Kandydaci NIS-u spotykają się z
mieszkańcami
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Kandydaci na radnych z Niezależnej Inicjatywy Samorządowej spotykają się z mieszkańcami. Od piątku, 21
września w Lwówku Śląskim czynne jest biuro, w którym po godzinie 15. dyżurują kandydaci NIS-u. W
sobotę, 22 września odbyły się dwa takie warsztatowe spotkania, pierwsze w Lubomierzu a drugie w
Lwówku Śląskim.
– Chcemy posłuchać głosu naszych mieszkańców, chcemy usłyszeć, jakie są ich oczekiwania, potrzeby i na tej
podstawie wspólnie budować program wyborczy – mówi współorganizatorka warsztatów, liderka listy NIS-u z okręgu
gminy Lwówek Śląski Pani Krystyna Piotrowicz.

Spotkania z mieszkańcami są okazją do prezentacji kandydatów na radnych, którzy ubiegają się o nasze głosy w
wyborach do Rady Powiatu Lwóweckiego. Punktem wyjściowym dyskusji jest prezentacja obecnej sytuacji w naszym
powiecie.
– Na spotkaniu w Lubomierzu była bardzo merytoryczna dyskusja. Wypracowaliśmy wnioski, które zostaną ujęte w
programie. – tłumaczy Pani Bożena Pawłowicz, liderka listy z okręgu Lubomierz / Wleń. – Mówiliśmy o edukacji,
bezpieczeństwie, o drogach powiatowych, o rozwoju turystyki, o wspólnym produkcie turystycznym i dużo czasu
poświęciliśmy na dyskusję o naszym szpitalu, opiece zdrowotnej – dodaje Pani Pawłowicz, która tłumaczy także, iż
wśród tych ciekawszych pomysłów, które może już teraz zdradzić, jest np. stworzenie forum szkół
ponadpodstawowych, żeby oferta naszych szkół średnich była dopasowana do potrzeb lokalnego rynku pracy i żeby
nasze szkoły nie walczyły między sobą o uczniów tak jak ma to miejsce dzisiaj, bo na tej wewnętrznej walce
najbardziej korzystają placówki z ościennych powiatów, bolesławieckiego, jeleniogórskiego, czy lubańskiego, do
których uciekają absolwenci podstawówek/ gimnazjów. Kolejną rzeczą, na którą wszyscy bardzo mocno naciskali, jest
sprawa lwóweckiego szpitala, który zdaniem mieszkańców uczestniczących w spotkaniu w Lubomierzu i kandydatów
z NIS-u powinien pozostać w naszych rękach i nie ma mowy o oddawaniu go w ręce np. Zgorzelca.

Na spotkanie w Lwówku Śląskim oprócz grupy mieszkańców przybyli kandydaci na radnych: Krystyna Piotrowicz,
Bożena Pawłowicz, Olga Sasin, Ryszard Mruk, Marek Kozak, Jan Karpowicz i Jacek Żojdzik. Spotkanie rozpoczęło się
o godzinie 15:30 od prezentacji kandydatów i krótkiego omówienia obecnej sytuacji, w jakiej znajduje się Powiat
Lwówecki. Później przyszedł czas na dyskusję.
– Warsztaty w Lwówku Śląskim były bardzo udane. – mówi kandydat na radnego do Rady Powiatu Lwóweckiego Pan
Ryszard Mruk. – Było bardzo dużo zapytań i propozycji. Spotkanie zakończyło się po godzinie 19. – dodaje kandydat,
który tłumaczy także, iż jednym z takich ważniejszych wniosków, które udało się wypracować jest konsolidacja
Powiatu i wszystkich pięciu gmin. Do tej pory każdy działał samodzielnie a teraz ma się to zmienić i po środki unijne
np. w projektach pro- turystycznych Powiat i gminy mają zabiegać wspólnie.
Po tych warsztatach, jak i po indywidualnych spotkaniach z mieszkańcami kandydaci Niezależnej Inicjatywy
Samorządowej wypracowali wnioski i propozycje, które zostaną ujęte w ich programie wyborczym, który to program
wkrótce zostanie szerzej zaprezentowany.
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