Szanowni Państwo,
jestem zaszczycony, że mogę się z Państwem spotkać. Piecki-Migowo, Państwa Morena, to
kolejne miejsce, które odwiedzam w ramach akcji „Lepiej w dzielnicy”. To bardzo miłe, że
zechcieli mnie Państwo u siebie gościć.
W trakcie wakacji spotykałem się z mieszkańcami wszystkich gdańskich dzielnic. To były
bardzo ważne rozmowy, bo dzięki nim mogliśmy dokładnie poznać problemy, z jakimi
borykają się gdańszczanie. Chciałbym jeszcze raz za te spotkania podziękować. Podczas
letniej wizyty na Morenie usłyszałem od Państwa o wielu sprawach, które trzeba tu szybko
załatwić. Niepokoicie się Państwo, że dzielnica do której się przez lata przyzwyczailiście, w
ostatnim czasie zmienia swój charakter. Coraz mniej jest tu zieleni, a coraz więcej nowych
inwestycji deweloperskich. Podobnie jak Państwo uważam, że rozwój Gdańska powinien
przebiegać w zaplanowany sposób, że po prostu nie można wszędzie stawiać kolejnych
bloków. Młodzi mieszkańcy Moreny zwracali uwagę na zbyt małą liczbę miejsc w żłobkach
i przedszkolach, zwłaszcza tych publicznych. To zaniedbanie przeszkadza Państwu w
spokoju budować rodziny. Wielu z Was mówiło o słabej ofercie komunikacyjnej, o tym, że
z powodu „wypadających” z rozkładów kursów często trudno jest Państwu sprawnie
dostać się do Wrzeszcza czy centrum Gdańska.
Podczas letnich spotkań z gdańszczanami obiecywałem, że w czasie kampanii wyborczej
wrócę do Państwa z konkretnym programem dla każdej dzielnicy. Dotrzymuję słowa. Oto
najważniejsze propozycje dla Piecek-Migowa:


LEPSZA KOMUNIKACJA DLA DZIELNICY
Zintegrujemy Morenę z nową linią szybkiego tramwaju z południa Gdańska przez
ul. Łostowicką do Wrzeszcza. Dzięki poprawie warunków płacowych w GAiT
skończymy z ograniczaniem kursowania autobusów do dzielnicy.



ZIELONE PIECKI-MIGOWO
Koniec z betonowaniem Moreny. Nie zgodzimy się na wybudowanie wysokiego
budynku przy ul. Kusocińskiego/Bulońskiej. Stworzymy dwa nowe parki o łącznej
powierzchni 23,5 hektara: Migowo 1 przy ul. Królewskie Wzgórze i Morenowe
Wzgórze oraz Migowo 2 pomiędzy ul. Wołkowyską a Dolne Migowo.



NOWY ŻŁOBEK DLA 100 DZIECI
Wybudujemy nowy, publiczny żłobek w którym miejsce znajdzie 100
najmłodszych mieszkańców dzielnicy. Budynek zostanie wykonany w najwyższym
standardzie, zapewniającym dzieciom optymalne bezpieczeństwo.



POMOC DLA CHORYCH I SENIORÓW
Wybudujemy w dzielnicy dom dziennej opieki dla osób starszych, samotnych i
schorowanych, którzy nie wymagają całodobowej opieki lekarskiej. Będziemy
zabiegać, żeby do przychodni lekarskiej przy ul. Jaśkowa Dolina 105 wróciła nocna
i świąteczna pomoc medyczna.



BOISKO PRZY „JEDYNCE”
Przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Gojawiczyńskiej zbudujemy boisko
wielofunkcyjne. Będzie ono dostępne dla wszystkich mieszkańców dzielnicy.

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 też 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 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 Piecki-Migowo 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 tej Radzie
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 Moreny ze swoimi bliskimi, przyjaciółmi, sąsiadami.
Wspólnie możemy więcej. Wspólnie zmienimy Państwa dzielnicę i sprawimy, że Gdańsk
będzie miastem naszych marzeń.

Łączę wyrazy szacunku
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