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Do wyborów pozostał zaledwie tydzień. Kampania wyborcza wkracza w decydującą fazę. Komitety i
kandydaci mają czas do piątku 19 października do północy, żeby przekonać do siebie i do swojego
programu jak największą grupę osób. Każdy ma na to inny sposób. Jedni wywieszają tylko plakaty, inni
wolą kontakt bezpośredni i rozmowę z wyborcami.
Strzałem w dziesiątkę okazał się pomysł na otwarcie „lokalu wyborczego”, takiego centrum informacyjnego, jakie
powstało w Lwówku Śląskim. W lokalu dyżurują kandydaci do Rady Powiatu Lwóweckiego z Niezależnej Inicjatywy
Samorządowej, można tam spotkać i porozmawiać także z wspieranym przez NIS kandydatem na Burmistrza Gminy i
Miasta Lwówek Śląski Panem Ireneuszem Maciejczykiem, czy radnymi startującymi z jego komitetu do Rady
Miejskiej Gminy Lwówek Śląski.

Lokal codziennie odwiedza spora grupa mieszkańców, jak mówią nam dyżurujący w nim kandydaci jest to od
kilkunastu do kilkudziesięciu osób dziennie. – Jest to taki punkt informacyjny, gdzie ludzie mogą się dowiedzieć
wszystkiego o nadchodzących wyborach – mówi pomysłodawczyni i kandydatka na radną do Powiatu Pani Krystyna
Piotrowicz, która tłumaczy, iż ten lokal, to jest coś, co wprowadza nas w XXI wiek i daje możliwość prowadzenia
kampanii na najwyższym poziomie. – Odwiedzający nas mieszkańcy zwracają nam uwagę na swoje potrzeby –
tłumaczy Pani Piotrowicz, która podaje przykład z dnia wczorajszego, kiedy to do lokalu przyszła starsza pani z córką
i poinformowała, że nie ma w Lwówku Śląskim, co robić. Ona nie chce należeć do Klubu Seniora i nie ma dla niej
innej alternatywy i bardzo chciałby, żeby powstało w mieście miejsce, gdzie mogłaby pójść i spędzić wolny czas. Jak
twierdziła kobieta jej koleżanki uważają podobnie, że w mieście brakuje miejsc do spędzania wolnego czasu przez
seniorów. Pani Piotrowicz mówi nam, że takie głosy są dla niej i jej kolegów niezwykle cenne, bo dzięki nim radni
mogą łatwiej podejmować decyzje. Kolejną potrzebą wypływającą od mieszkańców, zwłaszcza od osób starszych jest
posiadanie realnego wpływu na to, co się dzieje w gminie, czy powiecie. Mieszkańcy chcieliby móc decydować o
swojej przyszłości nie tylko podczas wyborów, ale także w trakcie kadencji. Z tego też powodu jednym z
programowych postulatów Niezależnej Inicjatywy Samorządowej jest powołanie Rady Seniorów. – To są ludzie
doświadczeni życiowo, którzy mogą naprawdę wnieść wiele wskazówek, wiele fajnych pomysłów, czy konkretnych
uwag. Ja sobie zawsze bardzo cenię jak ktoś, kto ma doświadczenie udziela się i doradza. To jest bardzo cenne. Myślę,
że gdyby władze częściej słuchały tego, co ludzie maja do powiedzenia i wyciągali z tego wnioski, to może byłoby
inaczej. – mówi Pani Krystyna Piotrowicz, która tłumaczy, iż program NIS-u oparty jest na doświadczeniu i wiedzy
samorządowej kandydatów, ale w bardzo dużym stopniu również na opiniach i potrzebach wyrażanych przez
mieszkańców, z którymi kandydaci się spotykali, czy którzy odwiedzają „lokal wyborczy”.

W „lokalu wyborczym” mieszkańcy mogą nie tylko otrzymać ulotkę, czy poznać program wyborczy poszczególnych
kandydatów, ale także dowiedzieć się o różnicach pomiędzy zadaniami Gminy i zadaniami Powiatu, bo te często są
mylone. Tu każdy może uzyskać informacje jak i gdzie głosować, bo jak się okazuje świadomość nas wyborców jest w
tym temacie nadal bardzo niewielka.
Nam w „lokalu wyborczym” w centrum Lwówka Śląskiego oprócz Pani Piotrowicz udało się spotkać także Pana
Ireneusza Maciejczyka, i Roberta Mikłaszewskiego. Wszyscy oni zapraszają mieszkańców nie tylko samego
Lwówka Śląskiego, ale i mieszkańców całego powiatu do odwiedzania lokalu, do przekazywania uwag, propozycji i do
udziału w wyborach.
Przypominamy: wybory samorządowe już w niedzielę 21 października 2018 roku.

