Szanowni Państwo,
jestem zaszczycony, że zechcieli Państwo wziąć udział w spotkaniu ze mną w ramach cyklu
„Lepiej w dzielnicy”. Możliwość rozmowy z Państwem o pomysłach na rozwój Zaspy i
naszego Gdańska jest dla mnie bardzo cenna. To podczas spotkań z gdańszczanami
powstaje nasz program, który będziemy realizowali po wyborach samorządowych.
O Zaspie cała Polska usłyszała w 1987 roku, kiedy swą wielką homilię wygłosił tutaj Święty
Jan Paweł II. Od tego czasu bardzo zmieniła się nasza Ojczyzna i nasz wspaniały Gdańsk.
Zmieniła się także dzielnica Zaspa-Młyniec, która nie jest już osiedlem „nowym”,
„młodym”, dzielnicą trochę peryferyjną – dziś Zaspa stanowi centralny punkt Gdańska.
Ostatnie lata przynoszą Zaspie kolejne zmiany. Gdy odwiedziłem Państwa dzielnicę w
trakcie wakacji, mówiliście mi o swoim niepokoju związanym z intensywną zabudową
dawnego pasa startowego. Podzielam wygłaszane przez Państwa opinie, że inwestycje
tego typu powinny być planowane dopiero po szerokich konsultacjach z dotychczasowymi
mieszkańcami dzielnicy i prowadzone w sposób, który nie zakłóca ich spokoju. Kolejnym
problemem, na który zwracali uwagę mieszkańcy Zaspy-Młyńca jest brak odpowiedniej
infrastruktury społecznej – publicznych przedszkoli czy miejsc, gdzie pomoc mogą
otrzymać starsi mieszkańcy dzielnicy. Można i trzeba poprawić małą architekturę i lepiej
zadbać o tereny zielone, dzięki którym Zaspa-Młyniec jest jednym z przyjemniejszych
miejsc do życia w Gdańsku.
Podczas wakacyjnych spotkań, które prowadziłem we wszystkich dzielnicach naszego
miasta obiecałem, iż w czasie kampanii wyborczej wrócę do każdej z nich z konkretnymi
propozycjami programowymi. Dotrzymuję słowa i prezentuje Państwu najważniejsze
postulaty dla dzielnicy Zaspa-Młyniec:



ROZSĄDNA ZABUDOWA PASA STARTOWEGO
Nie zgodzimy się na budowę na dawnym pasie startowym budynków wyższych,
niż sąsiadujące z pasem bloki. Nie będziemy zmieniać planu zagospodarowania
przestrzennego ze szkodą dla dotychczasowych mieszkańców.



NOWE PRZEDSZKOLE W DZIELNICY
Utworzymy nowe publiczne przedszkole. Fachową opiekę znajdzie w nim około
100 najmłodszych mieszkańców dzielnicy. Budynek zostanie wykonany w
najwyższym standardzie, zapewniającym dzieciom optymalne bezpieczeństwo.



DOM DZIENNEJ OPIEKI DLA SENIORÓW
Wybudujemy w dzielnicy dom dziennej opieki dla seniorów przeznaczony dla osób
nie wymagających całodobowej opieki lekarskiej. W placówce zostanie
zapewniona m.in. rehabilitacja a podopieczni zyskają wsparcie przy załatwianiu
codziennych spraw życiowych. Pomoc uzyska tu co najmniej 40 gdańszczan.

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.
Zasługujemy, by przedstawiciele samorządu 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 Państwa dzielnica stanie się lepszym miejscem do życia. Proszę też, byście
w wyborach do Rady Miasta głosowali na kandydatów Zjednoczonej Prawicy. Ich obecność
w Radzie Miasta zagwarantuje, iż Państwa sprawy nigdy nie będą w niej 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 Zaspy ze swoimi bliskimi, przyjaciółmi, sąsiadami.
Wspólnie możemy więcej. Wspólnie zmienimy Państwa dzielnicę i sprawimy, że Gdańsk
będzie miastem naszych marzeń.
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