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Nie wiem cz to kierowanej przez Pana partii bylo " odbicie" 

Sejmiku Wojew6dztwa czy moze dramatyczne braki kadrowe 

spowodowaly, iz na stanowis arszalka wojew6dztwa nominowal Pan posla i ministra w jednej 

osobie - Grzegorza Schreibera. Pana posla i ministra (w jednej osobie) nie znam, podobnie jak jego 

osiqgni~e (a na pewno takowe posiada), ale i bez tego wiem, ze sprawowanie najwazniejszej funkcji 

w samorzqdzie wojew6dzkim wymaga choe pobieinej znajomosci regionu, jego specyfiki, problem6w 

z jakimi si~ zmaga oraz wyzwan jakie przed nim stojq . A pan minister i posel (w jednej osobie) 

Schreiber to z urodzenia bydgoszczanin, byly radny miejski i wojew6dzki, byly wiceprezydent 

Bydgoszczy zatem skqd nagIe marszalek wojew6dztwa 16dzkiego?! Ze zameldowany w Zdunskiej 

Woli? Ze z terenu naszego wojew6dztwa startowal do Sejmu? I to ma wystarczyC?!!! 

Panie Prezesie, nie ujmujqc kandydatowi Schreiberowi (poslowi i ministrowi w jednej osobie) 

pozwol~ sobie zwr6cie uwag~, ie lojalnose, oddanie oraz slepe posluszenstwo szefowi partii to za 

malo, by obejmowae kluczowe stanowisko w samorzqdzie wojew6dzkim. Rozumiem, ze te cechy Sq 

w Prawie i Sprawiedliwosci cenione najwyzej, ale w zarzqdzaniu samorzqdem nijak si~ nie przydadzq. 

Samorzqdowcy - ci z gminy i z wojew6dztwa - nie Sq od tego by wykonywae partyjne polecenia, 

organizowae akademie "ku czci" prezesa, premiera, ministra (niepotrzebne skreslie) czy lokowae na 

co bardziej lukratywnych posadach " swoich ludzi". Samorzqd wojew6dztwa ma dbae 0 harmonijny 

rozw6j regionu, dzielie sprawiedliwie i roztropnie unijne fundusze dzi~k i kt6rym nasze gminy 

rozkwitajq , wreszcie wspierae stolic~ wojew6dztwa, bo im silniejsza stolica tym pr~zniej rozwijajqcy 

si~ region. 

Panie Prezesie , bye moze jest Pan zaj~ty wyjasnianiem afery w KNF, NBP, zawrotnej kariery 

zawodowej Kaminskiego jun iora i brakuje Panu czasu na ukladanie samorzqdowych klock6w. 

Ale w t6dzkiem Sq i struktury Prawa i Sprawiedliwosci, i dzialacze, proSZE~ im pozwolie zdecydowae 

kto ma bye marszalkiem. Nie wqtpi~, ie i w szeregach PiS w t6dzkiem Sq ludzie, kt6rych obok 

lojalnosci i oddania PiS-owskim idealom charakteryzuje takie to, ze znajq region co daje choe cien 

nadziei, ze b~dq podejmowae decyzje kierujqc si~ dobrem wOjew6dztwa i jego mieszkanc6w. 

Panie Prezesie, apeluj~, by wycofal Pan kandydatur~ Grzegorza Schreibera, kt6ry na pewno 

swietnie si~ sprawdzi w tej roli, ale w 

lojalnych, oddanych i poslusznych ... 

samorzqdzie kujawsko-pomorskim . Tam chyba tei potrz a 
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