Dolnośląska Strategia Polityczna SLD
2010+

Opracowana na podstawie założeń Strategii Politycznej SLD 2010+
przedstawionej na posiedzeniu Rady Krajowej SLD 20 lutego
2009


Posiedzenie Rady Dolnośląskiej 28 lutego 2009 roku
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Cele Strategii





Osiągnięcie w 2010 r takiego poparcia, które:
uczyni z SLD znaczącą siłę polityczną w regionie,
pozwoli na realizację Programu Wyborczego SLD
( Dolny Śląsk Najlepszym Miejscem Do Życia) poprzez
samodzielne sprawowanie władzy samorządowej,
bądź zdolnej do zawierania koalicji samorządowych,
pozwoli uzyskać 7 – 8 mandatów poselskich i 3
senatorskie.
Zbudowanie nowoczesnej partii współczesnej lewicy
polskiej - atrakcyjnej programowo dla młodzieży.
2

Kampanie Wyborcze


Wybory Europejskie – czerwiec 2009




Wybory Samorządowe – jesień 2010

Wybory Prezydenta – jesień 2010


Wybory Parlamentarne – wiosna 2011
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Dolny Śląsk Najlepszym
Miejscem Do Życia

Samorządowy Program Wyborczy SLD
DOLNY ŚLĄSK 2010+
(Wojewódzka Konwencja Programowa – wrzesień 2009)
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Dolny Śląsk Najlepszym
Miejscem Do Życia
Założenia programowe oraz plan
konkretnych rozwiązań muszą
uwzględniać fakt, że przez najbliższe
kilkanaście miesięcy dominującą
determinantą każdego działania będzie

KRYZYS.
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Dolny Śląsk Najlepszym
Miejscem Do Życia
Założenia Programowe





Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom kryzysu.
Zrównoważony rozwój całego regionu.
Maksymalne wykorzystanie integracji europejskiej.
Pełne wykorzystanie atutów województwa
dolnośląskiego (położenie, walory turystyczne,
potencjał intelektualny i kulturalny, otwartość i
tolerancja, KGHM, uzdrowiska itd..).
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Dolny Śląsk Najlepszym
Miejscem Do Życia








Priorytety
Utrzymanie miejsc pracy – polityka
pozyskiwania nowych inwestycji.
Bezpłatna, dostępna i szybka opieka
zdrowotna – standardem każdego powiatu.
Wykorzystanie środków europejskich –
bezapelacyjnym priorytetem samorządu.
Porozumienie i konsensus – nadrzędną
zasadą pracy radnych.
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Dolny Śląsk Najlepszym
Miejscem Do Życia












Atuty
Duże poparcie dla SLD w okręgach: jeleniogórskim, legnickim i wałbrzyskim.
Udział ludzi lewicy we władzach samorządowych ( 7 wójtów, 14 burmistrzów, 5
koalicji w samorządach powiatowych , Prezydent Legnicy oraz ok. 500 radnych
wszystkich szczebli).
Posiadanie instancji SLD we wszystkich powiatach.
Doświadczenie i dorobek w sprawowaniu władzy ( sejmik wojewódzki).
Kruszenie się koalicji PO-PiS w samorządach.
Konflikt Prezydenta Wrocławia R. Dutkiewicza z PO.
Słabe poparcie dla PSL.
Duży autorytet i pozycja J. Szmajdzińskiego.
Widoczna aktywność Posłów: L. Geringer, H. Gołębiewskiego, J. Krasonia i R.
Zbrzyznego w okręgach wyborczych.
Odpowiedzialność za określenie celów i ich realizację na poziomie sejmikowych
okręgów wyborczych ( wiceprzewodniczący RD SLD: A. Oliasz, M. Huzarski, R.
Ławski, C. Cyrul i Sekretarz RD SLD R. Mołoń).
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Dolny Śląsk Najlepszym
Miejscem Do Życia








Słabości
Brak Radnych w Sejmiku Wojewódzkim.
Zróżnicowana dynamika aktywności struktur SLD w poszczególnych
powiatach.
Zbyt mało inicjatyw programowych.
Bardzo duże poparcie dla PO we Wrocławiu ( 240 tys. głosów dla
B. Zdrojewskiego w ostatnich wyborach do Sejmu).
Bardzo wysoka akceptacja dla Prezydenta Wrocławia R.
Dutkiewicza.
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Dolny Śląsk Najlepszym
Miejscem Do Życia













Działania

Zespół Programowy.
Inspiracje Zespołów Doradczych i Eksperckich ( Grupa uczonych i
intelektualistów funkcjonująca we Wrocławiu).
Kluby Dyskusyjne i fora internetowe.
Dialog ze Związkami Zawodowymi, organizacjami pozarządowymi i
stowarzyszeniami.
Think Tank - (ang.:zbiornik myśli - z założenia niezależny, ośrodek
zajmujący się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych. Do
celów działalności think tanków należy zazwyczaj poszukiwanie sposobów
rozwiązania problemów społecznych i udział w publicznej debacie).
Zdynamizowanie aktywności FMS ( np. Wrocław, Bolesławiec, Legnica –
Program Pomocy Mieszkańcom itp.).
Większa obecność w mediach i internecie.
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Wybory Europejskie

Cele
Osiągnięcie 16 % poparcia i uzyskanie
mandatu deputowanego.
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Wybory Europejskie









Najlepsza lista Kandydatów.
Kandydaci reprezentujący wszystkie regiony
okręgu wyborczego.
Pełna lista wyborcza.
Indywidualna Kampania Kandydatów.
Skoordynowana Kampania we wszystkich
powiatach.
Określenie celów na poziomie powiatów i
okręgów wyborczych do Sejmiku
Wojewódzkiego.
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Wybory Europejskie
Kandydaci










Geringer de Oedenberg Lidia
Huzarski Michał
Kibangou Patrick
Klepacz Apolonia
Łsaisz Bogumił
Mazur Andrzej
Najar Sergiusz
Ochman Daniel
Wroński Patryk
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Wybory Europejskie










Atuty
Lewica - jedyną autentyczną siłą proeuropejską w
Polsce.
Bezapelacyjny dorobek SLD w procesie integracji
europejskiej.
Pozytywna działalność Posła do Parlamentu
Europejskiego Lidii Geringer de Odenberg.
Brak silnych kandydatów z innych komitetów
Wyborczych.
Duży okręg wyborczy.
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Wybory Samorządowe







Cele
Osiągnięcie 18 – 20% poparcia
Uzyskanie 8 – 9 mandatów w Sejmiku
Wojewódzkim.
Zdolności koalicyjne w samorządach
powiatowych.
Wprowadzenie kandydatów na
Prezydentów do II Tury Wyborów.
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Wybory Samorządowe





Sejmik
8 – 9 osobowy Klub SLD ( okręg jeleniogórski
-2 mandaty, wałbrzyski -2, legnicki -2,
wrocławski -2 oraz podwrocławski -1 mandat.
Uzyskanie zdolności do utworzenia koalicji.
Wykreowanie grupy osób gotowych do
objęcia funkcji w sejmiku i instytucjach
publicznych.
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Wybory Samorządowe






Miasta Prezydenckie
Wprowadzenie do drugiej tury Kandydatów
SLD.
Osiągnięcie wyniku pozwalającego Klubom
SLD na utworzenie większościowych koalicji w
samorządach.
Decyzja o formule Komitetu Wyborczego
podjęta zostanie przez właściwe Rady
Powiatowe SLD.
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Wybory Samorządowe
do samorządów powiatowych i gminnych









Cele
Wystawienie kandydatów w wyborach bezpośrednich
( o formule komitetu wyborczego zadecydują
właściwe Rady SLD).
Porozumienia przedwyborcze dotyczące wspierania
kandydatów na wójtów i burmistrzów.
Uzyskanie poparcia umożliwiającego utworzenie
klubów radnych w samorządach gminnych i
powiatowych.
Uzyskanie zdolności koalicyjnych dających możliwości
udziału we władzach wykonawczych powiatów.
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Wybory Parlamentarne

Poparcie pozwalające na uzyskanie 7 - 8 mandatów
poselskich ( okręg jeleniogórski – legnicki 3,
wałbrzyski 2, wrocławski 2 – 3 oraz 3 mandaty
senatorskie).
Przygotowanie grupy osób zdolnych do objęcia funkcji
w instytucjach publicznych i rządowych.
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Wybory
Samorządowe
w powiatach
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Powiat bolesławiecki:




Współrządzenie w samorządzie powiatowym – Wicestarosta.
Poparcie dla SLD w wyborach samorządowych 12,32 %.
Dobrze działająca organizacja młodzieżowa FMS.

Cele:
 Wystawienie kandydata na prezydenta Bolesławca.
 Utworzenie Klubów Radnych w poszczególnych gminach i
powiecie.
 Utrzymanie zdolności koalicyjnych w Radzie Powiatu.
 Osiągniecie poparcia w wyborach na poziomie 15 %.


Realna szansa odsunięcia obecnego Prezydenta od władzy!
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Powiat dzierżoniowski:




Brak zdolności koalicyjnych w powiecie.
Brak samorządowców wybranych w wyborach bezpośrednich.
Poparcie dla SLD w wyborach samorządowych 18,74 %.

Cele:

Wystawienie kandydatów na Burmistrza Dzierżoniowa, Bielawy
oraz Niemczy.

Utworzenie Klubów Radnych w poszczególnych gminach i
powiecie.

Stworzenie silnego klubu w Radzie Powiatu ze zdolnościami
koalicyjnymi.

Osiągniecie poparcia w wyborach na poziomie 21 %.

Duży potencjał lewicy i szansa na wygraną!
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Powita głogowski:




Współrządzenie w samorządzie powiatowym – Wicestarosta.
Brak samorządowców wybranych w wyborach bezpośrednich.
Poparcie dla SLD w wyborach samorządowych 18,23 %.

Cele

Wystawienie kandydata na prezydenta Głogowa lub powrót do
współrządzenia miastem - Wiceprezydent.

Utworzenie Klubów Radnych w poszczególnych gminach i
powiecie.

Utrzymanie zdolności koalicyjnych w Radzie Powiatu.

Osiągniecie poparcia w wyborach na poziomie 22 %.

Realne współrządzenie Głogowem!
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Powiat górowski:












Skonfliktowane środowisko Lewicy od 2002 roku.
Brak reprezentacji w samorządzie.
Poparcie dla SLD w wyborach samorządowych 3,5 %.
Cele:
Zawarcie porozumienia w sprawie poparcia kandydata na
Burmistrza Góry
Wprowadzenie Radnych w poszczególnych gminach i powiecie.
Osiągniecie poparcia w wyborach na poziomie 8 %.

Do zagospodarowania duży elektorat Samoobrony, słabe
poparcie dla PO !
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Powiat jaworski:




Brak zdolności koalicyjnych w powiecie.
Brak samorządowców wybranych w wyborach bezpośrednich.
Poparcie dla SLD w wyborach samorządowych 20,04 %.

Cele:

Uzyskanie zdolności koalicyjnej i powrót do współrządzenia
powiatem.

Wystawienie Kandydata na Burmistrza Jawora.

Wprowadzenie Radnych w do Rad Gmin.

Osiągniecie poparcia w wyborach na poziomie 22 %.


Przy porozumieniu wszystkich środowisk lewicy szansa na dobry
wynik!
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Powiat jeleniogórski:





Współrządzenie w samorządzie powiatowym – Starosta.
Wygrane wybory bezpośrednie w: Kowarach, Piechowicach, Podgórzynie,
Karpaczu, Janowicach Wielkich.
Przegrane wybory Prezydenckie w Jeleniej Górze i brak zdolności koalicyjnych w
Radzie Miasta.
Poparcie dla SLD w wyborach samorządowych 25,96 %.

Cele:

Samodzielne rządzenie w powiecie lub utrzymanie zdolności koalicyjnych.

Ponowny wybór na Wójtów i Burmistrzów w gminach.

Wygrane wybory Prezydenckie w Jeleniej Górze oraz uzyskanie zdolności
koalicyjnej w Radzie Miasta.

Osiągniecie poparcia w wyborach na poziomie 28 %.


Koniecznie należy wykorzystać słabość obecnego Prezydenta Miasta!
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Powiat kamiennogórski:







Wygrane wybory bezpośrednie w Kamiennej Góry.
Zdolność koalicyjna w powiecie – Wicestarosta.
Kluby Radnych w Radzie Miasta i Powiecie ( wramach Komitetów
Obywatelskich).
Stała współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami pozarządowymi.
Poparcie dla lewicowych komitetów wyborczych w wyborach
samorządowych 28 %.

Cele:

Wygrane wybory bezpośrednie na burmistrza Lubawki.

Utrzymanie rządzenia w powiecie.

Ponowny wybór burmistrza Kamiennej Góry.

Osiągniecie poparcia w wyborach na poziomie 31 %.

Warunek bezwzględny – wywiązanie się z głównych zobowiązań z
ostatnich wyborów!
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Powiat kłodzki:





Niekorzystny wynik w wyborach do Rady Powiatu, brak porozumienia w
sprawie blokowania.
Wygrane wybory bezpośrednie w Stroniu Śl.
Poparcie dla SLD w wyborach samorządowych 11,45 %, poparcie dla
KW Stowarzyszenie Przyjazny Powiat (A. Łącki) – 15,79%.

Cele:

Odzyskanie zdolności koalicyjnych w Radzie Powiatu.

Utworzenie Klubów Radnych w poszczególnych gminach i powiecie.

Wykreowanie kandydatów na Burmistrzów: Kłodzka i Nowej Rudy.

Osiągniecie znacznie wyższego poparcia w wyborach

Poparcie możliwe w wysokości powyżej 25%.

Konieczne porozumienie wszystkich środowisk lewicy!
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Powiat legnicki:
Wygrane wybory prezydenckie w I turze.

Zdolność koalicyjna w Radzie Miasta.

Współpraca Klubu Radnych SLD oraz Klubu Radnych Prezydenta.

Poparcie dla Klubu Radnych SLD – 14,98 %, Klubu Radnych Prezydenta
18,85 %.

Prężnie działająca organizacja młodzieżowa FMS.

Przegrane wybory do Rady Powiatu i Rad Gmin Powiatu Legnickiego.
Cele

Ponowna wygrana w wyborach na prezydenta Legnicy.

Utrzymanie pozycji silnego (jednego) Klubu Radnych w Radzie Miasta
Legnicy z możliwościami koalicyjnymi i poparciem na poziomie 25 %.

Wprowadzenie Radnych w do pozostałych Rad Gmin i Powiatu.

Wystawienie kandydatów, lub poparcie w pozostałych gminach
powiatu.

Poza Legnicą jest także szansa na dobry wynik!
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Powiat lubański:




Brak zdolności koalicyjnych w powiecie.
Brak samorządowców wybranych w wyborach bezpośrednich.
Poparcie dla SLD w wyborach samorządowych 22,32 %.

Cele:

Wystawienie kandydata na burmistrza Lubania.

Utworzenie silnego Klubu Radnych w powiecie oraz uzyskanie
zdolności koalicyjnych i współrządzenie w powiecie.

Wprowadzenie Radnych do Rad Gmin.

Osiągniecie poparcia w wyborach na poziomie 25 %.


Stać nas na wygraną Burmistrza Lubania!
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Powiat lubiński:





Brak zdolności koalicyjnych w powiecie.
Brak samorządowców wybranych w wyborach bezpośrednich.
Dobrze działająca organizacja młodzieżowa FMS.
Poparcie dla SLD w wyborach samorządowych 12,97 %.

Cele:

Utworzenie silnego Klubu Radnych w Radzie Miasta Lubin i
uzyskanie zdolności koalicyjnych.

Wystawienie kandydata na Prezydenta Lubina.

Utworzenie silnego Klubu Radnych w powiecie oraz uzyskanie
zdolności koalicyjnych.

Wprowadzenie Radnych do Rad Gmin.

Osiągniecie poparcia w wyborach na poziomie 15 %.

Potencjał lewicy jest zdecydowanie większy!
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Powiat lwówecki:






Wygrane wybory bezpośrednie w Gryfowie i w Lwówku
Śląskim.
Brak zdolności koalicyjnych w powiecie.
Konflikt w wewnątrz organizacji powiatowej SLD.
Poparcie dla SLD w wyborach samorządowych 19,01 %.

Cele:

Ponowny wybór burmistrzów Gryfowa i Lwówka Śl.

Utworzenie silnego Klubu Radnych w powiecie oraz uzyskanie
zdolności koalicyjnych i współrządzenie w powiecie.

Wprowadzenie Radnych do Rad Gmin.

Osiągniecie poparcia w wyborach na poziomie 22 %.

Warunkiem koniecznym jest odbudowa SLD i porozumienie!
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Powiat milicki:





Wygrane wybory bezpośrednie w Miliczu.
Brak zdolności koalicyjnych w powiecie.
Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami pozarządowymi.
Poparcie dla SLD w wyborach samorządowych 20,01 %.

Cele:

Utworzenie silnego Klubu Radnych w powiecie oraz uzyskanie zdolności
koalicyjnych.

Ponowna wygrana w wyborach bezpośrednich w Miliczu.

Wystawienie kandydata w wyborach bezpośrednich w Krośnicach i
Cieszkowie.

Osiągniecie poparcia w wyborach na poziomie 23 %.


Warunkiem jest zgoda wewnątrz SLD i lojalna wzajemna współpraca
partii z samorządowcami!
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Powiat oleśnicki:





Zdolności koalicyjne i współrządzenie w Oleśnicy.
Wygrane w wyborach bezpośrednich w Bierutowie oraz Dziadowej Kłodzie.
Brak zdolności koalicyjnych w powiecie.
Poparcie dla SLD w wyborach samorządowych 9,96 %.

Cele:

Utrzymanie pozycji współrządzącego w Oleśnicy.

Utworzenie silnego Klubu Radnych w powiecie oraz uzyskanie zdolności
koalicyjnych.

Ponowna wygrana w wyborach bezpośrednich w Bierutowie oraz Dziadowej
Kłodzie.

Wystawienie kandydata w wyborach bezpośrednich w pozostałych samorządach
lub zawarcie porozumień przedwyborczych.

Utworzenie silnych Klubów Radnych w gminach.

Osiągniecie poparcia w wyborach na poziomie 13 %.


Konieczne do pojęcia są działania wzmacniające SLD w Twardogórze!
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Powiat oławski:




Brak zdolności koalicyjnych w powiecie.
Brak samorządowców wybranych w wyborach bezpośrednich.
Poparcie dla SLD w wyborach samorządowych 12,82 %.

Cele:

Uzyskanie zdolności koalicyjnej i powrót do współrządzenia
powiatem.

Wprowadzenie Radnych w do Rad Gmin.

Wystawienie kandydatów w wyborach bezpośrednich.

Osiągniecie poparcia w wyborach na poziomie 15 %.

Nasi konkurenci nie są potęgą – z dobrym projektem stać SLD
na sukces!
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Powiat polkowicki:




Brak zdolności koalicyjnych w powiecie.
Brak samorządowców wybranych w wyborach bezpośrednich.
Poparcie dla SLD w wyborach samorządowych 15,78 %.

Cele:

Wprowadzenie Radnych do Rad Gmin.

Utworzenie silnego Klubu Radnych w powiecie.

Wystawienie kandydatów w wyborach bezpośrednich.

Osiągniecie poparcia w wyborach na poziomie 18 %.

Efekt wyborów uwarunkowany wzmocnieniem organizacji
partyjnej!
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Powiat strzeliński:




Brak zdolności koalicyjnych w powiecie.
Brak samorządowców wybranych w wyborach bezpośrednich.
Poparcie dla SLD w wyborach samorządowych 9,02 %.

Cele:

Wprowadzenie Radnych w poszczególnych gminach i powiecie.

Wystawienie kandydatów w wyborach bezpośrednich.

Osiągniecie poparcia w wyborach na poziomie 12 %.

Należy podjąć działania kreujące kandydata na Burmistrza
Strzelina!
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Powiat średzki:





Wygrane w wyborach bezpośrednich w Malczycach oraz
Udaninie.
Brak zdolności koalicyjnych w powiecie.
Poparcie dla SLD w wyborach samorządowych 15,98 %.

Cele:

Ponowny wybór wójtów w Malczycach i Udaninie.

Wystawienie lub poparcie kandydata na Burmistrza w Środzie
Śląskiej i Wójta w Kostomłotach.

Utworzenie silnego Klubu Radnych w powiecie i powrót do
rządzenia powiatem.

Osiągniecie poparcia w wyborach na poziomie 18 %.

Konieczne odbudowanie organizacji partyjnej!
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Powiat świdnicki:




Brak zdolności koalicyjnych w powiecie.
Brak samorządowców wybranych w wyborach bezpośrednich.
Poparcie dla SLD w wyborach samorządowych 13,91 %.

Cele:

Stworzenie silnego Klubu Radnych w powiecie.

Wystawienie kandydata na prezydenta Świdnicy

Wystawienie lub poparcie kandydatów w wyborach
bezpośrednich w pozostałych gminach.

Wprowadzenie Radnych w do Rad Gmin.

Osiągniecie poparcia w wyborach na poziomie 16 %.

Duże doświadczenie wykorzystać na dotarcie do szerszych
środowisk lewicy w powiecie!
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Powiat trzebnicki:




Wygrane w wyborach bezpośrednich w Obornikach Śl.
Brak zdolności koalicyjnych w powiecie.
Poparcie dla SLD w wyborach samorządowych 8,3 %.

Cele:

Wprowadzenie Radnych do Rad Gmin.

Utworzenie silnego Klubu Radnych w powiecie.

Ponowny wybór burmistrza Obornik Śl.

Wystawienie kandydatów w wyborach bezpośrednich w
Trzebnicy, Prusicach oraz Żmigrodzie.

Osiągniecie poparcia w wyborach na poziomie 12 %.

Konieczna kreacja kandydata na Burmistrza Trzebnicy!
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Powiat wałbrzyski





Silne Kluby Radnych w Radzie Miasta Wałbrzycha i powiecie
wałbrzyskim.
Wygrana w wyborach bezpośrednich w Boguszowie Gorcach.
Poparcie dla SLD w wyborach samorządowych 18,67 %.

Cele:

Ponowny wybór burmistrza w Boguszowie Gorcach,

Wystawienie kandydatów w wyborach bezpośrednich w
Wałbrzychu, Mieroszowie, oraz Starych Bogaczowicach.

Utrzymanie pozycji silnego Klubu Radnych w powiecie i powrót
do współrządzenia powiatem.

Utrzymanie silnego Klubu Radnych w Radzie Miasta.

Osiągniecie poparcia w wyborach na poziomie 24 %.

Realna szansa powrotu do wałbrzyskiego Ratusza!
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Powiat wołowski:




Brak zdolności koalicyjnych w powiecie.
Brak samorządowców wybranych w wyborach bezpośrednich.
Poparcie dla SLD w wyborach samorządowych 12,8 %.

Cele:

Utworzenie silnego Klubu Radnych w powiecie i powrót do rządzenia
powiatem.

Wprowadzenie radnych do Rad Powiatowych w Gminach.

Wystawienie bądź poparcie kandydatów w wyborach bezpośrednich.

Osiągniecie poparcia w wyborach na poziomie 16 %.


Współrządzenie powiatem jest realne, może nawet w tej kadencji –
konieczna zgoda i współdziałanie w naszych szeregach!
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Powiat wrocławski:




Wygrane wybory bezpośrednie w Św. Katarzynie.
Brak zdolności koalicyjnych w powiecie.
Poparcie dla SLD w wyborach samorządowych 10,98 %.

Cele:

Ponownie wygrane wybory bezpośrednie w Św. Katarzynie.

Utworzenie Klubu Radnych w powiecie i uzyskanie zdolności
koalicyjnych.

Wystawienie kandydatów w wyborach bezpośrednich w Długołęce,
Czernicy, Kątach Wrocławskich i Sobótce.

Wprowadzenie Radnych do Rad Gmin.

Osiągniecie poparcia w wyborach na poziomie 13 %.

Konieczne jest wsparcie organizacji partyjnej przez RD i być może
bliższa współpraca z RM Wrocławia!
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Miasto Wrocław:






Brak zdolności koalicyjnych w mieście ( 2 radnych).
Dotkliwa porażka w wyborach Prezydenta Wrocławia.
Dobrze działający FMS.
Duży potencjał środowisk lewicowych (uczelnie - studenci, klasa średnia,
intelektualiści, artyści, pracobiorcy, itd..).
Poparcie dla SLD w wyborach samorządowych 11,93 %.

Cele:

Utworzenie silnego Klubu Radnych (7 radnych) umożliwiającego współrządzenie
w mieście.

Przygotowanie grupy liderów zdolnych do funkcjonowania w instytucjach
publicznych.

Wykreowanie kandydata na prezydenta miasta z szerszym poparciem.

Osiągniecie poparcia w wyborach na poziomie 16 %.

Konieczne przygotowanie strategii wyborczej uwzględniającej specyfikę
Wrocławia.


Rozpad koalicji PO-PiS oraz aktywność Prezydenta Dudkiewicza w inicjatywie
Polska XXI i jego aspiracje dają nam niepowtarzalną szansę!
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Powiat ząbkowicki:




Brak zdolności koalicyjnych w powiecie.
Brak samorządowców wybranych w wyborach bezpośrednich.
Poparcie w wyborach samorządowych KWW dla Gminy i
Powiatu -7,51 % oraz KWW Powiat – Wspólna Sprawa ( Z.
Kazimierczak) – 15,43.

Cele:

Stworzenie silnego Klubu Radnych w powiecie i powrót do
rządzenia powiatem.

Wystawienie kandydatów w wyborach bezpośrednich.

Utworzenie silnego Klubu Radnych w Ząbkowicach.

Osiągniecie poparcia w wyborach na poziomie 11 %.

Duży potencjał lewicy – przy dobrym projekcie szansa na dobry
wynik!
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Powiat zgorzelecki:




Niekorzystny wynik w wyborach do Rady Powiatu-brak porozumienia w
sprawie blokowania.
Wybór burmistrza Zawidowa.
Poparcie dla SLD w wyborach samorządowych 5,32 % oraz poparcie
dla KW Porozumienie Ponad Podziałami ( A. Tyc) – 17.02%

Cele:

Utworzenie silnego Klubu Radnych w powiecie i powrót do rządzenia
powiatem.

Wystawienie kandydatów na Burmistrzów i próba powrotu do rządzenia
w Bogatyni i Zgorzelcu oraz ponowna wygrana w Zawidowie.

Utworzenie silnych Klubów Radnych w gminach.

Osiągniecie poparcia w wyborach na poziomie 22%%.


Przy dobrej strategii, porozumieniu i konsekwencji duże szanse na
realizację celów!
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Powiat złotoryjski:





Silny Klub Radnych w powiecie - Starosta
Wybór burmistrza Świerzawy.
Funkcjonujące koło FMS.
Poparcie dla SLD w wyborach samorządowych 28,43 %.

Cele:

Utrzymanie pozycji Starosty oraz silnego Klubu Radnych w
powiecie.

Ponowny wybór burmistrza Świerzawy.

Stworzenie silnego Klubu Radnych w Złotoryi.

Wystawienie kandydata na burmistrza Złotoryi.

Osiągniecie poparcia w wyborach na poziomie 30 %.

Do wygranej Burmistrza Złotoryi naprawdę blisko!
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Na Koniec
Z przekonaniem, że to wszystko możliwe

DO ROBOTY
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