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"Lepsze życie w naszym mieście" to motto na najbliższe lata. Chcielibyśmy, aby stało się
wspólnym przesłaniem dla wszystkich Kościerzaków. Hasłem, które pozwoli nam działać pro
publico bono, dla pomyślności całego miasta i jego mieszkańców. Pomyślność Kościerzyny i
Kościerzaków powinna być naszą wspólną troską.
Zapraszamy wszystkich do współpracy!

Najbliższe lata to bez wątpienia najważniejszy okres dla rozwoju naszego miasta. Musimy
zrobić wszystko, aby sukcesy owocowały przez wiele lat, natomiast ewentualne porażki były
tylko przejściowym kłopotem, z którym razem sobie poradzimy.

Mijająca kadencja to był dobrze przepracowany czas. Zrealizowano wiele ważnych dla miasta
inwestycji, które będą nam służyły przez wiele lat. Upływająca kadencja to także czas
przygotowań do wykorzystania kolejnej unijnej szansy. Lata 2014-2020 będą z pewnością
ostatnią taką szansą, kiedy będziemy mogli sfinansować przy pomocy unijnych funduszy
najważniejsze dla Kościerzyny i Kościerzaków zadania. Mając tego świadomość
przygotowaliśmy wspólnie z Mieszkańcami Kościerzyny projekty, które czekają na rozpoczęcie
realizacji. Jako zasadę stosowaliśmy publiczne prezentowanie zamierzeń. Wiele ważnych
pomysłów przed projektowaniem poprzedzone było opracowaniami koncepcji, które poddano
społecznym konsultacjom. Bardzo dziękujemy za uczestnictwo i wniesiony wkład.

Przedstawiamy Państwu nasz program na najbliższe lata, który zamierzamy wspólnie
realizować, będąc otwartymi na jego doskonalenie. Program powstał na mocnym fundamencie
dokumentów programowych i strategii rozwoju miasta na lata 2014-2020, przyjętych do
realizacji mocą uchwał Rady Miasta Kościerzyna. Jesteśmy przekonani, że to dobry program
dla nas wszystkich, a jego wspólna realizacja zapewni nam "Lepsze życie w naszym
mieście"
.

Prosimy o akceptację programu Platformy Obywatelskiej dla Kościerzyny i głosowanie na
naszych kandydatów w wyborach 16 listopada.

Tylko razem z Kościerzakami możemy zrealizować dobre dla miasta i wspólnie wypracowane
pomysły. Dlatego razem zadbajmy o "Lepsze życie w naszym mieście".
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