Szanowni Państwo,
jest mi niezmiernie miło, że mogę dziś spotkać się z Państwem w ramach cyklu „Lepiej w
dzielnicy”. To kolejny dowód, iż gdańszczanie chcą brać sprawy w swoje ręce, że wspólnie
chcemy w aktywny sposób kształtować nasze otoczenie. Jeszcze raz bardzo dziękuję
Państwu za nasze spotkanie.
Szykując się do kampanii wyborczej spotykałem się latem z mieszkańcami wszystkich
dzielnic Gdańska. Wiedziałem, że tylko w ten sposób będę mógł odpowiednio przygotować
się do dobrej, merytorycznej dyskusji, którą dzisiaj prowadzę z gdańszczanami. Wraz z
moimi współpracownikami byłem również, rzecz jasna, na Kokoszkach i na Matarnii – w
dzielnicach przez lata zaniedbywanych przez władze miasta, które wielu problemów nie
dostrzegały, bądź nie chciały dostrzec. Szczególnie widać to na przykładzie dróg i
chodników, które nierzadko znajdują się w fatalnym stanie, ale na przykładzie braku
sprawnej komunikacji miejskiej.
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 Kokoszek i Matarnii:


POPRAWA JAKOŚCI DRÓG LOKALNYCH
Znacząco zwiększymy wydatki na remonty dróg lokalnych w Gdańsku. Dokonamy
pełnej inwentaryzacji ulic, chodników i ścieżek rowerowych i przyjmiemy jasne i
precyzyjne kryteria ich stanu technicznego. Powołamy Komunalne
Przedsiębiorstwo Remontów Dróg z wieloletnim budżetem i planem działania.
Dzięki temu nawet dwukrotnie będziemy mogli przyspieszyć tempo budowy i
obniżyć koszty remontów.



POŁĄCZENIE ROWEROWE MATARNI I KOKOSZEK
Przy ulicach Budowlanych i Nowatorów zostanie dokończona ścieżka rowerowa,
dzięki czemu rowerzyści uzyskają bezpieczne połączenie pomiędzy Matarnią i
Kokoszkami. W trosce o komfort poruszających się na dwóch kółkach, ścieżka
wykonana zostanie z nawierzchni bitumicznej, a nie z kostki.



NOWE PRZEDSZKOLE
Utworzymy nowe publiczne przedszkole na Kiełpinku. Fachową opiekę znajdzie na
nim około 100 najmłodszych mieszkańców dzielnicy. Budynek zostanie wykonany
w najwyższym standardzie, zapewniając dzieciom odpowiednie bezpieczeństwo.



FABRYCZNA BEZ CIĘŻARÓWEK
Zakażemy pojazdom ciężarowym robienia sobie „skrótu” poprzez rozjeżdżanie
ulicy Fabrycznej.



SPRAWNA KOMUNIKACJA MIEJSKA
Zwiększymy częstotliwość autobusów linii 167 i 168. Dokonamy reorganizacji
istniejącej linii 268 tak by stanowiła atrakcyjniejszą możliwość dojazdu do

przystanku PKM Kiełpinek, a co za tym idzie, możliwości przesiadki na szybkie
połączenie w kierunku Wrzeszcza.


STRAŻ MIEJSKA Z PRAWDZIWEGO ZDARZENIA
Zadbamy o bezpieczeństwo mieszkańców gdańskich dzielnic. 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.

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 Kokoszki i Matarnia staną się lepszymi miejscami 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 Kokoszek i Matarnii ze swoimi bliskimi, przyjaciółmi,
sąsiadami. Wspólnie możemy więcej. Wspólnie sprawimy, że Gdańsk będzie miastem
naszych marzeń.
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