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To byty pierwsze w Lublinie tak 
emocjonuj^ce wybory rektora. 
Profesor Piotr Kacejko zdobyl 61 
glosowipokonalobecnego rek
tora, do tej pory pewnego kan-
dydata,profesoraMarkaOpiela-
ka, ktorego poparty 42 osoby. 

- Dmgi raz w historii uczelni 
elektryk stanie na czele Poli-
techniki Lubelskiej. Musz? 
przyznac, ze w trakcie tych wy-
borow czulem si§ jak Adamek 
podczas walki z Kliczko. Oba-
wialem si?, ze b?d? bez szans. 
Bardzo dzi^kuj? wszystkim, kto-
rzy na mnie glosowali - mowil 
po ogloszeniu wynikow profe
sor Piotr Kacejko. 

Wczoraj o godzinie 10 w auli 
Wydziahi Inzynierii Srodowiska 
Politechniki Lubelskiej zebrali 
si? uczelniani elektorzy. Gioso-
wanie odbyio si? za zamkni?-
tymidrzwiami. 

- Drodzy panstwo, aby wasz 
glos byl wazny, na karcie sta-
wiamy tylko jeden krzyzyk przy 
wybranym nazwisku - prze-
strzegal profesor Andrzej Wac-

Profesor Piotr Kacejko zrezygnuje z dodatku rektorskiego 

-Wlodarczyk, przewodniczqcy 
Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

Po chwili przewodnicz^cy 
wyczytjwal nazwiska elekto-
row, ktorzy pojedynczo pod-
chodzilidoumyiwrzucalikarty. 
Komisja skrutacyjna policzyla 
glosy i o godzinie 11.30 podala 
wyniki , ktore wywolaly spore 
poruszeniewsrodelektorowpo-
litechniki. 

Piotr Kacejko zwi^zany jest 
z Politechnikq Lubelsk^ od 1974 
roku, od momentu podj?cia 
studiow. Habilitaq? obronii na 
Politechnice Warszawskiej. 
Oprocz l icznych stazy w kraju 
i za granic^, przez siedem lat 
pracowal w Lubelskich Zakla-
dach Energetycznych. 

- W trakcie zblizaj^cej si? ka-
dencji zamierzam wprowadzic 
szereginnowacjiwobr?biesied-
m i u filarow uczelni: wladzy, 
spolecznosci akademickiej, ab-
solwentow, nauki, finansow, ad-
ministracji i inwestycji. Zadbam 
o bezpieczenstwo placowe pra-
cownikow i wyznaczenie jasnej 
sciezki awansu administracji. 
Zapewniam rowniez, ze doda-
tek funkcyjny dla rektora, wy-
nosz^cy 4700 zlotych, nie b?-
dzie utrzymany - wymienia pro
fesor Piotr Kacejko. 

Kolejne wybory na politech
nice, tym razem prorektorow, 
odb?d4 si? 27 marca. Swoich 
kandydatow wysunie rektor 
elekt. 


