Szanowni Wyborcy :
Krajowa Partia Emerytów i Rencistów powstała by bronić „pokoleń siwych
włosów”, ludzi poniżonych i pozbawionych nie tylko dobrego życia, ale i zwyczajnej
godności. To nie emeryci i renciści spowodowali kryzys finansów państwa a kolejne rządy
nieprzemyślana restrukturyzacja wielkiego przemysłu, powodującą bezrobocie, co w
połączeniu z marnotrawstwem, korupcją oraz innymi negatywnymi zjawiskami, przyczyniło
się do jawnej niesprawiedliwości społecznej. Przed nami wybory samorządowe. Będziemy
wybierać swoich kandydatów do sejmików wojewódzkich i rad miast, wybierać wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast. Zwycięstwo może być bardzo proste , idziemy do
wyborów pod hasłem „EMERYCI I RENCISCI RAZEM”. Przecież tak wiele nas łączy,
a tak mało dzieli.. Łączy nas doświadczenie, praca, wiedza, mądrość, odpowiedzialność i
uczciwość. Nie ma dla nas sensu w szukaniu różnić i odrębności politycznych. Dla seniorów
czas i godność życia nie są ani lewicowe, ani prawicowe, ani centrowe. Ważne są odwieczne
wartości życia, które są dla nas wspólne. Nasze praktyczne cele są przejrzyste. Nie wolno
szukać budżetowych oszczędności na manipulacjach z zasadami waloryzacji emerytur i rent,
nie wolno eksperymentować ze służbą zdrowia, nie wolno tworzyć barier dla pracy seniorów.
Uważamy, że mając w ręku potęgę głosu nadszedł czas wyboru tych, którzy będą nas
godnie reprezentować i bronić.. Czas i to ostatni aby wziąć nasze sprawy w swoje ręce.
Musimy pamiętać również o tym, że kandydaci różnych partii politycznych kolejny
raz starają się na pustych obietnicach i fałszywych gestach składanych naszej grupie
społecznej dostać się do władzy w samorządach.
Tak więc głosując na kandydatów Krajowej Partii Emerytów i Rencistów,
głosujemy na swoją lepszą przyszłość. Nasza przyszłość zależy od nas samych.
Zbigniew Wojciechowski – bezpartyjny kandydat na Prezydenta m.Lublin,
jest jedynym kandydatem godnym naszego poparcia. Jego wrażliwość społeczna
gwarantuje nam ludzkie podejście do problemów osób potrzebujących pomocy,
emerytów, rencistów, ludzi chorych.
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