Informacja na temat kandydatów:
1. Cześć! Nazywam się Magdalena Bieliszak, obecnie na 3
roku ekonomii, poprzednio pełniłam funkcję przewodniczącej
RUSS. Dlaczego znowu kandyduje? Przede wszystkim, żeby
przekazać zdobyte doświadczenie, ale także po to, żeby
kontynuować działanie. Lubię aktywność społeczną i sprawia
mi to radość, a moim celem jest organizacja Juwenaliów i
innych aktywności, w których studenci mogą nie tylko wziąć
udział, ale też się zaprezentować.

2. Anna Bobkiewicz
3. Marta Czykiel
4. Wojciech Dębowy. Jestem studentem pierwszego roku ekonomii, a
także strażakiem, organistą i poetą. Jestem także prezesem Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży oddziału w Przemkowie, skąd pochodzę.
Staram się działać na miarę moich możliwości w wolontariacie lokalnym.
W samorządzie chciałbym zdobyć nowe cenne doświadczenia
reprezentując moich przyjaciół z roku i wszystkich ludzi dobrej woli,
którzy oddadzą na mnie swój głos.

5. Tamara Drejkarz Ekonomia I
Kandyduję, ponieważ pragnę pomagać studentom naszej uczelni w rozwijaniu ich pasji.
Chciałabym powołać do życia kluby studenckie zgodne z zainteresowaniami większości
studentów. Uważam, że każdy z nas jest indywidualny. Są w śród nas pasjonaci np.
żeglarstwa, filmu czy muzyki.
Od nie jednego ze studentów moglibyśmy czerpać wiedzę na bardzo ciekawe tematy.
Uważam, że moglibyśmy znaleźć miejsce zarówno na wystawę naszych prac na terenie
naszego miasta jak i zorganizować cykliczne imprezy, np. maratony filmowe. Jestem zdania,
że powinniśmy zacieśnić naszą współpracę ze szkołami średnimi zarówno z Głogowa jak i
okolić miasta.
Jednak, żeby spełniły się moje marzenia potrzebuję Waszego wsparcia zarówno podczas
wyborów jak i po nich. Za kilka lat odejdziemy z uczelni stwórzmy wspólnie coś, co
zostawimy po sobie na długie lata.
6. Fogler Natalia

7. Witam. Nazywam się Ewa Głowacka. Obecnie jestem na II roku
ekonomii niestacjonarnej. Poza szkołą jestem szczęśliwą żoną i matką.
Obecnie zawodowo nie pracuję, poświęcam się córkom i studiom. W
wolnym czasie lubię czytać książki, a także długie spacery, szczególnie
w górach. A o sobie: jestem ambitna, uczciwa, szczera, bezkonfliktowa,
przyjacielska. Chętnie pomagam innym.

8. Jagiełło Jakub
9. Kaźmierczak Beata

10. Maciej Lew III rok ekonomii stacjonarne
Od pierwszego rok jestem członkiem RUSS i choć tym rok
kończę edukację na naszej uczelni to kandyduję na nową
kadencję. Dlaczego? W czasie, którego pozostało już nie tak
dużo, chciałbym podzielić się z młodszymi Koleżankami i
Kolegami moim doświadczeniem, które zdobywałem w pracy
Rady i uczestnicząc w obradach Senatu PWSZ. Mój cel, który
postawiłem sobie, jako członek RUSS to zaktywizowanie
życia studenckiego naszej Uczelni.
11. Nazywam sie Ewelina Maksym i jestem studentka pierwszego roku ekonomii.
Działając w samorządzie chciałabym bardziej rozpromować RUSS, w taki sposób
by każdy student PWSZ w Głogowie wiedział czym się zajmujemy. Mam pomysł
na stworzenie zespołu muzycznego w którym zebralibyśmy uzdolnionych z murów
naszej uczelni, ,myślę że równie dobrym pomysłem było by zorganizowanie "Klubu
Kinomana" i spotykanie się w jego ramach co najmniej raz w tygodniu. Jestem osoba
energiczną, pełną zapału do podejmowania nowych wyzwań, grającą na gitarze
klasycznej oraz lubiącą amatorski motocrossing.
12. Nazywam się Mikołaj Maruchniak i ubiegam się o członkostwo
w Samorządzie Uczelnianym zwanym na naszej uczelni RUSS-em.
Jestem studentem drugiego roku Automatyki i Robotyki, ale moją
specjalizacją nie są tylko i wyłącznie przedmioty ścisłe czy też
techniczne. Interesuję się rekonstrukcją historyczną, motoryzacją,
astronomią oraz ASG. Ponadto jestem członkiem Bractwa
Rycerskiego Ziemi Głogowskiej i biorę dość aktywny udział w jego
działalności. Do startu w wyborach do Samorządu skłoniło mnie to
jak wiele jest kwestii, pozornie niezauważalnych, a niezwykle
utrudniających życie studentom. Właśnie takimi problemami
chciałbym się zajmować, dlatego też będę reprezentować wszystkich
tych, którzy mają jakiekolwiek problemy.
Oczekuję na liczne i chętne poparcie

13. Sylwia Pucyk. I rok ekonomia niestacjonarne. Pracuję w banku jako doradca klienta
MSP. Chciałabym reprezentować interesy studentów studiów niestacjonarnych.
14. Rąk Wioletta. Jestem studentką II roku Ekonomii niestacjonarnej w PWSZ w Głogowie.
Mam 42 lata od 26lat pracuję zawodowo. Obecnie pracuję na stanowisku z-ca kierownika
Działu Handlu w Przedsiębiorstwie Handlowo Usługowym „Lubinpex” Sp. z o.o. w Lubinie.
Jestem szczęśliwą mężatką mam dwóch synów Adam 23 lata, Maciej 15lat .Praca, studia oraz
nauka związana ze studiami pochłaniają dużo czasu ale chętnie sięgam po dobrą książkę,
lubię długie spacery jak również uwielbiam leniuchować latem na działce. Jestem osobą
ambitną , uczciwą, punktualną, koleżeńską, szybko nawiązuję kontakty.
15. Nazywam się Katarzyna Sieledczyk jestem na 1 roku, na kierunku
ekonomicznym. Mam
zamiar wybrać specjalizację rachunkowość. Chciałabym żeby studenci
mieli możliwość brania udziału nie tylko w wykładach ale również w
różnych zabawach czy też wyjazdach.

16. Nazywam się Marek Szewczyk i jestem studentem II roku ekonomii. Od początku
mojego studiowania na naszej uczelni jestem również asystentem osoby z
niepełnosprawnością, przez to udzielam się w sprawach studentów niepełnosprawnych. W
samorządzie ważną kwestią będzie przygotowanie Juwenalii oraz sprawy studentów
niepełnosprawnych.
17. Aron Szklarek. Jestem studentem III roku automatyki i robotyki.
Aktywnie uczestniczę w życiu uczelni. Jestem członkiem Senatu
uczelni, Rady Uczelnianej Samorządu Studentów.
Uczestniczyłem w zakładaniu uczelnianego zespołu muzycznego oraz
Koła Naukowego Automatyki i Robotyki, działam jako wolontariusz.
Stawiając sobie cel do zrealizowania zawsze go osiągam.

18. Szukiełojć Grzegorz. Jestem studentem I roku na kierunku
Ekonomia. Moimi
zainteresowaniami są: Harcerstwo, turystyka górska, komputery i
od niedawna narty.
Mam 23 lata. Jestem sumienny, szczery, odpowiedzialny. Czemu
ubiegam się o miejsca w
samorządzie studenckim? Dlatego, aby czas spędzony na uczelni
nie był tylko na zajęciach, ale także żeby działo się coś poza
zajęciami dla studentów, aby studiowało nam się lepiej.

19. Śmigiel Natalia
20. Worobiec Elżbieta
21. Witam! nazywam sie Joanna Zienkiewicz jestem studentka I roku Pedagogiki. Poza
uczelnia działam jako wolontariuszka pomagając dzieciom w nauce. Do RUSS kandyduje,
ponieważ jestem osobą, która lubi działać i chciałabym mieć wpływ na to co dzieje się na
uczelni.

