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.
Wzgórze Mickiewicza to jedna z najciekawszych dzielnic w naszym mieście. Mieszkańcy
Wzgórza znają się ze sobą, wzajemnie się wspierają i wiedzą, jak walczyć o ważne sprawy
– bardzo Wam za tę obywatelską aktywność dziękuję. Mówiliście mi Państwo wiele na
temat Parku na Zboczu, czy sprawnej komunikacji miejskiej i zwróciliście uwagę na
problem z dostępnością do kościoła i na pętlę na Siedlcach. Wzgórze Mickiewicza to dobre
miejsce do życia, ale nie można zapominać o niezbędnych inwestycjach poprawiających
komfort mieszkańców.
Podczas letnich spotkań z Państwem obiecywałem, że wrócę na Wzgórze Mickiewicza z
propozycjami dla Waszej dzielnicy. Dotrzymuję słowa. Oto najważniejsze założenia
programu dla Wzgórza Mickiewicza, będące uzupełnieniem propozycji zawartych w
naszym wielkim programie dla Gdańska:



ZIELONE WZGÓRZE
Zrealizujemy w pełni koncepcję Parku na Zboczu przedstawioną przez
mieszkańców w 2013 roku. Projekt ten został pozytywnie zaopiniowany przez
Radę Dzielnicy i jest świadectwem dojrzałego podejścia do kształtowania
własnego osiedla. Na terenie parku powstanie między innymi amfiteatr, fontanna,
znajdą się w nim także miejsca do grillowania.



SZYBKI TRAMWAJ DO WRZESZCZA
Zrealizujemy projekt szybkiego tramwaju łączącego Gdańsk Południe z
Wrzeszczem. Trasa przebiegać będzie przez ul. Łostowicką, dzięki czemu
mieszkańcy Wzgórza zyskają nowe, szybkie połączenie tramwajowe. W zakresie
inwestycji powstanie m.in. wiadukt w ciągu ul. Armii Krajowej, dzięki czemu w
znacznej mierze rozładowany zostanie korek na tym trudnym węźle
komunikacyjnym.



LEPSZE SCHODY
Wyremontujemy schody prowadzące na Siedlce. Ułatwi do piesze dojście do
kościoła św. Franciszka oraz pętli Siedlce.



WIĘCEJ AUTOBUSÓW DLA WZGÓRZA
Zwiększymy częstotliwość kursowania autobusu nr 195 poprzez dodanie
dodatkowego połączenia godzinę wcześniej i później do aktualnie obowiązującego
rozkładu.

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