Prezydent Piotr Uszok
wyznaczył swojego następcę
Piotr Uszok nie będzie startował w tegorocznych wyborach
na prezydenta Katowic. Poparł za to kandydaturę obecnego
wiceprezydenta dr Marcina Krupy.
dyrektor Teatru Korez, znany kardiochirurg prof.
Andrzej Bochenek, Joanna Wnuk-Nazarowa, dyrektor naczelny i programowy NOSPR
w Katowicach czy prof. Janusz Janeczek, były
rektor Uniwersytetu Śląskiego. Są też w tym
gronie profesorowie Jan Pyka z Uniwersytetu
Ekonomicznego i Leszek Blacha z Politechniki
Śląskiej, uczelni na której dr Marcin Krupa był
adiunktem. Swoje wsparcie zadeklarowała też
aktorka Anna Guzik.
Prezydent Katowic
dr Marcin Krupa

UMOWA
Z MIESZKAŃCAMI KATOWIC

Dr

Marcin Krupa jest kandydatem na
prezydenta z Komitetu Wyborczego
Wyborców Forum Samorządowe
i Piotr Uszok. – To uczciwy, pracowity, odpowiedzialny i rzetelny człowiek, który wiele się
nauczył przez ostatnie cztery lata. Intensywnie
pracował, dostawał bardzo trudne zadania
do realizacji, niepopulistyczne, niemedialne.
Jego szanse oceniam bardzo wysoko – mówi
Piotr Uszok, prezydent Katowic.

Miasto musi być wygodne
Marcin Krupa obiecuje „dalej pielęgnować to
co zostało rozpoczęte”, czyli m. in. przyciągać
inwestorów, wspierać kulturę. – Katowice powinny mieć prezydenta niezależnego od partii
politycznych, który będzie reprezentował
przede wszystkim interesy mieszkańców. Ja
to gwarantuję – mówi dr Marcin Krupa. Najpierw jako radny, a przez ostatnie cztery lata
jako wiceprezydent Katowic, odpowiedzialny
był – ogólnie rzecz biorąc – za rozwój Katowic. –
Porównując budowę miasta do budowy domu,
mamy dzisiaj bardzo dobry stan deweloperski
zamknięty, teraz ten dom należy wygodnie

umeblować i zaopatrzyć w to wszystko, co
niezbędne do wygodnego funkcjonowania
wszystkich, którzy w nim mieszkają – deklaruje. Program wyborczy dr Marcina Krupy jest
wyrazem tego podejścia. Przybrał formę „Umowy
z mieszkańcami Katowic” (tekst publikujemy
obok), którą Marcin Krupa osobiście podpisał,
deklarując jednocześnie, że za cztery lata będzie
go można z niego rozliczyć.

Eksperci
i Komitet Poparcia
Program to efekt przemyśleń i wieloletnich
doświadczeń samorządowca, ale też współpracy
z ekspertami. Wśród nich są m. in. Krzysztof
Mikuła, który jest szefem sztabu wyborczego
Marcina Krupy i dr Tomasz Pietrzykowski,
prawnik, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, były wojewoda śląski. Za Marcinem Krupą
stoi też znakomity Komitet Poparcia, którego
członkami są wybitne osobowości świata kultury i nauki: Artur Rojek, twórca i dyrektor
artystyczny OFF Festivalu, który od kilku lat
odbywa się w Katowicach; Mirosław Neinert,

1. Budżet obywatelski kluczowym narzędziem aktywizacji mieszkańców Katowic
– 20 milionów złotych i skuteczniejsze procedury.
2. Stworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz powołanie pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych.
3. Budowa 3 krytych basenów 25 metrowych.
4. Budowa co najmniej 100 mieszkań na wynajem rocznie, przede wszystkim dla młodych
rodzin oraz remonty kapitalne komunalnych
budynków mieszkaniowych.
5. Żłobek i przedszkole dla każdego dziecka
z Katowic. Pakiet bezpłatnych usług miejskich dla Rodzin 3+.
6. Budowa Centrum Nauki w Katowicach.
7. Katowicki program „Senior w Mieście”.
8. Ożywienie terenów poprzemysłowych.
9. Wspieranie inwestycji i nowych technologii
- Opiekun Inwestora.
10. Rozwiązanie problemów komunikacyjnych, w szczególności południa Katowic:
Park & Ride, „Katowice na rowery”, nowe
środki transportu.
Więcej informacji: www.krupamarcin.pl
i na profilu Marcina Krupy na Facebooku.
Materiał wyborczy KWW

Dr Marcin Krupa (38 lat) urodził się i mieszka w Katowicach. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej. W 2005 roku obronił pracę doktorską z dziedziny Budowy i Eksploatacji Maszyn, a następnie pracował jako adiunkt na tej
samej uczelni. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Organizacjami. W latach 2006 – 2010 radny Rady Miasta
Katowice, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Klubu Radnych „Forum Samorządowe i Piotr Uszok” a także przewodniczącego
Komisji Skarbu. Był również członkiem Komisji Rewizyjnej i Komisji Ochrony Zdrowia i Środowiska. Od czterech lat wiceprezydent
Katowic, odpowiedzialny za strategiczne obszary w mieście. Nadzoruje pracę podległych mu wydziałów w zakresie: planowania
strategicznego, rozwoju systemów transportowych, ochrony i kształtowania środowiska, gospodarki komunalnej, zagospodarowania
i planowania przestrzennego oraz budownictwa. Jest ekspertem ds. oceny projektów unijnych w ramach RPO Województwa Śląskiego,
sędzią sportów samochodowych oraz biegłym skarbowym środków transportu samochodowego. Interesuje się też nowymi technologiami.
Więcej informacji: www.krupamarcin.pl i na profilu Marcina Krupy na Facebooku.
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KANDYDAT NA RADNEGO
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na liście

Szanowni Państwo!
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ZBIGNIEW
OLEJNICZAK
KWW

Materiał wyborczy KWW Forum Samorządowe i Piotr Uszok

Popieram program rozwoju Katowic proponowany przez niepartyjny Komitet
Wyborczy Wyborców „Forum Samorządowe i Piotr Uszok”. Podjąłem decyzję o
kandydowaniu do Rady Miasta, gdyż chcę przyczynić się do urzeczywistnienia programu, którego najważniejszymi celami między innymi są:
8 tworzenie centrum miasta na miarę dwumilionowej metropolii,
8 poprawienie warunków zamieszkiwania we wszystkich dzielnicach i osiedlach
naszego miasta,
8 włączanie społeczności lokalnych w podejmowane przez radę miasta
i prezydenta działania,
8 promocja miasta oraz zmiana jego wizerunku.
KANDYDUJĘ ponieważ pragnę, by Katowice były miastem przyjaznym ludziom –
lubianym przez mieszkańców, budzącym uznanie i podziw przyjezdnych gości. MiasProszę
tem bezpiecznym i wszechstronnie atrakcyjnym.
o Wasze poparcie KANDYDUJĘ do Rady Miasta ponieważ czuję się na siłach dobrze reprezentować
i zaufanie
interesy, oczekiwania i potrzeby mieszkańców katowickich dzielnic i osiedli
wymagających realizacji mnóstwa lokalnych przedsięwzięć poprawiających warunki
zamieszkiwania, pracy, nauki, wychowania, wypoczynku i rekreacji.
MAM podstawy sądzić, że moje działania są pozytywnie postrzegane przez ludzi, których od wielu lat reprezentuję
i dla których pracuję. Teraz proszę wszystkich wyborców nie tylko o głosowanie na mnie jako swego radnego i na
Marcina Krupę jako kandydata na prezydenta, ale także o wsparcie i życzliwość przez całą kadencję. Będą one nam
niezbędne w dobrym wypełnianiu funkcji w samorządzie lokalnym. Ze swej strony uczynię wszystko, by sprawowanie powierzonego mi mandatu radnego Rady Miasta zostało przez Katowiczan dobrze ocenione.

Zbigniew Olejniczak
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Komitet Wyborczy Jerzego Ziętka

8 miejsce na liście kadydatów
do Rady Miasta Katowice
w Okręgu Wyborczym nr 3

Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Jerzego Ziętka

Materiał sﬁnansowany przez KWPORP

WYBORY SAMORZĄDOWE
16 LISTOPADA 2014

ODPOWIEDZIALNA
I KOMPETENTNA
Katowiczanka, politolog, prawnik,
radna wojewódzka z 8 letnim doświadczeniem,
przewodnicząca Europejskiej Unii Kobiet na Śląsku.

Martyna Starc-Jażdżyk
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do Sejmiku Województwa Śląskiego

Andrzej
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Materiał wyborczy KWW Forum Samorządowe i Piotr Uszok

okręg numer 5
nr 3 na liście

Kandydat na radnego
lista SLD pozycja nr 3

ZBIGNIEW JACEK
POKORSKI

Nasze dzielnice:
BOGUCICE, KOSZUTKA
JÓZEFOWIEC, WEŁNOWIEC
ZAWODZIE
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