Szanowni Państwo,
bardzo dziękuję Państwu za udział w kolejnym już spotkaniu w ramach cyklu „Lepiej w
dzielnicy”. Każda Państwa opinia, każdy pomysł i uwaga są dla mnie niezwykle istotne –
chcę słuchać mieszkańców Gdańska, żeby móc Wam lepiej służyć.
Orunia Górna od momentu swojego powstania miała własną tożsamość i specyfikę, a
mimo to formalnie stanowiła część Chełmu, dzielnicy dość odległej od Państwa spraw i
problemów. Teraz na szczęście się to zmieniło i Orunia Górna stanie się niebawem
pełnoprawną dzielnicą Gdańska - być może także dzięki temu nieco łatwiej będzie działać
na rzecz Państwa interesów. Spraw do załatwienia jest bowiem sporo. Być może
najważniejszą z nich jest odpowiednie skomunikowanie Oruni Górnej z innymi częściami
miasta. W rozmowach ze mną wielokrotnie podkreślali Państwo słabą jakość transportu
publicznego; narzekaliście – słusznie! – na potężne korki, w których wielu z Was codziennie
stoi w drodze do pracy. Chcę to zmienić i mam na to bardzo konkretny pomysł. Na Oruni
Górnej brakuje również ogólnodostępnych obiektów sportowych a wielu z Państwa
postuluje powiększenie Parku Oruńskiego, który jest jednym z ulubionych miejsc
wypoczynku dla gdańszczan.
W czasie letnich spotkań z Państwem obiecywałem, że wrócę na Orunię Górną z
konkretnymi propozycjami dla dzielnicy. Oto najważniejsze z nich:



Z ORUNI GÓRNEJ DO WRZESZCZA W 15 MINUT
Wybudujemy linię szybkiego tramwaju, która połączy południe Gdańska z
Wrzeszczem – podróż z Oruni Górnej do Wrzeszcza będzie trwała zaledwie 15
minut! Odkorkowane zostaną dzięki temu także al. Havla i al. Armii Krajowej.



WIĘKSZY PARK ORUŃSKI
Powiększymy Park Oruński o kolejnych 15 hektarów w stronę ulicy Dywizji
Wołyńskiej. Pozostawimy rezerwę terenową pod powiększenie parku w
przyszłości - w stronę pętli tramwajowej Świętokrzyska.



SPORTOWA ORUNIA GÓRNA
Wybudujemy dwa boiska wielofunkcyjne. Jeden z obiektów powstanie przy ul.
Augustowskiej, drugi zaś przy ul. Ofiar Grudnia 70 lub Łuczniczej. Boiska będą
dostępne dla wszystkich mieszkańców dzielnicy.



NOWA SZKOŁA
Wybudujemy publiczną szkołę podstawową na 600 dzieci, która będzie miała
swoją siedzibę na Ujeścisku. Znajdą w niej miejsce także dzieci z Oruni Górnej.

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 a także, 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 Oruni Górnej 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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