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WYBORY SAMORZĄDOWE 2006
12 listopada są wybory samorządowe. Bardzo waŜne dla oświaty, która stanowi największą część budŜetów gmin czy powiatów. Zatem nie powinno nam
być obojętne, kto będzie oświatą przez następne 4 lata zarządzał. „Solidarność” Oświaty w Głogowie nie jest związana z Ŝadnym ugrupowaniem
politycznym czy samorządowym. „Solidarność” Oświaty zabiega u kaŜdej władzy, aby oświata była traktowana jak być powinna w cywilizowanym
nowoczesnym państwie. Dlatego teŜ apelujemy do wszystkich naszych członków i sympatyków, by głosowali na takich radnych, którzy znają się na
oświacie. A przede wszystkim, Ŝeby w ogóle poszli głosować nawet, jeśli Ŝycie polityczne Polski im obrzydło.
PoniŜej przedstawiamy wszystkich członków „Solidarności” Oświaty, którzy startują w wyborach w Głogowie (a przynajmniej tych, o których koła nam
doniosły i którzy chcieli być umieszczeni w tym BIULETYNIE). Umieszczamy według ugrupowań w kolejności od największego. Osobno prezentują się
kandydat na Prezydenta Głogowa i kandydatka do Sejmiku Dolnośląskiego.

Kandydat na Prezydenta

Kandydatka do Sejmiku

Jan Zubowski

Ewa Drozd

Prawo i Sprawiedliwość

Platforma Obywatelska

KoleŜanki i Koledzy !
Kolejny raz ośmielam się prosić Was o pomoc w
przeprowadzeniu kampanii wyborczej. Zdecydowałem
się podjąć wyzwanie i ubiegać się o stanowisko
prezydenta miasta Głogowa. Podjęcie tej decyzji nie
było łatwe, tym bardziej, iŜ obecnie posiadam mandat
poselski. Nie mogłem jednak pozostać obojętnym
wobec nierozwiązanych od lat problemów Głogowa i Głogowian. Do
najwaŜniejszych zaliczam brak podjęcia jakichkolwiek skutecznych działań
zmierzających do pozyskania w Głogowie inwestorów, którzy tworzyliby
nowe miejsca pracy. Brak pracy jest najwaŜniejszą przyczyną opuszczania
naszego miasta przez setki młodych Głogowian. To w przyszłości spowoduje
drastyczny spadek uczniów w naszych szkołach, a tym samym wzrost
bezrobocia wśród nauczycieli. Wiem, Ŝe do aby przeprowadzić szereg zmian
w mieście potrzebny jest merytorycznie przygotowany i zgrany zespół ludzi.
Sprawy edukacji i kultury będę chciał powierzyć osobie, która jest znana i
ceniona w środowisku nauczycielskim i kulturalnym Głogowa czyli Panu
Waldemarowi Hassowi. Wierzę, Ŝe razem będziemy potrafili sprostać
oczekiwaniom środowiska oświatowego. Liczę na Waszą pomoc i
Ŝyczliwość.
Janek Zubowski.

KANDYDACI DO RADY MIASTA
OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
Roman Bochanysz okr 2
Mariola Kokot okr 2
Andrzej Kulhawik okr 2
Zygmunt Wrotniak okr 4
Piotr Murak okr 4 ?
CHRZEŚCIJAŃSKIE FORUM GOSPODARCZE
Krzysztof Aleksandrowicz okr 2
Krzysztof Ciborowski okr 2
Paweł Korzeń okr 2
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Przemysław BoŜek okr 2
Andrzej Zawicki okr 2
PLATFORMA OBYWATELSKA
Jolanta Czarnecka okr 2
Mariusz Michnikowski okr 3
KOMITET WYBORCZY ANDRZEJA KOLIŃSKIEGO
Jan Rzepa okr 1

Drogie KoleŜanki i Koledzy !
Wierzę w Silny Dolny Śląsk! Wierzę w siłę
regionu legnickiego i jego potencjał! Wierzę w
dzielnych i dumnych ludzi!
Kiedy w coś mocno wierzę, potrafię działać i
walczyć do końca. Dlatego teŜ ze swojej strony
mogę zapewnić:
o
Dobry klimat dla funduszy wojewódzkich wspierających rozwój
infrastruktury Głogowa i regionu legnickiego.
o
Wsparcie sejmiku wojewódzkiego dla inwestorów lokalnych i
zagranicznych.
o
Pomoc w maksymalnym pozyskiwaniu i wykorzystaniu funduszy
europejskich przez podmioty i instytucje działające w Głogowie i
regionie legnickim.
o
Ścisłą współpracę w powyŜszych kwestiach z samorządami
lokalnymi oraz organizacjami regionu legnickiego.
To się uda, bo potencjał naszego miasta i regionu jest ogromny. śeby to
było moŜliwe, potrzebny jest Wasz głos. Dlatego proszę Państwa,
abyście 12 listopada 2006 roku głosowali na mnie lista nr 5, poz. 3.
Serdecznie pozdrawiam Ewa Drozd

KANDYDACI DO RADY POWIATU
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Ewa Dorocińska-Dyduk okr. 2
Kazimierz Wardecki okr 2
OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE
Marek Cymbaluk okr 2
Agnieszka Kłos okr 3
LIGA POLSKICH RODZIN
Krzysztof Kwieciński okr ?

WRAśENIA Z MINIONEJ KADENCJI
Polityka oświatowa w minionej kadencji była w Mieście i Powiecie zdecydowanie
lepsza niŜ w poprzedniej. W Gminie Miejskiej Głogów natychmiast zaprzestano
prób likwidacji szkół i przedszkoli, co za czasów Mirosława Edera było normalną
praktyką. Szczególne wraŜenie zrobiły na mnie duŜe nakłady finansowe i bardzo
kompetentny Naczelnik. W Powiecie z finansami było duŜo gorzej (to nie wina
władz Powiatu), ale atmosfera i podejście do spraw oświaty były bardzo dobre (o
niebo lepsze niŜ za czasów Ewy Pawlak-Osomańskiej). Zepsuła to wraŜenie
dopiero tegoroczna afera z I LO. Najgorsze podejście do oświaty mamy w
Przemkowie i ostatnio takŜe w Pęcławiu. To oczywiście moje osobiste refleksje do
przemyślenia.. Chcę się z nimi podzielić, bo uczestniczyłem w tylu rozmowach,
spotkaniach etc, a Szanowni Czytelnicy nie uczestniczyli..
Ludwik L.

DZIEŃ EDUKACJI
Miejsko-powiatowa
uroczystość
uświetniająca Dzień Edukacji Narodowej
upłynęła bez sensacji. I Prezydent i
Starosta mówili o sporych inwestycjach w
oświacie. Miasto pokazało nawet film
ilustrujący zmiany. Po filmie rozległy się
oklaski, bo faktycznie podsumowanie
kadencji w oświacie było imponujące!
Prezydent nie powtórzył zeszłorocznej
propozycji połączenia powiatowej i miejskiej
oświaty pod jednym (miejskim) zarządem,
bo władze Powiatu odniosły się do niej
niechętnie. A szkoda. Naprawdę wielka Prezydent wręczył teŜ aŜ 25 medali za zasługi dla oświaty głogowskiej, a Starosta wręczyła swoje nagrody.
szkoda!!!

