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.
Górny Wrzeszcz to jedna z pereł w gdańskiej koronie. Perłę tę trzeba z całych sił chronić
i wspierać jej mądry, zrównoważony rozwój. Kiedy w czasie wakacji odwiedziłem Państwa
dzielnicę i rozmawiałem z Państwem, odczułem wielkie wsparcie dla tej idei. Mieszkańcy
Wrzeszcza znają się ze sobą, wzajemnie się wspierają i wiedzą, jak walczyć o ważne sprawy
– bardzo Wam za tę obywatelską aktywność dziękuję. Mówiliście mi Państwo, że Wrzeszcz
powinien zachować swój dotychczasowy charakter, że nie podobają się Państwu pomysły
radykalnych zmian, forsowanych niekiedy przez obecne władze miasta. Zwracaliście też
uwagę na konieczność większej dbałości o tereny zielone czy zwiększenie dostępności
obiektów sportowych znajdujących się w dzielnicy. Wrzeszcz to dobre miejsce do życia, ale
nie można zapominać o niezbędnych inwestycjach poprawiających komfort mieszkańców.
Podczas letnich spotkań z Państwem obiecywałem, że wrócę do Wrzeszcza z propozycjami
dla Waszej dzielnicy. Dotrzymuję słowa. Oto najważniejsze założenia programu dla
Górnego Wrzeszcza, będące uzupełnieniem propozycji zawartych w naszym wielkim
programie dla Gdańska:



ZIELONY, WYGODNY WRZESZCZ
Zrewitalizujemy deptak ciągnący się od ulicy Stefana Czarnieckiego – stworzymy
tam zieloną aleję parkową. Odrestaurujemy park de Gaulle’a. Otoczymy tę
przestrzeń pnącymi różami, tak by zapewnić odwiedzającym go mieszkańcom
dzielnicy chwilę wytchnienia od miejskiego gwaru i jadących al. Grunwaldzką
samochodów.



PIĘKNA UL. DO STUDZIENKI
Dzięki realizacji projektu budowy linii szybkiego tramwaju z południa Gdańska do
Wrzeszcza będziemy mogli zrewitalizować ul. Do Studzienki. Najcenniejsze
budynki zostaną zachowane. Wszystkie domy przejdą kompleksowe remonty
i modernizację akustyczną. Po obu stronach ulicy powstaną nowe, szerokie
chodniki. Ścieżka rowerowa będzie biegła nieprzerwanie od pl. Komorowskiego
do południowych dzielnic.



SPORT DLA KAŻDEGO
Wprowadzimy całodobowy monitoring boiska szkolnego przy ul. Stefana
Batorego. Będzie ono dostępne dla młodzieży także po godzinach pracy szkoły.

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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