Szanowni Państwo,
serdecznie dziękuję, że zechcieli Państwo wziąć udział w kolejnym spotkaniu w ramach
cyklu „Lepiej w dzielnicy”. Spotkania, podczas których przedstawiamy i dyskutujemy
z mieszkańcami o naszych propozycjach programowych, są dla mnie najważniejszym
elementem kampanii wyborczej. Jako prezydent Gdańska chcę bowiem po prostu służyć
gdańszczanom – niezależnie od ich poglądów politycznych, grubości portfela czy tego,
w której dzielnicy mieszkają.
Jak Państwo pamiętają, latem odwiedziłem wszystkie 34 dzielnice Gdańska, pytając
mieszkańców, jakie rzeczy w ich najbliższym otoczeniu trzeba najpilniej zmienić i w jaki
sposób rozwiązać najbardziej palące problemy. Osowa to młoda, dynamicznie rozwijająca
się dzielnica naszego miasta. Niestety, nie jest to rozwój zrównoważony – za budową
nowych osiedli mieszkaniowych nie idzie rozwój infrastruktury, brakuje miejsc dla dzieci w
żłobkach i przedszkolach, zaś miasto pozbyło się już niemal wszystkich swoich terenów.
Istniejące dziś tereny zielone są zagrożone zabetonowaniem. Dużo do życzenia pozostawia
transport publiczny a także rozwiązania drogowe. Zwracali mi też Państwo uwagę na
odczuwany przez Was brak odpowiedniego dialogu z władzami miasta, na brak
przejrzystości w procesie podejmowaniu decyzji przez gdański samorząd.
Podczas letnich spotkań z Państwem obiecywałem, że wrócę na Osową z propozycjami dla
Waszej dzielnicy. Dotrzymuję słowa. Oto najważniejsze założenia programu dla Osowej,
będące uzupełnieniem propozycji zawartych w naszym wielkim programie dla Gdańska:


CENTRUM SPORTOWE
Utworzymy Centrum sportowe nad Jeziorem Ossowskim, w którego skład
wchodzić będą: siłownie zewnętrzne, plac zabaw z matami, boisko do piłki nożnej
plażowej, boisko do siatkówki plażowej, miejsca na grilla, stoły szachowe, dwa
korty ziemne, pełnowymiarowe boisko piłkarskie z naturalną trawą oraz
czterotorową bieżnią lekkoatletyczną. Ponadto przy ul. Profesora Michała
Siedleckiego powstanie oświetlone boisko ze sztuczną nawierzchnią o
pomniejszonym wymiarze.



KŁADKA PRZEZ OBWODNICĘ
Poprowadzimy ścieżkę rowerową łączącą Osowę z Pasem Nadmorskim. Wymagać
to będzie m. in. budowy kładki pieszo rowerowej nad obwodnicą do centrum
handlowego, poprowadzenia ścieżki rowerowej na całym odcinku ul. Spacerowej.



BUSPAS NA SPACEROWEJ
Na ulicy spacerowej obecnie niewykorzystane pobocza przekształcimy w trzeci
pas ruchu o zmiennym kierunku ruchu, który przeznaczony będzie jedynie dla
autobusów, pojazdów uprzywilejowanych oraz taksówek. Od północy do południa
kierunek ruchu skierowany będzie w stronę Oliwy, przez pozostałą część dnia do
Osowej.



DOM SĄSIEDZKI DLA OSOWIAN
Przy ul. Jednorożca wybudujemy Dom Sąsiedzki, gdzie siedzibę swoją będą miały
Rada Dzielnicy, Dom Seniora, oraz miejska biblioteka. Będzie to centrum
społecznej aktywności i integracji dla całej dzielnicy.



OSOWA BEZ TRANZYTU
Odstąpimy od wprowadzania tranzytu w na wewnętrzne drogi dzielnicowe w
Osowie. Zamiast tego połączymy ulice Koziorożca z Kielnieńską przyjaznym dla
mieszkańców traktem pieszo-rowerowym, który ciągnął się będzie wzdłuż całej
ulicy Koziorożca.

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, a jego
przedstawiciele 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 Osowa 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 Państwa sprawy nigdy nie będą 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 Osowej ze swoimi bliskimi, przyjaciółmi, sąsiadami.
Wspólnie możemy więcej. Wspólnie zmienimy Państwa dzielnicę i sprawimy, że Gdańsk
będzie miastem naszych marzeń.
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