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Przewod niczqcy 

Sojuszu Lewicy Demokratycznej 

w wojew6dztwie 16dzkim 

4 listopada 

w t6dzkiem 

~~{-f 
ra wybor6w samorzqdowych . Takie mieszkancy 

naszego wojew6dztwa, mi~dzy innymi Piotrkowa Trybunalskiego, Zdunskiej Woli czy 

Wyborcy 

Sojuszu Lewicy Demokratycznej 

Zgierza jeszcze raz p6jdq do urn, by ostatecznie zdecydowac, kto b~dzie zarzqdzal ich 

"malymi ojczyznami" przez kolejnych pi~c lat. 

Na naszq l i st~ , list~ Sojuszu Lewicy Demokratycznej Lewica Razem, do Sejmiku 

Wojew6dzkiego glosowalo Iqcznie ai 66160 os6b, za co serdecznie wszystkim 

dzi~kuj~. Tak duie poparcie dla Sojuszu okazalo si~ jednak zbyt male by zdobyc 

mandaty, ale kaidy z tych glos6w b~dzie mial szczeg61ne znaczenie 4 listopada . 

Jak pokazal przyklad Dalikowa, 0 tym, kto zasiqdzie w miejscowym ratuszu moze 

przesqdzic jeden czlowiek, tylko jeden glos. Dlatego prosz~ naszych Wyborc6w, 

by 4 listopada skorzystali z prawa, jakie daje im demokracja i poszli glosowac. 

Szanowni Panstwo, od trzech lat partia rzqdzqca zamiast rozwijac - cofa Polsk~, 

zawlaszcza kolejne ostoje demokracji, jak Trybunal Konstytucyjny czy sqdownictwo, 

kompromituje kraj na arenie mi~dzynarodowej i podwaia zgodne z zaakceptowanymi 

przez Panstwo Polskie traktatami orzeczenia unijnych trybunal6w. Ostatnim bastionem 

demokracj i, wolnosci i niezaleinosci Sq lokalne samorzqdy. Tam, gdzie rZqdzq - i dzi~ki 

zwyci~stwom w tegorocznych wyborach - nadal rzqdzic b~dq w6jtowie, burmistrzowie i 

prezydenc i wywodzqcy si~ lub popierani przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, Koalicj~ 

Obywatelskq, Polskie Stronnictwo Ludowe oraz ci niekojarzeni z zadnq partiq a cieszqcy 

si~ zaufaniem mieszkanc6w b~dzie normalnie . Po prostu - normalnie . 



Szanowni Panstwo, nie pozw61cie, by 0 losach Waszej gminy decydowal 

aparatczyk, dla kt6rego wazniejsze od zdrowego rozsqdku, logiki i dobra mieszkanc6w 

Sq rozkazy wydawane na ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. ApelujE; do Wszystkich 

Wyborc6w i Sympatyk6w Sojuszu Lewicy Demokratycznej a takze do os6b, kt6rym nie 

jest obojE;tne gdzie zyjq - 4 listopada idicie do urn i oddajcie glos na kandydat6w 

niezwiqzanych z partiq rZqdzqcq. Glosowanie to tylko kilka minut, ale te kilka minut 

moie zdecydowac 0 Waszej przyszlosci. 

Szanowni Panstwo, liczE; na Was 4 listopada l 


