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W dniu dzisiejszym zbieramy podpisy pod kolejnym pismem do p. prezydenta
 Adamowicza. Jak możemy się osobiście przekonać, słowa pana prezydenta są
 warte tyle, ile ważą słowa... W Państwa skrzynkach pocztowych pojawiły 
 się wczoraj kolejne ulotki z zarysem pisma oraz z informacją o zbieraniu podpisów.
 Prosimy o przygotowanie numerów PESEL -  podpisy wzbogacone o numer PESEL są
wiarygodniejsze dla urzędników.       

 W nawiązaniu do ostatnich obchodów rocznicy 4 czerwca, coraz częściej
 pojawia się pytanie, czy faktycznie było warto zmieniać ustrój i walczyć z
 komunizmem. W poprzednim ustroju nie liczono się z człowiekiem, w tym jest
 tak samo, z tym że teraz ważniejsze są interesy wąskiej grupki
 "inwestorów", a kiedyś członków PZPR. Zmieniła się tylko nazwa...

 Zachęcam więc do pójścia na wybory, oczywiście każdy sam podejmie decyzję na kogo
głosować...

 Poniższy tekst nie jest jeszcze ostateczny, ale zagadnienia w nim
 poruszane pozostaną.

 Mieszkańcy                                              Gdańsk 2009.06.05    
 ul. Kolonia Zręby
 lista w załączeniu

 Pan Prezydent  
 Miasta Gdańska
 Paweł Adamowicz
 Urząd Miejski Gdańsk

 Z A P Y T A N I E  i  P R O T E S T   

 W związku z informacjami pochodzącymi od prezesa Spółdzielni  
 Mieszkaniowej Suchanino pana Wieczorka, który stwierdził na spotkaniu
 spółdzielców, że jest w trakcie "załatwiania z miastem" zmiany planu
 zagospodarowania przestrzennego ulicy Kolonia Zręby w sposób wykluczający
 zabudowę mieszkalną a jedynie  teren zbiornika wodnego, składamy
 zapytanie, z kim pan Wieczorek uzgadnia takie rzeczy, oraz czy nie
 zachodzi podejrzenie stronniczości urzędników w wydawaniu decyzji,
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 przetrzymywania i ukrywania dokumentów tak, aby minął termin odwoławczy
 dla zainteresowanych, a co za tym idzie czy nie ma powiązań
 towarzysko-korupcyjnych pana prezesa z urzędnikami wyższego szczebla.

 W trakcie spotkań, gdzie były wystawione do wglądu plany 
 zagospodarowania, a także w czasie "dni otwartych" które odbyły się w
 ostatnim czasie, urzędnicy nie wspominali nic o jakiejkolwiek trwającej
 procedurze mającej zmienić obecny plan. Jeśli faktycznie jest planowana
 zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na niekorzystną dla
 mieszkańców, którzy już wykupili oraz są w tej chwili w trakcie procedury
 wykupu zgodnie z obecnym planem zagospodarowania, prosimy o informację
 aby zgłosić nasz protest w terminie odwoławczym do zmian, na które
 powołuje się p. Wieczorek.

 Również  związku z planowanym przez miasto Gdańsk oraz ZDiZ, w tajemnicy 
 oraz znowu BEZ ŻADNYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  połączeniem dróg ul.
 Kolonia Zręby oraz Czajkowskiego, my, niżej podpisani mieszkańcy ulicy
 Kolonia Zręby stanowczo sprzeciwiamy się i protestujemy przeciw tym
 planom.

 Jednocześnie informujemy pana Prezydenta, że mimo pana deklaracji, żadne 
 działania ze strony miasta w sprawie określenia stanu budynków będących
 własnością i majątkiem miasta nie zostały wykonane, aby można było
 stwierdzić stopień uszkodzeń przez trwającą budowę prowadzoną przez
 komercyjnego inwestora. Naszym zdaniem jest to zaniedbanie i działanie na
 szkodę majątku komunalnego, a także ewidentne i celowe działanie
 urzędników na szkodę mieszkańców będących w trakcie formalności wykupu na
 własność tego majątku.

 Lista mieszkańców w załaczeniu
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