Szanowni Państwo,
dziękuję, że zechcieli Państwo wziąć udział w kolejnym spotkaniu w ramach cyklu „Lepiej
w dzielnicy”. Rozmowa z Państwem, mieszkańcami Olszynki i Rudnik, jest dla mnie
zaszczytem a jednocześnie dowodem, że gdańszczanie chcą wziąć sprawy w swoje ręce,
chcą wspólnie zmieniać nasze miasto na lepsze.
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. Tych niestety w Państwa dzielnicach nie
brakuje. Mieszkańcy Rudnik i Olszynki mogą mieć niestety poczucie, że gdański samorząd
o nich zapomniał. Mówiliście mi wiele razy, że choć z ratusza jest do Państwa całkiem
blisko, to dla urzędników żyjecie jakby na innej planecie. Czas to zmienić. Nie ma na co już
czekać.
Rozmawiając w trakcie wakacji z gdańszczanami obiecywałem, że w czasie kampanii wrócę
do każdej z dzielnic z konkretnymi propozycjami dla mieszkańców. Dotrzymuję słowa. Oto
najważniejsze elementy programu dla Rudnik i Olszynki:


BEZPIECZNIE W DZIELNICY
Dokonamy rozbiórki spalonych lub zdewastowanych budynków na Rudnikach i
Olszynce – przestaną one być zagrożeniem dla mieszkańców a w szczególności
dzieci. Po zmroku pojawi się więcej patroli Straży Miejskiej, szczególnie w
miejscach oznaczanych przez mieszkańców jako niebezpieczne. Priorytety
działania strażników będą ustalane wspólnie z Radami Dzielnic.



„NIE” DLA LIKWIDACJI TARGOWISKA
Obronimy targowisko przy ul. Elbląskiej. Miejsce, w którym pracują i z którego
korzystają mieszkańcy Rudnik i Olszynki będzie funkcjonowało w dotychczasowy
sposób.



ŻUŁAWSKI CHARAKTER
Nie będziemy zgadzać się na wielopiętrową zabudowę w dzielnicach. Rudniki i
Olszynka zachowają swój dotychczasowy charakter, z przeważającymi terenami
zielonymi. Dokonamy gruntownych prac porządkujących i oczyszczających rowy
melioracyjne.



DOBRE MIESZKANIE
Ocieplimy komunalne domy w ramach rządowego programu termomodernizacji.
Przywrócimy możliwość wykupu lokali komunalnych z bonifikatą w wysokości
90%.



LEPSZE DROGI I PRZEJŚCIE PRZEZ UL. RZĘSNĄ
Znacząco zwiększymy wydatki na remonty dróg. Dokonamy pełnej inwentaryzacji
ulic, chodników i ścieżek rowerowych i przyjmiemy jasne i precyzyjne kryteria ich

stanu technicznego. Stworzymy bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Rzęsnej
na Rudnikach.


REMONT WIADUKTU NAD TORAMI
Wyremontujemy system odprowadzania wody z wiaduktu łączącego obie strony
torów kolejowych na Olszynce. Przejście stanie się komfortowe również w trakcie
i po ulewach.

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 i na to, 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 naszym mieście 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 Olszynka i Rudniki staną 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 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 ze swoimi bliskimi, przyjaciółmi, sąsiadami. Wspólnie
możemy więcej. Wspólnie sprawimy, że Gdańsk będzie miastem naszych marzeń.
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