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Szanowni Państwo!
Drogie Częstochowianki, Drodzy Częstochowianie!
Politycy, którzy przejęli władzę w Polsce, złożyli bardzo poważną obietnicę. Zapewnili nas,
że powstanie województwo częstochowskie. Wielu z Was zaufało tej obietnicy w nadziei na
powrót naszego województwa.
Jako prezydent Częstochowy i częstochowianin deklaruję wsparcie inicjatywy utworzenia
naszego województwa, udzielając kredytu zaufania tym, którzy zaczynają rządzić naszym
krajem.
O to samo proszę Was. Apeluję także o poparcie tej idei przez tych mieszkańców
okolicznych gmin i powiatów, którzy w odrodzeniu województwa widzą szansę na szybszy
rozwój całego regionu częstochowskiego. W drodze do tego celu musimy działać wspólnie,
odkładając na bok wszelkie podziały polityczne i różnice poglądów.
Oczekujmy od rządzących wiarygodnych informacji, uczciwej rozmowy i realnego projektu
zmian administracyjnych. Jeżeli zawiodą nasze zaufanie, jeżeli nie spełnią przedwyborczych
obietnic, rzetelnie ich z tego rozliczymy.
Wierzę jednak, że zdecydowane deklaracje posłów i senatorów reprezentujących dziś partię
samodzielnie rządzącą w parlamencie, dają nadzieje, że Częstochowa stanie przed historyczną
szansą wzmocnienia swojej pozycji na mapie Polski.
Dlatego proszę Was o poparcie i przesłanie z Waszym podpisem otwartego listu do premier
Rządu RP Pani Beaty Szydło, dotyczącego realizacji wyborczych deklaracji w sprawie
województwa częstochowskiego. Elektroniczną wersję listu oraz adres mailowy, na który można
go przesłać - znajdziecie Państwo poniżej, wersja papierowa – powinna trafić do Waszych
skrzynek pocztowych.
Możecie też oczywiście napisać własny list z Waszymi argumentami za utworzeniem
województwa i wysłać go e-mailem lub pocztą. Każdy głos się liczy!
Już raz nasza wspólna aktywność przyczyniła się do przekonania poprzedniego Rządu RP i
dlatego dziś Częstochowa ma dwie specjalne strefy ekonomiczne.
Teraz też może się udać!
Nie dajmy rządzącym argumentu, że to nasz brak zaangażowania zdecydował o niepowodzeniu
planów powstania województwa ze stolicą w Częstochowie!
Z poważaniem
Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta Częstochowy

Adres e-mailowy Sekretariatu Prezesa Rady Ministrów, na który można wysłać drogą
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elektroniczną list do Pani Premier, dotyczący realizacji wyborczych deklaracji w sprawie
województwa częstochowskiego:sprm@kprm.gov.pl
Adres korespondencyjny, na który można wysłać list tradycyjną pocztą:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Aleje Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
List otwarty do nowej premier Rządu RP Pani Beaty Szydło (19.5 KB)
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