List Otwarty do Rodaków!
Setki tysięcy młodych ludzi wyjeżdża z Polski decydując się budować swoją przyszłość gdzie
indziej. Olbrzymia ilość Polaków nie może znaleźć pracy w kraju w którym potrzeba
wybudować tysiące kilometrów dróg a całe miasta nadają się do rewitalizacji. Równocześnie
miliony Polaków odwraca się od spraw publicznych nie biorąc udziału w wyborach i w żaden
sposób nie angażuje się politycznie. 25 lat po cudzie Solidarności, w Polsce jest czas na
zdecydowane zmiany!
W trosce o przyszłość naszą i naszego kraju powstała:
USTAWODACZA INICJATYWA OBYWATELSKA NA RZECZ WPROWADZENIA
JEDNOMANDATOWYCH OKRĘGÓW WYBORCZYCH W WYBORACH
SAMORZĄDOWYCH.
Chcemy wybierać naszych liderów lokalnych jak Anglicy, Amerykanie, Francuzi, Japończycy
i wiele innych największych narodów Świata. Projekt naszej ustawy jest już w Sejmie!
W najbliższych wyborach samorządowych na radnych chcemy:
- głosować na znanych nam ludzi,
- wybierać prawdziwych liderów a nie anonimowych ludzi z długich list,
- wiedzieć kto naprawdę nas reprezentuje, kto zadba o równe chodniki, przyjazne
przedszkole i czystą wodę w kranie,
- by nasz okręg (osiedle, kilka ulic) reprezentowała tylko jedna osoba- NAJLEPSZY Z
OKRĘGU- dzięki temu wiemy do kogo mieć pretensje, kogo rozliczyć z
niespełnionych obietnic w następnych wyborach.
Wiemy, że jednomandatowe okręgi nie rozwiążą wszystkich naszych problemów. Jesteśmy
jednak przekonani, że są koniecznym elementem w budowaniu społeczeństwa
obywatelskiego.
12 maja zarejestrowany został w Sejmie Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Od
tej chwili mamy 3 miesiące na zebranie 100 000 podpisów. Naszą inicjatywę wspiera szereg
organizacji: samorządowych, pozarządowych, związków zawodowych, zrzeszeń studentów.
Zależy nam na tym, by nasza inicjatywa miała charakter obywatelski i w związku z tym
skupiała ludzi mających różne poglądy polityczne.
Wszystkie materiały i informacje można uzyskać w:
Sekretariat Inicjatywy:
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa, pok.14
tel.: 22 828 91 28 wew.126; 502 733 753
e-mail: jednomandatowe@poczta.onet.pl
lub na stronie:

www.jednomandatowe.org

Apelujemy o włączenie się w naszą akcję.
RODAKU! POPRZYJ NASZĄ USTAWĘ! POMÓŻ NAM ZBIERAĆ PODPISY!
POLSKA JEST TWOJA!

