Szanowni Państwo,
jestem zaszczycony, że zechcieli Państwo wziąć udział w kolejnym spotkaniu w ramach
cyklu „Lepiej w dzielnicy”. To dla mnie kolejna okazja, by szczerze porozmawiać o
problemach Państwa dzielnicy. Ta dyskusja jest możliwa dzięki Państwu – dziękuję za to z
całego serca.
Dolny Wrzeszcz to dzielnica, która jest dla mnie bardzo ważna. Wielu z Państwa poznałem,
gdy wspólnie zabraliśmy się za ratowanie Gedanii, bezcennej dla historii Gdańska i bardzo
potrzebnej mieszkańcom przestrzeni w sercu Państwa dzielnicy. Wygraliśmy już pierwsze
bitwy w tej walce z bezdusznością miasta i potęgą wielkiego biznesu: Gedania została
wpisana do rejestru zabytków, udało nam się zablokować plany inwestycyjne dewelopera.
Kolejne zwycięstwa przed nami, jestem o tym głęboko przekonany. Z rozmów z Państwem
wiem też, jak istotne jest dla Was zachowanie dotychczasowego charakteru dzielnicy, z jej
niepowtarzalną zabudową, układem urbanistycznym i przede wszystkim wspaniałym,
dobrosąsiedzkim klimatem. Od mieszkańców Dolnego Wrzeszcza słyszałem, że dzielnica
bardzo potrzebuje inwestycji w małą architekturę czy zieleń miejską.
Podczas licznych spotkań z Państwem obiecywałem, że wrócę w trakcie kampanii
wyborczej wrócę do Was z konkretnymi propozycjami dla Dolnego Wrzeszcza. Dotrzymuję
słowa. Oto najważniejsze założenia programu dla Państwa dzielnicy, będące
uzupełnieniem propozycji zawartych w naszym wielkim programie dla Gdańska:


KAMERALNY DOLNY WRZESZCZ
Zachowamy unikalną architekturę Dolnego Wrzeszcza. Nie będziemy zgadzać się
na budowę nowych bloków, przewyższających dotychczasową wysokość
zabudowę. Będziemy dążyć, by cała dzielnica została wpisana do rejestru
zabytków.



GEDANIA DLA MIESZKAŃCÓW, NIE DLA DEWELOPERÓW
Zwrócimy tereny Gedanii mieszkańcom. Wróci tam sport i rekreacja. Teren
znajdujący się na rogu ul. Kościuszki i al. Legionów zabezpieczymy pod budowę
basenu, który wraz z Gedanią stanowił będzie jeden kompleks sportowy. Godnie
upamiętnimy Gedanistów, którzy ginęli z rąk niemieckich nazistów.



LEPSZA KOMUNIKACJI DLA DZIELNICY
Wybudujemy nową linię szybkiego tramwaju łączącego południowe dzielnice
miasta z Wrzeszczem – doprowadzimy ją do placu ks. B. Komorowskiego. Dzięki
temu mieszkańcy zyskają atrakcyjne połączenie z największym parkiem w
Gdańsku i centrum sportu, które powstaną na Ujeścisku.



ZIELONY DOLNY WRZESZCZ
Dzięki stworzeniu oddzielnego budżetu obywatelskiego przeznaczonego
wyłącznie na zieleń miejską mieszkańcy dzielnicy będą mogli po swojemu
zagospodarować liczne skwery i place w Dolnym Wrzeszczu.

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 Wrzeszcz 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 Wrzeszcza ze swoimi bliskimi, przyjaciółmi,
sąsiadami. Wspólnie możemy więcej. Wspólnie zmienimy Państwa dzielnicę i sprawimy,
że Gdańsk będzie miastem naszych marzeń.
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