
W najbliższą niedzielę będziemy podejmować decyzję o przy-
szłości Piekar Śląskich. Kończy się kampania wyborcza. W cza-
sie jej trwania wraz z moimi współpracownikami przedstawi-
łem Państwu naszą wizję przyszłości, nasz program wyborczy. 
Przeprowadziliśmy szerokie konsultacje społeczne, więc jestem 
przekonany, że jest zgodny z Państwa oczekiwaniami. Jeśli otrzy-
mamy Państwa poparcie – będziemy ten program realizować. 
Punkt po punkcie. 

Znacie Państwo moje poglądy, mój program i moje zamierze-
nia. Wiecie wszystko o moich współpracownikach. W trakcie kampanii wyborczej starałem się 
przedstawić wszystkich kandydatów z naszej listy społecznej. Myślę, że ich działania w ramach 
projektu UMWETU nie są Państwu obce. W tym miejscu podkreślam z całą stanowczością, że nie 
były to działania „wyborcze”. Akcje społeczne prowadzimy od kilku lat i bez względu na wynik 
wyborów będziemy je kontynuować. 

Nie interesuje nas polityka - nie wchodzimy w tę grę i dlatego nie prowadziliśmy negatywnej 
kampanii wyborczej. Mimo prób zdyskredytowania mojej osoby przez przeciwników politycznych, 
my nie szukaliśmy haków, nie sililiśmy się na złośliwości i nie wymyślaliśmy niestworzonych histo-
rii. Skupiliśmy się na pracy i przygotowaniu solidnego programu, na którym chcemy się oprzeć. 
Zabiegaliśmy o poparcie nie dla konkretnych osób, ale dla  wizji rozwoju miasta, którą te osoby 
reprezentują. Mamy niezbędną wiedzę, kompetencje i kwalifi kacje, aby tę wizję zrealizować.

Listę Społeczną Krzysztofa Turzańskiego stworzyli ludzie aktywni, członkowie organizacji po-
zarządowych, działacze, pasjonaci i lokalni patrioci. Wszyscy od lat pracują na różnych płaszczy-
znach dla dobra społeczności lokalnej. Wspólnie chcemy budować Społeczeństwo Obywatelskie i 
lepszą przyszłość dla siebie, swoich rodzin i następnych pokoleń. Jestem przekonany, że potrafi my 
to zrobić.  

Proszę Państwa o udział w wyborach, bo przecież wybieramy naszych przedstawicieli. Każdy 
głos ma znaczenie. Radni powinni reprezentować mieszkańców. Prezydent powinien łączyć, a nie 
dzielić. Nie tylko chcemy Państwa reprezentować, ale zamierzamy wspólnie z Wami budować 
naszą przyszłość. Zaczynamy już dziś. Proszę Państwa o poparcie w wyborach na stanowisko 
prezydenta Piekar Śląskich, ale również o głosy na naszą społeczną, apolityczną listę kandydatów 
do Rady Miasta.
      Współpraca to klucz do sukcesuWspółpraca to klucz do sukcesu

Więcej informacji i szczegółowy program wyborczy:
www.krzysztofturzanski.plMa
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