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Z jeszcze niepotwierdzonych źródeł wynika, iż podczas sobotniej (8.09.) konwencji Prawa i
Sprawiedliwości we Wrocławiu, padły nazwiska oficjalnych kandydatów Prawa i
Sprawiedliwości na stanowiska burmistrzów i wójtów w październikowych wyborach
samorządowych. Również i tych, którzy zawalczą w swoich samorządach z własnych
komitetów, jednak z poparciem partii rządzącej.
W Zgorzelcu o stanowisko burmistrza miasta walczyć będzie Agnieszka Skonieczka. W Bogatyni
wyborczy bój z dotychczasowym burmistrzem i pozostałymi kandydatami stoczy Dorota
Bojakowska, natomiast w Sulikowie po stanowisko wójta gminy sięgnie Urszula Ciupak, obecna
Starosta Zgorzelecki.
Z poparciem Prawa i Sprawiedliwości o przejęcie samorządu Miasta i Gminy Węgliniec starać się
będzie piastujący obecnie funkcję Wicestarosty Mariusz Wieczorek, o reelekcję w Pieńsku aktualny
burmistrz Jan Magda, natomiast w gminie Zgorzelec, partia rządząca poprze Wojciecha
Dobrołowicza.
Wyborcza walka zapowiada się zatem ciekawie. Wysokie notowania wśród społeczeństwa, jakim
niezmiennie cieszy się PiS, pozwalają na postawienie tezy, że to właśnie kandydaci popierani przez
partię rządzącą, staną się najpoważniejszymi konkurentami obecnych włodarzy.
Z drugiej strony wybór kandydatów PiS, stanowić będzie gwarancję doskonałych kontaktów szefów
samorządów na wszystkich szczeblach rządowych, co z kolei przełożyć się może na rozwój
poszczególnych miast i gmin, dzięki wydatnemu wsparciu finansowemu i pozafinansowemu przez
„warszawkę” i ich przedstawicieli w województwach.

AKTUALIZACJA
Na naszą skrzynkę mailową wpłynęła prośba o sprostowanie informacji, autorstwa Jana Magdy, co
niniejszym czynimy (pisownia oryginalna):
"proszę o sprostowanie w następujący sposób:
wyłączenie mojej osoby Jana Magdy burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk z osób które popiera partia
PIS, z uwagi na to że nie należę do żadnej Partii politycznej, i nie życzę sobie umieszczania w
przyszłości podobnych informacji bez mojej zgody publicznie".

Jak widać burmistrz Pieńska popierany przez PiS nie chce być, co jest wyraźnym sygnałem

dla elektoratu Prawa i Sprawiedliwości w Pieńsku i jego okolicach. Co do życzenia
burmistrza o nie umieszczanie podobnych informacji bez jego zgody, przypominamy, iż jest
osobą publiczną z własnego wyboru. W związku z tym podobne, wyborcze informacje czy
choćby spekulacje co do jego politycznej postawy w przyszłości zamieszczane będą, czy Jan
Magda lub inny przedstawiciel władzy samorządowej sobie życzą, czy też nie.

