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.
Strzyża i VII Dwór to z pewnością jedne z najpiękniejszych dzielnic naszego Gdańska. Nie
znam nikogo, kto nie lubiłby tej części miasta za jej spokojną, niską zabudowę, zieleń i
bliskość Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Wiem, jak bardzo niepokoi Państwa
polityka obecnych władz Gdańska polegająca na tym, by w było tu coraz mniej zieleni i
spokoju. Te działania są doskonale widoczne na przykładzie terenów po Okazie, gdzie nie
tylko próbuje się umieścić nową zabudowę, ale przegłosowany przez mieszkańców park
ma nie posiadać głównego wejścia od strony ulicy, a jedynie na tyłach jednego z budynków.
Kolejnym kłopotem, o którym Państwo mi mówili, jest słaba jakość nawierzchni dróg i
chodników. A przecież wystarczy kilka dobrych decyzji, by szybko to naprawić. Latem
skarżyliście się Państwo, że gdańska władza nie chce Was słuchać, że często czujecie się
pomijani podczas podejmowania decyzji. To niedobre zjawisko – niestety w Gdańsku takie
odczucia mieszkańców są dość powszechne. Ja chcę słuchać i rozmawiać, chcę służyć
gdańszczanom. Prowadzę kampanię wyborczą i liczę na Państwa głosy. Zapewniam
jednocześnie, że to Państwa głos, Państwa zdanie będą się dla mnie liczyć po zwycięstwie.
W czasie letnich spotkań z gdańszczanami obiecywałem, że przedstawię program dla
każdej dzielnicy. Dotrzymuję słowa. Oto główne założenia programu dla Strzyży i VII
Dworu:


ZIELONA, KAMERALNA DZIELNICA
Zadbamy o zachowanie oryginalnej, niskiej zabudowy na Strzyży. Nie pozwolimy
na wycinkę otulin Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.



PARK OKAZ
Zrealizujemy w pełni projekt mieszkańców z 2016 roku polegający na utworzeniu
Parku na terenach dawnego gospodarstwa Okaz.



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.



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. Pozwoli nam to na naprawę dziurawych dróg na Strzyży
i VII Dworze.


AKTYWNY GDAŃSK
Chcemy postawić na sport i rekreację w Gdańsku. Będziemy dążyć do
przywrócenia stoku narciarskiego na terenie VII Dworu. Obiekt będzie posiadał
pełne zaplecze socjalne.

Szanowni Państwo,
mieszkańcy zasługują na to, by Gdańsk rozwijał się szybciej. Zasługujemy na to, by
samorząd troszczył się o wszystkich gdańszczan, niezależnie od tego, w której dzielnicy
mieszkają. Zasługujemy też, 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 Wasza dzielnica 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 sprawy Strzyży i VII Dworu 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 zechcecie rozmawiać
o naszych propozycjach dla Waszej dzielnicy ze swoimi bliskimi, przyjaciółmi, sąsiadami.
Wspólnie możemy więcej. Wspólnie sprawimy, że Gdańsk będzie miastem naszych
marzeń.
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