
Małopolanie zawsze byli wierni takim wartościom jak uczciwość, odwaga, szacunek dla rodziny. 
Dla dobra wspólnego umieli wyzbyć się prywaty. Łącząc tradycję z nowoczesnością nie wyparli się 
swych przekonań. Kogo, jak nie Was możemy dziś prosić byśmy w tym trudnym dla kraju czasie 
mogli wziąć odpowiedzialność za polskie sprawy? 

List ten piszemy w przekonaniu, że łączy nas troska o przyszłość. Polska jest rządzona przez ludzi, 
którzy nie myślą o dobru obywateli, tylko o powiększaniu swych majątków. Dlatego potrzeba zmian. 
Zróbmy wszystko, aby zapoczątkować je już w samorządach. 

Praca, służba zdrowia, edukacja czy stan dróg w dużej mierze zależą od tego, jakich gospodarzy 
wybierzemy. Postawmy zatem na ludzi kompetentnych i uczciwych. Takie osoby znajdziemy 
na listach Prawa i Sprawiedliwości. By naprawiać i budować Polskę rozpoczęliśmy proces 
jednoczenia organizacji społecznych, środowiskowych i obywatelskich. Mamy dobry program. 
Naszym głównym celem jest wyrównanie szans małopolskich miast, powiatów i gmin. Chcemy, 
by w każdym miejscu w Małopolsce ludzie odczuli poprawę. Dlatego należne regionowi 
pieniądze unijne będziemy dzielić sprawiedliwie.

Wykorzystamy potencjał rodzimych fi rm. Odbudujemy przemysł. Zadbamy, by młodzież miała 
równe szanse na życiowy start. Polscy rolnicy będą traktowani jak rolnicy w Niemczech czy Francji. 
Nie będziemy zamykać szkół. Opieka medyczna będzie bezpłatna, a osobom starszym 
i niepełnosprawnym zapewnimy troskliwą opiekę. Z myślą o mieszkańcach małych miast i wsi 
przygotowaliśmy „Narodowy Program Zatrudnienia”. Są tam rozwiązania sprawdzone w Austrii 
i Skandynawii. W ciągu kilku lat dadzą około 1,5 mln miejsc pracy. Dbając o rodziny wprowadzimy 
comiesięczny dodatek rodzinny 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie. 

Szanowni Państwo - 16 listopada, w niedzielę, wybierzemy Sejmik Województwa, prezydentów miast, 
burmistrzów i wójtów. Niech zbliżające się wybory będą pierwszym krokiem na drodze do oczekiwanej 
zmiany. Niech impuls do naprawy kraju wyjdzie z Małopolski. Prosimy o głos dla tych, którzy zawsze 
byli wierni. Prosimy o głos na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości.
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