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WYBORY PARLAMENTARNE 2011

Z

godnie z Kodeksem wyborczym, komitet
wyborczy, który w określonym terminie - w przypadku
obecnych wyborów do 30 sierpnia - zarejestrował listy,
w co najmniej połowie okręgów (21), uprawniony jest
do rejestracji dalszych list bez zebrania wymaganych
podpisów.
Komisja Wyborcza zarejestrowała do 30 sierpnia
listy naszej partii w 20 okręgach wyborczych, a dopiero 6 września - w kolejnym - 21 – okręgu! To 7-dniowe
opóźnienie wynika tylko i wyłącznie z urzędniczej
opieszałości, która w konsekwencji skutecznie
uniemożliwia nam start wyborczy w całym kraju.
Obecnie trwa walka na drodze sądowej, władze
partii złożyły szereg protestów i odwołań które mają
na celu umożliwienie nam startu w wyborach na
równoprawnych zasadach jak pozostałym komitetom.
Bez względu na dalszy bieg wypadków zachęcamy
wszystkich Państwa do głosowania na naszą listę,
bowiem w Okręgu Wrocławskim startujemy do
wyborów i pomimo napotkanych problemów walczymy o jak najlepszy wynik. Mam nadzieję, że nasz
zapał i zaangażowanie docenicie Państwo przy urnach
wyborczych w dniu 9 października.
Poniżej prezentujemy sylwetki kandydatów
startujących z naszej listy.

NASI KANDYDACI - Lista nr9 - KW Nowa Prawica Janusza Korwin- Mikke
1. MAURER Robert Jarosław

Urodził się w 1969 r. we Wrocławiu. Pierwsza poważna działalność polityczna kandydata była związana z ruchem antykomunistycznym i Solidarnością Walczącą. W 2004 r. wstąpił do Unii Polityki Realnej i rok później został prezesem oddziału w
naszym mieście. Kilka lat później prezesem okręgu i II wiceprezesem ogólnopolskim. W 2005 roku po raz pierwszy, a w swojej karierze politycznej kilkukrotnie startował w wyborach. Jest III wiceprezesem Kongresu Nowej Prawicy i prezesem oddziału
wrocławskiego. Zawodowo od kilku lat pracuje jako specjalista ds. edukacji interaktywnej w polskiej szkole.

2. STREMBICKI Arkadiusz Tomasz

Urodzony 19 lipca 1972 r. Z wykształcenia inżynier. Sympatyk ruchu konserwatywno-liberalnego już od czasów studenckich.
Jest żonaty od ponad 13 lat. Ma dwie córki w wieku 12 i 2 lat. W kręgu jego zainteresowań od zawsze był przede wszystkim sport.
W ubiegłych latach pełnił funkcję działacza sportowego i członka zarządu w czwartoligowym klubie piłkarskim. Przez kilka lat
zajmował się dziennikarstwem sportowym. Miłośnik historii Polskich Kresów. Strona www kandydata: www.strembicki.com.pl

3. PACHURA Paweł

Urodził się 09.05.1977 r. we Wrocławiu. Rodzina: żona Anita, czternastoletni Krystian oraz czteroletni Kacper. Od 10 lat mieszka
w gminie Długołęka. Silnie związany z lokalną społecznością. Wychowany na tradycyjnych konserwatywnych wartościach, zwolennik liberalnego podejścia do gospodarki, przeciwnik ingerowania Państwa w wolny rynek. Zainteresowania: historia, literatura
współczesna, zapalony akwarysta. Zawodowo pracował jako Menadżer Fabryki gdzie zarządzał kilkudziesięcioosobową grupą
pracowników, obecnie nadal na stanowisku menadżerskim w dużej firmie.

4. PODOLSKA Maja Małgorzata

Wrocławianka urodzona 12 VI 1974. Pochodząca z rodziny o wielowiekowych, udokumentowanych tradycjach patriotycznych. Ze względu na dzieciństwo spędzone w Kanadzie perfekcyjnie posługuje się językiem angielskim. Uczy na Uniwersytecie Wrocławskim od 2004 roku, tropiąc u studentów kalki medialne, uświadamiając ich mechaniczne używanie, prowokując
do zbierania informacji z różnych źródeł i samodzielnego ich przetwarzania oraz do autonomicznego myślenia.
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5. IWASZKIEWICZ Robert Jarosław

Urodzony 17 maja 1962 roku, Z wykształcenia inżynier budownictwa. W latach 1995-2001 dyrektor w dużych zakładach chemicznych na Dolnym Śląsku. Od 2005 roku zarządza firmą w branży medycznej. Zwolennik wartości konserwatywnych, a w gospodarce liberalnych, przeciwnik wszelkiej biurokracji. W obecnych strukturach ogólnopolskich Kongresu Nowej Prawicy pełni
funkcję członka Sądu Naczelnego partii. Mąż, ojciec dwóch synów. Zainteresowania – literatura prawicowa, wędkarstwo, badminton.

6. PRZĘDZAK-BARTKÓW Anna Bernadetta

Urodzona w 1976 roku. Mieszkanka Wrocławia. Z zawodu artysta-muzyk. Miłośniczka piosenki francuskiej. Nie należy do
żadnej partii politycznej choć aktywnie wspiera Nową Prawicę. W 2008 roku wystąpiła w jednej z ról w fabularyzowanym
dokumencie telewizyjnym “Niesamowite historie”.

7. SZYNAL Radosław Wiktor

Urodzony 03 stycznia 1986 roku, inżynier informatyki, pracuje jako Tester Oprogramowania w międzynarodowej korporacji.
Aktywnie związany z UPRem, a później Nową Prawicą od 2009 roku. Członek składu redakcyjnego biuletynu “Głos Wolności”.
Zainteresowania - ekonomia (Austriacka Szkoła Ekonomii), książki (literatura piękna), historia Wrocławia, technika estradowa.

8. JARZĄBEK Bogusława Hanna

Urodzona 30 października 1958 roku. Jest przedsiębiorcą z wieloletnim doświadczeniem w handlu. Z ruchem konserwatywno-liberalnym związana od samego początku UPR. W poprzednich latach kandydowała do Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego. W kręgu jej zainteresowań jest przede wszystkim muzyka klasyczna, języki obce języki obce i świat zwierząt.

9. DIAKOWSKI Bogdan Michał

Urodzony 25 kwietnia 1981 r. w Oławie. Absolwent Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, Zatrudniony w niewielkiej firmie
produkcyjno-handlowej w branży spożywczej. Prywatnie – mąż, oraz od dnia 06 września 2011 r. szczęśliwy ojciec. Sympatyk
ruchu konserwatywno-liberalnego od przeszło 10 lat. W 2010 r. startował jako kandydat na radnego do sejmiku województwa
dolnośląskiego. Obecnie aktywnie związany z Nową Prawicą. Zainteresowania – sport (w szczególności piłka nożna - kiedyś
piłkarz oławskiego Moto-Jelcza), książki historyczne, muzyka.

10. WOJTASIK Anna

Urodzona 1 stycznia 1983 roku. Nie należy do partii politycznej ale aktywnie wspiera Kongres Nowej Prawicy. Jest prywatnym
przedsiębiorcą i doskonale zna problemy z jakimi borykają się przedstawiciele small businesu w naszym kraju.

11. TOŁKIN Michał Piotr

Urodził się 8 maja 1982 roku w Oleśnicy. Wykształcenie średnie. W czasie studiów zaliczył epizod dziennikarski, jednak
zdecydował się skierować kroki w stronę własnej działalności. Od kilku lat wraz z rodziną prowadzi wspólny interes. Od kilkunastu lat sympatyk UPR, od kilku miesięcy aktywny działacz i fotograf Nowej Prawicy. Prywatnie od 2009 roku szczęśliwie żonaty,
czego owocem jest czteromiesięczny Antoni. Interesuje się historią, sportem (niegdyś aktywny kibic Sparty Wrocław).

12. GŁĄB Anna

Urodzona 21 maja 1983 roku. Wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Wydziału Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we
Wrocławiu. Jako szczęśliwa matka wie najlepiej co jest dobre dla Polskich rodzin, a z racji wykształcenia wie jakie problemy
istnieją w systemie szkolnictwa. Dlatego propaguje idee związane z programem Nowej Prawicy.

13. GAZDA Kamil Piotr

Urodzony 29 czerwca 1987 roku we Wrocławiu. Student Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Nauk Społecznych. Pracuje
jako bankowiec. Z Nową Prawicą aktywnie związany od 2011 roku. Sympatyk myśli konserwatywno-liberalnej wchodzący w
skład redakcji „Głosu Wolności”. Zainteresowania – sport, muzyka, książki.

14. CHOMĄT Agnieszka Ewelina

Urodzona 5 września 1990 roku. Wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Z zawodu
logistyk. W kręgu jej zainteresowań jest przede wszystkim muzyka. Miłośniczka Kontestacji.

15. GÓŹDŹ Kamila

Urodziła się 25 lat temu w miejscowości Żary. Stan cywilny wolna. Mieszka we Wrocławiu. Ukończyła Wyższą Szkołę Bankową
we Wrocławiu, kierunek Zarządzanie. Obecnie podjęła studia II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość również w
Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Aktywnie wspierała wrocławski oddział Nowej Prawicy w akcjach organizowanych
na terenie miasta.

16. SZYMCZYK Jacek Marian

Urodzony 16 września 1949 roku. Absolwent Wydziału Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Działalnością
polityczną zajął się w 1980 roku tworzac wraz z kolegami zręby Solidarności Nauczycielskiej. Już od 1990 roku aktywnie działał
we wrocławskich strukturach UPR. Obecnie związany z Kongresem Nowej Prawicy. Kilkukrotnie kandydował w wyborach
parlamentarnych i samorządowych.Żonaty, ma 4 dzieci i 3 wnucząt. Miłośnik literatury i historii.
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DOŁĄCZ DO NAS!!!

Politycznie uświadomiona część społeczeństwa przez najbliższe trzy tygodnie będzie żyła
głównie wyborami. Bez względu na ich wynik dla naszej partii działalność polityczna nie
kończy się na wyborach.
W najbliższych miesiącach chcemy przystąpić do systematycznej budowy struktur organizacyjnych zarówno w dużych ośrodkach jak i na szczeblu powiatów i miasteczek. W odróżnieniu
od naszej obecnej aktywności w regionie będziemy się starali dotrzeć do każdego zakątku Dolnego Śląska bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zbudować solidne podwaliny organizacji
politycznej. W odniesieniu do już istniejącej struktury partii planujemy dalszy rozwój kompetencji jej członków poprzez cykliczne szkolenia z zakresu ekonomii wolnorynkowej (w ścisłej
współpracy z wrocławskim Klubem Austriackiej Szkoły Ekonomii Instytutu Misesa), spotkania tematyczne z interesującymi osobistościami ze sfery nauki i polityki.
Tuż po wyborach planujemy szeroką kampanię informacyjną dotyczącą naszej działalności
i mamy nadzieję, że z naszymi propozycjami trafimy również do Państwa. Informacje o wszystkich planowanych przez nas przedsięwzięciach znajdziecie Państwo na witrynie internetowej
naszego oddziału lub na naszym facebook-owym profilu “Nowa Prawica - Wrocław”.
W jaki sposób zostać stałym odbiorcą naszego biuletynu?
Jeśli zainteresowało cię nasze pismo i chciałbyś regularnie otrzymywać jego kolejne numery skontaktuj się z nami drogą mailową; nowaprawicawroclaw@o2.pl Poinformujemy cię o realizowanych przez nas
akcjach, podczas których kolportować będziemy nasz biuletyn. Możesz również zapytać o nasze pismo
przedstawiciela oddziału Nowej Prawicy w swojej miejscowości.
Jeśli chciałbyś otrzymywać biuletyn w wersji elektronicznej zostań użytkownikiem forum
wrocławskiego oddziału naszej partii.
W tym celu zarejestruj się na forum znajdującym się pod adresem

www.nowaprawicawroclaw.pl

Nowa Prawica – Wrocław oraz Wrocławskie Forum Konserwatywno-Liberalne
posiadają swoje profile również na Facebooku
Cotygodniowe spotkania organizacyjne wrocławskiego oddziału Nowej Prawicy
odbywają się w każdą sobotę w godz.11.00-13.00 przy ul.Janiszewskiego 16/1.
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
Biuletyn redagują:

Arkadiusz Strembicki (Wrocław), Rafał Merski (Wrocław),
Bogdan Diakowski (Oława), Kamil Gazda (Wrocław)
Radosław Szynal (Wrocław)

Współpraca:

Jan Pokrywka (Kłodzko), Mateusz Górak (Legnica),
Roman Łambucki (Stronie Śl.), Kamil Gałczyński (Wrocław)

Zapraszamy do kolejnego numeru naszego pisma!
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biuletyn wykonany ze środków na kampanię wyborczą
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