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Zapraszamy do obejrzenia rozmowy ze starostą powiatu kościerskiego - Alicją
Żurawską.

Link do serwisu YouTube
Wywiad zrealizowany przez Telewizję Kaszuby
Szanowni Mieszkańcy Powiatu Kościerskiego,
dobiega końca obecna kadencja Rady Powiatu Kościerskiego. Trzeba dodać, że był to okres
ciężkiej pracy, podejmowania odważnych i trudnych decyzji w celu poprawy sytuacji
finansowej Powiatu, jak również realizacji szeregu zadań i projektów w sferze m. in.
drogownictwa, oświaty i aktywności społecznej. Nasze działania miały wpływ na poprawę
codziennego życia każdego z nas. Tak w skrócie można podsumować tę kadencję. Jednakże
czas upływa bardzo szybko i już 21 października br. odbędą się kolejne wybory
samorządowe, podczas których ocenią Państwo, w naszej ocenie, skuteczne czteroletnie
działania na rzecz rozwoju Naszego Powiatu.
Chciałabym w tym miejscu zaapelować do Państwa o oddanie głosu na osoby znajdujące się
na listach Komitetu Wyborczego Wyborców WSPÓLNY POWIAT KOŚCIERSKI, którzy ubiegają
się w nadchodzących wyborach samorządowych o mandat Radnego Powiatu Kościerskiego.
Nasz Komitet zrzesza ludzi różnych zawodów i zainteresowań. Są z nami samorządowcy,
przedsiębiorcy, nauczyciele, rolnicy i lokalni działacze społeczni - osoby z ogromną wiedzą,
doświadczeniem i determinacją w dążeniu do celu. Nasi kandydaci do Rady Powiatu
sprostają oczekiwaniom mieszkańców Naszego Powiatu, gwarantują dalszy jego rozwój
poprzez potrzebne inwestycje i przemyślane decyzje.
„Prosząc Państwa o poparcie dla naszych kandydatów w zbliżających się wyborach

samorządowych zapewniam, że jako Radni Powiatu Kościerskiego będziemy godnie Was
reprezentować i dążyć do realizacji ambitnych planów rozwoju, zarówno w sferze finansów i
inwestycji, jak i potrzeb społecznych oraz edukacji młodzieży”.
Pozostaję z szacunkiem,
Alicja Żurawska
Kandydaci Komitetu WSPÓLNY POWIAT KOŚCIERSKI - Lista numer 11. - Okręg II - Gmina
Kościerzyna

Tomasz Derra
lat 46,
żonaty, syn Jan,
nauczyciel z 25 letnim stażem, były Dyrektor szkoły w Wielkim Klinczu,
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddziału w Kościerzynie,
Kierownik Zespołu Folklorystycznego „Kaszubskie Nuty”,
wieloletni samorządowiec, w tym z-ca Burmistrza Miasta Kościerzyna oraz Przewodniczący
Rady Powiatu Kościerskiego,
Jako Radny Powiatu zamierza:
kontynuować dynamiczny rozwój Powiatu,
wspierać oddolne inicjatywy mieszkańców,
dbać o wzrost poziomu edukacji
„Powiat Kościerski wspólnym dobrem jego mieszkańców”
"Jak wcześniej wspominałem z różnych względów z wielkim sentymentem darzę Łubiane i
do dzisiaj jest mi bardzo bliska. Dlatego będę zobowiązany w przyszłości o niej pamiętać!"
facebook.com/kwwwspolnypowiatkoscierski

