Szanowni Państwo,
jestem zaszczycony, że mogę się z Państwem dziś spotkać. Spotkanie to, zorganizowane
w ramach cyklu „Lepiej w dzielnicy” jest dowodem, że sprawy Przymorza Małego i sprawy
Gdańska są dla Państwa naprawdę ważne. Serdecznie Państwu za to dziękuję.
Przymorze Małe to dzielnica, która jest mi szczególnie bliska, gdyż przez całe dzieciństwo
mieszkałem przy ul. Poznańskiej a pierwsze stopnie dostawałem w niedziałającej już dzisiaj
Szkole Podstawowej numer 74. Doskonale wiem więc, jak bardzo mieszkańcy Przymorza
Małego lubią swoją dzielnicę i jak bardzo zależy Wam, drodzy Państwo, na zachowaniu jej
dotychczasowego charakteru. A ten, niestety, mocno się od czasów moich szkolnych lat
zmienił. Zniknęło sporo zieleni a w jej miejsce pojawiło się wiele bloków postawionych
przez deweloperów. Kiedy w czasie ostatnich wakacji spotkałem się z Państwem na
Przymorzu, mówili mi Państwo o swoich obawach związanych z dalszą, intensywną
zabudową dzielnicy. Obawy te doskonale rozumiem i podzielam. Rozmawiając ze mną,
wskazywali Państwo także na konieczność nowego spojrzenia na małą architekturę w kilku
miejscach Przymorza Małego, na brak ławek, na których można przysiąść podczas spaceru,
a także – co dla mnie bardzo ważne – na potrzebę świadomej pracy na rzecz seniorów,
którzy licznie zamieszkują Państwa dzielnicę.
W czasie letnich spotkań z gdańszczanami obiecywałem, że przedstawię program dla
każdej dzielnicy. Dotrzymuję słowa. Oto główne założenia programu dla Przymorza
Małego:


„NIE” DLA NOWYCH WIEŻOWCÓW
Kwartał ulic Kołobrzeskiej, Arkońskiej i Słupskiej powinien zachować swój unikalny
charakter. Dlatego nie zgodzimy się na budowę tam nowych wieżowców. Na inne,
podobne inwestycje będziemy pozwalać dopiero, gdy zgodzą się na to
mieszkańcy.



KIESZONKOWY PARK I ŁAWKI
Na skrzyżowaniu ulic Beniowskiego i Generała T. Bora-Komorowskiego stworzymy
kieszonkowy park z placem zabaw. Ustawimy w dzielnicy kolejnych 50 ławek,
tak by starsi mieszkańcy mogli odpocząć w trakcie spacerów.



DOM DZIENNEJ OPIEKI DLA SENIORÓW
Przy ul. Ziemowita wybudujemy dom dziennej opieki dla osób starszych,
samotnych i schorowanych, którzy nie wymagają całodobowej opieki lekarskiej.
W placówce zostanie zapewniona m.in. rehabilitacja. Podopieczni zyskają też
wsparcie przy załatwianiu codziennych spraw życiowych.



ZIELONA OAZA PRZY ZIELONYM RYNKU
W porozumieniu z aktualnym użytkownikiem wieczystym terenu zrewitalizujemy
plac przy ul. Czerwony Dwór (naprzeciwko Zielonego Rynku). Posadzimy tam
drzewa, a w centralnym miejscu stanie fontanna.

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 Przymorza Małego 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.

Łączę wyrazy szacunku

Kacper Płażyński

