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Z

bliżają się wybory samorządowe. Czas bardzo specyficzny.
Z jednej strony czas podsumowań
i rozliczania, z drugiej niestety przepychanek komitetów wyborczych,
a często nieuczciwych zagrywek
pomiędzy nimi. Kampania wyborcza jest oczywiście nieodłącznym
elementem każdego procesu wyborczego, ale ważne, by przeprowadzić ją z klasą. Zasada jest prosta
– jeżeli ktoś sam nie ma nic do zaproponowania, skupia się wyłącznie na negowaniu i krytyce innych.
Kolejka do krytykowania od zawsze
była najdłuższa. Najłatwiej stanąć
i powiedzieć „to jest zrobione źle”
i „ja zrobiłbym to lepiej”, natomiast
pytanie „Jak to zrobić?” zostaje pominięte. Jest to pewnie jakaś metoda, ale moim zdaniem taka formuła
dawno się wyczerpała, a świadomość społeczeństwa jest wystarczająco wysoka, by ludzie sami mogli obiektywnie ocenić kandydatów
i dobrze wybrać swoich przedstawicieli w samorządzie. Nie tracimy
więc czasu na krytykę i negatywne
emocje. Wolimy skupić się na pracy
i kolejnych zadaniach. A do zrobienia ciągle jest bardzo dużo.
Łatwe decyzje podejmuje się szybko i z przyjemnością, natomiast do
trudnych potrzeba odwagi. Dzięki
tym trudnym decyzjom Starogard
jest obecnie – śmiało można powiedzieć – placem budowy. Jest i jeszcze jakiś czas będzie. Podejmując
decyzję chociażby o przebudowie
Rynku, Pan Prezydent miał świadomość jak wielkim wyzwaniem będzie to zadanie. Świadomość również tego, że przez część mieszkańców oraz przede wszystkim opozycję może być bardzo krytykowany.
Jednak miał odwagę taką decyzję
podjąć. Co ciekawe, spotyka się to
z uznaniem potrzeby zmian i aprobatą takiego kierunku w oczach
przeciwników politycznych Prezydenta.
Następne lata to kolejne wyzwania
dla Starogardu. Ich realizację przedstawia Program Wyborczy oparty
na czterech filarach, mówiący o rozwoju i jakości. Markę miasta wypra-

cowuje się latami, to proces, który
musi trwać nieustannie. To nie jest
kwestia jednej kadencji, chociaż gołym okiem widać jak bardzo nasze
miasto zmieniło się przez ostatnie
lata. Będzie to jeszcze bardziej zauważalne po oddaniu głównych
inwestycji – Rynku, Alei Wojska
Polskiego z Dworcem PKP, Parku
Miejskiego. Potrzeba zmian jest
dużo większa. Dlatego na następne
lata planowane są liczne inwestycje,
które zawarte są w naszym Programie Wyborczym.
Chcemy, aby Starogard był miastem przyjaznym i dostępnym.
Przez ostatnie cztery lata zrobiono
już bardzo wiele w tym zakresie.
Powstały przestrzenie przyjazne
mieszkańcom. Zagospodarowano
wiele terenów zielonych, parków
itp. Ten kierunek będzie kontynuowany.
Starogard Gdański promuje hasło
„Tu rodzą się gwiazdy”. Chcemy,
aby był miastem ludzi twórczych
i aktywnych. Będą realizowane kolejne inwestycje, które pozwolą naszym mieszkańcom być aktywnymi
uczestnikami wydarzeń związanych
z kulturą i sportem oraz będą mogły
wpłynąć na rozwijanie ich pasji.
Starogard jest miastem obywatelskim – mocno na to stawialiśmy
cztery lata temu. Zdecydowanie
można powiedzieć, że skutecznie.
Obecnie standardem jest Budżet
Obywatelski i Inicjatywa Lokalna. Mieszkańcy chętnie korzystają
z tych narzędzi. Dlatego też zamierzamy dalej działać w tym kierunku,
wzmacniać i rozwijać współpracę
z organizacjami pozarządowymi.
Powyższe założenia stanowią podstawę naszego Programu Wyborczego. Programu realnego, bez
obietnic na wyrost.
Już 21 października to wyborcy
zdecydują czy kierunek zmian jakim
obecnie podąża Starogard, będzie
kontynuowany.
Zachęcam wszystkich do wyrażenia
swojej opinii przy urnie wyborczej.

ZAGŁOSUJ!

21 października 2018 roku

Projekt Starogard
2018 – 2023
STAROGARD MIASTEM ROZWOJU I JAKOŚCI
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modernizacja targowiska miejskiego
Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Skarszewskiej
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Iwaszkiewicza (sieci, drogi)
Wprowadzenie rozwiązań służących gospodarczemu wykorzystaniu Rynku i okolic oraz Alei Wojska
Polskiego
Dążenie do budowy obwodnicy Starogardu
Współpraca z Samorządem Województwa w zakresie przebudowy odcinków DW 222 (Gdańska,
Pelplińska, Pomorska)
Współpraca z Powiatem w zakresie przebudowy ul. Lubichowskiej
Budowa i przebudowa ulic miejskich (m. in. Kopernika – etap II, Zachodnia i Dolna, Kanałowa –
Tczewska – Sobieskiego, Chojnicka – 2. Pułku Szwoleżerów)
Zakończenie przebudowy ulic Starego Miasta
Utwardzenie tymczasowe dróg gruntowych płytami IOMB – 2 mln rocznie (rozwiązanie w ciągu 5 lat
problemu dojazdu do posesji)
Budowa parkingów w centrum miasta
Rozwój sieci ścieżek rowerowych
Budowa linii i punktów oświetlenia ulicznego, w tym oświetlenia hybrydowego oraz kontynuacja
programu doświetlenia przejść dla pieszych
Rozbudowa kanalizacji deszczowej oraz systemu retencji wód opadowych, w tym zastosowanie tzw.
ogrodów deszczowych
Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
Budownictwo komunalne i socjalne
Modernizacja budynków komunalnych w obszarze rewitalizacji (m. in. ul Kościuszki), wsparcie działań
na rzecz modernizacji budynków oraz wykorzystania niezagospodarowanych terenów w centrum
miasta
Wyznaczenie i uzbrojenie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe (wielo- i jednorodzinne)

STAROGARD MIASTEM PRZYJAZNYM I DOSTĘPNYM

Smart City
Wprowadzenie systemu „roweru miejskiego”
Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych
Przestrzeń publiczna przyjazna seniorom i niepełnosprawnym
Zagospodarowanie pozostałych terenów zielonych, skwerów, tworzenie parków kieszonkowych
Budowa wieży widokowej na wzgórzu św. Jana
Kontynuacja programów ochrony zabytków i odnowy elewacji
Wsparcie merytoryczne mieszkańców w wymianie źródeł ogrzewania
Współpraca z gestorami sieci gazowej i ciepłowniczej w zakresie ich rozbudowy
Wspieranie rozwoju elektromobilności (elektryczne autobusy, pojazdy gminne z napędem
elektrycznym, stacje ładowania)
• Rozpoczęcie rewitalizacji Parku Kocborowskiego
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

STAROGARD MIASTEM LUDZI TWÓRCZYCH I AKTYWNYCH
•
•
•
•
•

Nowa sala widowiskowa
Budowa sali sportowej przy PSP 8, przygotowanie do realizacji kolejnego obiektu
Modernizacja i budowa przyszkolnych boisk sportowych i terenów rekreacyjnych
Rynek od Nowa – ratusz, mury, ekspozycja wykopalisk, strop nad fundamentami
Budowa odkrytego basenu wraz z zapleczem socjalnym i urządzeniami rekreacyjnymi

STAROGARD MIASTEM OBYWATELSKIM
•
•
•
•
•
•
•

Realizacja Programu Rewitalizacji
Budżet Obywatelski
Inicjatywa Lokalna
Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi
Współpraca z Przedstawicielami Rodzinnych Ogrodów Działkowych
Rozwijanie Centrum Organizacji Pozarządowych
Kontynuacja dialogu obywatelskiego (Rada Gospodarcza, Seniorów, Sportu, Rowerowa, Społeczna
Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Społeczna, Młodzieżowa Rada Miasta)

STAROGARD MIASTEM
ROZWOJU I JAKOŚCI
PRZYJAZNYM I DOSTĘPNYM
LUDZI TWÓRCZYCH I AKTYWNYCH
OBYWATELSKIM
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Siła tkwi
we wspólnym działaniu
Rozmowa z

Januszem Stankowiakiem
Prezydentem Miasta Starogard Gdański

W najbliższych wyborach będzie się Pan ubiegać o reelekcję.
Co Janusz Stankowiak może zaoferować mieszkańcom?

P

odejmując w 2014 roku decyzję o kandydowaniu na urząd
Prezydenta Miasta wiedziałem, że
cztery lata to zbyt krótki czas, aby
dokonać wszystkich zmian, które
sobie zaplanowałem. Mogłem zrealizować jedynie te krótko i średnio
terminowe oraz rozpocząć część
z tych zadań, których skutki odczujemy za kilka lub kilkanaście lat.
Dzisiaj jestem bogatszy o wiedzę,
którą zdobyłem podczas tej kadencji. Myślę, że mogę powiedzieć, że
znam bardzo duży zakres potrzeb
i oczekiwań naszych mieszkańców,
więc oferta, z którą wychodzę do
starogardzian jest bardzo szeroka.
Dla większej przejrzystości podzielę to na dwa obszary: infrastruktura
i działania społeczne.
W infrastrukturze mamy szczególnie duże zapóźnienia, dlatego na
pierwszym miejscu stawiam budowę, modernizację oraz remonty
dróg i chodników na terenie naszego miasta. W Starogardzie jest blisko 40 kilometrów dróg nieutwardzonych, czyli takich, gdzie w razie
niepogody mieszkańcy brodzą po
kolana w błocie, a samochody grzęzną po osie w dziurach. Trzeba to
radykalnie zmienić. Przypomnę, że
to za mojej kadencji opracowaliśmy
i wprowadziliśmy w życie program
utwardzania dróg płytami IOMB, co
pozwoliło na poprawę życia wielu
mieszkańców naszego miasta. Pla-

nuję każdego roku przeznaczać 2
miliony złotych na ten projekt, co
pozwoli uporać się z tym problemem
w ciągu 5 lat praktycznie w 100
procentach. Oczywiście oprócz
utwardzania dróg płytami IOMB,
będę budował nowe w pełnym
standardzie, jak również remontował te istniejące, które są niezwykle
ważne dla dobrego skomunikowania miasta. Jak drogi, to i parkingi,
gdyż głód miejsc parkingowych jest
ogromny i niestety ciągle rośnie, bo
nasze społeczeństwo się bogaci,
a co za tym idzie kupuje coraz więcej samochodów. Mamy stworzoną
mapę miejsc na terenie miasta, gdzie
powstawać będą nowe parkingi.
Kolejnym problemem, z którym
walczę jest dostępność mieszkań
komunalnych i socjalnych. Budujemy nowe mieszkania, remontujemy
starsze zasoby, ale to wciąż za mało
w stosunku do potrzeb. Aktualnie
przygotowujemy dokumentację na
budowę kilkuset mieszkań. Mam
nadzieję, że większość z nich uda się
zrealizować w najbliższej pięciolatce. Kontynuować będę rewitalizację
Starego Miasta, co ważne środki na
ten cel mamy już pozyskane. Tegoroczne lato pokazało jak bardzo
brakuje nam miejskiego kąpieliska.
Postanowiłem w swoim programie ująć budowę odkrytych basenów miejskich, które choć w części
zaspokoją głód mieszkańców na

tego typu potrzeby. Wiem, że nam
wszystkim marzyłby się aquapark,
ale dzisiaj niestety nas na niego
nie stać, choć wierzę, że w dalszej
przyszłości nam się to uda. Pragnę
także zbudować salę widowiskowo-teatralno-konferencyjną z prawdziwego zdarzenia, gdzie mogłyby
odbywać się koncerty, spektakle,
konferencje itp. Powstanie sala gimnastyczna przy PSP 8, zadaszenie
targowiska miejskiego, wieża widokowa w najlepiej wyeksponowanym
miejscu naszego miasta, amfiteatr
letni, miejsce do organizacji imprez masowych, pasaż spacerowy
wzdłuż murów obronnych wraz ze
schodami prowadzącymi na Rynek
Miejski. Zagospodaruję teren zakola
Wierzycy wzdłuż bulwaru Diepholz.
Jest też wiele innych projektów.
W działaniach społecznych stawiam
na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Mieszkańcy korzystać
będą mogli z coraz bardziej obfitego
Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej. Decydować będą
o kształcie tak zwanych parków
kieszonkowych, czyli miejsc rekreacji i odpoczynku, które powstawać będą w okolicach ich domostw,
na terenach dzisiaj zaniedbanych
i opuszczonych. Wprowadzę mobilne rowery ze stacjami przesiadkowymi na terenie miasta. Zrewitalizuję Park Kocborowski, aby tak jak
kiedyś i dzisiaj cieszył starogardzian

swoim urokiem. Wprowadzę bezpłatną komunikację miejską dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych.
Podobnie jak w obecnej kadencji,
tak i w przyszłej zamierzam pomagać w rozwoju lokalnych organizacji
pozarządowych poprzez ich współfinansowanie i pomoc organizacyjno-prawną. Zamierzam kontynuować
walkę o jakość naszego powietrza,
korzystając ze środków zewnętrznych oraz konsekwentnie zwiększać
ilość środków przeznaczonych na ten
cel z budżetu miasta. Powstanie sieć
ratujących życie ogólnodostępnych
defibrylatorów na terenie całego
miasta oraz komunikacji miejskiej.

Tak, jak dotychczas zamierzam
znosić bariery architektoniczne
utrudniające życie osobom niepełnosprawnym. Mimo, iż wiele udało
się już zrobić, nadal będę poszerzał
ofertę programową dla seniorów
w oparciu o istniejące już struktury
organizacyjne działające na terenie
Starogardu, wychodząc naprzeciw
ich potrzebom i oczekiwaniom. Pragnę także przywrócić rzekę Wierzycę mieszkańcom naszego miasta, aby mogli korzystać z rekreacji
wodnej. To tylko część pomysłów,
których jest zdecydowanie więcej.

W jaki sposób zamierza Pan przekonać
mieszkańców, aby oddali głos na Pana?

P

rzede wszystkim dotychczasową
pracą i uczciwością. Myślę, że
udowodniłem, iż potrafię być bardzo
skuteczny. Nie zamierzam obiecywać niczego, czego nie będę w stanie
zrealizować. Oczywiście mogą wyniknąć obiektywne przeszkody, które zaburzą proces inwestycyjny, ale
to naturalne, bo nikt nie jest w stanie
przewidzieć wszystkiego. Wiem, że
partie polityczne mamią wyborców
różnego rodzaju programami rządowymi, czy partyjnymi, z których
rzekomo skorzystać będą mogli
przede wszystkim członkowie tych
organizacji. To oczywista bzdura,
gdyż udowodniłem, że mimo mojej
bezpartyjności potrafiłem zdobyć rekordowe środki finansowe w historii

naszego miasta. Tam, gdzie projekty
są oceniane obiektywnie według
jasnych kryteriów, nasze projekty
często należą do najlepszych i otrzymują dofinansowanie. Dodam, że
mówienie o jakichś preferencjach ze
względu na przynależność partyjną
to nic innego jak korupcja polityczna,
co jest niezgodne z prawem. Jeżeli
mieszkańcy mimo pewnych chwilowych niedogodności akceptują
kierunek zmian, który zaproponowałem, to będzie to dla mnie bodźcem
do jeszcze bardziej intensywnego
i efektywnego działania. Jestem na
to gotowy. Najważniejsze, aby wszyscy poszli do wyborów i zagłosowali,
bo każdy głos jest na wagę złota, na
wagę przyszłości Starogardu.

Ciąg dalszy rozmowy z Januszem Stankowiakiem
Podczas konwencji mówił Pan o spełnianiu marzeń. Jest
Pan dużym optymistą.

T

aki już mam charakter, że we
wszystkim dopatruję się czegoś
pozytywnego. Każdy z nas o czymś
marzy. Dla mnie marzenia stanowią
inspirację do działania. Kiedyś zamarzyłem sobie lepszego, piękniejszego i bardziej przyjaznego mieszkańcom Starogardu. Jestem człowiekiem czynu, więc postanowiłem to
zrealizować, dlatego zdecydowałem
się na start w wyborach. Wygrałem,
więc zacząłem te marzenia realizo-

wać. Dzisiaj Starogard pięknieje, ale
to dopiero początek zmian, bo jesteśmy miastem wielu potrzeb, ale też
ogromnych możliwości. Wrodzony
optymizm przydaje mi się szczególnie w chwilach trudnych i czasami
wydawałoby się beznadziejnych.
Wtedy powtarzam sobie, że przyjdzie nowy dzień, a z nim nowe rozwiązania i o dziwo często tak się
dzieje. Wierzę, że warto marzyć, bo
marzenia się spełniają.

Aby myśleć o realizacji marzeń trzeba przekonać do tego
innych, bo w pojedynkę trudno cokolwiek zrobić.

Z

awsze uważałem, że siła tkwi
we wspólnym działaniu. Obojętnie czego by to nie dotyczyło, łączenie potencjałów, czyli tak zwana
synergia przynosi najlepsze efekty.
Miałem i nadal mam to szczęście,
że na swojej drodze spotykam ludzi
twórczych, aktywnych, świadomych
swoich możliwości i kompetentnych.
Dziękuję im, że mi zaufali i idą razem
ze mną, mimo wielu przeciwności.
Myślę, że łączy nas chęć działania
w różnych obszarach życia społecznego. Za to ich kocham i szanuję.
Wszyscy jesteśmy jednakowo ważni. Liderem jest każdy, kto ma dobry
pomysł. Jednym z największych osiągnięć mojej prezydentury jest otwar-

cie się wielu mieszkańców naszego
miasta na działalność społeczną.
Robią to bezinteresownie, mając na
względzie wyłącznie dobro lokalnej
społeczności. Zachęcam wszystkich
adwersarzy, niedowiarków i malkontentów, aby przejechali się po
mieście. Odwiedzili miejsca, gdzie
w ramach Budżetu Obywatelskiego
powstały place zabaw, siłownie zewnętrzne, parki, ulice itd, i zapytali
ludzi czy było im to potrzebne. Nigdy wcześniej mieszkańcy nie mieli
takich możliwości, aby sami decydować o swojej okolicy. Teraz już mają
i chętnie z tego korzystają. To jest po
prostu piękne.

Na konwencji zwrócił się Pan do kandydatów, aby nie
obiecywać czegoś, czego nie jest się w stanie spełnić.
W polityce to chyba nie jest dobry sposób na wzbudzenie sympatii wyborców?

P

rzede wszystkim nie jestem politykiem, a samorządowcem. To
ogromna różnica. Politycy kreują wirtualną rzeczywistość, tworząc fakty
na bieżące potrzeby, aby ugrać dla siebie jak najwięcej. Kiedy osiągną to, co
chcieli bardzo szybko zapominają co
obiecywali. Sztandarowym przykładem jest budowa naszej starogardzkiej obwodnicy. Obiecywała Platforma Obywatelska, obiecywało Prawo
i Sprawiedliwość, a obwodnicy jak nie
było tak nie ma. To zadanie rządowe,
więc każda partia, która aktualnie jest
przy władzy używa tego argumentu,
aby powiększyć swój elektorat. Cynicznie nas oszukują, bo po co budować, kiedy przy okazji kolejnych

wyborów można użyć tego jako argumentu dla podniesienia statystyk
wyborczych. Ta formuła jednak już się
wyczerpuje. My, mieszkańcy Starogardu tracimy cierpliwość, a to może
skończyć się tylko w jeden sposób,
blokadą drogi krajowej 22. Na dzisiaj
staram się wykorzystać wszystkie
formalne i oficjalne możliwości realizacji tego niezwykle ważnego dla
naszego regionu projektu. Wierzę,
że jest to możliwe, choć coraz mniej
wierzę politykom, dlatego nigdy nie
będę mamił obietnicami, których nie
jestem w stanie zrealizować. To elementarna i zasadnicza różnica między
samorządowcem a politykiem.

O prezydenturze miasta marzy też kilku innych kandydatów. Jak Pan podchodzi do tej rywalizacji?

R

ywalizacja, alternatywa, czy
konkurencja to podstawa demokracji. Ludzie muszą mieć prawo wyboru. To naprawdę zdrowe
i twórcze, bo zmusza wszystkich
chętnych do udziału w życiu publicznym do twórczego i aktywnego działania. Do wszystkich moich kontrkandydatów podchodzę
z pokorą i szacunkiem. Co prawda,
na tę chwilę jesteśmy kandydatami nieoficjalnymi, aż do momentu
rejestracji, ale już dzisiaj deklaruję,
że zamierzam prowadzić kampanię
uczciwą, pozbawioną personalnych

ataków, a przede wszystkim opartą
na argumentach. Ważnym elementem wyborów samorządowych są
debaty publiczne. Gorąco zachęcam
wszystkich moich konkurentów
do wzięcia udziału w tych spotkaniach. Będzie to doskonała okazja
do podzielenia się z mieszkańcami
naszą wizją przyszłości Starogardu.
Jestem pewien, że starogardzianie
oczekują od nas rzetelnej i uczciwiej
wiedzy na temat naszych zamierzeń
oraz sposobów ich realizacji. Przed
Starogardem wspaniała przyszłość
i tylko to powinno się dla nas liczyć.
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Nie można
stać z boku
Rozmowa z

Maciejem Kalinowskim
zastępcą prezydenta miasta ds. społecznych,
Prezesem Stowarzyszenia „Nasz Starogard”

Za nami konwencja wyborcza Stowarzyszenia „Nasz Starogard”. Zaprezentowaliście swoich kandydatów. Jak scharakteryzuje Pan drużynę, która wystartuje w nadchodzących wyborach samorządowych?

Może zabrzmi to nieskromnie, ale mamy doświadczenie, mamy energię, mamy zapał, mamy wspaniały zespół i świetnego kandydata na prezydenta miasta.
Panuje opinia, że macie mocne listy, na których nie brakuje wartościowych ludzi. Jak ich dobór
wygladał od kuchni?

Z naszej listy wyborczej startują ludzie, którzy chcą działać dla miasta, gminy i powiatu. Oczywiście było wiele spotkań i rozmów. Zdarzały się osoby, które miały niewątpliwy potencjał, ale nie
chciały startować w wyborach samorządowych. Szkoda, ale to indywidualny wybór. Jest też wiele
osób, które same się do nas zgłosiły. Mówiły, że nie można stać z boku i doceniają to, co udało nam
się zrobić w mieście.

Wspominał Pan podczas konwencji, że kampania wyborcza trwa od wyborów do wyborów. Tak
jest w rzeczywistości?

Tak. Startując w wyborach samorządowych w 2014 roku przygotowaliśmy Program Wyborczy
„Projekt samorządność 2014 – 2018“ i mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością zrealizowaliśmy go w 100%. Mieszkańcy Starogardu nam zaufali – czujemy tę odpowiedzialność i nie może
być tak, jak powszechnie się mówi, że „przed wyborami obiecują, a potem słowa nie dotrzymują“.
Kampania wyborcza trwa od wyborów do wyborów, poprzez realizację programu wyborczego, nie
przez puste obietnice. Jak udało się nam zmienić Starogard, to ocenią starogardzianie 21 pazdziernika. My już i tak im dzisiaj dziękujemy za to, że nam zaufali.
Jak Pan wspomniał Nasz Starogard ma realny program wyborczy. Może na potrzebę wyborów
lepiej byłoby użyć innego określenia, którym moglibyście kupić wyborców?

Nasz program wyborczy „Projekt Starogard 2018 – 2023“ jest realny. Nie można na potrzeby
Kampanii Wyborczej obiecywać wszystkiego. Kto później pokryje koszty tych obietnic? Pewnie nie
unikniemy tego, że będą tacy kandydaci, którzy za głos obiecają wszystko. Ale to od mieszkańców
będzie zależało czy kogoś takiego obdarzą zaufaniem czy nie. Jesteśmy realistami.
Hasło, z którym startujecie w wyborach brzmi „Łączy nas Starogard”. Wierzy Pan w to, że dobro
miasta rzeczywiście może łączyć ludzi?

Komitet Wyborczy Stowarzyszenie „Nasz Starogard“ tworzą ludzie z różnych środowisk. Startują od nas niezwykle kreatywne osoby, od sportowców, nauczycieli, lekarzy, społeczników po
doświadczonych samorządowców. „Łączy nas Starogard“ to nasze hasło wyborcze, bo przecież
wszystkim nam zależy na rozwoju Starogardu Gdańskiego. Nigdy nie pytałem kandydata na radnego jakie ma poglądy polityczne, ale co chce zrobić dla Starogardu. Ta różnorodność działania we
wspólnym celu, bez nacisków partyjnych może dać wiele. Stawiamy na samorządność, gdzie poprzez dialog społeczny decydują mieszkańcy. Wybory Samorządowe dla komitetów wyborczych to
wielki sprawdzian organizacyjny. Ja już na samym początku chcę podziękować wszystkim, którzy
nas wspierają.
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Kandydaci do Rady Miasta Starogard Gdański

Kandydaci do Rady Powiatu Starogardzkiego
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Kandydaci do Rady Powiatu Starogardzkiego

3

MONIKA
WAŁASZEWSKA

Kandydaci do Rady Gminy Starogard Gdański
12

7

STAROGARD MIASTEM
ROZWOJU I JAKOŚCI
PRZYJAZNYM I DOSTĘPNYM
LUDZI TWÓRCZYCH I AKTYWNYCH
OBYWATELSKIM

nasz-starogard.pl
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