
WYBORY Gor̂ co na lubelskich uczelniach 

Nadchodzi aas zmian rektorow 
• Na Uniwersytecie Medycznym 
0 fotel rektora walczq prorektor 
1 dziekano Na politechnice 
pewniakiem byt dotychczasowy 
szef uczeini, ale nieoczekiwanie 
przybyt mu mocny konkurent* 
Na Uniwersytecie Przyrodniczym 
takich problemow nie ma, bo 
kandydat jest tyiko jeden. Te trzy 
uczelnie jako pierwsze wybiorq 
rektorow na nowq 4-letnî  
kadencje. 
Uniwersytet Medyczny - juz 
w najblizszy poniedziatek. 
Kandydatow poznalismy kilka dni 
temu. To prof. Andrzej Drop, 
obecny prorektor uczeini ds. 
klinicznych, i prof. Janusz Solski, 
dziekan Wydziatu 
Farmaceutycznego z Oddzialem 
Analityki Medycznej. W wyborach 
nie moze startowac obecny 
rektor. Prof. Andrzej Ksiqzek 
rzgdzi uniwersytetem drugg 
kadencjQ z rẑ du, wiQc - zgodnie 
z prawem - nie moze siQ ubiegac 
0 kolejnq reelekcjQ. 
Kandydatow na nowego rektora 
Politechniki Lubelskiej b^dzie 
moznazgtaszacjutro. 
Dotychczasowym pewniakiem byt 
jedynie obecny szef uczeini prof. 
Marek Opielak (rẑ dẑ cy 
pierwszq kadencjQ, 
wiQC moze siQ 
ubiegac o ponowny 
wybor). Ale pojawit sit? 
mocny kontrkandydat 
- prof. Piotr Kacejko, 
prodziekan Wydziatu 
Elektrotechniki 
1 Informatyki PL. 
W poniedziatek 
jednogtosnie popart 
go macierzysty 
wydziat. 
-Ztakim 

poparciem zdecydowatem 
0 wystartowaniu w wyborach 
- mowi prof. Kacejko. 
- Rektor Opielak dostat mocny 
sygnat, ze nie pojdzie mu tak 
tatwo - mowi jeden 
z pracownikow uczeini. - Dose 
powiedziec, ze kojarzony 
z rektorem dziekan Wydziatu 
Elektrotechniki prof. Waldemar 
Wojcik nie zostat nawet 
elektorem (przegrat 
w poniedziatkowych wyborach 
elektorow, ktorzyzagtosujq 
w wyborach rektorskich - red.). 
To moze oznaczac zacî tg walkQ 
0 fotel rektora. 
Takich emocji nie bQdzie za to 
na Uniwersytecie Przyrodniczym. 
Tarn kandydat jest tyIko jeden 
- dotychczasowy rektor prof. 
Marian Wesotowski. Spotecznosc 
uczeini wskazata go 
w prawyborach. 
Przyrodnicy, jako jedyni 
z najwlQkszych lubelskich 
uczeini, wytaniajq kandydatow na 
rektora we wczesn iejszym, 
tajnym gtosowaniu. Studenci 
1 pracownicy pisz^ na kartach 
nazwisko kandydata i wrzucajg 
do urny. 0 fotel rektora moze 
ubiegac si^ ten, kto zbierze co 

najmniej 150 gtosow i ma 
stopien naukowy co najmniej 

doktora habilitowanego. 
Wesotowski zdobyt 906 
gtosow. I jako jedyny 
przekroczyt wymagany 
prog. Wybory, ktore 

bQdq tyIko 
formalnoscî , 
26marca. 

Wybory naUMCS 
- w kwietniu, na 
KUL-wmaju. 

(MB) 


