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Gdy myślą Państwo o własnej 
przyszłości, gdy zastanawiają się 
nad przyszłością waszych dzieci i 
wnuków, jakie obrazy stają wam 
przed oczami? Ufacie, że Polska 
i świat zmierzają w dobrą stronę, 
czy górę biorą obawy? Ja wierzę, 
że  pójdziemy w dobrą stronę, 
musimy tylko wykonać jeden krok 
- 13 października pójść do urn i 
zdecydowac.́ 

Jestem   samorządowcem   i 
społecznikiem. Działam, walczę, 
pracuję, przekonuję – wszystko dla 
dobra  naszej  małej  ojczyzny. 

Zawsze słuchałam ludzi. Nie mówię 
im, co mają myślec,́ tylko pytam, co 
myślą. 

Mieszkańcy, Polacy, wiedzą, jak 
Polska powinna wyglądać, samo-
rządowcy i politycy muszą ich tylko 
słuchać.  Dlatego zainicjowałam 
uruchomienie w Radomsku gmin-
nego programu do�inansowania in 
vitro. Poparło go 1700 mieszkańców. 
Miasto będzie najmniejszym w Pols-
ce,  które  taki  krok  wykona. 

Kandyduję w wyborach do Sej-
mu z list Koalicji Obywatelskiej. 
Kandyduję, bo wierzę, że Polska jest 
tu, w naszych małych ojczyznach, 
a nie tylko na Marszałkowskiej 
i  Nowogrodzkiej w Warszawie. 
Radomsko, Bełchatów, Opoczno, 
Piotrków Trybunalski, Rawa Mazo-
wiecka, Skierniewice w niczym nie 
ustępują Warszawie czy Łodzi. Nie są 
żadną Polska B, są Polską z krwi 
i  kości. 

Mam dość traktowania naszego 
regionu jak skansen. Dość tolerowania, 
że w województwie łódzkim żyjemy 
najkrócej w Polsce, że wskaźniki 
zachorowalności na raka rosną, 
a władza, choć o tym wie, nic z tym 
nie robi. Mam dość zgody na wy-
ludnienie mniejszych miejscowości, 
dość indolencji rządu, który mówi, 
że zrobi, ale gdy już robi, to dla swoich. 

Wiem, że to starszym pokoleniom 
Polska zawdzięcza swój potencjał 
i rozwój, dlatego musimy korzystać 
z doświadczeń naszych rodziców, 
wsłuchiwać się w ich głos i ich 
doceniac,́ a nie traktować jak klientów, 
których głosy można tanio  kupic.́

Wiem, że to nie rolnicy powinni się 
domagac,́ ale władza sama powin-
na im stworzyć bezpieczne i sta-
bilne warunki rozwoju i produkcji  
żywności.

Wiem, że młodzi ludzie muszą mieć 
warunki do zakładania rodzin, 
realizacji siebie i swoich pomysłów. 
Nie godzę się, by jedyne, co rząd 
miał im do zaproponowania, to 
wyjazd. Z mniejszych miejscowości 
do większych  lub  za  granicę. 

Nie jestem partyjnym baronem, 
stoją za mną ludzie i to, co dla nich 
- i wspólnie z nimi - do tej pory  
zrobiłam.

Wykorzystam swoje samorządowe 
i społecznikowskie doświadczenie 
zebrane w pracy z ludźmi i dla ludzi. 
Znam wasze problemy, bo jestem  
stąd. 

POLSKA JEST TU, W NASZYCH MAŁYCH 
OJCZYZNACH. RADOMSKO, BEŁCHATÓW,
POPCZNO, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, RAWA
MAZOWIECKA, SKIERNIEWICE NIE SĄ ŻADNĄ
POLSKĄ B, SĄ POLSKĄ Z KRWI I KOŚCI.

MAMY
SPOSÓB
NA SMOG

Polska to nie
tylko Warszawa

Szkoła dla Dzieci, nie partii Zdrowie da się naprawić
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Jak	 jest. Siedem miast woje-

wództwa łódzkiego - Opoczno, Rawa 

Mazowiecka, Radomsko, Piotrków 

Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, 

Zduńska Wola i Brzeziny - znajduje 

się na liście 50. najbardziej zanie-

czyszczonych w Europie. Jakość 

powietrza jest w nich tak zła, 

a  smog tak wielki,  że  odbija 

się na  zdrowiu mieszkańców. 

Mieszkańcy województwa 

łódzkiego żyją średnio najkrócej 

w Polsce. Z powodu raka umiera 

tu średnio 10 procent więcej 

l u d z i  n i ż  w  p o z o s t a ł y c h 

regionach. Choroby układu 

krążenia powodują 20 procent, 

więcej zgonów niż  średnia  

krajowa. 

Rząd to wie, bo to dane o�ic-

jalne, dużo mówi, ale pozoruje, 

że coś z tym robi. PiS-owski pro-

gram „Czyste powietrze” okazał 

się �ikcją, zdobycie do�inanso-

wania na wymianę pieców lub 

ocieplenie domu okazało się 

trudniejsze, niż zdobycie Mount 

Everestu. Smog dusi  nas  coraz  

bardziej. 

Jak	 to	zmienimy. Najważniej-

szym problemem w walce ze 

smogiem jest brak sieci ciepłow-

niczej. Małe samorządy jej same 

nie zbudują, konieczny jest pro-

gram rządowy. Uruchomimy go. 

Dzięki do�inansowaniu mniejsze 

samorządy będą mogły podłą-

czyć mieszkańców do miejskie-

go ciepła, co znacznie poprawi  

jakość  powietrza.

Drugą barierą w walce ze smo-

giem jest koszt wymiany pieców. 

Rząd do�inansowuje nie więcej 

niż 50 procent inwestycji. To za 

mało, bo wielu mieszkańców nie 

stać na wyłożenie brakujących 

kilku tysięcy  złotych. 

Dlatego uruchomimy prosty, 

czytelny, łatwo dostępny pro-

gram do�inansowania wymiany 

pieców i termomodernizacji 

budynków na poziomie 98 pro-

cent kosztów całej inwestycji. 

Tyle zapłaci państwo. Taniej 

jest dopłacić 98 procent, niż 

potem wydawać miliardy na 

leczenie nowotworów wywoła-

nych  przez  smog.

Zdrowe 
powietrze

Magdalena

 Jestem radomszczanką. To tutaj 

skończyłam szkołę, by kontynu-

ować naukę na Wydziale Farmacji 

Akademii Medycznej w Łodzi. Po 

odbyciu stażu zawodowego wróci-

łam do Radomska i zdecydowałam 

się otworzyć własną działalność 

gospodarczą. Dzięki wytrwałości 

i systematycznej pracy stale ją 

rozwijam. Dziś prowadzę dwie 

apteki.

Przez ostanie osiem lat byłam 

radną Rady Miejskiej w Radomsku. 

Pracowałam w trzech komisjach 

– Komisji Rewizyjnej, której byłam 

przewodniczącą, Komisji Budże-

towej i Komisji Rozwoju Miasta 

i  Planowania Przestrzennego. 

Jestem zwolenniczką jak najszersze-

go udziału obywateli w życiu pub-

licznym, a partycypację społeczną 

i współudział mieszkańców w po-

dejmowaniu decyzji na każdym 

szczeblu samorządu uważam za 

podstawowe wartości w kształto-

waniu społeczeństwa obywatelskie-

go. Niezwykle istotne znaczenie ma 

dla mnie przejrzystość działania 

urzędów oraz jawność wydatko-

wania środków publicznych. Z tych 

właśnie powodów wnioskowałam 

podczas działalności w Radzie 

Miejskiej o wprowadzenie Budżetu 

Obywatelskiego oraz stworzenie 

Publicznego Rejestru Umów Urzędu 

Miasta Radomska. Radomszczański 

Budżet Obywatelski został powołany 

do życia w 2015 roku, a z efektów 

jego funkcjonowania mieszkańcy 

miasta mogą korzystać od trzech lat.

Wiem jak ważna jest dla każdego 

z nas znajdująca się wokół miejsca 

zamieszkania przestrzeń publiczna, 

która  pozwala  spędzać  czas 

w sposób aktywny, a jednocześnie 

atrakcyjny i bezpieczny. Dlatego 

właśnie powstał tzw. Wielorybek 

– wielofunkcyjny park z alejkami 

pieszo-rowerowymi, boiskami dla 

dzieci i młodzieży, placem zabaw dla 

najmłodszych, strefą bezpłatnego 

dostępu do internetu i licznymi 

nasadzeniami. Wnioskowałam także 

o opracowanie spójnej koncepcji 

budowy i oznaczenia ścieżek oraz 

dróg rowerowych, które pozwolą 

sprawnie i bezpiecznie przemiesz-

czać się rowerzystom po terenie 

miasta.

W tym roku, po wielu dyskusjach 

z mieszkankami i mieszkańcami 

miasta wystąpiłam do Rady Miejskiej 

z wnioskiem o stworzenie „Miejskie-

go programu do�inansowania proce-

dury In Vitro”, który poparło podpi-

sami ponad 1700 osób i który został 

przyjęty przez radnych miejskich. 

Z tego rodzaju wsparcia mieszkańcy 

bedą mogli korzystać już od stycznia 

2020 roku.

Jestem również żoną, córką, siostrą 

i przyjaciółką. Mąż, Michał jest 

adwokatem i prowadzi własną 

kancelarię w Radomsku. Nasze 

życie to jednak nie tylko praca. To 

także spotkania z rodziną i przyja-

ciółmi. To fascynacja światem �ilmu 

i książki oraz tym rzeczywistym 

- tuż za rogiem - poznawanym 

podczas rowerowych wypraw czy 

podróży.

Ubieganie się o mandat poselski jest 

moją propozycją dokonania realnej 

zmiany wizerunku i funkcjonowania 

naszego regionu i kraju, ale też 

ścieżką do inspirowania i wdrażania 

realnych, konkretnych propozycji. 

Nie obiecuję Państwu tego co nie-

możliwe. Według moich wartości 

i przekonań budowanie wiary-

godności to nie obiecywanie wszyst-

kiego i wszystkim, ale umiejętność 

dialogu, a czasem powiedzenia 

słowa „nie”.

Kim jestem
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Jak	 jest. Rząd mówi, że pie-

niędzy jest coraz więcej, że kraj 

kwitnie, a w szpitalach i przychod-

niach jest coraz gorzej. Na operację 

zaćmy trzeba czekać średnio 644 

dni, na leczenie protetyczne 589 dni, 

endoplastykę stawu kolanowego 

1024 dni, a leczenie spastyczności 

w dziecięcym porażeniu mózgowym 

– 168 dni*. Lekarze i pielęgniarki 

wyjeżdżają, w szpitalach zamykane 

są oddziały, a pacjenci muszą coraz 

dłużej czekać na konsultacje. To 

wszystko się dzieje w czasach, gdy 

„na wszystko są  pieniądze”.

Na służbę zdrowia państwo 

wydaje średnio tylko 781 euro 

na mieszkańca rocznie**. To prawie 

12 razy mniej niż Szwajcaria i po-

nad  dwa  razy  mniej  niż  Słowenia. 

Jak	 to	 zmienimy. Po wygra-

nych wyborach od 2021 Polska 

będzie wydawać na służbę zdrowia 

7 proc. PKB (Produktu Krajowego 

Brutto). Dzięki temu więcej pienię-

dzy tra�i do systemu opieki zdro-

wotnej, skrócą się kolejki i zwiększy 

dostępność badań, zabiegów i proce-

dur  medycznych. 

Uruchomimy system �inanso-

wego wsparcia dla uczelni medycz-

nych na kształcenie lekarzy oraz 

indywidualny system stypendialny 

dla  studentów  pielęgniarstwa.

Zwiększymy dostępność do 

badań i uruchomimy program od-

dłużenia  szpitali.

Tylko realne przeznaczenie 

większych środków na służbę zdro-

wia  naprawi  system.

Sprawna opieka 
zdrowotna

Jak	 jest. Małe i średnie 

miasta zauważane są przez rząd 

tylko przy okazji  wyborów. 

Społeczeństwa się  starzeją 

a praktycznie jedyne rozwią-

zanie dla młodych, które propo-

nuje rząd, to wyjazd - do dużych 

miast albo za granicę. Praca 

w mniejszych miejscowościach 

jest, ale słabo płatna. Wykształ-

ceni i specjaliści muszą szukać 

jej gdzieś indziej. Infrastruktura 

się starzeje: są miasta i gminy 

w naszym regionie, w których 

ostatnią szkołę wybudowano za 

Jaruzelskiego a nową drogę wy-

tyczono  za  Gierka.

Jak	 to	 zmienimy. Obecny 

nierównomierny rozwój kraju to 

skutek zaniedbań rządu. Można 

to odwrócić. To właśnie rząd musi 

się tym zajmować. Powinien 

stworzyć warunki do inwestowa-

nia w mniejszych miejscowoś-

ciach, a zagraniczne i rządowe 

inwestycje kierować do regionów 

szczególnie zagrożonych degra-

dacją gospodarczą, a nie tylko 

do Warszawy i innych wielkich 

miast. Tylko w ten sposób za-

pewni się młodym mieszkańcom 

małych miejscowości godne wa-

runki  życia,  pracy  i  rozwoju. 

Dla starszych mieszkańców 

uruchomimy program bonów 

opiekuńczych, które pozwolą 

s�inansować opiekę nad senio-

rami. Każdy samodzielnie będzie 

decydować, z jakich usług i kiedy 

chce  skorzystać.

Polska to nie 
tylko Warszawa

Jak	 jest. Dzieci stłoczone 

w małych klasach. Podwójny 

rocznik tracący z powodu fana-

berii rządu swoje edukacyjne 

szanse. Sfrustrowani, poniżani 

rządowym hejtem nauczyciele. 

Niedo�inansowane szkoły, sa-

morządy obciążane nie swoimi - a 

rządu - rachunkami. Tak wyglą-

da polska szkoła po czterech  

latach  rządów  PiS.

Jak	 to	 zmienimy. Przede 

wszystkim będziemy pamiętać 

o dzieciach. Dlatego odciążymy 

programy tak, by dzieci się na-

prawdę uczyły, a nie zakuwały. 

Z� eby zdobywały wiedzę i kom-

petencje potrzebne do funkcjo-

nowania  we współczesnym 

świecie, a nie myślały o świecie 

w kategoriach XIX wieku. Szkoła 

ma uczyć kreatywności, a nie 

regułek, ma być otwarta, a nie 

pokazywać świat odgrodzony  

murem.

To mogą zrobić tylko dobrze 

opłacani, nauczycielscy pasjo-

naci, których rząd musi w końcu 

docenić. Dlatego zwiększymy 

subwencję oświatową dla sa-

morządów, dzięki czemu do szkół 

tra�i  więcej  pieniędzy.

Otwarta szkoła

* dane za analiza firmy SGA M. Wesołowski i s-ka, sp.k, zajmująca się min. efektywnością działania placówek medycznych, https://www.pafere.org/2019/02/17/artykuly/polska-kolejkowa-ile-czasu-czekamy-na-operacje-w-ramach-nfz/ 
** dane: Eurostat za 2016 r.



Podkreśla	pani,	 że	nie	 jest	par-
tyjnym	 baronem.	 Dlaczego	 to	
takie	ważne?

Ponieważ uważam, że polityka 
i politycy powinni być bliżej ludzi. 
Z Radomska, Bełchatowa czy Opocz-
na widać inną Polskę niż z Warszawy 
czy Wrocławia. Niestety, doszło 
do podziału Polski duże miasta 
i resztę, zwaną nieładnie Polską B. 
Nie podoba mi się to określenie, 
bo żadne z mniejszych miast nie 
jest gorszą Polską. Nadszedł czas, by 
mieszkańcy mniejszych miast 
i miejscowości w równym stopniu 
korzystali z owoców rozwoju gospo-
darczego kraju. 

To jest jakaś degeneracja polityki, 
że o wejściu do parlamentu decyduje 
wąskie grono politycznych wete-
ranów, którzy układają listy wybor-
cze. Oni nie mają już motywacji, 
determinacji i woli walki. Uznają, że 
miejsce w parlamencie im się należy 
z racji pełnionej funkcji lub stażu. 
Parte polityczne, także Platforma 
Obywatelska, potrzebują zmiany, 
świeżej krwi i większej otwartości. 
A przede wszystkim woli walki.

Region	 łódzki	 rekomendował	
panią	na	jedynkę	w	okręgu	nr	10,	
obejmującym	 Piotrków	 Trybu-
nalski,	 Bełchatów,	 Radomsko,	
Skierniewice,	 Rawę	 Mazowiecką	
i	Opoczno.	Samorządowcy	są	dziś	
ważniejsi	 dla	 opozycji	 niż	 poli-
tyczni		wyjadacze?

I  samorządowcy,  i  działacze 
społeczni, i wszyscy ci, którzy mają 
determinację i chęć zmiany. W poli-
tyce zabójcza jest rutyna. Z czasem 
największy polityczny wyjadacz uz-
naje, że już nie musi być twórczy. 
Odrywa się od środowisk, które go 
wspierały, z którymi miał kontakt. 
Jeśli w partii jest zbyt wielu takich 
wyjadaczy, to wpada ona w kryzys. 
To może doprowadzić do podziałów 
i rozpadu. W Platformie jest wiele 
młodych osób, które chcą przepro-
wadzić zmiany. Jeśli wyborcy ich 
dostrzegą i wybiorą, będziemy mogli 
naprawić Polskę.

Czy	w	 polityce	 da	 się	 kierować	
wartościami?	

Oczywiście.  Nie dajmy sobie 
wmówic,́ że polityka to tylko kupo-
wanie głosów, kłamstwa i bez-
względna walka bez zasad. Można 
być politykiem i jednocześnie osobą  
otwartą, uczciwą, zdolną do obrony 
własnych poglądów. To kwestia 
charakteru. Ja rozumiem politykę 
jako służbę. Podobnie jak patriotyzm 
to dla mnie przede wszystkim 
szacunek dla państwa, jego historii 
i tradycji oraz troska o instytucje 
i wartości, na których straży państwo 
stoi. 

Dlatego tak bolesne są działania 
obecnie rządzących, którzy w cztery 
lata zdewastowali tak wiele instytucji 
państwa demokratycznego. Podpo-
rządkowanie państwa interesom 

jednej partii, zawłaszczanie go, brak 
szacunku dla ludzi i ich doświad-
czenia, to zaprzeczenie patriotyzmu. 
Nie czuję dumy z fasadowego 
Trybunału Konstytucyjnego. Jestem 
zażenowana,  gdy politycy PiS 
zachowują się jak słabi uczniowie 
przy tablicy, którzy nie potra�ią 
w żaden sposób uzasadnić tych 
zmian. Jedyne co potra�ią odpowie-
dzieć  to  „bo  tak”. 

Czuję złość, kiedy najważniejsze 
osoby w państwie mówią, że nie 
trzeba wykonywać wyroków sądów 
i nic nie można im zrobic,́ bo wola 
partii jest ponad prawem. Ja w takim 
państwie nie czuję się u siebie. To 
państwo cywilizacji Wschodu, obce 
naszej kulturze, tradycji i aspirac-
jom. Polska jest Zachodem, nie 
Wschodem.

Czy	Polska	jest	w	kryzysie?
Obecnie rządzący przeprowadzają 

po cichu Polskę z demokracji 
do autorytaryzmu. Od wyborców 
zależy, czy pozwolimy ten proces 
dokończyć i uratujemy państwo. Czy 
Polska będzie krajem demokracji 
i prawa, czy interesu jednej partii, 
gdzie wszystko zależy od woli 
stojącego ponad prawem kacyka, 
oglądającego rzeczywistość z okien 
na Nowogrodzkiej. Jeśli nie zahamu-
jemy tego walca, któregoś dnia obu-
dzimy się w kraju, który nie będzie 
już częścią europejskiej wspólnoty.

Czy	 Platforma	 potra�i	 ten	 stan	
naprawić?

To ludzie głosujący na Platformę są 
w stanie obronić Polskę. Platforma, 
wspólnie z wyborcami, walczy 
o demokratyczne i europejskie 
państwo prawa. To kurs ku Europie 
i  nowoczesnemu,  sprawnemu 
państwu. A nie takiemu, w którym 
obywatele są poniżani przez aro-
ganckich rządzących, traktujących 
państwo jak swój łup. Tak, jesteśmy 
w  stanie  naprawić  Polskę.  

 
Jakie	 są	 największe	 wyzwania		

stojące		przed		Polską?
Musimy walczyć o czyste powietrze 

i zachowanie środowiska, jedno-
cześnie dbać o stworzenie warun-
ków dla zakładania rodzin, by 
zatrzymać wyludnienie. Trzeba 
naprawić zaniedbania w dostępności 
do służby zdrowia, opiece nad oso-
bami starszymi i niepełnospraw-
nymi. Polacy potrzebują rozwiązań, 
które zmniejszą dystans między 
poziomem życia w Warszawie i w 
mniejszych miastach, takich jak 
Piotrków, Bełchatów czy Radomsko. 
To jest wielkie zadanie dla rządu, 
który  obecnie  nie  podejmuje 
realnych działań w tym zakresie, bo 
myśli o interesie partii a nie o inte-
resie narodu.

Przede wszystkim zaś nie możemy 
myśleć o Polsce w perspektywie „od 
wyborów do wyborów”. Musimy 
odbudowac,́ a tak naprawdę stwo-

rzyć na nowo, politykę energetyczną. 
Do tego potrzebujemy sojuszników,
a tych winniśmy szukać nie tylko 
za oceanem, ale przede wszystkim 
w Europie, której jesteśmy częścią. 

Dlaczego	pani	startuje	w	wybo-
rach		do		Sejmu?

Startuję, bo tak jak ponad połowa 
Polaków, chcę zmiany i naprawy 
Polski. Bo nie godzę się na zawłasz-
czanie i upartyjnianie instytucji. Bo 
Polska nie  może  być  krajem, 
w którym lepiej żyje się członkom 
PiS, a głosy niezadowolonej więk-
szości ignoruje się mówiąc „macie 
przecież 500+”. Kandyduję, bo blis-
kie mi wartości, jak uczciwość, 
szacunek dla państwa i jego insty-
tucji, są zagrożone. Kandyduję, bo 
rządowa telewizja i propaganda 
wypaczyły sens takich słów jak 
„prawda” i „uczciwość”, a ludzie 
o odmiennych poglądach coraz 
częściej spotykają się z agresją. 
Chcę  naprawić  Polskę.

Kto	 jest	 pani	 politycznym	auto-
rytetem?

Podziwiam społeczną wraż-liwość 
Jacka Kuronia, polityczną prze-
nikliwość Winstona Churchilla oraz 
sprawność i empatię Prezydent 
Łodzi Hanny Zdanowskiej. To dzięki 
nim mam przekonanie, że w polityce 
wciąż bardziej chodzi o wartości a 
nie o sondaże. Bardziej o Polskę, 
a nie partię.

Magdalena	 Spólnicka	 na	 sesji	 Rady	 Miejskiej	 w	 Radomsku	 prezentuje	 petycję	
mieszkańców	 w	 sprawie	 uruchomienia	 gminnego	 programu	 do�inansowania	
in	vitro.	Podpisało	się	pod	nią	1700	osób.	Inicjatorem	była	Magdalena	Spólnicka
i		grupa		mieszkanek.

Styczeń	 2019,	 Magdalena	 Spólnicka	 na	 manifestacji	 przeciw	 mowie	 nienawiści	
po	 zabójstwie	 Prezydenta	 Gdańska	 Pawła	 Adamowicza:	 -	 Najważniejsze,	 to	 nie	
bać		się		mówić,		co		się		myśli		i		być		wiernym		swoim		poglądom.	
fot.	naszemiasto	Radomsko

Centrum	 rekreacji	 zwane	 potocznie	 „Wielorybkiem”,	 na	 Osiedlu	 Tysiąclecia	
w	Radomsku.	To	dzięki	uporowi	Magdaleny	Spólnickiej	ten	projekt	zrealizowano.

POLACY POTRZEBUJĄ ROZWIĄZAŃ, KTÓRE ZMNIEJSZĄ DYSTANS MIĘDZY POZIOMEM ŻYCIA W WARSZAWIE A W MNIEJSZYCH MIASTACH, 
TAKICH JAK PIOTRKÓW, BEŁCHATÓW CZY RADOMSKO. TO JEST WIELKIE ZADANIE DLA RZĄDU. TEN OBECNY NIE PODEJMUJE REALNYCH 
DZIAŁAŃ W TYM ZAKRESIE, BO MYŚLI O INTERESIE PARTII A NIE O INTERESIE NARODU.

Chodzi o Polskę, nie partię
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