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Krystyna Stanisława Górniak, w nadchodzących wyborach bez-
partyjna kandydatka do Sejmu RP. Nr 1 na liście Samoobrony RP,
okręg wyborczy 20. Kobieta czynu, nie utyskiwań. Przyszła repre-
zentantka mieszkańców części woj. mazowieckiego obejmującego
powiaty: piaseczyński, pruszkowski, grodziski,  otwocki, legionow-
ski, nowodworski, warszawski zachodni i wołomiński.

Jedna z nas

Mieszka w Raszynie przy ul. Pro-
jektowanej 29 A. Obok takich ludzi
jak ona, nie przechodzi się obojętnie.
Podobnych jej pokroju zwyczajowo
należy szanować, uznawać i w spo-
koju przyglądać się kolejnemu sukce-
sowi, jaki odnoszą. Dopuszczalnym
jest podpowiadanie, bowiem potrafi
słuchać jak nikt inny, słuchać, a tym
samym wyciągać wnioski i należycie
je analizować. Ta cecha jest jej prze-
pisana niemal genetycznie.

NNaa  ttęę  kkaannddyyddaattuurręę  nniiee  ggłłoossuujjeesszz
ww cciieemmnnoo..  KKrryyssttyynnaa  GGóórrnniiaakk  nniiee  ttyyllkkoo
mmąąddrrzzee  mmóówwii,,  oonnaa  ttoo  rreeaalliizzuujjee..  

To, czym na co dzień się
zajmuje, zazwyczaj
doskonale wypada. Jest
autorką książki pt: „Od-
nowić Polskę”, „Pamięt-
nika żołnierza 2-go Kor-
pusu Wojska Polskiego”
oraz dwóch tomów „Wier-
szy zebranych” (ok. 650 wier-
szy), za które otrzymała podziękowa-
nie od Ojca Świętego Jana Pawła II.
Praktycznie sukces goni sukces, choć
nie stroni od wyzwań. Jest kobietą
o delikatnym sercu, artystycznej du-
szy, ale jakże mocną osobowością
w działaniu. Tego nauczyło ją życie. 

Krystyna Stanisława Górniak z wy-
kształcenia inżynier ochrony środowi-
ska - absolwentka Politechniki Ślą-
skiej w Gliwicach i studiów podyplo-
mowych na tym samym wydziale. 

Od lat szczęśliwa żona i matka
dwojga wykształconych już dzieci.
Wielki społecznik, samorządowiec,
malarka i poetka, ostatnio marząca
o polityce. 

NNiiee   mmoożżnnaa  ddłłuużżeejj   bbiieerrnniiee   ss iięę
pprrzzyygglląąddaaćć,,  nnaalleeżżyy  ddzziiaałłaaćć..  KKaannddyy--
ddaattkkaa  zz ppoozzyyccjjii  nnrr  11 nnaa  lliiśścciiee  SSaa--
mmoooobbrroonnyy  cciięę  nniiee  zzaawwiieeddzziiee..  NNiiee
oobbiieeccuujjee,,  oonnaa  ddzziiaałłaa..  

Na tym polu, dzięki Państwa po-
parciu, chciałaby się sprawdzić. 

Doskonale zna realia codziennych
zmagań samorządowców i kierowni-
ków jednostek im podległych. Przez
ponad 20 lat z sukcesem pracowała
w służbie zdrowia w terenowym, po-
wiatowym i wojewódzkim Sanepidzie
na stanowisku kierownika oddziału.
Kilka lat poświęciła pracy w admini-
stracji samorządowej Warszawy.
W jej prawicowym życiorysie widnieje
chlubna karta dotycząca pełnienia
funkcji radnej Gminy Warszawa Cen-

trum i Dzielnicy Mokotów, była
także wiceprzewodniczącą Ko-

misji Zdrowia i Pomocy Spo-
łecznej. 
WWiiaarraa,,  cczzłłoowwiieekk,,  pprraaccaa  ttoo

wwaarrttoośśccii,,  kkttóórree  cceennii  ii ooddnnaajj--
dduujjee  uu wwsszzyyssttkkiicchh..  NNiiee  bbooii

ssiięę  lluuddzzii,,  ppaattrrzzyy  iimm  pprroossttoo
ww oocczzyy..

Wychowana w etosie Bóg! Ho-
nor! Ojczyzna! Wie czego pragnie
w życiu i wie jak to osiągnąć. Te sło-
wa - symbole są dla niej mottem ży-
ciowym, które z powodzeniem za-
szczepiła nie tylko w swojej rodzinie. 

Poszanowania dla ludzi, ojczyzny,
należytego dbania o honor uczyła się
z najlepszych wzorców. Jest wnucz-
ką Powstańca Wielkopolskiego oraz
szefa Kompani Geograficznej 2 Kor-
pusu Wojska Polskiego w Armii gen.
Wł. Andersa. 

W swoim programie wyborczym
stawia na ludzi, ich wiedzę, umiejęt-
ności, porozumienie i współdziałanie.
W tym widzi wielką siłę i drzemiące
możliwości. Nic w tym dziwnego, po-
dobne ideały wyznawał Jan Paweł II,
wielki jej autorytet. To jemu poświęci-
ła część swego życia, spotykając go
wielokrotnie. 

W „wyborczym elementarzu” sta-

wia na konieczność budowy obwod-
nic Warszawy, poprawę stanu służby
zdrowia. Opowiada się za stworze-
niem jednomandatowych okręgów
wyborczych, bowiem one dają uczci-
we szanse osobom nie związanym
z żadnym ugrupowaniem. Tylko to,
zapewni właściwy wybór człowieka-
jednostki, a nie listy partyjnej.

Wie że bezpieczeństwo rodzin oraz
godne życie człowieka musi być opar-
te na konkretnych programach naro-
dowych związanych z pracą, odpo-
wiednim wynagrodzeniem, emerytu-
rami, rentami, upragnionym wypo-
czynkiem, dobrą służbą zdrowia,
edukacją, kulturą, ochroną środowi-
ska, czy ekologiczną żywnością…To
problemy, które chce rozwiązać. 

W Sejmie chciałaby zajmować się
sprawami służby zdrowia, ochroną
środowiska i szeroko pojętą kulturą.
W dziedzinach tych nie tylko ma coś
do powiedzenia, ale i zaproponowa-
nia innym. 

Głosuj na kobietę
czynu, nie obietnic!
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Oddaj cenny głos ku lepszej Pol-
sce, krajowi normalności i moralnej
odnowy. „Odnowić Polskę” to nie
tylko slogan, a konkretne działanie,
które dzięki niej może wreszcie być
zrealizowane. 

www.krystynagorniak.pl
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