DOTRZYMAŁEM SŁOWA!
Wybudowaliśmy nowe Gimnazjum z halą sportową i pływalnią, co również
polepszyło warunki nauki w SP w Mostach
Zgodnie z zapowiedzią z 2010 r, wybudowaliśmy pierwsze całodzienne Przedszkole
gminne w Dębogórzu;
Szkoła Podstawowa w Pogórzu zyskała nową Salę Gimnastyczną
Wybudowaliśmy również Salę Gimnastyczną przy Szkole Podstawowej
w Dębogórzu;

DOTRZYMUJĘ
SŁOWA!

Suchy Dwór zyskał Świetlicę Sołecką z nowoczesnym wyposażeniem;
W Mechelinkach powstała Przystań Rybacka z pomostem, wybudowaliśmy
ul. Nadmorską;
W porozumieniu z Miastem Gdynia i Powiatem przebudowaliśmy skrzyżowanie
ul. Płk. Dąbka, ul. Wiejskiej i ul. Szkolnej;
Rewa zyskała dzięki rozbudowie promenady- przedłużenie Alei Zasłużonych Ludzi
Morza zdobyło uznanie nietylko mieszkańców;
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców dofinansowaliśmy zakup nowego
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kosakowie;
W porozumieniu z Powiatem wyremontowaliśmy nawierzchnię ulicy Wiejskiej;
Wybudowaliśmy chodnik na trasie: Rewa - Mosty
Kosakowo - Dębogórze i Kosakowo - Pogórze.
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KONTYNUUJMY POLITYKĘ ROZWOJU

Szanowni mieszkańcy
Gminy Kosakowo,
Sąsiedzi, Przyjaciele,

Jestem zdeterminowany by nadal rozwijać naszą Gminę i czynić ją jeszcze lepszym
miejscem dla nas, naszych dzieci i wnuków. Zachęcam Państwa do zapoznania się
z pomysłami na nasz dalszy rozwój, które przewidują:

Jestem z Kaszub i od 45 lat jestem związany
z Gminą Kosakowo.

Kontynuację działań związanych z budową ulicy Derdowskiego

Mieszkam w Gminie Kosakowo od 1969
roku. Miałem okazję pełnić tu wiele funkcji,
a w 2002 roku zostałem pierwszym wójtem
wybranym w wyborach bezpośrednich. Dzięki
zaufaniu mieszkańców już od dwunastu lat
mam przyjemność i zaszczyt sprawować ten
urząd realizując swoje i mieszkańców marzenia
o nowoczesnej gminie.

Budowę nowej Szkoły Podstawowej w Pogórzu - w obecnej powstanie przedszkole
samorządowe
Systematyczne dostosowywanie komunikacji miejskiej do potrzeb mieszkańców
Budowę kanalizacji deszczowej - skuteczna gospodarka wodami opadowymi
Kontynuację budowy i remontu dróg zgodnie z harmonogramem
Dalszą systematyczną budowę oświetlenia
Ochronę środowiska, refulację brzegu morskiego

Wiele osiągnęliśmy.
Nasza Gmina jest wyjątkowym miejscem, w którym nowoczesność i młodość spotykają się
z tradycją i doświadczeniem. Te dwa światy doskonale ze sobą współpracują, uzupełniają
się, tworząc nową wartość.
Jestem dumny patrząc na nasze osiągnięcia, owoce wspólnej pracy. Populacja Gminy
zwiększyła się dwukrotnie, mamy rozwijającą się bazę edukacyjną, coraz lepszą
infrastrukturę, nowe osiedla pełne młodych dynamicznych ludzi oraz szeroki wachlarz
imprez kulturalnych i rozrywkowych. Jesteśmy Gminą zwróconą twarzą do morza,
gdzie kultywowane są tradycje żeglarskie. Dbamy o rozwój infrastruktury turystycznej,
która przyciągnie więcej turystów. To wszystko widzimy i doceniamy nie tylko my –
mieszkańcy, ale i osoby z zewnątrz. Przyznane naszej Gminie w ciągu ostatnich lat nagrody
i wyróżnienia, chociażby ta ostatnia przyznana przez Marszałka za najlepszą przestrzeń
publiczną (rozbudowa Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza w Rewie) pokazują ,
że obrana przez nas polityka rozwoju jest skuteczna i owocna.
Wzajemne zaufanie buduje się przez lata
To wszystko nie byłoby możliwe bez ścisłej współpracy samorządu z mieszkańcami, ale
nade wszystko bez dotrzymywania wzajemnie danych sobie obietnic. To zbudowane przez
lata zaufania pozwala nam efektywnie realizować nasze marzenia o Gminie Kosakowo.

Odnawianie i urządzanie przestrzeni publicznych, budowę kolejnych ścieżek
rowerowych, wydłużenie molo w Rewie, budowę sceny plenerowej w Rewie
Rozszerzenie zakresu wykorzystania sieci światłowodowej do m.in. monitoringu
miejsc publicznych w gminie
Wspieranie mieszkańców w formie szkoleń oraz przygotowania dokumentacji
dotyczącej pozyskiwania środków UE na montaż odnawialnych źródeł energii
Dalszą współpracę z organizacjami pozarządowymi, dofinansowanie ich
działalności w zakresie kultury, sportu i zdrowia dotacją z budżetu gminy
Wprowadzenie Gminnej Karty Dużej Rodziny, w ramach której rodziny posiadające
troje i więcej dzieci korzystać będą bezpłatnie z komunikacji miejskiej na terenie
gminy, zajęć na pływalni w Kosakowie, zajęć kulturalnych i sportowych, kolonii
letnich w partnerskich gminach Żerków i Krościenko

A DO REALIZOWANIA DALSZYCH PLANÓW ZAPROSIŁEM
MOICH KANDYDATÓW DO RADY GMINY

Dziękując Państwu za okazane mi przez lata zaufanie zapewniam, że ponownie dotrzymam
danego słowa. W niedzielę 16 listopada proszę Państwa o poparcie i oddanie głosu na
mnie i moich kandydatów na radnych.

Z wyrazami szacunku,
Kandydat na Wójta Gminy Kosakowo
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