
Komunikacja miejska  
- szybka, pewna i czysta. 
Bezpłatna. To o wiele 
łatwiejsze do osiągnięcia, 
niż mówią ci, dla których 
nic się nigdy nie da. Bo, 
sorry, taki mamy klimat. 

Gdy dyskutuje się o problemach 
miejskiej komunikacji, trzeba zacząć 
od dwóch podstawowych uwag. Po 
pierwsze, komunikacja miejska to nie 
jest transport „dla ubogich”, dla tych 
nieposiadających samochodu, lecz 
dla wszystkich mieszkańców. Po dru-
gie, Miasto nie jest od tego, by robić 
prezenty swoim mieszkańcom, ale, 
by mądrze i sprawnie ułatwiać im ży-
cie w tym mieście. Stąd nasz pomysł 
na system darmowej komunikacji 

miejskiej dla wszyst-
kich, którzy płacą po-
datki we Wrocławiu. 
Podobne systemy 
działają w kilkudzie-
sięciu miastach Eu-
ropy i w kilkuset na świecie, więc nie 
odkrywamy ponownie Ameryki. Nam 
chodzi o znalezienie nowych roz-
wiązań lepszych dla mieszkańców. 
Trzeba odejść od filozofii: „Musi 
być, jak było, bo, sorry, taki mamy 
klimat”. Gdyby udało się przekonać 
te 100 tysięcy ludzi, którzy miesz-
kają we Wrocławiu, ale rozliczają 
swoje podatki gdzie indziej, by zo-
stawiali swoje pieniądze w mieście, 
do budżetu wpływałoby,   rok w rok, 
dodatkowo ok. 100 milionów złotych. 
Z takim zastrzykiem finansowym 
można naprawdę myśleć o zrobie-
niu czegoś trwałego i pożytecznego 

dla Wrocławian. 
Teraz mamy 
tylko wkładanie 
do kieszeni za-
przyjaźnionych 
firm milionów 

na nieudane imprezy na Stadionie 
Miejskim. Polityka R. Dutkiewicza 
sprawiła też, że mamy najwolniejsze 
tramwaje w Polsce! A komunikacja 
miejska musi być szybka - czyli mniej 
stania, więcej jechania. I nie będzie-
my wyrzucać autobusów z centrum 
- one też wożą mnóstwo ludzi. Taka 
właśnie porządna, bezpieczna i bez-
płatna komunikacja podniesie jakość 
naszego życia.
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Ewa Malarczyk, 34 lata:

Głosuję na energetyczną kobietę, 
która ma siłę i pomysły na koniecz-
ne zmiany. Wrocław to duże miasto,  
a Mirka to duża osobowość. 
Dajmy sobie szansę!

Andrzej Kuśmider, 45 lat:

Ktoś musi wstrząsnąć tym miastem, 
bo układy go wykańczają. Mirka 
Stachowiak wydaje się stworzona 
do tej roli, jest niezależna i śmiała.

Jarosław Kaczyński,
prezes Prawa i Sprawiedliwości:

Wrocław zasługuje na więcej niż pakt
Dutkiewicza z rujnującą Polskę Platformą.
Mirosława Stachowiak-Różecka ma potencjał, 
ma doświadczenie i energię potrzebną
do zmian. Jestem
za wspólnym
miastem Wrocław!
Popieram Panią Mirkę!

Jestem szefową klubu PiS  Rady Miejskiej Wrocławia - w samej radzie już 8 
lat - i kandyduję w wyborach, by zostać prezydentem naszego miasta. Po 
wielu latach pracy w samorządzie mam jasną i precyzyjną wizję sprawne-
go zarządzania miastem dla dobra jego mieszkańców i, co najważniejsze, 
z ich udziałem. 
Czas Rafała Dutkiewicza i Platformy Obywatelskiej dobiega końca i chcę 
pokazać, że można rządzić inaczej - i znacznie lepiej! 12 lat nieprzerwa-

nych rządów tej ekipy to - oprócz kilku sukcesów - także poważne błędy 
i porażki. To uwikłanie się w setki układów i układzików, które paraliżują 
normalną pracę. To zadłużanie miasta i kosztowne fajerwerki. To arogan-
cja władzy i podejmowanie decyzji wbrew interesom mieszkańców. Kolej-
ne 4 lata ich rządów to więcej niejasnych interesów i słynnych ośmiorni-
czek. Stop! Tak dalej być nie może! 
16 listopada 2014 możemy przerwać tę sielankę władzy!

Bezpłatna komunikacja? To możliwe!

Mirosława

Stachowiak-
-Różecka
PREZYDENT WROCŁAWIAN 2014
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W tych miastach mieszkańcy nie 
płacą za komunikację:
Tallin, Hasselt, Ploiesti, 
Boulogne-Billancourt, 
Ilioupoli, Lubin, Nysa, 
Gostyń, Żory



Puste budynki, pusty 
stadion, pusta Hala Stule-
cia, wyludniona Świdnicka 
i wszędzie zakazy parko-
wania. Najlepiej rządziło-
by się miastem bez miesz-
kańców, prawda? 

I bez drzew, bo o nie także trzeba 
dbać. Tak się kończy wizja miasta 
dla turystów, a nie dla mieszkańców, 
i które ma wyglądać dobrze tylko 
podczas sylwestrowej transmisji w 
telewizji. A fakty? W ciągu ostatnich 
3 lat urzędnicy Rafała Dutkiewicza 
wyrżnęli w pień 30 tysięcy drzew 
w mieście. To tak, jakby wykarczować 
cały park Szczytnicki! Niedługo dzie-
ci w szkole zamiast uczyć się wier-
szyka: ,,Nie było nas, był las” będą re-

cytować: ,,Nie było 
Dutkiewicza, była 
puszcza dziewicza”. 
Oczywiście, że z róż-
nych względów - np. 
zdrowotnych lub 
bezpieczeństwa - wycinka jest czasem 
konieczna, ale nie mogą o niej, na Boga, 
decydować prywatni deweloperzy. 
Magistrat twierdzi, że wyrównuje 
straty drzewostanu nowymi nasa-
dzeniami, ale mieszkańcy, którym 
wycięto stuletnie dęby, jakoś nie 
cieszą się z krzewopodobnych na-
sadzeń na drugim krańcu miasta. 
Nowych sadzonek i tak jest 3 razy 
mniej, niż wycinanych drzew. Ta krót-
kowzroczna polityka musi się skoń-
czyć! Zieleń musi być traktowana 
priorytetowo przy planowaniu tere-
nów miejskich, dokładnie tak samo, 
jak drogi, wodociągi czy mieszkania. 

Wprowadzimy 
zasadę 1:1, czyli 
w miejsce 1 wy-
ciętego drze-
wa sadzimy 
przynajmniej 1 

nowe. I to w tej samej okolicy! Zrobię 
wszystko, by drzewa i zieleń wró-
ciły na nasze osiedla, które wbrew 
myśleniu urzędników, nie są miej-
scami do spania, lecz do mieszkania 
i wspólnego życia. To właśnie w dziel-
nicach i osiedlach bije serce miasta, 
a nie w Rynku czy na pustym stadio-
nie. Razem z Wami i radami osiedli 
stworzymy nową jakość życia.

Edukacja to przyszłość nie tylko na-
szych dzieci, ale też nas wszystkich. 
Trzeba zrobić wszystko, by zmienić 
model myślenia o niej na taki, w któ-
rym wychowamy dzieci na właścicieli 
firm, a nie pracowników korpora-
cji, na wysoko wykwalifikowanych 
specjalistów, a nie tanią siłę robo-
czą. Trzeba wspierać ich samodziel-
ność, kreatywność i zdolności, które 
w przyszłości zapewnią im godne 
życie i satysfakcję. Do tego potrzebny 
jest dobry nauczyciel i takich będzie-
my wspierać i nagradzać.

Edukacja dla wszystkich
Nie wolno nam tworzyć sztucznych 
elit, naszym obowiązkiem jest cią-
głe wyławianie pereł z każdej szkoły 
naszego miasta, dlatego wsparcie 
otrzyma każde dziecko, a nie tylko te, 
których rodziców stać na korepetycje. 
Szkoła musi być miejscem, w któ-
rym każde dziecko będzie 
miało możliwość odnajdy-

wania w sobie talentów i zdolności, 
dlatego musi być wyposażona w la-
boratoria, w pracownie artystyczne, 
przestrzeń do przedstawień i spekta-
kli oraz infrastrukturę sportową. To 
jest zadanie dla samorządu i Prezy-
denta.

Szkoła bez tornistra
Każdy rodzic, który miał w rękach 
tornister swego dziecka, zrozumie 
wagę tego problemu. A przecież ist-
nieją już programy umożliwiające 
drukowanie pojedynczych opracowa-
nych kart (stron podręcznika). Aby to  
wprowadzić w życie, miasto musi je-
dynie wykupić prawa do korzystania 
z wybranych podręczników i w każdej 
szkole umieścić drukarkę połączo-
ną z internetem oraz odpowiednim 
oprogramowaniem. Niepotrzebne 
będą książki i wydatki z nimi zwią-
zane, kręgosłupy dzieci będą proste, 

a portfele rodziców pełniejsze. 
Trzeba tylko chcieć.

 
Zdrowo
i sportowo
Zaczniemy od szkolnych 
sklepików, w których zo-
stawimy jedynie zdrowe 

produkty. Nawyki żywie-
niowe zostają na całe 

życie, więc warto 
o nie zadbać. 

Odtworzymy 
szkolne SKS
-y i wpro-
w a d z i m y 
spójny pro-
gram „wy-

ł a w i a n i a 
talentów” we 

w s p ó ł p r a c y 
z nauczycie-

lami WF. Za-
p r o j e k t u j e m y 
ścieżkę kariery 
sportowej, gdzie 
nauczyciel WF 
będzie pierw-
szym trenerem.
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Panie Dutkiewicz, zostaw Pan nasze drzewa!

To rząd odpowiada za edukację, 
ale samorząd ma też wielką rolę. 
Trzeba tylko chcieć!

Jest wiele powodów, by głosować na Mirkę Stachowiak-Różecką 

Oto 10 z nich
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EDUKACJA EGALITARNACZAS NA ZMIANY!
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Ma świeże pomysły na Wrocław. 
Dotychczasowa ekipa Dutkiewi-
cza i Platformy wiele obiecywała 
(tramwaj wodny, renowację 100 
kamienic itp), ale zawsze jakoś 
nie wychodziło. Dodatkowo Mir-
ka zobowiązała się kierować Wro-
cławiem jedynie przez 2 kadencje. 
Tak jest zdrowiej i bezpieczniej 
dla demokracji. Nie ubiega się 
też o stanowisko w rządzie, bę-
dzie ciągle na miejscu!

Mieszka naprawdę we Wrocła-
wiu, nie poza jego granicami. Tu 
robi zakupy, jeździ tramwajami, 
zna setki ludzi z dzielnicy. Ma 
świetny kontakt ze zwyczajnymi 
wrocławianami. 

Popiera ją
Adam Lipiński, 
wiceprezes PiS: 
„Dzięki Mirce mamy szansę na do-
bry wynik we Wrocławiu. W tym 
mieście trzeba szarpnąć cugle, 
uporządkować finanse. Mirka 
zna się na tym, jest zdecydowa-
na i konsekwentna. Zdobyła do-
świadczenie w Radzie Miejskiej 
i w biznesie. Problemy miasta są 
dla niej całkowicie do ogarnięcia.”

Amerykanie mówią o takich oso-
bach: „dziewczyna z sąsiedztwa”. 
Jest znaną w wielu środowiskach, 
aktywną w wielu dziedzinach. 
Wiedzieliście, że prowadziła 
przedszkole? A także wytwórnię 
filmową? Zawsze z sukcesami, 
cokolwiek by nie robiła. Dziew-
czyna z sąsiedztwa czy kobieta 
sukcesu? Jedno i drugie!

Jeździ tramwajami i autobusa-
mi, jak my wszyscy, więc zna 
konkretne problemy. Trzeba zbu-
dować tramwaj m.in. na Nowy 
Dwór i Psie Pole. Warto przywró-
cić linię 12 i 16, wydłużyć np. 131 do 
pl. Dominikańskiego. Chce częst-
szych kursów autobusów, by 
jeździły przynajmniej tak często 
jak tramwaje: co 12’ w szczycie, 
co 15’ poza nim. Dutkiewicz zna 
miasto tylko zza przyciemnionej 
szyby auta i z raportów o kolej-
nych wpadkach ITS-u. Trzeba 
przywrócić zieloną falę - mówi 
Mirka - ITS tylko utrudnia życie 
kierowcom.

Jest kobietą, ale nie musi tego 
co chwilę powtarzać. Jest polity-
kiem, którego najbardziej się boi 
„układ wrocławski”. I słusznie.

Chce wpuścić do Europejskiej Sto-
licy Kultury więcej wrocławskiej 
krwi. Nasi artyści będą mieli prio-
rytet w korzystaniu ze środków.

Popiera ją Prawo i Sprawiedli-
wość - partia zmian i nowego po-
mysłu na Polskę. Będzie miała 
wsparcie ekspertów i think-tan-
ków tego środowiska - prężnych 
ośrodków nowej refleksji nad 
problemami społecznymi. Skoń-
czą się układy i układziki!

Znacie jej program: „mieszkasz 
we Wrocławiu – rozlicz tu-
taj PIT”? Jest genialnie prosty 
i pokazuje, że warto zostawić 
podatki tam, gdzie mieszkamy. 
To nowoczesna wersja patrioty-
zmu lokalnego, oczywiście bez 
zapominania o miłości ojczyzny!

Będzie bezpieczniej. 
Przez Ostrów Tumski 
jeździ wyłącznie rowe-
rem!

Za rządów Dutkiewicza wycięto

30 000
drzew!

„Wycięto piękne topole 
na Ślężnej, wielkie 
drzewa przy PKS-ie
i na Grabiszyńskiej, 
zdewastowano
platany na Wiśniowej. 
Mówię - stop!”

„Wywalczyłam dzienniczek
           ucznia przez
          internet, teraz czas
na walkę o książki trzyma-
ne w szkole. Nasze dzieci 
to nie wielbłądy!”.



Gdy opozycja składa 
propozycje zmian, słyszy 
zawsze od rządzących, że 
to gruszki na wierzbie, bo 
skąd na to wziąć pieniądze 
w kryzysie. Pokazujemy 
skąd wziąć.
 
Jakoś tak dziwnie się składa, że gdy 
władza wydaje na coś pieniądze, to 
wmawia, że są to wydatki niezbędne, 
przemyślane i rozsądne. No, to za-
praszam do małej wyliczanki. Igrzy-
ska Sportów Nieolimpijskich - czyli 
m.in. przeciąganie liny i wrotki - będą 
nas kosztować ok. 160 mln. Do tej im-
prezy powołano oczywiście spółkę 
z kapitałem 3 mln i kilkunastoma za-
trudnionymi osobami o utajnionych 
(oczywiście) zarobkach. Hala Grafit, 

której nie zechciał żaden kupiec 
w mieście, kosztowała 
45 mln. Zarządy i rady 
nadzorcze spółek 
miejskich pobiera-
ją rocznie 3,4 mln, 
dyrektorzy depar-
tamentów 1,2 mln. 
Planowana przebu-
dowa Przejścia Świd-
nickiego pochłonie 13 
mln, koncert zespołu Qu-
een i turniej Masters na sta-
dionie przyniósł ponad 20 mln straty, 
interesy z Solorzem i wykupienie od 
niego słynnej dziury 18 mln. Miejskie 
Centrum Sportu z budżetem 11 mln, 
aż 6,5 mln przeznacza na wynagro-
dzenia, a zakup zdjęć Marilyn Monroe 
i budowa dla niej Muzeum Popkultury 
będą nas kosztować, bagatela, przy-
najmniej 12 mln złotych. Zapewniam 

Państwa, że ta lista jest dużo, 
dużo dłuższa, a tylko tutaj 

uzbieraliśmy blisko 260 
mln. Dodajmy do tego 

niekorzystnie podpi-
sane umowy, na któ-
rych tracimy miliony 
rocznie lub  procesy 
w sądach z wyko-

nawcami inwestycji 
mogących zakończyć 

się gigantycznymi karami 
i będziemy mieli przynajmniej 

fragment układanki. Takie są nieste-
ty skutki gigantomanii finansowej, 
która nie liczy się z kosztami i realny-
mi potrzebami mieszkańców.

Mirosława 
Stachowiak-Różecka
Rafał Dutkiewicz odszedł od natural-
nego podziału miasta na historyczne 
dzielnice i osiedla, stworzył sztucznie 
trzy punkty mające integrować społecz-
ność – Rynek, Stadion i Hala Stulecia. To 
było błędem, który zmienił wspaniały 
charakter naszego miasta. Siłą Wrocła-
wia, która zachwycała wszystkich, było 
to, że potrafił zachować swoją lokalność 
nic nie tracąc z wielowiekowej 
europejskości. Wrocław 
nie musiał aspirować, 
wspinać się na pal-
cach, by dorównać 
Warszawie czy innym 
metropoliom. W Eu-
ropie miasta podob-
nej wielkości jak nasze 
nie marzą, by być kopią 
Paryża, Londynu czy Rzy-

mu. Nie mają 
kompleksów! 
P i e l ę g n u j ą 
swoją wyjąt-
kowość. Chcę 
p r z y w r ó c i ć 
takie myśle-
nie o naszym 
mieście. „Eu-
ropejskość”, 
która tak 
chętnie gości 
na ustach Ra-

fała Dut-
kiewi-

cza i polityków Platformy nie 
może polegać na burzeniu 
zabytków i stawianiu w ich 
miejsce nowych aparta-
mentowców. Dla mnie Eu-
ropa to szacunek do histo-

rii, ale też oświetlone, proste 
i odśnieżone chodniki, na któ-

rych mieszkańcy nie łamią sobie 

nóg. To punktualne, czyste 
i klimatyzowane tramwaje i 
autobusy. To ubikacje we wła-
snym mieszkaniu, a nie wspól-
ne na klatce schodo-
wej - mamy XXI 
wiek!. Piękno 
Europy pole-
ga na tym, 
że potrafi 
p a m i ę t a ć 
i pielęgnu-
je swoją 
przeszłość, 
ale jednocze-

śnie tworzy otoczenie 
współczesne i przyjazne 
mieszkańcom. Wyremontowa-
nie ul. Pułaskiego stworzy tam architek-
toniczną perłę, a wyburzenie i sprzedaż 
gruntu jednorazowo tylko załata dziurę 
w budżecie. 
To co, pytam, jest lepsze dla Wrocławia 
i wrocławian?
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Skończymy z marnotrawstwem, zrównoważymy finanse
i wprowadzimy skuteczny nadzór nad spółkami

Mądre zarządzanie to więcej pieniędzy

Chcę przywrócić piękno Wrocławia
Dość sztucznie kreowanej koncepcji trzech centrów Wrocławia. Powróćmy do naturalnych, 
historycznie ukształtowanych dzielnic i osiedli.
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Ile jeszcze 
kamienic musi

grozić zawaleniem, 
by zacząć wreszcie 
mądrze wydawać 

pieniądze?

„Na Pułaskiego
ekipa Dutkiewicza

chce wyburzyć piękne, 
stare kamienice, żeby

dać miejsce 
deweloperom.                                                             

Jestem przeciw!”
„A co z budzą-

cymi grozę pod-
wórkami na „trój-

kącie”? Zapomnia-
no o nich dzień

po powodzi”
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tradycja

„Budowanie osiedli musi zaczynać 
się od infrastruktury. Najpierw dro-
gi, przedszkole, zieleń, a dopiero po-
tem domy i mieszkania. Miasto musi 
tego wymagać od deweloperów”

TAK JEST:
Płacimy dziś prawie 90 
mln zł za obsługę kredyto-
wą miejskich pożyczek, ale 
prawdziwy stan zadłużenia 
Wrocławia po 12 latach rzą-
dów tej ekipy jest tajny.

TAK BĘDZIE:
To skandal, że informacje 

o stanie naszych wspólnych 
pieniędzy są skrzętnie ukry-
wane i nawet dziennikarze 
nie są w stanie ich wydo-
być. Zlecenie audytu i prze-
prowadzenie szczegółowej 
kontroli finansów miasta, 
i podległych mu spółek, bę-
dzie moją pierwszą decyzją 
w Ratuszu. I oczywiście upu-
blicznienie wyników.

TAK JEST:
Rady nadzorcze spółek 
z udziałem miasta są prze-
chowalnią lub trampoliną 
polityczno-biznesowo-towa-
rzyską dla „krewnych i znajo-
mych królika”.

TAK BĘDZIE:
Nie będę tolerować lo-

kalnych kacyków,  którym 
tworzy się stanowiska za 
miliony złotych.  Planuję 
ograniczenie liczby człon-
ków w radach do 3 osób 
i wyłanianie ich w uczciwych 
konkursach, w których pro-
mowana będzie fachowość, 
nie znajomości czy przyna-
leżność do takiej, czy innej 
partii.

TAK JEST:
Wieloosobowe zarządy spółek 
miejskich są często synekurą 
dla kolegów, a stanowiska wi-
ceprezydentów i dyrektorów 
departamentów dublują swoje 
kompetencje.

TAK BĘDZIE:
Dobrze działająca admini-

stracja urzędnicza jest samą 
istotą sprawnego zarządza-
nia i zatrzymam przy sobie 
wszystkich, którzy rozumie-
ją słowa „służba publiczna”. 
Wprowadzę jednoosobo-
we zarządzanie do spółek, 
a stanowiska dyrektorów 
departamentów zostaną zli-
kwidowane. Te zmiany wnio-
są 4,6 mln zł do budżetu.

TAK JEST:
Urząd i spółki miejskie dzia-
łają źle lub... bardzo źle. Pie-
niądze są wydawane na głu-
poty i fajerwerki, a umowy są 
utajniane.

TAK BĘDZIE:
Zyski spółek muszą być 

inwestowane w pracowni-
ków i rozwój. To niedopusz-
czalne, że przynosząca stra-
ty Hala Stulecia kupuje za 6 
mln zdjęcia Marilyn Monroe, 
a MPWiK przekazuje pienią-
dze Śląskowi Wrocław i... 
podnosi nam opłaty za wodę. 
Zarządzę bezwzględną jaw-
ność wszystkich umów, bo 
macie prawo do tej wiedzy!

Kazimierz M.
Ujazdowski,
poseł
do Parlamentu
Europejskiego:
„Ufam zmysłowi estetycznemu 
Mirki. Konsultowałem z nią po-
trzebne zmiany w architekturze 
Wrocławia. Brak tu często har-
monii, wszystkim rządzi pieniądz, 
trzeba przywrócić podstawowe 
wartości. 
Wiem, że to się uda Mirce”.



Wspólny Wrocław? Tak! 
Przyjazne i bezpieczne 
miasto? Jak najbardziej! 
Ale tylko dla tych, którzy 
potrafią to miasto
uszanować. 
Ogłaszam program
ZERO TOLERANCJI.
 
Wszyscy musimy dbać o wspólne do-
bro, ale to Magistrat - wraz z Policją 
- odpowiedzialny jest za bezpieczeń-
stwo, spokój i porządek na naszych 
osiedlach. Nie może być tak, że straż 
miejska zamiast zajmować się łapa-
niem łobuzerki i interwencjami, ma 
obowiązek dostarczenia do budżetu 
miasta 5 mln zł (jest taki plan) po-
chodzących z mandatów. Straż ma 
być na osiedlach, a nie zajmować się 

łataniem dziurawego budżetu i wle-
pianiem kar za złe parkowanie czy 
przechodzenie jezdni nie na pasach! 

Chcę wprowadzić strażników - szery-
fów na każde osiedle naszego miasta   
- oni muszą być znani mieszkańcom 
i blisko nich. Będą tym bardziej tam 
potrzebni, gdyż zamierzam zwięk-
szyć władzę rad osiedli i maksymal-
nie zaktywizować osiedlowe życie. 
Wrocław przestanie mieć jedno cen-
trum, Rynek, a zacznie mieć tych 
centrów 48. Z lokalnymi ryneczkami, 
targowiskami, festynami, zawodami 
sportowymi i innymi inicjatywami 
mieszkańców. Straż, reagująca na 
najmniejsze przejawy wandalizmu 
czy chuligaństwa, będzie tam na-
prawdę potrzebna i tym razem suro-
we mandaty będą całkowicie na swo-
im miejscu.  A graffiti musi wreszcie 
zniknąć z elewacji bloków, szkół i 
urzędów. Zasada „Zero Tolerancji” 
dla wandali i łobuzów musi zacząć 
obowiązywać! 

Liderzy Prawa i Sprawiedliwości                                  w okręgach wyborczych Wrocławia

WYBORY DO SEJMIKU WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO
Andrzej Jaroch
Wykładowca Politechniki
Wrocławskiej. W latach 80.
członek Solidarności Walczącej,
były Senator RP, wieloletni radny
sejmiku. Od 20 lat prezes Klubu 
AZS Politechnika Wrocławska. Odznaczony przez św. Jana Pawła II 
orderem „Pro Ecclesia et Pontifice”. Lider listy PiS do sejmiku.

OKRĘG WYBORCZY NR 4
Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice, Jagodno, 
Wojszyce, Ołtaszyn, Krzyki – Partynice, Klecina, Oporów

Mirosława
Stachowiak-Różecka

Szanowni wyborcy,
drodzy wrocławianie!

 Jako szefowa Klubu Radnych PiS Rady 
Miejskiej Wrocławia i pracując od wielu lat w ko-
misjach kultury, edukacji i rewizyjnej, jako wro-
cławianka, mieszkająca tutaj i tutaj płacąca po-
datki, codziennie rozmawiam z ludźmi z różnych 
środowisk, z różnych rejonów miasta i w różnym 
wieku. Łączy nas, oprócz wielu wspólnych doświad-
czeń, jedno - troska o nasze miasto, o Wrocław. 
 W opinii wielu z Państwa - a także i 
mojej - sprawy miasta nie idą w dobrym kie-
runku. Wrocław przestał być wspólny. Został 
sprywatyzowany przez arbitralne decyzje, nie-
kontrolowane finanse, rosnące zadłużenie, aro-
gancję i nieliczenie się ze zdaniem mieszkańców. 
 Czasy, gdy głosowanie przeciwko władzy było 
aktem odwagi, już minęły. Teraz wystarcza zwykła 
obywatelska troska, by podjąć dobrą decyzję!

Perfekcyjna Pani Domu zabiera się za porządki na osiedlach
5

porządek

Okręg wyborczy nr 1
Stare Miasto, Przedmieście 
Świdnickie, Gajowice, Nadodrze, 
Kleczków

Rafał Czepil
Radny Rady Miejskiej 
Wrocławia i Rady Osiedla 
Nadodrze. Przeforsował 
korzystne zasady dla 
mieszkańców w sprawie 
wykupu mieszkań komu-
nalnych. Pasjonat akcji 
społecznych. Żonaty.

Okręg wyborczy nr 5
Szczepin, Gądów – Popowice Pd., 
Pilczyce – Kozanów, Popowice Pn. 

Damian
Mrozek
Radny Rady Miejskiej od 
2006 r. Wiceprzew. komisji 
sportu i rekreacji oraz pro-
mocji i współpracy z zagra-
nicą. Pracuje także w ko-
misji ds. osiedli. Działacz 
społeczny i samorządowy.  
Pomysłodawca wrocław-
skiego  Okna Życia.

Okręg wyborczy nr 2
Ołbin, plac Grunwaldzki, Zacisze-
Zalesie, Szczytniki, Biskupin – 
Sępolno – Dąbie – Bartoszowice

Piotr
Maryński
Działacz obywatelski,  
szef Wrocławskiego Klu-
bu GAZETY POLSKIEJ. 
Jego hasło programowe 
to: „Mniejsze opłaty za 
prąd i ciepło dla wrocła-
wian”.

Okręg wyborczy nr 6
Muchobór Mały, Muchobór Wielki, 
Nowy Dwór, Kuźniki, Żerniki, Jerzma-
nowo – Jarnołtów – Strachowice – Osi-
niec, Leśnica, Maślice, Pracze Odrz.

Łukasz Olbert
Pełnomocnik Forum 
Młodych PiS, działacz 
społeczny i osiedlowy, 
współzałożyciel Akcji Ka-
tolickiej Parafii Opatrz-
ności Bożej we Wrocła-
wiu, prowadzi społeczne 
porady prawne dla miesz-
kańców Nowego Dworu.

Okręg wyborczy nr 3
Powstańców Śląskich, Borek, 
Gaj, Huby, Tarnogaj 

Marcin
Krzyżanowski
35 lat, ukończył UWr na 
kierunku stosunki mię-
dzynarodowe. Sekretarz 
Wrocławskiej Rady Dzia-
łalności Pożytku Publicz-
nego. Wspólnie z żoną
wychowuje 2-letniego 
Ignacego.

Okręg wyborczy nr 7
Karłowice – Różanka, Kowale, 
Swojczyce – Strachocin – Wojnów, 
Psie Pole –   Zawidawie,  Pawłowice, 
Sołtysowice, Polanowice – Poświętne 
– Ligota, Widawa, Lipa Piotrowska,

 Świniary, Osobowice –  Rędzin

Robert
Pieńkowski
W Radzie Miejskiej Wro-
cławia będzie stanowczo 
bronił interesów Wrocła-
wian. Głosujmy na ludzi 
sprawdzonych, uczciwych 
i pracowitych. Warto mu 
zaufać! 

Dawid
Jackiewicz,
poseł
do Parlamentu
Europejskiego:

„Podoba mi się program zero 
tolerancji Mirki Stachowiak- 
-Różeckiej. Przypomina działania 
Rudy Giulianiego w Nowym Jorku. 
Znam Mirkę i jej żelazną konse-
kwencję, uda jej się doprowadzić 
to do końca. Wrocław będzie czy-
stym i bezpiecznym miastem. 
Chcecie Nowego Jorku? Wes-
przyjcie w wyborach Mirkę”.

Mirosława Stachowiak-Różecka
PREZYDENT WROCŁAWIAN 2014

Chcę porządnej komunikacji miejskiej. Będzie 
bezpłatna dla płacących podatki we Wrocławiu.
Zbuduję nowe linie tramwajowe na Nowy Dwór, Psie
Pole, Bartoszowice i Kuźniki 
Opłaty  komunalne mogą być tańsze. I będą! 
Osiedla są ważne! Muszą tam być: żłobki i przedszkola, 
place zabaw, równe i oświetlone drogi, parkingi i park.
Budowanie zaczniemy od infrastruktury i zieleni, 
potem bloki - nie odwrotnie!
Zapewnię wsparcie lokalnym przedsiębiorcom. 
Stop niszczeniu wrocławskich firm (np. MPK)!
Wyremontuję kamienice i podwórka, są na to pieniądze z Unii.
Nowe linie autobusowe połączą z centrum rozbudowujące się 
osiedla: Brochów, Stabłowice, Zakrzów, Ołtaszyn i Maślice.

miroslawa@rozecka.pl                           facebook.com/rozecka


