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. Ujeścisko-Łostowice 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, konieczna jest też
budowa nowej szkoły podstawowej. 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 Ujeścisko-Łostowice z
propozycjami dla Waszej dzielnicy. Dotrzymuję słowa. Oto najważniejsze założenia
programu dla Ujeściska-Łostowic, będące uzupełnieniem propozycji zawartych w naszym
wielkim programie dla Gdańska:


NOWA SZKOŁA PODSTAWOWA
Wybudujemy szkołę podstawową na ok. 600 dzieci. Będziemy dążyć do
przekształcenia Szkoły Morskiej w szkołę publiczną.



SZYBKI TRAMWAJ DO WRZESZCZA
Utworzymy linię szybkiego tramwaju biegnącą z Pętli Świętokrzyskiej do
Wrzeszcza przez ul. Łostowicką w 15 minut. W ramach tej inwestycji powstanie
również wiadukt w ciągu ul. Armii Krajowej, co w sposób znaczący przyczyni się do
rozładowania ruchu na trudnym skrzyżowaniu z Vaclava Havla i Łostowicką.



PARK POŁUDNIOWY
Stworzymy największy park w Gdańsku mieszczący się w pomiędzy ulicami
Świętokrzyską i Warszawską. Obecnie plany zagospodarowania przestrzennego
dla tego terenu przewidują w zdecydowanej większości zabudowę mieszkaniową.



AKTYWNE UJEŚCISKO
W centralnej części parku powstanie kompleks sportowo – rekreacyjny, m.in. dwa
pełnowymiarowe oświetlone boiska do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne,
boisko do piłki i siatkówki plażowej, rolkowisko zamieniające się zimą w ślizgawkę
dla łyżwiarzy, plac zabaw, cztery korty tenisowe.



NOWE TRASY ROWEROWE
Utworzymy 3 drogi rowerowe, łączące Gdańsk Południe na wysokości
skrzyżowania Vaclava Havla z Armii Krajowej:
1. Biegnąca wzdłuż nowej linii szybkiego tramwaju kończąca się na Placu
Komorowskiego
2. Biegnąca od ul. Dragana, przez Armii Krajowej i Podwale Staromiejskie, aż do
Elbląskiej
3. Od nowego przepustu pod ul. Wilanowską, przez nową Małomiejską aż do
Oruni.

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 dzielnica Ujeścisko-Łostowice 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 Ujeściska-Łostowic ze swoimi bliskimi, przyjaciółmi,
sąsiadami. Wspólnie możemy więcej. Wspólnie zmienimy Państwa dzielnicę i sprawimy,
że Gdańsk będzie miastem naszych marzeń.
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