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ZAWIŁA
do sejmiku

Głosuj na Jelenią Górę

JERZY

ŁUŻNIAK

Kandydat na Prezydenta
Program
dla Jeleniej Góry

21 PAŹDZIERNIKA

GŁOSUJĘ NA

 Zdrowe powietrze
bez smogu
 Bezpłatna komunikacja
dla uczniów i studentów
 Ożywienie centrum miasta
 Budowa hali widowiskowej
na Zabobrzu

JERZEGO

ŁUŻNIAKA

 Budowa 500 mieszkań
 Jelenia Góra przyjazna
dla seniorów

Głosuj na

Jelenią Górę

SEBASTIAN

KALISZ

 Otwarta na młodych
 Dostępna dla osób
niepełnosprawnych
www.jerzyluzniak.pl
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POZYCJA

facebook.com/JerzyLuzniak2018

Kandydat do Rady Miejskiej

SEBASTIAN

O mnie:
Sebastian KALISZ, lat 43, żonaty, 2 dzieci –
Franek lat 7 i Antosia lat 3.
Wykształcenie wyższe magisterskie
o kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem
na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
oraz studia podyplomowe z zarządzania
jakością na Wyższej Szkole Bankowej we
Wrocławiu,
15 letnie doświadczenie zawodowe w pracy
w oświacie, od 10 lat jako główny księgowy
w Szkole Podstawowej Nr 15 w Sobieszowie.
Rodowity Sobieszowianin, związany
z dzielnicą rodzinnie, zawodowo
i emocjonalnie.
W pracy na co dzień zajmuję się
nadzorowaniem budżetowych pieniędzy,
wybierając mnie mogą mieć Państwo
pewność, że wszystko będzie się zgadzać
i na realizację moich pomysłów nie
zabraknie środków.
www.sebastiankalisz.pl

Deklaruję, że będę
realizował program rozwoju
Miasta ze szczególnym
naciskiem na:
 Poprawę bezpieczeństwa w dzielnicy
i zwiększenie opiekuńczej roli Miasta dla
najsłabszych i starszych mieszkańców.
 Poprawę oferty edukacyjnej dla dzieci
i młodzieży oraz stworzenie godnych
warunków pracy pracownikom oświaty.
 Zadbanie o czystość i porządek oraz
doświetlenie dzielnicy.
 Poszerzenie oferty Transgranicznego
Centrum Turystyki Aktywnej (tras
biegowych) poprzez budowę toru
saneczkowego i placu zabaw dla
najmłodszych oraz skomunikowanie go
dla ruchu pieszego chodnikiem z centrum
Sobieszowa i rowerowego z Cieplicami.
 Zagospodarowanie do celów
rekreacyjnych terenu wokół zbiornika
wodnego „Cegielnia”.
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Przeciwstawiłem się idei utworzenia
Centrum Usług Wspólnych, uważając,
że jest to niekorzystne rozwiązanie dla
naszego Miasta a wielu pracowników
oświaty straci pracę.
Działam czynnie w Międzyszkolnym Klubie
Sportowym „Karkonosze” Sporty Zimowe,
zajmuję się organizacją imprez sportowych
dla dzieci i młodzieży, sędziowaniem
zawodów oraz obsługą informatyczną.
Spotkać mnie możecie na zawodach
szkolnych jak i na Mistrzostwach Polski jakie
Klub wraz ze Szkołą organizują m.in. na
terenie Transgranicznego Centrum Turystyki
Aktywnej i Polanie Jakuszyckiej. Każdego
roku organizujemy kilkanaście takich imprez
w których uczestniczą setki dzieciaków
współzawodnicząc i bawiąc się na nartach,
nartorolkach i hulajnogach.
Angażujemy się również z żoną i dziećmi
w program społeczny „Szlachetna paczka”.
Od kilku lat pozyskuję sponsorów a żona
jest liderem programu w szkole.
Co roku włączamy się także do akcji
„Majówka ze zwierzakami” pomagając
w promocji opieki nad zwierzętami
i zachęcając do ich adopcji.
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