Władysław Kozakiewicz. Co musisz wiedzieć,
nim oddasz na niego głos!
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O Władysławie Kozakiewiczu pisaliśmy niedawno w związku z jego mało chwalebnym
wyczynem, który w rezultacie zakończył się mandatem karnym. Można przeczytać o tym
TUTAJ.
Co jeszcze należy wiedzieć o kandydacie Koalicji Obywatelskiej do Senatu RP, który na naszym
terenie pojawił się na licznych bilboardach w towarzystwie żony wiceburmistrza Zgorzelca Doroty
Baranowskiej, kandydującej do Sejmu RP z tej samej listy?
Władysława Kozakiewicza pamiętają niemal wszyscy a zasłynął on ze słynnych gestów wykonanych
podczas olimpiady w Moskwie w 1980 roku, gdzie zdobył złoty medal w skoku o tyczce ustanawiając
w owym czasie nowy rekord świata.
Jak potoczyły się jego losy po owym słynnym wyczynie w Moskwie? Dość szczegółowo opisuje je
Wikipedia.

„W 1985 wyjechał na stałe do Niemiec. Po otrzymaniu obywatelstwa niemieckiego
kilkakrotnie wystąpił w turniejach lekkoatletycznych w barwach tego kraju. W 1986 dwukrotnie
poprawiał rekord RFN doprowadzając go do poziomu 5,70 m. Wiele lat mieszkał w Elze pod
Hanowerem. Odznaczony m.in. złotym i srebrnym Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe
oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1980). Bohater książki Gest Kozakiewicza
Ireneusza Pawlika (1994). Był zawodnikiem Bałtyku Gdynia.
Działalność polityczna
W latach 1998–2002 był radnym Rady Miasta Gdyni, mandat zdobył z listy Akcji Wyborczej
Solidarność. Był w tym czasie z ramienia gdyńskiego samorządu przewodniczącym Komisji Sportu
Związku Miast Bałtyckich. Nie ubiegał się o ponowny wybór. W 2011 bezskutecznie
kandydował do Sejmu z pierwszego miejsca stołecznej listy Polskiego Stronnictwa Ludowego.
W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 bez powodzenia startował z listy Koalicji
Europejskiej w okręgu dolnośląsko-opolskim, jako kandydat Platformy Obywatelskiej”*.
(pogr.-red.)

Dziś ten w niewielkim stopniu związany z naszym regionem, bo zamieszkały na stałe w Lesznie
(województwo wielkopolskie) kandydat Koalicji Obywatelskiej, ponownie ubiega się o głosy. Tym

razem mieszkańców naszego regionu a konkretnie 4 powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego,
lwóweckiego i zgorzeleckiego.
Czy Waszym zdanie, Kozakiewicz - o ile zostanie wybrany - bardziej aktywnie walczyć będzie o nasz
region, czy może raczej jednak o ten, w którym mieszka?

*Źródło: Wikipedia

