Szanowni Państwo,
urodziłem się 14 stycznia 1955 r. w Toruniu, jestem żonaty,
a córka już się usamodzielniła. Ukończyłem studia
historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Od lat zajmuję się kulturą oraz problematyką samorządową
i społeczno-gospodarczą - ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień gospodarki morskiej i polityki społecznej. Wraz z
żoną od 1980 r. należymy do kręgów rodzin – gałęzi
rodzinnej Ruchu Światło-Życie oraz Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, obecnie
też Odpowiedzialnego Gdańska.
Mam doświadczenie samorządowe. Byłem radnym w kadencji 1998-2002 i kierowałem /do
2006 r/ Związkiem Miast i Gmin Morskich /20 gmin/, kontynuującego tradycje Związku
Gospodarczego Gmin Morskich założonego przez Eugeniusza Kwiatkowskiego. Związek
m.in. walnie przyczynił się do realizacji autostrady A-1 i współzarządzania portami przez
gminy nadmorskie.
Ważna jest dla mnie rodzina, dlatego stanowi ona priorytet zarówno w działalności
Stowarzyszenia, jak i mojej. Jestem wyczulony na wszystko to co narusza jej godność
i warunki życia. Za działalność na rzecz rodziny przyznano mi certyfikat — Radny Przyjazny
Rodzinie.
Zawsze uważałem, że prestiż Gdańska buduje przede wszystkim satysfakcja i pomyślność
Gdańszczan – poczucie bezpieczeństwa, tania i sprawna komunikacja miejska, zdrowa
woda, czyste powietrze, wygodne dojazdy do pracy, udogodnienia dla matek – czyli
przedszkola; dla młodzieży ogólnodostępne hale, boiska sportowe, baseny i bezpieczne
miejsca rozrywki. Przyjazna szkoła, przestrzeń miejska szanująca tradycję kulturową
Gdańska. Rewitalizacja to nie tylko brukowanie ulic i malowanie budynków. To poprawa
warunków życia w komunalnych niezagrzybionych mieszkaniach.
W Gdańsku prowadzona jest ideologiczna krucjata, która nie jest zadaniem własnym Gminy.
Trzeba wyrzucić konia trojańskiego, którego wprowadzili do Gdańska
Prezydent
z urzędnikami i Radą d/s Równości. Wprowadzany jest tzw. Model na rzecz równego
traktowania z zapisami, których celem jest mieszanie w głowach naszym dzieciom i wnukom,
prostacka propaganda ideologii gender i homoseksualizmu oraz deprawacyjna edukacja
seksualna wzorowana na matrycach WHO.
Więcej na stronie www.odpowiedzialnygdansk.pl.
Twórzmy razem program, przyjazny rodzinie i szanujący godność każdego człowieka, bez
ideologicznej indoktrynacji.
Więcej o mojej działalności na stronach: www.pomorski.civitaschristiana.pl,
https://www.facebook.com/waldemar.jaroszewicz
Program mec. Kacpra Płażyńskiego, naszego kandydata na Prezydenta Gdańska, jest moim
programem.
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