Szanowni Państwo,
dziękuję, że zechcieli Państwo wziąć udział w kolejnym spotkaniu w ramach cyklu „Lepiej
w dzielnicy”. Rozmowa z gdańszczanami to najważniejszy element mojej kampanii przed
wyborami samorządowymi. Dzięki Państwu wiem, co trzeba w naszym mieście zmienić. To
dzięki rozmowom z Państwem jestem przekonany, że Gdańsk potrzebuje nowego impulsu
rozwojowego i nowych pomysłów, dopasowanych do potrzeb mieszkańców.
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. Jasień to młoda, dynamicznie rozwijająca
się dzielnica naszego miasta. Niestety, nie jest to rozwój zrównoważony – za budową
nowych osiedli mieszkaniowych nie idzie rozwój infrastruktury, brakuje miejsc dla dzieci w
żłobkach i przedszkolach, konieczna jest też budowa nowej szkoły podstawowej. Dużo do
życzenia pozostawia transport publiczny a także rozwiązania drogowe. Zwracali mi też
Państwo uwagę na odczuwany przez Was brak odpowiedniego dialogu z władzami miasta,
na brak przejrzystości w procesie podejmowaniu decyzji przez gdański samorząd.
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 Jasienia:



NOWY ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE
Zbudujemy w dzielnicy żłobek i przedszkole. Będą to placówki publiczne. W każdej
z nich miejsce znajdzie ok. 100 najmłodszych mieszkańców Jasienia. Dla
wszystkich mieszkańców Gdańska dostępne będzie wsparcie w wysokości 300
złotych miesięcznie na każde dziecko, które nie zostanie przyjęte do publicznego
przedszkola.



SPORTOWY JASIEŃ
Zbudujemy sportowy obiekt wielofunkcyjny przy ul. Lubowidzkiej. Będzie on
bezpłatnie dostępny przez cały rok dla wszystkich mieszkańców dzielnicy.



NOWA SZKOŁA DLA JASIENIA
Zabezpieczymy teren pod budowę nowej, publicznej szkoły podstawowej.
Dokładną lokalizację placówki uzgodnimy z mieszkańcami.



DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW
Utworzymy ciąg rowerowo-pieszy z Jasienia na Morenę przez Myśliwskie Wzgórze
i nowy Park Migowo. Zapewnimy dogodne połączenie dla pieszych i rowerzystów
z Parkiem Ujeścisko – największym parkiem w Gdańsku, na którego terenie
zostanie stworzone także centrum sportowo-rekreacyjne. Będziemy realizować
istniejący projekt budowy trasy rowerowej w ciągu ul. Kartuskiej w kierunku
Śródmieścia.

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 Jasień 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 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 Jasienia ze swoimi bliskimi, przyjaciółmi, sąsiadami.
Wspólnie możemy więcej. Wspólnie sprawimy, że Gdańsk będzie miastem naszych
marzeń.
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