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 Suchaninie. Niektórzy z Państwa
pamiętają mnie być może z działań, które podjąłem w związku z niesprawiedliwością, jaka
spotkała część mieszkańców osiedla Cygańska Góra. W moim przekonaniu sprawa ta
pokazuje nieładną twarz naszego samorządu: brak dialogu z ludźmi, brak przejrzystości w
podejmowaniu decyzji, budowanie poczucia, że jedni w Gdańsku mogą więcej, a drudzy
mniej. Problemem, który łączy Państwa dzielnicę z wieloma innymi obszarami Gdańska
jest także brak wystarczającej liczby miejsc w publicznych przedszkolach a także zbyt mała
dbałość miasta o tereny zielone.
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 Suchanina:


NOWE PRZEDSZKOLE W DZIELNICY
Utworzymy nowe publiczne przedszkole. Fachową opiekę znajdzie w nim około
100 najmłodszych mieszkańców dzielnicy. Budynek zostanie wykonany w
najwyższym standardzie, zapewniającym dzieciom optymalne bezpieczeństwo.



SZYBCIEJ DO WRZESZCZA
Dzięki uruchomieniu nowej linii szybkiego tramwaju, której trasa będzie
przebiegała przez ul. Schuberta, mieszkańcy dzielnicy zyskają nowe, bardzo
atrakcyjne połączenie do Wrzeszcza i do południowych dzielnic Gdańska.



NOWE, OŚWIETLONE BOISKO
Przy ul. Schuberta zbudujemy pełnowymiarowe, oświetlone boisko do piłki nożnej
ze sztuczną nawierzchnią. Obiekt będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców
dzielnicy.



ZIELONE SUCHANINO
Utworzymy w dzielnicy nowy park o powierzchni ok. 8 hektarów. Powstanie on w
rejonie ulic Schuberta, Nowolipie, Tylewskiego i Kurpińskiego. Znajdą się w nim
elementy infrastruktury rekreacyjnej, m.in. urządzenia do trenowania kalisteniki.



SPRAWIEDLIWIE NA CYGAŃSKIEJ GÓRZE
Umożliwimy wszystkim mieszkańcom osiedla Cygańska Góra wykup zajmowanych
przez nich mieszkań komunalnych z bonifikatą w wysokości 90 procent.

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