Szanowni Państwo,
jest mi niezmiernie miło, że mogę dziś spotkać się z Państwem w ramach cyklu „Lepiej w
dzielnicy”. To kolejny dowód, iż gdańszczanie chcą brać sprawy w swoje ręce, że wspólnie
chcemy w aktywny sposób kształtować nasze otoczenie. Jeszcze raz bardzo dziękuję
Państwu za nasze spotkanie.
Szykując się do kampanii wyborczej spotykałem się latem z mieszkańcami wszystkich
dzielnic Gdańska. Wiedziałem, że tylko w ten sposób będę mógł odpowiednio przygotować
się do dobrej, merytorycznej dyskusji, którą dzisiaj prowadzę z gdańszczanami. Wśród
odwiedzonych przez mnie dzielnic były oczywiście Aniołki. Z letnich rozmów z Państwem
wyłonił się obraz dzielnicy obdarzonej dużym potencjałem a jednocześnie trapionej
wieloma problemami. Skarżyli się Państwo na brak poczucia bezpieczeństwa, dodając, że
obecne władze miasta niewiele robią, by temu zaradzić. Niemałą uciążliwością jest dla
Państwa brak odpowiednich rozwiązań dotyczących miejsc parkingowych wokół szpitala.
Gołym okiem widać też, że warto zainwestować w małą architekturę i zieleń miejską, dzięki
czemu życie mieszkańców dzielnicy stałoby się wygodniejsze, bardziej przyjemne.
Rozmawiając w trakcie wakacji z gdańszczanami obiecywałem, że w czasie kampanii wrócę
do każdej z dzielnic z konkretnymi propozycjami dla mieszkańców. Dotrzymuję słowa. Oto
najważniejsze elementy programu dla Aniołek:



BEZPIECZNE ANIOŁKI
Zwiększymy liczbę patroli straży miejskiej w dzielnicy. Będą to także patrole
nocne. Szczegółowe cele do zrealizowania przez strażników będzie wyznaczać
Rada Dzielnicy.



WYGODNIEJ W ANIOŁKACH
Ustawimy co najmniej 20 nowych ławek i 30 koszy na śmieci. Kosze będą
wyposażone w specjalne pojemniki na psie odchody i woreczki.



PARK I PLAC ZABAW
Zrewitalizujemy park przy ul. Kolonia Jordana. Przy ul. Świdnickiej powstanie
nowy, bezpieczny plac zabaw dla dzieci.



PARKING DLA PACJENTÓW
Będziemy dążyć, by w sąsiedztwie szpitala powstał parking kubaturowy
przeznaczony dla pacjentów. To zmniejszy problem z miejscami do parkowania
dla mieszkańców dzielnicy.

Szanowni Państwo,
mieszkańcy Gdańska zasługują na to, by nasze ukochane miasto rozwijało się szybciej.
Zasługujemy na to, by gdański samorząd troszczył się o wszystkich mieszkańców i na to, 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 naszym mieście 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 Aniołki staną 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 Państwa sprawy nigdy nie będą w niej 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 zechcą Państwo
rozmawiać o naszych propozycjach dla Aniołek ze swoimi bliskimi, przyjaciółmi, sąsiadami.
Wspólnie możemy więcej. Wspólnie sprawimy, że Gdańsk będzie miastem naszych
marzeń.

Łączę wyrazy szacunku

Kacper Płażyński

