
Społeczny monitoring kandydatów
na Prezydenta Miasta Łodzi
www.prezydent.dlalodzi.info

ANKIETA KANDYDATA NA PREZYDENTA MIASTA 
ŁODZI

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety w wersji elektronicznej, a także jej wydrukowanie  
i podpisanie.  Ankietę  w  wersji  elektronicznej  należy  przesłać  na  adres  
kontakt@fundacjafenomen.pl zaś  ankietę  w  wersji  papierowej  opatrzoną  podpisem 
odbierze przedstawiciel Fundacji.

INFORMACJE O KANDYDACIE

Imię i nazwisko Włodzimierz Tomaszewski

Rok i miejsce urodzenia 1956    Łódź

Posiadany majątek Oświadczenie  majątkowe  jest  dostępne  pod  adresem 
bip.uml.lodz.pl

Hobby, zainteresowania, pasje, 
sukcesy osiągnięte na tych polach

Antropologia  kulturowa,  sztuka  tańca,  wychowanie 
estetyczne,  kultura  narodowa,  sport,  samorząd,  obszary 
metropolitalne,  rewitalizacja.  Spełniał  się  na  różnych 
scenach i salach koncertowych świata. Współtworzył kolejne 
etapy przemian ustrojowych i to bardzo praktycznie: m.in. 
przygotowując  kilkaset  regulacji  ustawowych.  Znacząco 
zwiększył  nakłady  na  sport:  dla  klubów  i  na  inwestycje 
sportowe (m.in. budowa Hali Wielofukcyjnej, modernizacja 
obiektu  AZS-u).  Rozpoczął   i  sprzyjał  wielkim  projektom 
rewitalizacyjnym  w  Łodzi  (Nowe  Centrum  z  EC1,  strefa 
śródmiejska,  Biała  Fabryka,  Imperium  Scheiblera, 
Manufaktura).  Zabiega o skuteczne narzędzia rewitalizacji i 
ochrony  obiektów  tożsamości:  zainicjował  prace 
planistyczne,  wprowadził  formy  wsparcia  inwestorów, 
inicjuje  pożądane  zmiany  ustawowe.  Jest  autorem 
kilkudziesięciu  publikacji  dotyczących  wymienionej 
problematyki. 

W jaki sposób łodzianin może uzyskać 
z Panią/Panem kontakt, aby zadać 
dodatkowe pytania

E-mail: lpo.bezpartyjne@gmail.com 

WYKSZTAŁCENIE

Ukończone kierunki studiów, 
stopnie/tytuły naukowe, inne istotne 
kursy, szkolenia

Pedagogika  (specjalność  kulturalno-oświatowa)  na 
Uniwersytecie  Łódzkim  –  magister  pedagogiki;  zawodowe 
uprawnienia  artystyczne;  kilkadziesiąt  szkoleń  z  zakresu: 
prawa, administracji,  ustroju samorządowego,  gospodarki 
komunalnej,  transportu; ukończony kurs, zdany egzamin dla 
członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa

Publikacje Jest  autorem  kilkudziesięciu  publikacji  dotyczących 
dziedzin, którymi zajmuje się zawodowo. 

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Społeczny monitoring kandydatów na prezydenta miasta Łodzi – ankieta str. 1 / 6   :::   www.prezydent.dlalodzi.info

mailto:kontakt@fundacjafenomen.pl
http://www.prezydent.dlalodzi.info/


Język wraz ze stopniem znajomości (w 
skali A1-C2)

Języki  francuski  i  angielski  do poziomu B1,  dlatego przez 
szacunek dla języka ma zasadę korzystania z tłumaczenia.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Miejsca pracy wraz ze stanowiskiem i 
obowiązkami

1975-1980  -  instruktor  w  Zakładowym  Domu  Kultury  im. 
Harnama w Łodzi;
1980-1981  -  kierownik  Działu  Organizacyjnego  Zarządu 
Regionu NSZZ “Solidarność” Ziemi Łódzkie;j
1982-1990  -  pracownik  artystyczny  Państwowego  Zespołu 
Ludowego Pieśni i Tańca “MAZOWSZE”; 
1990-1994 - Sekretarz Miasta Łodzi;
1992-1996 - Sekretarz Unii Metropolii Polskich;
1996  -1998    -  publicysta  Tygodnika  Samorządowego 
“Wspólnota”;
1997-1998  -  doradca  samorządowy  współpracujący  z 
ogólnopolskimi organizacjami  samorządowymi;
1997-2001 - doradca Prezesa Rady Ministrów d/s Samorządu 
Terytorialnego;
1997-1999  -  z  upoważnienia  Premiera  koordynator   i 
realizator  prac  prowadzonych  wspólnie  z  Pełnomocnikiem 
Rządu d/s Reform Ustrojowych Państwa - na forum Rządu i 
Parlamentu - nad   ustawami określającymi wszystkie zmiany 
kompetencyjne  i  wybrane  przepisy  wdrożeniowe, 
pozwalającymi   urzeczywistnić  od  1  stycznia  1999  roku 
reformę ustrojową; 
1999-2000 - Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego wyznaczony ze strony Rządu;
2000-2001  –  wiceminister  w  Ministerstwie  Rozwoju 
Regionalnego i Budownictwa odpowiedzialny za dział rozwój 
regionalny;
2000 - 2001 - członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego;
2002 – 2010 – pierwszy wiceprezydent Miasta Łodzi;
2010 – ekspert samorządowy

Doświadczenie w zarządzaniu Tworzenie  od  podstaw  Regionalnych  Struktur   NSZZ 
Solidarność Ziemi Łódzkiej; zarządzanie zespołami w ramach 
instytucji  Kultury;  pełniąc  funkcje  doradcy  premiera, 
wiceministra  i  wiceprezydenta:  zarządzanie  i 
przekształcenia w organizacji  administracji  samorządowej, 
zarządzanie  zespołami  zadaniowymi:  programowymi  i 
wdrożeniowymi – samorządowymi, rządowymi i mieszanymi, 
praktyka  negocjacyjna  w  realizacji  wielkich  inwestycji  i 
projektów  

Największy sukces zawodowy Przeprowadzenie  wielkiej  operacji  ustrojowej  jaką  jest 
decentralizacja  państwa  w  praktyce  a  nie  tylko  w 
założeniach  i  wizjach  poprzez  określenie  kompetencji 
poszczególnych podmiotów administracyjnych; wyposażenie 
ich w majątkowe podstawy działania. Udział w określeniu i 
wdrożeniu  nowej  wizji  Łodzi  na  gruncie  odrodzonego 
samorządu łódzkiego. Rozpoczęcie i realizacja największych 
i przełomowych inwestycji dla Łodzi.

Największa porażka zawodowa Nie ma poczucia jakiejś porażki, gdyż realizuje zamierzone 
cele  w  konsekwentnym  działaniu.  Pojawiające  się 
przeszkody wymagają cierpliwości i czasu. 

PROGRAM DLA ŁODZI W STU SŁOWACH

Proszę opisać w 100 słowach program 
wyborczy dla miasta

Tworzenie miejsc pracy poprzez Łódź atrakcyjną miejscem i 
innowacjami. Wspieranie młodych w tworzeniu ich związków 
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zawodowych  i  życiowych  z  Łodzią.  Wszystko  dla  łódzkich 
przedsiębiorców.  Wielkie  projekty  komunikacyjne  i 
rewitalizacyjne  dające Łodzi największe możliwości.  Dobra 
dla  mieszkańców  i  pracowników  komunikacja  publiczna. 
Przywrócenie i rozwój największych projektów kulturalnych 
(festiwali, wydarzeń, instytucji) – wzmacniających  miasto 
również w  staraniach  o ESK.  Więcej  zieleni,  czystych 
zbiorników wodnych.   Wprowadzanie  rzeczywistego 
porządku i czystości przez  prawdziwą kontrolę.  Skuteczna 
ochrona  obiektów  tożsamości  miasta.  Remonty  kamienic 
mieszkalnych   i  budynków  oświatowych  z  nowym 
finansowaniem.  Skuteczne  wsparcie  dla  sportu  i  budowa 
stadionu. Dobra pomoc społeczna, medyczna i ratownictwo. 
Wzmacnianie  środowiska  rodzinnego.  Współpraca z 
mieszkańcami  i  ich  organizacjami.  Program  aktywizacji 
seniorów. Fachowość i patriotyzm lokalny.     

WYBRANE OBSZARY PROBLEMOWE

Prosimy o  opisanie,  w dowolnej  objętości,  działań,  jakie  zamierza  Pani/Pan podjąć  we wskazanych  
obszarach problemowych.

Polityka kadrowa w UMŁ i spółkach 
miejskich. Kryteria doboru 
współpracowników.

Podstawą  będzie  fachowość  i  doświadczenie, w  pewnych 
obszarach  kreatywność  (kultura  i  promocja) .  Miarą 
umiejętności  są  postępowania  konkursowe  -  zwłaszcza 
wtedy, gdy kandydat nie będzie mógł wykazać się większym 
doświadczeniem  i  dorobkiem.  Przy  obsadzie  zwłaszcza 
stanowisk  kierowniczych  i  wymagających  szczególnych 
predyspozycji  zalecana  być  winna   konsultacja  z  zakresu 
doradztwa personalnego.       

Mieszkaniowy zasób gminy, jego 
przekształcenia własnościowe, 
budownictwo komunalne, obowiązki 
gminy w zakresie lokali socjalnych.

Mieszkaniowy  zasób  gminy  powinien  być  rękach 
mieszkańców  w  jeszcze  większym  stopniu  dlatego 
wprowadzone zostaną większe ułatwienia w wykupie lokali 
przez  ich   najemców.  Przyspieszone  zostaną  uzgodnienia 
planów  rewitalizacyjnych  tak  by  nie  blokować  procesu 
uwłaszczenia.  W  przypadkach  kolizji  z   planami 
rewitalizacyjnymi   powinny  być  oferty  zamienne.  Będzie 
kontynuowana  realizacja  budownictwa  czynszowego  przez 
gminę  i  WTBS,  ale  będą  też  pozyskiwane  mieszkania   w 
partnerstwie  z  inwestorami  prywatnymi.  Poprzez  rynek 
najmu  powiększone  zostaną  możliwości  gminy  w  zakresie 
udostępniania lokali socjalnych. 

Rewitalizacja i ochrona zabytków. 
Nowe Centrum Miasta.

Rewitalizacja to wielkie  wyzwanie  ale  i  szansa  dla  Łodzi. 
Podjęte  już  projekty  w  strefie  śródmiejskiej  będą 
wzbogacone nowymi możliwościami finansowania remontów 
kamienic  na  obszarze  Łodzi.  Obok  już  wprowadzonych 
mechanizmów  ochrony  zabytków  poprzez  wszczęte  plany 
miejscowe  doprowadzona  zostanie  do  zmiany  procedura 
wpisu  do  rejestru  zabytków  jako  najskuteczniejszego 
instrumentu  ochrony.  Ponadto  dobra  współpraca  z 
inwestorami  bardziej  motywować winna  do  podejmowania 
projektów  rewitalizacyjnych.  Miasto  będzie  inicjować 
inwestycje  w  tym  zakresie.  Nowe  Centrum  zostało 
zainicjowane  przez  kandydata  i  musi  być  realizowane  w 
pełnym  zakresie:  układu  komunikacyjnego,  infrastruktury 
podziemnej  jaki  i  obiektów   Kultury  -  decydujących  o 
atrakcyjności  inwestycyjnej  tego  miejsca:  Centrum 
Festiwalowe w projektu Franka Gehrey’ego, EC-1 ze studiem 
Davida Lyncha i Specjalna Strefa Sztuki wg  gotowego już 
projektu.   Zagospodarowanie  całości  obszaru  musi 
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uwzględniać  dyspozycje  urbanistyczną  Roba  Kriera.  Z 
realizacją  projektów  komercyjnych  należy  skojarzyć 
zdeklarowane  intencje  projektowe  Daniela  Libeskinda. 
Niezbędne,  ale  i  w  pełni  realne  jest  stworzenie  montaży 
finansowych  dla  realizacji  wymienionych  obiektów  z 
wykorzystaniem  majątku  gminy,  środków  UE  i  kapitału 
prywatnego.              

System transportowy miasta i regionu. 
Proszę o wskazanie priorytetowych 
środków transportu i koncepcji dla 
obszarów śródmiejskich.

Miasto musi sprzyjać finalizowaniu ringu łódzkiego (z A1,A2, 
S8,  S14),  realizować  własne  podłączenia  do  ringu, 
realizować  obwodnice  wewnętrzne,  system  parkingów 
zintegrowany z komunikacją publiczną. Następować powinna 
integracja  komunikacji  tramwajowej  z  autobusową.  W 
centrum  priorytetem  musi  być  komunikacja  tramwajowa. 
System ścieżek rowerowych zestrojony z układem drogowym 
będzie  systematycznie  rozbudowany  i  wyposażany  w 
niezbędne  urządzenia.  Inwestycja  kolejowa  w  Nowym 
Centrum  Stanowic  będzie  podstawę  rozwoju   kolei 
aglomeracyjnej  i  realizacji  kolei  dużych  prędkości. 
Zwiększenie  możliwości  komunikacji  lotniczej  nastąpi 
poprzez  dokończenie  rozbudowy  łódzkiego  lotniska  ale  i 
poprzez jego integrację z koleją. 

Spółki miejskie Muszą  być  zarządzane  prze  fachowców  a  nie  partyjnych 
nominatów.   Istnienie  spółek  miejskich  musi  uwzględniać 
zarówno  realia  ekonomiczne  jak  i  wyzwania  regulacyjne 
bądź  interwencyjne,  bo  z  tego  wynika  ich  publiczny 
charakter. Dokapitalizowanie spółek nie może być wynikiem 
niegospodarności  ich  władz  ale  konieczności  zwiększenia 
zakresu  bądź  jakości  usług,  ewentualnie  niezbędnych 
inwestycji.   Pracownicy  spółek  muszą  mieć  godziwe 
wynagrodzenie,  ale  też  muszą  być  wysoce  efektywni. 
Dochodowość – o ile to możliwe.   

Czystość i porządek. Nie jest to tylko kwestia pieniędzy na sprzątanie – bo te były 
zwielokrotnione w ostatnich latach, ale skutecznej kontroli 
tego co się dzieje z odpadami i kontroli sprzątających. Taka 
skuteczna  kontrola  będzie  uruchomiona  wielostronnie  i 
radykalnie w oparciu o wielką akcję społeczną sfinalizowaną 
prawem  lokalnym  i  kontakt  z  mieszkańcami.  Równolegle 
należy  prowadzić  działania edukacyjne,  generujące  efekt 
„pozytywnego  domina”.  W  większym  zakresie  będzie 
stosowane sprzątanie interwencyjne.

Ulica Piotrkowska. Atrakcyjność  trzeba  zwiększać  w  warunkach  konkurencji 
miejsc.  Doskonalić  trzeba  wyposażenie Piotrkowskiej  -  jej 
umeblowanie zachęcające swoją funkcjonalnością i estetyką 
(np.  oświetlenie,  stojaki,  ławki  itd.).  Wprowadzenie 
własności  mieszanej  do  budynków  komunalnych  z 
zachowaniem  własności  lokali  użytkowych  frontowych  na 
parterze  pod  ożywiającą   ulice  działalność  (nawet  na 
preferencyjnych  warunkach).   Stworzenie  warunków 
skutecznej  zamiany  lokali   dla  osób  zwalniających  lokale 
przy Piotrkowskiej  na  cele rewitalizacyjne  i  podwyższenie 
standardu.  Wdrożenie  społecznej  strategii  rewitalizacji  w 
obszarze  Piotrkowskiej.   Systematyczne  atrakcyjne 
wydarzenia  na  Piotrkowskiej,  Rozbudowa  i  doskonalenie 
zaplecza  parkingowego.  Wybrane  dni  bez  opłaty 
parkingowej. Większa profesjonalizacja w zarządzaniu tym 
obszarem.  

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA
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Pytania przygotowane przez inicjatywę „Łodzianie Decydują” - lodzianiedecyduja.pl

Czy i w jaki sposób zamierza Pani/Pan 
zwiększyć udział łodzian w zarządzaniu 
miastem?

Uruchomienie  możliwości  permanentnego  kontaktu  z 
mieszkańcami  i  podejmowania  interwencji.  Zwiększenie 
technicznych  możliwości  zasięgania  opinii  mieszkańców. 
Gotowy system jest opracowany.

Jakie kroki poczyni Pani/Pan by 
konsultacje z mieszkańcami 
prowadzone były już na gruncie 
sublokalnym, np. za pośrednictwem 
Rad Osiedli?

Rady Osiedli mogą podejmować własne akcje konsultacyjne 
ale  także  zasadą  będą  kierowane  do  nich  wnioski  o 
przeprowadzenie  konsultacji  dotyczących  spraw 
inicjowanych przez organ wykonawczy, jeśli te spawy maja 
skutkować  dla  mieszkańców określonego obszaru  objętego 
działalnością  danej  jednostki  pomocniczej.  Zwiększona 
zostanie  współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi  w 
przeprowadzeniu  konsultacji  .  Wsparcie  powinien  dawać 
społecznościowy system web’owy.

Niedawno Rada Miejska w Łodzi 
przyjęła Regulamin Konsultacji 
Społecznych. Dotychczas w oparciu o 
ten regulamin nie zostały 
przeprowadzone żadne konsultacje z
mieszkańcami, natomiast miały 
miejsce przypadki prowadzenia 
konsultacji niezgodnie z nowo 
przyjętym prawem. Jakie kroki 
podejmie Pani/Pan aby ów regulamin 
w rzetelny sposób wdrażany był w 
Łodzi?

Zasadą  będzie  zgodność  postępowania  z  obowiązującym 
prawem.  

Czy w strukturze UMŁ powołana 
zostanie osobna komórka, której 
zadaniem będzie prowadzenie 
wszystkich konsultacji społecznych?

Potrzebny jest sprawny mechanizm  dla tej bezpośredniej 
formy  komunikacji  społecznej.  Dla  jego  wdrożenia 
potrzebne  jest  takie  stanowisko  usytuowane  między 
Wydziałem  Spraw  Społecznych  a  Biurem  Komunikacji 
Społecznej. 

Obecnie w Łodzi planowanie 
przestrzenne odbywa się bez 
wcześniejszego badania potrzeb i 
problemów mieszkańców i przyszłych 
użytkowników (np. zagospodarowanie 
terenu Placu Dąbrowskiego, konkurs 
„U źródeł Piotrkowskiej”) co powoduje 
m.in. mniejsze dopasowanie 
przestrzeni dla jej przyszłych 
użytkowników oraz brak identyfikacji z 
miejscem wśród społeczności lokalnej. 
Czy prowadzone podczas Pani/Pana 
kadencji konsultacje społeczne będą 
uwzględniać również badanie potrzeb 
mieszkańców na wczesnym etapie 
planowania?

Konsultacje  społeczne  będą  uruchamiane  z  możliwie 
największym  wyprzedzeniem.   Stworzona  zostanie  też 
możliwość permanentnego kontaktu z mieszkańcami.

SIEDEM DODATKOWYCH PYTAŃ

Łódź słynie z „fryzjerskich elewacji” - 
pomalowanych na pstrokate kolory 
parterów większości kamienic. Co 
zrobi Pani/Pan aby skłonić właściciela 
prywatnej kamienicy do przywrócenia 
w tym zakresie normalności?

Wsparcie miasta w remontowaniu kamienic będzie zależne 
od  respektowania  wskazań  konserwatorskich  i  plastyka 
miasta.  Zostanie  wypracowana  podstawa  prawna 
pozwalająca  na  egzekwowanie  założeń  architektoniczno-
plastycznych   miasta  w  stosunku  do  poszczególnych 
nieruchomości.  
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Czy zabroniłaby/by Pani/Pan parady 
gejów w Łodzi?

Wolności się nie planuje.

Czy uważa Pani/Pan, że w Łodzi 
powinny znajdować się ulice nazwane 
imieniem fabrykantów - 
Lodzermenschów, np. Scheiblera, 
Grohmana, Poznańskiego?

Jest to bardzo potrzebne i szkoda, ze kiedyś to blokowano. 
Dobrze  by  było  skojarzyć  imiona  twórców  Łodzi 
przemysłowej  z  ulicami  kojarzonymi  w jakiś  sposób z  ich 
wielka rolą. Takie inicjatywy w dialogu społecznym zostaną 
podjęte. 

Czy wprowadzi Pani/Pan opłaty za 
wjazd samochodem do ścisłego 
centrum miasta?

Ograniczenia  ruchu  kołowego  w  ścisłym  centrum  są 
nieuniknione ze względu na zwiększającą się ilość pojazdów. 
Jednak  muszą  być  poprzedzone  dopiętym  układem 
drogowym  pierścienia  otaczającego  ścisłe  centrum 
(wewnętrzne  obwodnice)  skojarzonego  z  systemem 
parkowania  i  udoskonaloną  ofertą  komunikacji  publicznej. 
Czy wystarczą ograniczenia wjazdu poprzez zakazy i nakazy 
ruchu,  czy  również  poprzez  opłaty  zależeć  będzie  od 
ostatecznego  modelu  wiążącego  wymienione  elementy. 
Rozstrzygniecie  musi  być  poprzedzone  konsultacjami 
społecznymi wraz z prezentacją wszystkich możliwości. 

W centrum miasta od lat stale 
przebywają osoby żebrzące, będące 
pod wpływem alkoholu, intensywnie 
woniejące i odstraszające łodzian oraz 
turystów. Czy Pani/Pana zdaniem ich 
zachowanie – mimo że formalnie 
legalne – stanowi problem, a jeśli tak - 
jakie działania można podjąć w celu 
jego rozwiązania?

Służby  pomocy  i  interwencji  społecznej  we  współpracy  z 
organizacjami  pozarządowymi  i  przy  udziale  służb 
porządkowych muszą podjąć się realizacji programu pracy z 
tymi  osobami.  Niezbędna  jest  tu  równoległość  działania: 
rozpoznanie ich sytuacji  życiowej,  zawodowej,  budowanie 
oferty  pomocy  ale  i  rygorystyczne  egzekwowanie 
powszechnie  uznawanych  norm  zachowania  i  wyglądu  w 
miejscach publicznych. Szybkie reagowanie ale i wyciągnięta 
dłoń  pomocy  –  to  podstawa  rozwiązania  tego  problemu. 
Zapewne  w  części  rozwianiem  będą  działania  w  ramach 
wypracowanej  społecznej  strategii  rewitalizacji 
adresowanej do mieszkańców starej zabudowy w centrum.

Czy zaryzykuje Pani/Pan poddanie się 
postępowaniu dyscyplinarnemu w 
partii, aby podjąć decyzję w sposób 
oczywisty korzystną dla Łodzi, a 
niezgodną z wytycznymi?

Jako kandydat bezpartyjny nie ma problemu z podległością 
organom stronnictw politycznych. Dyscypliny partyjne winny 
obowiązywać na krajowym poziomie działań.  Niestety duże 
partie  zbytnio  ingerują  w  lokalne  życie  miast, 
podporządkowując  ich  życie  własnym,  doraźnym  celom, 
(tzw.  „przechowalnie”).   W  samorządach   dyrektywy 
partyjne  sprzeczne  są  z  ideą  decentralizacji  oraz 
konstytucyjną zasadą pomocniczości.  

Czy gotowa/y jest Pani/Pan poddać się 
testowemu sprawdzeniu wiedzy z 
języków obcych/prawa 
samorządowego/ekonomii?

Przez 20 lat tworzenia i pracy w administracji państwowej i 
samorządowej  byłem  poddawany  testom  praktycznym  w 
zasadzie każdego dnia. 

Oświadczam,  że  dane  powyższe  są  zgodne  z  prawdą.  Wyrażam  zgodę  na  gromadzenie  
i przetwarzanie  danych  osobowych  wskazanych  powyżej  przez  Fundację  Normalne  Miasto  
- Fenomen, Stanisława Wigury 12a, 90-301 Łódź, KRS 0000327680. Jestem poinformowany  
o prawie do wglądu, żądaniu zmiany lub usunięcia ww. danych w każdej chwili.  Wyrażam 
zgodę  na  publikację  powyższych  danych  na  stronie  internetowej  projektu  "Społeczny  
monitoring  kandydatów  na  prezydenta  miasta  Łodzi"  oraz  w  publikacjach  związanych 
z projektem.

4 października 2010 r.                                                      Włodzimierz Tomaszewski
…........................ ….................................
Data Podpis kandydata
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