Szanowni Państwo,
niezwykle cieszę się, że zechcieliście Państwo wziąć udział w kolejnym spotkaniu z cyklu
„Lepiej w dzielnicy”. Rozmowa o Państwa dzielnicy jest dla mnie ważnym doświadczeniem,
dlatego z całego serca dziękuję Państwu za obecność.
Zaspa-Rozstaje to bardzo ważna część naszego Gdańska. Ważna z wielu przyczyn, wśród
których na czoło wybija się kontekst historyczny. To właśnie u Was, na Zaspie, wygłosił w
czerwcu 1987 roku swą wielką homilię Święty Jan Paweł II. „Jeden drugiego brzemiona
noście” – przypominał wówczas Ojciec Święty. To ważne słowa, bo przypominają o
obowiązku solidarności, także tej najprostszej, objawianej w codziennych sprawach. ZaspaRozstaje to dzielnica, która takiej solidarności potrzebuje. Podczas wakacyjnych spotkań
słyszałem od Państwa, że wielu starszych mieszkańców dzielnicy wymaga wsparcia. To
samo mówili rodzice małych dzieci, którzy nie mogą dla swoich pociech znaleźć miejsca w
żłobku. Mówiliście mi Państwo również, że chcecie się lepiej integrować, spędzać
przyjemniej czas z bliskimi i sąsiadami. Wyrażaliście obawy, że do dzielnicy przyjdą
deweloperzy i zabiorą Wam przestrzeń, którą tak bardzo cenicie.
Latem obiecywałem Państwu, że wrócę do Waszych dzielnic z konkretnym programem.
Dotrzymuję słowa. Oto główne propozycje dla dzielnicy Zaspa-Rozstaje:



DOM DZIENNEJ OPIEKI DLA SENIORÓW
Wybudujemy na Zaspie dom dziennej opieki dla osób starszych, samotnych i
schorowanych, którzy nie wymagają całodobowej opieki lekarskiej. W
przeznaczonej dla 40 osób placówce zostanie zapewniona m.in. rehabilitacja.
Podopieczni zyskają też wsparcie przy załatwianiu codziennych spraw życiowych.
Proponujemy, by dom stanął nieopodal Szkoły Podstawowej nr 48.



NOWY ŻŁOBEK DLA 100 DZIECI
Przy ulicy Ciołkowskiego utworzymy nowy żłobek. Fachową opiekę znajdzie tam
100 najmłodszych mieszkańców dzielnicy. Budynek zostanie wykonany w
najwyższym standardzie, zapewniającym dzieciom optymalne bezpieczeństwo.



INTEGRACJA WŚRÓD ZIELENI
Zrewitalizujemy i zmodernizujemy Park Millenium. Zainwestujemy w nowoczesną
i bezpieczną małą architekturę. Stworzymy ogólnodostępne miejsca do
grillowania, postawimy nowe ławki, wybudujemy altany. Park stanie się dzięki
temu doskonałym miejscem do integracji lokalnej społeczności.

Szanowni Państwo,
mieszkańcy zasługują na to, by Gdańsk rozwijał się szybciej. Zasługujemy na to, by
samorząd troszczył się o wszystkich gdańszczan, niezależnie od tego, w której dzielnicy
mieszkają. Zasługujemy też, by przedstawiciele samorządu traktowali swoją pracę jak
misję, służbę, a co za tym idzie – wypełniali otrzymany od Państwa mandat sumiennie
i uczciwie. Zdecydowana większość gdańszczan nie ma wątpliwości, że aby tak się stało,
potrzebna jest w Gdańsku zmiana. Zmiana ta może nastąpić już tej jesieni. Zbliżające się
wybory samorządowe dają pierwszą od bardzo dawna szansę na to, by do tej wyczekiwanej
zmiany wreszcie doprowadzić.
Dlatego przede wszystkim bardzo Państwa proszę o udział w wyborach samorządowych.
W takich wyborach znaczenie ma dosłownie każdy głos, każdy głos może więc zdecydować
o tym, że Wasza dzielnica stanie się lepszym miejscem do życia. Proszę też Państwa, byście
w wyborach do Rady Miasta głosowali na kandydatów Zjednoczonej Prawicy. Ich obecność
w Radzie Miasta zagwarantuje, iż sprawy dzielnicy Zaspa-Rozstaje nigdy nie będą w tej
Radzie lekceważone.
Proszę, by rozważyli Państwo możliwość zagłosowania na mnie w wyborach na prezydenta
miasta. Daję słowo honoru, że nie zawiodę pokładanych we mnie nadziei i zrealizuję
program, z którym idę do wyborów. Będę też bardzo wdzięczny, jeśli zechcecie rozmawiać
o naszych propozycjach dla Waszej dzielnicy ze swoimi bliskimi, przyjaciółmi, sąsiadami.
Wspólnie możemy więcej. Wspólnie sprawimy, że Gdańsk będzie miastem naszych
marzeń.
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