
Koleżanki i Koledzy ! 

Zwracam się do Was z gorącą prośbą o poparcie 

mojej kandydatury w wyborach do Sejmu 2015. 

 

 

Za waszym pośrednictwem, zwracam się do wszystkich, którym zależy na pozytywnych zmianach w 

sposobie rządzenia naszym krajem. Zmieniane jest  prawo bez naszego udziału. Tak zwane 

konsultacje społeczne to przecież parodia. Chcę podjąć się zmiany tego stanu rzeczy. To oczywiście 

nie jedyne co zaprząta moją głowę. Ustawa o zamówieniach publicznych, kryterium najniższej ceny, 

zasady wyboru najlepszej oferty to jest  to, co należy naprawić. Nie możemy pozwolić na marnowanie 

pieniędzy podatników na nie trafione inwestycje. Mam zamiar popracować nad poprawą tego stanu 

rzeczy.  

Stąd moja prośba abyście obdarzyli mnie swoim zaufaniem a zrobię wszystko aby Was nie zawieść. 

Część z Was zna mnie jako Rzecznika Prasowego Izby, część jako członka Rady DOIIB z poprzednich 

kadencji. Zawsze na sercu leżało mi dobro naszego środowiska zawodowego i robię wszystko co 

możliwe dla poprawy jego wizerunku i znaczenia. Tylko wtedy kiedy z rzeczywistego naszego 

środowiska będziemy mieli przedstawicieli w Sejmie mamy szanse naprawić stan naszej gospodarki, 

bo przecież to budownictwo jest motorem i kołem zamachowym każdej gospodarki. W parlamencie 

muszą znaleźć się ludzie, którzy mają wiedzę i doświadczenie zawodowe. Wiem, że składanie 

jakichkolwiek obietnic nie ma sensu ale gwarantuję, że będę robił wszystko w porozumieniu z Wami 

poprzez szeroko zakrojoną konsultację na forum izby inżynierów. Na zjazdach domagaliśmy się tego 

aby mieć swoich przedstawicieli w parlamencie. Jedynie nie skażony polityką poseł może być 

prawdziwym przedstawicielem swojego środowiska. Nie marzy mi się żadna kariera polityczna lecz 

chcę na koniec kariery zawodowej zrobić coś dobrego dla swojego środowiska zawodowego, z 

którym związany jestem prawie czterdzieści lat. 

Zawodowym politykom powinniśmy już podziękować. Nie sprawdzili się. 

Proszę zagłosujcie na mnie i namówcie jak najwięcej waszych znajomych, poprzez bezpośrednie 

rozmowy oraz przesłanie tego e-maila do wszystkich jakich macie w swojej bazie adresowej.  

Okręg wyborczy nr 3 to jest miasto Wrocław, powiat wrocławski, górowski, wołowski, 

milicki, trzebnicki, oleśnicki, oławski, strzeliński oraz średzki. 

Dziękuję i pozdrawiam  Piotr Zwoździak lista nr 8 miejsce ostatnie. 


