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DOTRZYMUJĘ
SŁOWA!
TWÓJ KANDYDAT NA WÓJTA
W toczącej się kampanii wyborczej przedstawiliśmy Państwu dane dotyczące rozwoju
Gminy Kosakowo w ujęciu 12 lat sprawowania przeze mnie urzędu oraz w ostatniej
kadencji. Poinformowaliśmy o tym, co udało się zrobić i o zamierzeniach na kolejne lata w
zakresie gospodarki i inwestycji, bez zwalniania tempa rozwoju.
W naszym planie jest także:
powołanie Komitetu Budowy Muzeum Obrońców Kępy Oksywskiej
już w grudniu rozpoczynamy próby z Gminną Orkiestrą Dętą
organizacja stanicy harcerskiej w Mechelinkach
powołanie Gminnej Rady Seniorów
transmisje sesji Rady Gminy w Kosakowo TV już od pierwszej sesji nowej kadencji
zaprosimy do zespołu konsultacyjnego wszystkich kandydatów na Wójta
i kandydatów do Rady Gminy

Członkowie naszego Komitetu Wyborczego oraz wszystkie osoby
wspierające, rekomendują Jerzego Włudzika na Wójta Gminy Kosakowo
Jesteśmy wieloletnimi mieszkańcami Gminy Kosakowo. Urodziliśmy się tutaj lub w najbliższych
okolicach. Od lat obserwujemy przeobrażanie naszej gminy z peryferyjnej w nowoczesną, dynamicznie
rozwijającą się, o uznanym dorobku.
Wójt Jerzy Włudzik w zgodzie z radnymi, sołtysami, pracownikami urzędu i podległych jednostek oraz
przy współpracy mieszkańców, którzy włączają się do pracy na rzecz rozwoju naszej Małej Ojczyzny,
stworzyli gminę postrzeganą i ocenianą z zewnątrz jako jedną z najlepszych w naszym województwie
i jedną z najlepszych w regionie.
Wiele z ambitnych zadań przyjętych w wieloletnim programie rozwoju gminy zostało już zrealizowanych
i dostrzeżonych przez nas - mieszkańców. Wiele jeszcze innych, zapowiedzianych w programie
wyborczym, czeka na kontynuację lub realizację. Uważamy, że kandydat na wójta Jerzy Włudzik
i zaproponowani przez niego radni, tak jak dotychczas, sprawdzą się. Za 4 lata przekonamy się,
że w Gminie Kosakowo żyje się jeszcze lepiej, bezpieczniej i dostatniej.
Edward Pyszkowski, Małgorzata Grzelak, Franciszek Sorn,
Andrzej Jaśniewski, Antoni Wica, Wojciech Piaseczny

My zagłosujemy na Wójta Gminy Jerzego Włudzika i jesteśmy przekonani,
że to najlepszy wybór.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kosakowo
Przedstawiliśmy Państwu w naszych materiałach wyborczych wszystko to, co zrobiliśmy i co
jeszcze chcemy zrobić w nadchodzącej kadencji. Dwuletnią nagonkę na mnie pozostawiam do
Państwa przemyśleń wierząc, że ci którzy mnie znają i ze mną współpracowali nie dali się zwieść
i mają własne zdanie.
Jeżeli rozejrzycie się Państwo dookoła, dostrzeżecie, że Gmina Kosakowo rozwija się i kto jest
gwarantem realizacji dalszych realnych planów na zrównoważony rozwój naszej Małej Ojczyzny.

Szanowny Wyborco! Jeżeli jesteś za realizacją realnego programu wyborczego,
przygotowanego jak dotychczas, zgodnie z potrzebami mieszkańców, to
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Radnych Gminy Kosakowo:
Okręg nr 1 Mosty, Mechelinki,

Doering Sabina

Okręg nr 2 Mosty,

Lucyna Sorn

Okręg nr 3 Mosty,

Klimczyk Wojciech

Okręg nr 4 Rewa,

Kopitzki Marcin

Okręg nr 5 Pierwoszyno,

Śliwińska Wiktoria

Okręg nr 6 Kosakowo,

Stankiewicz Jerzy

Okręg nr 7 Kosakowo,

Marek Mirosław

Okręg nr 8 Dębogórze,

Melzer Józef

Okręg nr 9 Dębogórze,

Gloza Beata

Okręg nr 10 Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie, Brzozowska Alicja
Okręg nr 11 Pogórze,

Miklaszewicz Ryszard

Okręg nr 12 Pogórze,

Gutowski Marian

Okręg nr 13 Pogórze,

Maj Anna

Okręg nr 14 Suchy Dwór,

Elwart Waldemar

Okręg nr 15, Suchy Dwór,

Roszak Bożena

Radnych Rady Powiatu Puckiego:
Lista nr 1 poz. 1 K.W. PSL

Merchel Alina

Lista nr 12 poz. 2 K.W.W. Budujemy Powiat

Tocke Danuta
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