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Pytania zadawane podczas kampanii wyborczej prowadzonej przez
KWW Jerzego Włudzika
Dlaczego tak dużo pieniędzy marnuje Pan na kulturę?
Są to środkina rozwój i wychowanie młodzieży, wspieranie inicjatyw naszych mieszkańców. Działające
stowarzyszenia, chóry, teatr, organizacja festiwali czy koncertów. To przywilej i zarazem obowiązek wobec
naszego społeczeństwa. Na kulturę, wbrew obiegowej opinii, wydajemy rocznie 1,1 % budżetu.
Słyszy się, że Pana działania szkodzą gminnej turystyce i ekologii. Jaka jest prawda?
Uważam, że dla rozwoju turystyki zrobiłem wiele i ze szczególną dbałością o ekologię. To Rewa została pierwsza
skanalizowana, by zbudować nową infrastrukturę. Wybrukowano ulice, powstały chodniki, aleja, promenada.
Mechelinki musiały poczekać do wyprowadzenia kolektora zrzutowego w głąb zatoki. Walczyliśmy o to siedem lat.
Teraz i Mechelinki pięknieją, powstaje nowa infrastruktura, która służy zarówno mieszkańcom jak i turystom
m.in. Aleja Nadmorska, pomost rybacki. Monitorujemy prace Urzędu Morskiego i wszystko co dotyczy pasa
nadmorskiego i obszarów chronionych. Dbam o to, by nie wprowadzono licznych ograniczeń w turystyce
wodnej Zatoki Puckiej. Proszę swojego zdania nie opierać na opinii tych, którzy ekologią zajęli się niedawno dla
osiągnięcia własnych celów.
Podobno liczba urzędników za czasów Pana urzędowania bardzo wzrosła, czy może Pan powiedzieć ilu
pracowników zatrudnia urząd?
Kiedy obejmowałem urząd wójta, gmina liczyła sześć tysięcy mieszkańców (w tej chwili mamy ponad
dwanaście tysięcy). To przede wszystkim Gmina się rozrasta, a mieszkańcy załatwiają sprawy w urzędzie.
Dodatkowo reforma administracji spowodowała, że gminy mają powierzonych do realizacji więcej zadań,
jak chociażby zmiany w zarządzaniu gospodarką odpadami. Zatrudniamy ponad pięćdziesięciu pracowników.
Nie zgodziłbym się na przerost administracji.
Dlaczego nie zlikwiduje Pan podatków jak zapowiadają to inni kandydaci?
Podstawowy dochód każdej gminy to podatki. Rezygnacja z podatków oznacza ograniczenie wydatków na
rozwój. Nigdy nie obiecuję rzeczy nierealnych, w moich programach wyborczych nigdy nie było mrzonek. Pewnie
dlatego zrealizowałem większość moich poprzednich deklaracji.
Kiedy dostosowana będzie komunikacja miejska do potrzeb mieszkańców?
Stale do tego dążymy. Zwiększamy ilość kursów, co skutkuje zwiększeniem nakładów finansowych na ten cel.
Przeznaczamy na to blisko 2,5 mln zł rocznie. Niedawno na prośbę mieszkańców uruchomiliśmy bezpośrednie
połączenia z galerią handlową „Szperk”.
W Kosakowie zauważyłam, że drogi buduje się w roku wyborczym, czy tak zawsze musi być?
W całym okresie mojego urzędowania na budowę i remont dróg wydaliśmy ponad 20 mln zł. Co roku na ten cel
przeznaczamy ok. 2 mln zł, niezależnie od tego czy odbywają się wybory. Podobnie jest z budową oświetlenia,
w ostatniej kadencji powstały 333 nowe latarnie i z pewnością nie zrobiliśmy tego w jeden rok. To również
pokazuje, jak ważna jest możliwość kontynuacji rozpoczętych projektów. Gdy otrzymam poparcie mieszkańców,
dalsze prace wykonywać będę z tzw. marszu. Czeka nas m.in. budowa kanalizacji deszczowej, na którą do tej
pory wydaliśmy 2,2 mln zł. Potrzeby są jednak większe.
Bezpieczeństwo mieszkańców gminy w dużej mierze zależy od sprawnej pracy Ochotniczej
Straży Pożarnej. W każdym roku mamy ponad 100 interwencji, pod względem wyjazdowości
jesteśmy drudzy w powiecie puckim. Wyszkolenie i odpowiedzialność są istotne, ale dużą rolę
w naszej codziennej pracy odgrywa niezawodny sprzęt. Dzięki staraniom Wójta Jerzego Włudzika
otrzymaliśmy nowoczesny samochód bojowo-ratowniczy, który pozwala nam efektywniej działać
w przypadku zagrożenia życia i mienia. We wspólnej trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy
Kosakowo zawsze możemy liczyć na Wójta Włudzika, dlatego 16 listopada może liczyć na nasz głos.
Mieczysław Karsznia, Olimpia Nadolska
Ochotnicza Straż Pożarna w Kosakowie
Jesteśmy wdzięczni Wójtowi Jerzemu Włudzikowi za jego wsparcie i zamiłowanie do kultury.
To dzięki niemu możemy wyjeżdżać na warsztaty, które doskonalą nasze już zdobyte
umiejętności. To dzięki stypendiom „Stowarzyszenia na rzecz dzieci artystycznie uzdolnionych
Gminy Kosakowo”, którego pomysłodawcą i prezesem jest Jerzy Włudzik mamy możliwość
dalszej edukacji artystycznej. Dla nas, oprócz tego, że jest Wójtem Gminy Kosakowo jest także
niezawodnym fanem naszych występów.
Wiktor Gabor - Przedstawiciel Chóru Młodzieżowego

Nasza Gmina Kosakowo

DOTRZYMUJĘ
SŁOWA!
TWÓJ KANDYDAT NA WÓJTA
Patrzymy odważnie w przyszłość!

Szanowni Państwo, Sąsiedzi i Przyjaciele,
zbliża się chwila, w której podejmiemy decyzję dotyczącą przyszłości naszej Gminy.

To bardzo ważny moment, który powinniśmy poświęcić także na analizę dotychczasowych osiągnięć i weryfikację
prowadzonych działań. Dzięki temu, będziemy mogli efektywnie rozmawiać o tym, co jeszcze możemy i powinniśmy zrobić,
by żyło nam się wszystkim lepiej.
Przez ostatnich 12 lat, pracowaliśmy na to, aby nasza Gmina była dla nas bezpiecznym i nowoczesnym domem.
Świadomość, że dzięki wykonanej wcześniej pracy, będziemy mogli wspólnie realizować kolejne ważne dla nas wszystkich
projekty sprawia, że możemy odważnie patrzeć w przyszłość.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z kolejnym wydaniem biuletynu Komitetu Wyborczego Wyborców Jerzego Włudzika,
w którym prezentujemy realne plany i kierunki rozwoju Gminy Kosakowo oparte na długoletnim doświadczeniu i rzetelnej
wiedzy. Nie będziemy mamić Państwa mrzonkami, których nie można zrealizować, na zasadzie „obiecam - a może
nas wybiorą”. My mówimy prawdę i dotrzymujemy słowa.
Z poważaniem
„Jerzy Włudzik udowodnił, że jest osobą nie tylko zaangażowaną w życie gminy i wrażliwą
społecznie, ale również pracowitą i skuteczną. Zmiany na lepsze w gminie Kosakowo widoczne
są gołym okiem.
Jako, że od wielu lat pełnię funkcję wiceprezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, szczególnie
cieszy mnie fakt, iż Jerzy Włudzik nie zapomina o pielęgnowaniu i kultywowaniu tradycji
kaszubskiej.”
Teresa Hoppe - Posłanka PO ziemi pomorskiej

„Gdynia ma szczęście do dobrych sąsiadów. Jerzy Włudzik to doświadczony samorządowiec,
otwarty na dialog i współpracę. Wspólnie realizujemy ważne dla Kosakowa i Gdyni zadania.”
Wojciech Szczurek - Prezydent Gdyni

Popieram Jerzego Włudzika jako sprawdzonego gospodarza i godnego kandydata na
wójta. Jestem przekonany, że konsekwencja w działaniu i znajomość problemów naszej
gminy zapewni jej dalszy rozwój. Tylko jego osoba gwarantuje stabilność i ciągłość
w działaniu. To jedyny kandydat z doświadczeniem i wykształceniem.
Andrzej Dzienisz - Przewodniczący Platformy Obywatelskiej
Popieram kandydaturę Andrzeja Dzienisza w wyborach do Rady Powiatu Puckiego. Wiele
razy już udowodnił, że godnie reprezentuje naszą gminę w powiecie.
Jerzy Włudzik - Wójt Gminy Kosakowo
Publikacja
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Nowa infrastruktura

Kontynuacja działań związanych z budową ulicy Derdowskiego

Oświata i Kultura
Kontynuacja prac powołanego Komitetu Budowy Muzeum Obrońców Kępy Oksywskiej

Budowa Alei Nadmorskiej w Mechelinkach

Wspieranie realizacji budowy szybkiego internetu -światłowodu do domów mieszkańców

Modernizacja/rozbudowa pomostu w Rewie
Wyremontowanie wraz z Powiatem nawierzchni głównej drogi w Dębogórzu ul. Pomorskiej

Utworzenie przy współpracy ze Szkołami, Biblioteką Publiczną w Kosakowie, Nadleśnictwem i innymi podmiotami
ścieżki edukacyjnej promującej historię i walory turystyczne naszej Gminy ( włączenie Szlaku Bernarda
Chrzanowskiego)

Podpisanie porozumienia z Operatorem Systemu Magazynowania w Dębogórzu w celu wybudowania drogi przez las
łączącej siedzibę Magazynów z Dębogórzem

Dalsza współpraca z organizacjami pozarządowymi, dofinansowanie ich działalności w zakresie kultury, sportu
i zdrowia, dotacje z budżetu Gminy

Dążenie do przebudowy przez Zarząd Dróg Powiatowych głównego skrzyżowania w Mostach – możliwy udział
finansowy gminy
Budowa kanalizacji deszczowej - skuteczna gospodarka wodami opadowymi

Kontynuacja (zarejestrowano 58 rodzin) i rozszerzenie zakresu Gminnej Karty Dużej Rodziny, w ramach której,
rodziny posiadające trójkę i więcej dzieci korzystać będą bezpłatnie z komunikacji na terenie gminy, zajęć na
pływalni w gimnazjum w Kosakowie, z zajęć kulturalnych, sportowych, kolonii letnich w partnerskich Gminach
Krościenko nad Dunajcem, Żerkowie i na Litwie oraz włączenie w tym zakresie sponsoringu przez gminne podmioty
gospodarcze

Kontynuowanie budowy i remontu ulic oraz dróg - po każdorocznym wiosennym przeglądzie wytypujemy zakres
budowy i remontu na następny rok kalendarzowy (przygotowanie dokumentacji, pozwolenia na budowę itp.)

Promowanie i wspieranie organizacji pozarządowych poprzez system grantów ze szczególnym uwzględnieniem
tożsamości naszego regionu

Dalsza systematyczna budowa oświetlenia i modernizacja istniejących latarni

Rozwój Stanicy Harcerskiej przy plaży w Mechelinkach

Odnawianie i urządzenie przestrzeni publicznych - w tym budowa kolejnych ścieżek rowerowych

Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Pogórzu - w obecnej powstanie przedszkole samorządowe

Urządzenie terenów zielonych dostępnych dla wszystkich mieszkańców nowych osiedli w Pogórzu, gdzie infrastruktura
zapewni aktywny wypoczynek odpowiedni dla każdego wieku

Udostępnienie Szkoły Podstawowej na działalność sportową i kulturalną dla młodzieży i mieszkańców wsi Mosty

Budowa sceny plenerowej w Rewie

Wybudowanie połączeń drogowych osiedli SHIRAZ, MORSKIE i MISTRAL z ul. Płk. Dąbka i ul. Wiejską

Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Pogórzu

Kontynuacja utworzenia Dętej Orkiestry Gminnej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosakowie

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Świetlicy Sołeckiej w Suchym Dworze,
wybudowanie Małego Miasteczka Ruchu Drogowego
Przebudowa skrzyżowania ulic: Paska, Szkolna, Sowia w Suchym Dworze
Modernizacja gminnego systemu zaopatrzenia wody
Wymuszenie hermetyzacji kanału wraz z odwodnienie jego okolic na odcinku Mechelinki-Mosty
Budowa obwodnicy Pierwoszyna ( w obecnej kadencji projekt i wykup gruntów)
Modernizacja sieci wodno-ściekowej w miejscowości Kazimierz ( likwidacja rur azbestowych)
Pilne dokończenie działań mających na celu uregulowanie stanu prawnego ulic: Reymota,
Broniewskiego, Majakowskiego i części Konopnickiej oraz przyjęcie ich do zasobów dróg
gminnych

Stworzenie szlaku z Rewy do Mechelinek

Ekologia, Turystyka, Sport

Monitoring prac Urzędu Morskiego w sprawie NATURA 2000 (priorytetem jest turystka,
ale z dbałością o bezpieczeństwo na wodach zatoki)
Ochrona brzegów morskich i refulacja plaż
Organizowanie bezpłatnych szkoleń i kursów dla rolników z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego
Wspieranie integracji środowisk rolniczych z wymianą doświadczeń m.in. z zaprzyjaźnionymi
gminami
Zagospodarowanie terenów po składowisku popiołów na cele użytkowe m.in. udostępnianie
pod odnawialne źródła energii
Specjalna oferta dla mieszkańców Dębogórza Wybudowanie rekompensująca uciążliwość
oczyszczalni ścieków ( dofinansowanie wyjazdów integracyjnych dla mieszkańców, udziału
dzieci i młodzieży w obozach żeglarskich, harcerskich, sportowych)
Rozpoczęcie w 2015 roku opracowania rozbudowy miejscowego planu dla wsi Dębogórze
Wybudowanie i Kazimierz, zwiększenie nasadzeń zieleni, tworzenie parków, skwerów oraz
terenów izolacyjnych
Modernizacja sieci wodno-ściekowej w miejscowości Kazimierz (likwidacja rur azbestowych)
Stały i systematyczny rozwój infrastruktury sportowej (Złote Piaski i teren przy PEKO)
Opracowanie projektu Stadionu Gminnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą obok
Gimnazjum oraz wystąpienie o dofinansowanie z Unii Europejskiej i Ministerstwa Sportu

Nasza Gmina Kosakowo

Gmina Przyjazna Mieszkańcom
Systematyczne dostosowywane komunikacji
autobusowej do potrzeb mieszkańców
Wykorzystanie sieci światłowodowej do monitoringu
miejsc publicznych w Gminie
Wspieranie mieszkańców w formie szkoleń oraz
pomoc w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej
pozyskiwania środków z Unii Europejskiej m.in. na
montaż odnawialnych źródeł energii oraz na rozwój
i założenie działalności gospodarczej
Kontynuacja (zarejestrowano 58 rodzin) i rozszerzenie
zakresu Gminnej Karty Dużej Rodziny
Wybudowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej
w Mostach
Rozbudowa centrum sportowego o kolejne elementy
(boisko piłkarskie, boisko do koszykówki i siatkówki,
budowa skate-parku, budowa górki saneczkowej
w Rewie)
Wygospodarowanie dodatkowych terenów pod miejsca
parkingowe w Rewie
Budowa Parkingu naprzeciwko Urzędu Gminy Kosakowo

Szanowni wyborcy, jak zawsze
przedstawiam Państwu realny
program wyborczy mój i moich
radnych.
16 listopada prosimy o poparcie.

