Od: Jerzy Dziewulski
Do: Jacek Jaśkowiak
Data: 26/09/2018, 20:55
Temat: Jerzy Dziewulski w sprawie wyborów
---Szanowny Panie Prezydencie,
Pozwalam sobie na kilka słów skierowanych bezpośrednio do Pana. Nie jestem mieszkańcem Poznania,
ale bardzo często bywam od dziesiątków lat na Torze Poznań. Tu, zdobywałem pierwsze licencje,
tu uczyłem się wraz z moimi podwładnymi antyterrorystami różnych technik jazdy pościgowej. Tu uczyło
się takiej samej jazdy wielu oficerów Biura Ochrony Rządu.
Mimo, że jestem już starszym panem, to korzystam z tego toru do dziś uczestnicząc w Track Day. Często
w przeszłości i także teraz, kiedy dowiaduję się o tym, że młodzi ludzie umawiają się na nielegalne wyścigi.
Jadę do nich i przekonuję, że jedynym miejscem gdzie warto to robić jest Tor Poznań. To często przynosi
pozytywny skutek, bo jeszcze udaje mi się z nimi rozmawiać z pozycji
autorytetu. Przez ten tor przewija się tysiące kierowców, nad którymi opiekę mają wspaniali ludzieinstruktorzy, byli lub aktualni zawodnicy. Obserwuję ich i widzę niezwykłe wprost zaangażowanie
w nauczanie młodych gniewnych kierowców, jak prawidłowo oceniać swoje możliwości. Przynosi to często
zaskakujące wypowiedzi...."myślałem, że jestem dobry i szybki a oni pokazali mi, że niewiele umiem".
Zacytowałem tylko jedną z nich dla przykładu.
Kilka dni temu kilkuset osobowa grupa kierowców właśnie z Track Day zwróciła się do Prezesa
Automobilklubu Wielkopolskiego prosząc go, żebym jako najstarszy uczestnik naszych wyścigów, mógł
uczestniczyć w konferencji prasowej, której tematem było przedstawienie aktualnej sytuacji związanej
z możliwością likwidacji toru. Prezes Automobilklubu wyraził na to zgodę za co bardzo dziękujemy.
Wiem, że jest Pan tym, który rozumie, że tor wyścigowy nie służy do realizowania "zabawy bogatych ludzi",
ale spełnia niezwykle ważną rolę w realizowaniu zadań edukacyjnych. To właśnie mając na uwadze
dziękujemy Panu za wsparcie w sytuacji ujawnionych ostatnio problemów własnościowych, związanych
z terenem na którym jest ten tor wyścigowy.
Zostałem ostatecznie zobowiązany przez moich kolegów a jest ich setki, żeby przekazać Panu informację,
że każdy uczestnik jazdy po torze a mieszkający w Poznaniu, został zobowiązany słowem do głosowania
właśnie na Pana w wyborach samorządowych.
Przez 16 lat byłem posłem, doradcą Prezydenta A. Kwaśniewskiego ds. bezpieczeństwa i jego szefem
ochrony i wiem jak bardzo liczy się głos Prezydenta miasta, gdy chodzi o sprawy istotne dla jego
mieszkańców.
Życzymy Panu zwycięstwa wierząc że właśnie tak będzie.
Z wyrazami szacunku
Jerzy Dziewulski

Od: Jacek Jaśkowiak
Do: Jerzy Dziewulski
Data: 03/10/2018, 14:55
Temat: Jerzy Dziewulski w sprawie wyborów - odpowiedź
---Szanowny Panie,
Bardzo dziękuję za korespondencję, z którą zapoznałem się ze szczególną uwagą.
Tor Poznań jest miejscem bardzo ważnym dla Poznania, dlatego od początku mojej prezydentury, wspólnie
z władzami Automobilklubu Wielkopolski – prężnym zarządcą obiektu – podejmujemy kroki ku
rozwiązaniu skomplikowanej dziś sytuacji Toru. W obecnej sytuacji własnościowej ani miasto Poznań, ani
Automobilklub Wielkopolski nie mogą inwestować znaczących środków w modernizację istniejącego toru.
Robimy oczywiście wszystko w celu zachowania Toru Poznań i mam nadzieję, że ostatecznie
te postępowania sądowe związane z roszczeniami byłych właścicieli się zakończą korzystnie dla nas.
W takim przypadku będę zabiegał o modernizację Toru Poznań. W przypadku ewentualnych
niekorzystnych rozstrzygnięć sądowych będę się starał o inną lokalizację na terenie Aglomeracji
Poznańskiej.
Naszym miastem partnerskim jest Assen i mogę liczyć na wsparcie fachowców w zakresie tego typu
inwestycji.
Tor Poznań to bardzo ważne w skali kraju centrum sportów motorowych i miejsce realizacji wspaniałej
pasji. W pełni zgadzam się także z poglądem, że Tor nie jest przestrzenią jedynie dla elitarnej działalności.
Takie miejsce jest bezwzględnie potrzebne dla doskonalenia umiejętności zawodowych kierowców.
Przykłady niedawnych wypadków z udziałem samochodów wożących najważniejsze osoby w państwie
pokazują, jak umiejętności te są ważne. Szkolenia o takim charakterze są oczywiście niezbędne
w działalności innych służb, np. policji.
Alternatywne wykorzystanie Toru to obecnie bardzo istotny aspekt jego funkcjonowania.
Na szczególnym względzie mamy dobro Poznaniaków żyjących w bezpośrednim sąsiedztwie Toru,
dla których obecnie nie ma możliwości zbudowania osłon akustycznych. Uciążliwość obiektu dla
mieszkańców stanowi pewien problem i wyzwanie, dlatego działając w porozumieniu z Automobilklubem
Wielkopolski, nieustannie szukamy kompromisowych rozwiązań, wykorzystując aktualnie dostępne siły
i środki.
Mając w nieodległej perspektywie wybory samorządowe pragnę zapewnić, że jako Prezydent Poznania będę
zabiegał o przyjęcie rozwiązań wspierających ideę toru wyścigowego jako integralnej części naszego miasta
bądź aglomeracji.
Z wyrazami szacunku
Jacek Jaśkowiak
_________________
Kopię wiadomości otrzymuje Pan Robert Werle, Prezes Automobilklubu Wielkopolski

