
Zbliżają się wybory samorządowe i już dziś rozpoczyna się 
trudny okres kampanii wyborczej. Trudny dla kandydatów, któ-
rzy muszą przedstawić swój program wyborczy, z pewnością 
jednak trudny także dla Państwa, bo wszyscy wkrótce będziemy 
tonąć w gąszczu ulotek i plakatów politycznych. Chociaż jest 
to męczące, warto przyjrzeć się bliżej materiałom reklamowym 
kandydatów, żeby w dniu wyborów podjąć świadomą i dobrą 
dla Piekar Śląskich decyzję. 

Osobiście podjąłem decyzję o kandydowaniu na urząd Pre-
zydenta Piekar Śląskich, ponieważ w naszym mieście potrzebne są zmiany. Wspierają mnie 
wspaniali ludzie, którzy od lat aktywnie działają na terenie Piekar Śląskich. Ludzie, których nie 
interesuje polityka. Wspólnie stworzyliśmy apolityczną, społeczną listę kandydatów do Rady 
Miasta. Znajdują się na niej członkowie organizacji pozarządowych, działacze, pasjonaci i lo-
kalni patrioci. W tej niezwykłej grupie nie ma osób przypadkowych czy anonimowych. 

Zachęcam Państwa do przyjrzenia się bliżej grupie, którą stworzyłem. Naszym celem jest 
budowa Społeczeństwa Obywatelskiego, rozwój miasta i poprawa warunków życia. Nie posłu-
gujemy się sloganami i nie składamy pustych obietnic. Włożyliśmy wiele pracy w przygotowa-
nie obszernego, szczegółowego programu wyborczego, z którego będziecie nas Państwo mogli 
później rozliczyć. Zachęcam do spokojnego rozważenia naszych propozycji.

Nie proszę Państwa o poparcie „w ciemno”. Moje poglądy i działania nie są żadną tajem-
nicą. Od lat znamy się przecież za pośrednictwem „Przeglądu Piekarskiego”, gdzie otwarcie 
wypowiadam się we wszystkich zasadniczych kwestiach. Kandydaci do Rady Miasta z mojej li-
sty, również zapracowali na zaufanie, którym darzy ich wiele osób. Zapracowali na to zaufanie 
nie dwa miesiące przed wyborami, ale w czasie swojej wieloletniej działalności na rzecz Piekar 
Śląskich i mieszkańców miasta. 

Jestem przekonany, że współpraca to klucz do sukcesu. Na tym chcemy budować przyszłość 
naszą, naszych dzieci i całego miasta. Społeczna lista, którą stworzyliśmy to gwarancja, że cel 
zostanie osiągnięty. Połączyliśmy wiele środowisk, przeprowadziliśmy konsultacje społeczne 
i zyskaliśmy szerokie poparcie. Jeszcze raz zachęcam Państwa do szczegółowej analizy naszych 
propozycji, naszego programu wyborczego oraz przyjrzenia się naszym kandydatom do Rady 
Miasta. Bądźcie z  nami w czasie właśnie rozpoczętej kampanii wyborczej.

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