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Przedwyborcza debata
P

Skorzystajmy
z wolności!

Drodzy
Tyszanie
k

ilka dni temu, podczas uroczystości
związanych z Narodowym Świętem Niepodległości, pozwoliłem sobie
przytoczyć dwa cytaty z literatury francuskiej, dotyczące wolności. „Wolność
wtedy tylko istnieje, kiedy się z niej
korzysta” – twierdził bohater „Małych
zbrodni małżeńskich” Schmitta, zaś
Antoine de Saint-Exupery dowodził:
„A nie na tym polega wolność, by nie
być wcale”.
21 listopada Polacy będą mieli kolejną okazję, by skorzystać z wolności,
o którą przez dziesięciolecia walczyli.
I to tę najważniejszą okazję, bo przecież wybory samorządowe są tymi,
które dają każdemu obywatelowi najistotniejszy wpływ na to, co przez cztery kolejne lata działo się będzie w jego
najbliższym otoczeniu. To nie są wybory, w których chodzi o to, która partia
polityczna otrzyma najwięcej pieniędzy z budżetu państwa. W niedzielę
podejmiecie, drodzy Tyszanie, decyzje dotyczące przyszłości Waszej ulicy,
osiedla, szkoły, do której chodzi Wasze
dziecko, parku, w którym lubią odpoczywać Wasi rodzice...
W ciągu minionych dwudziestu
lat funkcjonowania samorządności,
znaczne grono tyszan przekonało się
do tej idei. Rosnąca z wyborów na wybory frekwencja pokazuje, że zrozumieliśmy, iż dzisiejsza wolność, to „my”,
nasze decyzje, nasze wybory, nasze
uczestnictwo w życiu społeczności
lokalnej. Dzięki tej aktywności tyszan
udało się nam w sposób widoczny
wspólnie zmienić Tychy na lepsze. Jeśli tak będzie dalej, jeśli 21 listopada
zechcecie jak najliczniej skorzystać
z wolności i będziecie pamiętać o tym,
że „nie na tym polega wolność, by nie
być wcale”, to jestem przekonany, że razem stać nas na to, by nadal zmieniać
nasze miasto. By zmieniać Tychy
na jeszcze lepsze!

rzedwyborcza debata w naszym mieście była
długo planowana. W końcu została zorganizowana przez uczniów w Zespole Szkół nr 1 w Tychach.
W listopadowy poranek w auli szkoły pojawili się ci,
którzy od tygodni spoglądają na nas z billboardów
i plakatów – Adam Antosiewicz, Andrzej Dziuba,
Grzegorz Kołodziejczyk i Mariola Szulc. Zabrakło
Barbary Koniecznej i Marka Niedbała.
Debata była bardzo starannie przygotowana
i przeprowadzona. Kandydaci na urząd prezydenta
miasta mogli się publicznie wypowiedzieć na wiele
istotnych, często kontrowersyjnych tematów. Młodzież jasno określiła reguły i podzieliła debatę na
rundy.
Podczas pierwszej z nich kandydaci mogli się przedstawić publiczności. Ta dopisała – pojawili się nie tylko
uczniowie, ale także przedstawiciele prasy i sztabów
wyborczych oraz nauczyciele i mieszkańcy miasta.
W drugiej rundzie prowadzące zadawały wszystkim uczestnikom debaty takie same pytania. Można się
było dowiedzieć, jak kandydaci wyobrażają sobie nasze miasto w przyszłości, co mają do zaproponowania
młodzieży i jak oceniają szkolnictwo w Tychach. Odpowiedzi były raczej ogólne, krążyły wokół spraw edukacji
oraz stworzenia dogodnych miejsc pracy dla dorastającej młodzieży, bez podawania konkretów. Prezydent
Andrzej Dziuba mówił o zorganizowaniu kulturalnego
centrum, nowoczesnej sieci komunikacyjnej i bezprzewodowym internecie w mieście. Najbardziej entuzjastyczne były wypowiedzi Adama Antosiewicza, który
chciałby zainstalować na Jeziorze Paprocańskim molo
jak w Sopocie, stworzyć amfiteatr, usprawnić węzeł komunikacyjny z Pszczyną za pomocą bryczek i dorożek,
a także… budować w naszym mieście zabytki!
W trakcie debaty każdy kandydat mógł zadać
pytanie wybranemu kontrkandydatowi. Prezydent
Andrzej Dziuba zapytał Mariolę Szulc o prawne uzasadnienie stworzenia gminnych kas chorych (taki
pomysł pojawił się w programie kandydatki). Odpowiedzi właściwie nie było. Adam Antosiewicz poruszył kwestię Festiwalu im. Ryśka Riedla, którego
jest organizatorem. Zapytał, dlaczego festiwal został
z miasta wyrzucony. Swoje pytanie skierował do prezydenta Andrzeja Dziuby – ten szczegółowo wyjaśnił,
że impreza nie mogła być zorganizowana w Paprocanach z powodu przeprowadzanych tam inwestycji,

Zaproszenie młodzieży przyjęło czterech kandydatów.

ale głównie ze względu na bezpieczeństwo. Festiwal
mógł odbywać się w Tychach, ale w innym miejscu,
jednak żadna tyska lokalizacja nie odpowiadała organizatorowi. Pytanie do prezydenta miała także Mariola Szulc, która chciała się dowiedzieć, czy planowane
inwestycje w mieście są na miarę naszych możliwości
i nie obciążają za bardzo budżetu. Prezydent odpowiedział, że Tychy wykorzystują swoje pięć minut –
możliwość dotacji i dofinansowań z Unii Europejskiej.
Dzięki nim miasto zmienia się na lepsze, a przeprowadzone inwestycje na pewno wpłyną na rozwój miasta
i przyniosą same korzyści. Grzegorz Kołodziejczyk zapytał Mariolę Szulc, na czym ma polegać proponowane przez nią tanie budownictwo mieszkalne. Kandydatka przyznała, że jeszcze dokładnie nie wie, ale jeśli
zostanie prezydentem na pewno tym zagadnieniem
zajmą się fachowcy.
Podczas debaty pytania mogła zadawać także publiczność. Najwięcej skierowano ich do prezydenta Andrzeja Dziuby – pytano o jego doświadczenie samorządowe, a także o sprawy, którymi żyją mieszkańcy miasta.
Do nich można zaliczyć budowę Stadionu Miejskiego. Prezydent wyjaśnił, że obiekt ten jest przewidziany na 15.000
widzów, ponieważ takie są wymogi federacji piłkarskiej –

na mniejszym nie mogłyby grać zespoły ekstraklasy, a liczymy, że nasza drużyna do niej awansuje. Mariolę Szulc
zapytano, jak zamierza zwiększyć ilość miejsc w żłobkach
i przedszkolach – kandydatka powiedziała, że ma na to wizję, ale o szczegóły zadba, gdy zostanie prezydentem miasta. Młodzież interesowało także, jak Grzegorz Kołodziejczyk będzie dbał o bezpieczeństwo w Tychach i czy Adam
Antosiewicz zna tyski rynek pracy.
Wszyscy kandydaci opowiadali o swoich pomysłach
na oczyszczenie Jeziora Paprocańskiego – i tu zgadzali się, że konieczny jest naturalny dopływ do zbiornika.
Prezydent Andrzej Dziuba mówił o tym, że jakość wody
już uległa poprawie, a kąpielisko zostało odgrodzone pomostem i specjalną siatką, by zwiększyć komfort
korzystających z niego tyszan. Najbardziej radykalne
pomysły w tym zakresie miał Adam Antosiewicz, który
chciałby spuścić wodę z jeziora, pogłębić je i wybudować oczyszczalnię Gostynki, która jest głównym źródłem zanieczyszczeń.
Na koniec kandydaci zachęcali do uczestniczenia w wyborach młodzież. My zachęcamy wszystkich,
bo Wybory Samorządowe to nasz głos w trosce o kraj,
ale przede wszystkim w trosce o miasto, w którym żyjemy.

Nie starczyło odwagi...
Michał
Gramatyka

B

yłem, widziałem. Spokojna atmosfera, żadnych personalnych ataków,
merytoryczna dyskusja o mieście. Zrozumieli to niemal wszyscy. Niemal – bo Bar-

bary Koniecznej i Marka Niedbała wśród
debatujących zabrakło.
Postawy Niedbała nie rozumiem.
Jest młodym, rzutkim menadżerem,
zaprawionym w samorządowych bojach. Nie plótłby pewnie bez sensu tylko
przedstawiał swoje tezy programowe.
A, że mówcą jest dobrym, znalazłby pewnie szybko wspólny język z młodzieżą.
Szkoda, że nie przyszedł.
Konieczną rozumiem. Ma poważny
problem z językiem polskim. Pół miasta śmieje się z jej niezamierzonych
bon-motów. „Komunikacyjne kobiety”,
„kontynuować dalej” czy „w dobie internatu” weszły już do klasyki tyskich

wpadek językowych. Co ciekawe, kandydatka Konieczna niemal gwarantuje
dobrą zabawę przy swoich wystąpieniach. Kiedy tylko „odjedzie” na chwilkę
od tekstu zapisanego na kartce, dzieją
się rzeczy dziwne i nieprzewidywalne.
Ot choćby jak na ostatniej sesji Rady
Miasta, kiedy to kandydatka Konieczna
podziękowała pracownicom Urzędu za
„obsługę całej piątej kadencji”. O prezentacji autorskich pomysłów na miasto w wykonaniu kandydatki Koniecznej nie ma co marzyć. Ona po prostu
takich pomysłów nie ma. Od lat bazuje
na kwestionowaniu i kontestowaniu
wszystkich i wszystkiego...

Debata była jedyną w tej kampanii
chwilą spokojnej, merytorycznej dyskusji. Pozwoliła posłuchać co mają do powiedzenia żywi kandydaci.
Nie ci z bilboardów, uśmiechający się wyczyszczonymi w Photoshopie twarzami. Żywi ludzie. Bez
wsparcia swoich PR-owców, bez
przygotowanych, wyuczonych wystąpień.
Na kogo zagłosujemy? Na beznamiętne komunikaty programowe,
na robotę specjalistów od wizerunku politycznego czy na żywych, nie
obawiających się konfrontacji kandydatów? Zobaczymy już w niedzielę.

Zmieniamy tychy na lepsze

listopad 2010 nr 5

2

OKRĘG NR 1 Lista nr 25

Zmieniamy tychy na lepsze

Komitet Wyborczy Wyborców Prezydenta Andrzeja Dziuby

Józef

Twardzik nr 1

U

rodzony w Mysłowicach, żonaty od 41 lat. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Górniczym, zatrudniony w górnictwie na kierowniczych stanowiskach: kierownik robót górniczych w kopalni „Ziemowit”, Główny Inżynier Górniczy, zawiadowca w kopalni „Murcki – Boże Dary”, czynny ratownik górniczy przez 17 lat. Odznaczony
Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaczeniami Państwowymi: Zasłużony dla Górnictwa, Zasłużony Ratownik Górniczy oraz Zasłużony dla Województwa Katowickiego.
W latach 1998-2002 przewodniczący Rady Osiedla Czułów.
Radny Miasta Tychy IV i V kadencji (2002-2010), pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego, Wiceprzewodniczącego Komisji do opracowania Statutów Jednostek Pomocniczych, był Członkiem Komisji Finansów Publicznych, Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Wydziale Komunikacji.
Honorowy członek drużyny hokejowej GKS Tychy. Odznaczony Złotą Odznaką „Polskiego Związku Ogródków Działkowych”.

Marek

Piechniczek nr 6

T

yszanin, 33 lata. Absolwent filologii polskiej, od 13 lat dziennikarz radiowy i prezenter
w Radiu eM Katowice. Lektor, konferansjer, autor audycji o tematyce podróżniczej,
laureat konkursów dziennikarskich. Wyróżniony za programy i reportaże m.in. przez Polską
Organizację Turystyczną i Centrum Myśli Jana Pawła II.
Od roku działa w Radzie Osiedla ABC (wiceprzewodniczący). Organizator i współorganizator imprez kulturalnych, m.in. Święta Dzieci Dużych i Małych na placu Baczyńskiego
w Tychach. Wieloletni współorganizator Wieczerzy Wigilijnej dla Osób Samotnych i potrzebujących w parafii św. Marii Magdaleny, gdzie w latach 1997-2006 był prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
Jako radny zadba by Tychy były miastem bezpiecznym, pięknym, przyjaznym do życia
dla rodzin (nowe place zabaw, przestrzeń rekreacyjna, remonty chodników). Zajmie się rewitalizacją osiedla A. Będzie
wspierał aktywny udział mieszkańców w życiu miasta.
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Komitet Wyborczy Wyborców Prezydenta Andrzeja Dziuby

Anna

Czagan – Niedbał nr 1

T

yszanka, 37 lat, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Radna Miasta Tychy V kadencji (2006 -2010). Obecnie pracuje w Miejskim Zarządzie Dróg w Mysłowicach i jednocześnie studiuje budownictwo ogólne w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. W swoim życiu zawodowym pełniła funkcję prezesa spółki MPGO Master w Tychach,
z jej inicjatywy rozpoczęła się budowa nowego wysypiska śmieci w mieście. Jako radna
uczestniczyła w pracach Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego, Komisji ds. Inwentaryzacji Mienia, Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska oraz w Doraźnej
Komisji ds. monitorowania realizacji programu „Gospodarka Ściekowa w Tychach”.
W kolejnej kadencji zaangażuje się w realizację projektów związanych z ochroną środowiska, wierzy w ich realizację.

Michał

Walczak nr 6

A

bsolwent Technikum Budowlano-Mechanicznego w Tychach, Prywatnego Studium
Policealnego w Katowicach na kierunku Hotelarstwo. Od 2008 r. słuchacz Wyższej
Szkoły Technicznej w Katowicach na kierunku: Architektura i Urbanistyka. Zawodowo,
od 1998 r. projektuje i sprzedaje meble na zamówienie.
Jako radny zajmie się: bezpieczeństwem (chodniki i ścieżki rowerowe wzdłuż każdej
jezdni, przebudowa ul. Oświęcimskiej, budowa nowej szkoły w dzielnicy JUW-e, propagowanie wśród mieszkańców zasad bezpiecznego poruszania się po mieście, zwiększenie
patroli policyjnych i straży miejskiej), estetyką (zadbane trawniki, więcej drzew i krzewów,
zazielenienie pustych przestrzeni, propagowanie wśród właścicieli psów sprzątania odchodów, stworzenie nowych miejsc parkingowych), informacją (każda rada osiedla – własna strona www, ułatwienie mieszkańcom kontaktu z radą osiedla poprzez skrzynkę e-mailową, informacje w internecie
o działaniach i zamierzeniach rady osiedla).

Henryk Marek

Drob nr 2

Sławomir

Sobociński nr 2

M

ieszkaniec Tychów – dzielnicy Mąkołowiec, 39 lat, żonaty, ojciec trzech synów,
przedsiębiorca i członek Stowarzyszenia „Inicjatywa Tyska”. Absolwent Politechniki Śląskiej. Od 2006 r. Radny Rady Miasta Tychy. Założenia wyborcze z 2006 roku zrealizował m.in. poprzez: uczestnictwo w pracach doraźnej komisji ds. „Gospodarki Ściekowej”,
a także uczestnicząc w realizacji projektów takich jak: odbudowa chodników i dróg po
kanalizacji, inicjowanie kolejnych inwestycji drogowych poprawiających komfort tyszan,
rewitalizacja Rynku, placu Baczyńskiego, budowa Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa w Tychach oraz dofinansowywanie Komendy Miejskiej Policji, wnioskowanie o
prewencyjną kontrolę miejsc do parkowania dla inwalidów i poprzez wiele innych działań.
Jako radny będzie kontynuował rozpoczęte zadania – budowa boisk, placów zabaw, modernizacja pl. św. Anny, będzie wnioskował o inwestycje infrastrukturalne, które wyrównają standardy życia mieszkańców dzielnic obrzeżnych. www.slawomirsobocinski.pl

Patrycja

Dzięcioł nr 3

T

yszanka, 26 lat, absolwentka II LO z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida
i Uniwersytetu Śląskiego (Wiedza o Kulturze). Studentka Podyplomowych Studiów
Dziennikarskich na UŚ. Jako licealistka udzielała się w Młodzieżowej Radzie Miasta.
Jako prezes Tyskiego Stowarzyszenia Promocji Kultury Młodych (od 2007 r.), współorganizowała m.in. imprezy w kinie Andromeda, festiwal muzyczny „Reggae na lodzie”.
Jako wiceprezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Aktywni” współorganizowała
„Dzień Dziecka” w City Point i zbiórkę pieniędzy na budowę Hospicjum im. św. Kaliksta
I w Tychach (2010 r.).
Jako radna będzie wspierać i promować lokalną twórczość, tworzyć miejsca przyjazne kulturze, zaangażuje się w przebudowę dawnego kina Andromeda na Pasaż Kultury z salą kinową, będzie wzbogacać ofertę imprez plenerowych dla tyszan. Postara się
zwiększyć dostęp do opieki przedszkolnej, będzie zwiększać dostęp do bezpłatnego internetu w miejscach publicznych.

Danuta

Fastnacht nr 4

P

sycholog, biegły sądowy, mediator. Zawodowo związana z Zespołem Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach, od 10 lat nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole
Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. Od 2006 r. Prezes Stowarzyszenia Polskie Centrum Mediacji Oddział w Tychach.
Jako radna wyraża gotowość do bycia mediatorem i swoistym łącznikiem pomiędzy
mieszkańcami a władzą samorządową i instytucjami w mieście. Będzie otwarta na rozmowę, dyskusję i wizję mieszkańców. Chce angażować się w pomoc innym, poprawiać
komfort ich życia. Jako kandydatkę do Rady Miasta Tychy rekomendują ją Zarząd Główny
Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach.

Jan

Adamus nr 7

T

yszanin, 56 lat, inspektor Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA.
Kierownik drużyny piłkarskiej GKS Tychy. Żonaty od 33 lat, żona Krystyna, córka Joanna. Jego oczkiem w głowie jest półroczna wnuczka Roksana, pasją – piłka nożna, zamiłowaniem – praca i wypoczynek na działce rekreacyjnej.
Jako radny będzie dbał o podnoszenie jakości kształcenia dzieci i młodzieży, w tym
modernizację bazy szkolnej, dynamiczną promocję miasta zmierzającą do pozyskiwania
nowych inwestorów, budowę stadionu miejskiego oraz modernizację istniejących obiektów sportowych, bezpieczeństwo dzieci.

T

yszanin, 54 lata, żona, trójka dzieci. Inżynier transportu. W przeszłości był członkiem
Zarządu Miasta Tychy (1994-1998) oraz wiceprezydentem miasta. Radny Miasta Tychy
V kadencji (2006 – 2010), wiceprezes klubu sportowego JUW-e, członek Zarządu Podokręgu
Tychy Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Jako radny pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, członka Komisji Finansów Publicznych, Komisji Kultury, Sportu i Turystyki. Z jego inicjatywy powołano np.: tyski TBS, MPGO „MASTER”, wybudowano nowe parkingi, place zabaw, powołano placówkę
przedszkolną w Wartogłowcu, wykonano infrastrukturę przeciwpowodziową w 1997 roku.
W nadchodzącej kadencji położy nacisk na kreowanie nowych miejsc pracy, rozwój budownictwa komunalnego, społecznego i indywidualnego, usprawnienie systemu komunikacyjnego w mieście (budowa łącznika Towarowa-Oświęcimska). Wesprze działalność klubów sportowych i budowę
obiektów sportowych. Zaangażuje się w dokończenie budowy szkoły w dzielnicy JUW-e.

Józefa

Witek-Pogorzelska nr 3

Krzysztof

Król nr 8

T

yszanin, 44 lata, mieszkaniec Mąkołowca. Żonaty, córka Alicja. Sympatyk i działacz
GKS Tychy. Prowadzi własną działalność gospodarczą, właściciel tyskiej restauracji
Szatnia i salonu Komandor. Jako radny będzie wspierał tyski sport, aktywnie włączy się
w prace zmierzające do budowy nowoczesnego stadionu miejskiego.

Z

wykształcenia pedagog. Pracowała w Fiat Auto Poland w Tychach. W latach 1998-2002
oraz 2002-2006 była radną, pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miasta, pracowała w Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz w Komisji Porządku Publicznego.
Jest wierna hasłu: „Jestem wśród Was i Wam chcę służyć” i stara się realizować składane
obietnice.
Za priorytet działań jako radnej, stawia sobie modernizację i budowę nowych dróg
w mieście. Podejmie działania na rzecz poprawy ochrony środowiska w Tychach poprzez
kontynuację programu mającego na celu ograniczanie niskiej emisji, będzie promować
małą i średnią przedsiębiorczość, co przyczyni się do poprawy lokalnego rynku pracy, włączy się w rozwój sportu i infrastruktury sportowej, budowę bazy wypoczynku i rekreacji dla
tyszan (Park Wodny). Będzie brała udział w pracach zwiększających poziom bezpieczeństwa w mieście oraz tych mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych.

Marzena
Stefan

Walter nr 9

M

ieszkaniec osiedla „B” Balbina. Jako radny chce zająć się sprawami bezpieczeństwa
mieszkańców okręgu wyborczego nr 1 poprzez zapewnienie godziwego spędzania czasu wolnego ludzi starszych, poprawę infrastruktury lokalnej – budowa nowych
chodników, montaż ławek na miejscowych placach. Zamierza włączyć się w organizację
spotkań seniorów w miejskich placówkach społecznych, postara się reaktywować działalność pomocową Polskiego Czerwonego Krzyża, którego w przeszłości był prezesem. Jako
prawnik z wykształcenia, będzie udzielał darmowej pomocy prawnej szczególnie potrzebującym, którym brak środków na ten cel. Zajmie się również promocją miasta z naciskiem
na jego dzieje historyczne, które służą integracji mieszkańców.

Kołodziejczyk nr 4

T

yszanka, mężatka, mama dwóch córek. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii
na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i studiów podyplomowych w zakresie menedżerskim, technologii informacyjnej i oligofrenopedagogiki.
Nauczyciel, realizuje od lat programy autorskie i projekty socjoterapeutyczne. Od lat
współpracuje z Urzędem Miasta w ramach akcji „Bezpieczne Tychy – Dość Milczenia”. Inicjator i współorganizator miejskiego konkursu dla gimnazjalistów nt. profilaktyki uzależnień.
Jako radna będzie realizować hasło: „Rozwój Tychów – to nasze wspólne dobro”. Będzie
otwarta na potrzeby i oczekiwania mieszkańców, zadba o bezpieczną, przyjazną, otwartą
szkołę zapewniającą najlepsze kształcenie i wychowanie dzieci, rozwój i edukację osób niepełnosprawnych, bezpieczeństwo w mieście, domu i szkole, rozwój sportu, podniesienie
poziomu usług medycznych, zmniejszenie bezrobocia, czyste środowisko i promocję miasta. Zwiększy pomoc społeczną dla potrzebujących.

Janusz
Ewa

Kołodziej nr 5

T

yszanka od 48 lat, z wykształcenia pedagog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego
Wydziału Psychologiczno-Pedagogicznego. Od 11 lat pełni funkcję dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 6 im. ks. Karola Palicy w Tychach. Pod jej kierunkiem placówka zyskała
nowy wygląd. Wspiera dzieci uzdolnione i potrzebujące pomocy. Prowadzi działalność
charytatywną, kieruje się dewizą „radości życia poszukuj w czynieniu dobra drugiemu
człowiekowi”. Jest wolontariuszem tyskiego hospicjum, działa w Stowarzyszeniu na Rzecz
Osób Chorych na Rdzeniowy Zanik Mięśni SMAK ŻYCIA.
Jako radna będzie promowała zdrowy tryb życia, popierała remonty szkół i przedszkoli (uruchomienie stołówki w SP 6), budowę i renowację boisk i placów zabaw, budowę
nowych parkingów, a także modernizację oświetlenia w mieście. Będzie dbała o bezpieczeństwo w dzielnicach Czułów, Mąkołowiec, Wilkowyje, Stare Tychy oraz osiedli A, B, C.

Piotr

Dulski nr 10

T

yszanin, 34 lata, absolwent Uniwersytetu Śląskiego, politolog, Radny Miasta Tychy V
kadencji (2006-2010). W swoim życiu zawodowym pełnił funkcję m.in. pełnomocnika
Marszałka Województwa Śląskiego ds. Kombatantów oraz asystenta Członka Zarządu Województwa Śląskiego. Laureat nagrody Srebrny Klucz Samorządowca (2009).
Jako radny uczestniczył w pracach związanych z realizacją takich projektów jak:
Szybka Kolej Regionalna, rewitalizacja Placu Baczyńskiego, zorganizowanie Targów Solarnych, remont Stadionu Zimowego, pomnik Powstańców Śląskich w Czułowie.
W następnej kadencji zaangażuje się w działania związane z: rewitalizacją Placu św.
Anny, budową kompleksu wodno-rekreacyjnego przy ul. Sikorskiego, budową nowoczesnego Stadionu Piłkarskiego i boisk ze sztuczną nawierzchnią, promowaniem wśród tyszan korzystania z odnawialnych źródeł energii.

Rosikowski nr 5

Od

50 lat mieszka w Tychach. Dr inż. nauk technicznych, związany z górnictwem –
przez osiem lat był dyrektorem ekonomiczno-handlowym Kopalni Piast, przez
dwa lata dyrektorem ekonomiki produkcji w kopalniach Piast, Ziemowit, Brzeszcze-Silesia,
Bolesław Śmiały. Wykładowca w Tyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Nauk Społecznych.
Jako nastolatek – zapaśnik, od dziesięciu lat jest w zarządzie zapaśniczego Górniczego
Klubu Sportowego Piast Wola.
Wziął udział w charytatywnym przedstawieniu „Kopciuszek i Krasnoludki” w 2009 r.,
z którego dochód przeznaczono na budowę Domu Hospicyjnego w Tychach.
Współpracował z władzami miasta m.in. przy rozpowszechnianiu modernizacji kotłów
węglowych i zamianach na ekologiczne piece retortowe.
Jako radny chce promować ekologię (solary, pompy ciepła), zajmie się poprawą jakości wód w Paprocanach i innych
zbiornikach w Tychach. Podejmie działania usprawniające komunikację w mieście (zwiększenie ilości połączeń w Mąkołowcu oraz JUW-e).

Anna

Krzystyniak nr 7

T

yszanka, mężatka, matka dwóch synów. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach wspierając rozwój dzieci, wiedzą i doświadczeniem dzieli się z rodzicami
oraz nauczycielami.
Wspiera rozwój Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej współpracując od wielu lat
z fundacjami i prywatnymi przedsiębiorcami (pozyskiwanie środków finansowych). Działa
na rzecz społeczności lokalnej. Od roku 2008 ławnik w Sądzie Rejonowym w Tychach.
Jako radna będzie kierować się hasłem: „Nie bądźmy obojętni na to, co nas otacza”.
Zadba o potrzeby ludzi starszych (poprawa jakości chodników, zwiększenie liczby ławek,
montaż oświetlenia), bezpieczną przestrzeń dla najmłodszych (budowa bezpiecznych placów zabaw, oferta teatru dla najmłodszych i klubu „małego melomana”), będzie promować akcję „Sprzątam po swoim
psie” oraz kampanię „Nie bądź obojętny na krzywdę zwierząt – reaguj! ”.

Grzegorz

Kołodziej nr 8

T

yszanin od urodzenia, 31 lat, wykształcenie wyższe. Po ukończeniu Politechniki Śląskiej
w Gliwicach pracuje w biurze projektowym.
Jako radny Rady Miasta Tychy będzie zajmował się inwestycjami związanymi z gospodarką wodno-ściekową w mieście, jego celem jest również poprawa skuteczności wykorzystania funduszy europejskich przeznaczonych na ochronę środowiska.

Ilona

Słomian nr 9

M

atka trójki dzieci, babcia czwórki wnucząt. Od 2003 r. Sekretarz Zarządu Społecznego
Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach, koordynator pracy wolontariuszy opiekujących się chorymi w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-społecznej „Hospicjum to też Życie” oraz programie „Lubię pomagać” organizowanym przez Fundację Hospicyjną w Gdańsku. Od niemal dziesięciu lat organizuje nabór wolontariuszy.
Inicjator rozpoczęcia budowy Domu Hospicyjnego w Tychach, koordynator I oraz II etapu jego budowy. Działa aktywnie w jadłodajni dla ubogich przy parafii p.w. św. Krzysztofa
w Tychach.
Jako radna będzie realizować hasło „Pomaganie wzmacnia”. Zajmie się pozyskaniem
środków na budowę Domu Hospicyjnego w Tychach, edukacją nt. „Idei Opieki Hospicyjnej” w tyskich szkołach, budową i wzmacnianiem wolontariatu młodzieżowego w mieście, usprawnieniem komunikacji
miejskiej m.in. przy ul. Oświęcimskiej.

Karol

Pawlik nr 10

T

yszanin, 36 lat, ojciec Mateusza. Od ośmiu lat związany ze sportem, kieruje działalnością
hokejowego klubu GKS Tychy. Współorganizator meczu Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy oraz hokejowych widowisk „Gwiazdy na Gwiazdkę”. Organizator meczu Gwiazd Ligi
NHL z Reprezentacją Polski w grudniu 2004 roku oraz trzech Turniejów Finałowych Pucharu
Polski. Od dwóch lat członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Hokeja na Lodzie.
Zasiadał w Komisji tworzącej Strategię Rozwoju Sportu w Tychach.
Jako radny zajmie się powołaniem Tyskiej Szkoły Hokeja na Lodzie, stworzeniem sportowych klas gimnazjalnych, promocją sportu wśród młodzieży poprzez organizowanie turniejów
międzyszkolnych i wyłanianiem zdolnych sportowców. Wraz z Mariuszem Czerkawskim stworzy
Fundację Pomocy dla Rozwoju Sportu Młodzieżowego w Tychach. Podejmie się zorganizowania
sprawnego transportu osób starszych i niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców dzielnic obrzeżnych, poprawi komunikację rejonu ul. Oświęcimskiej, doprowadzi do zwiększenia ilości miejsc parkingowych na osiedlach D,
E, F i oświetlenia ulic.
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Program prezydenta na lata 2010-2014
P R ZES T R ZEŃ m i e jsk A 2010 -2014

S p o rt i re k rea c j a 2 0 1 0 - 2 0 1 4

Miasto z klimatem i stylem!

K u l t u ra , e d u k a c j a , z d r o w i e 2 0 1 0 - 2 0 1 4

Miasto na miarę Euro 2012!

Jak i gdzie będziemy wypoczywać w 2014 roku? Komfortowo, w miejscach tętniących życiem, pełnych zieleni, w których chętnie zatrzymujemy się po to, aby odpocząć lub spotkać z przyjaciółmi. Na wzór placu Baczyńskiego powstaną
w mieście dwa kolejne reprezentacyjne place oraz dwa pełne
atrakcji parki. Korzystając z przykładów miast europejskich,
zachęcimy mieszkańców do zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Wspólnie z tyszanami planujemy realizować programy kulturalne obejmujące koncerty, plenerowe
spektakle, aktywne zabawy dla dzieci i rodziców.
Plac Baczyńskiego
Do 2014 roku w Tychach
Nową jakość zyska:

Miasto dużego formatu!

Jaka będzie miejska baza sportowa w 2014 roku? Nowoczesna, na miarę XXI wieku! Już dziś dzięki zmodernizowanym
obiektom sportowym Tychy, jako jedyne miasto w regionie,
mogą pochwalić się statusem centrum pobytowego na Euro
2012! Przez kolejne 4 lata nadal będziemy stawiać na sport
i rekreację. Wybudujemy m.in. kompleks wodno-rekreacyjny oraz nowoczesny i bezpieczny stadion, który będzie
miejscem rozgrywek piłkarskich i miejskich imprez. Już dziś
wiadomo, że na bezpieczne stadiony trafiają całe rodziny
z dziećmi, a nie tylko kibice piłki nożnej.
Kompleks wodno-rekreacyjny

Jak będziemy spędzać czas w Tychach w 2014 roku? Czas
wolny będziemy spędzać przy filiżance aromatycznej kawy
w oryginalnych wnętrzach Pasażu Kultury Andromeda czy
mediateki - nowoczesnej, interaktywnej biblioteki. Co będzie się działo w Tychach do 2014 roku? Z całą pewnością
ruszą kolejne miejskie kampanie społeczne, które stały się
już znakiem rozpoznawczym Tychów. Zadbamy o edukację
młodych tyszan - cztery tysiące uczniów skorzysta z dodatkowych, bezpłatnych zajęć rozwijających ich talenty i zdolności. Będziemy wspierać budowę stacjonarnego hospicjum,
które jest w mieście niezwykle potrzebne.

Do 2014 r. powstaną w mieście:

Do 2014 roku Tychy wzbogacą się o:

•

plac św. Anny wraz z nowymi parkingami na osiedlu A – zmodernizujemy plac, przywracając mu wyjątkowy klimat i unikatowy charakter najstarszego tyskiego osiedla, tym
samym podnosząc atrakcyjność turystyczną tego miejsca; wybudujemy także dodatkowe
miejsca parkingowe na osiedlu A - w sumie powstanie ich około 670

•

stadion miejski - wybudujemy nowoczesny obiekt na 15 tys. widzów spełniający
europejskie standardy, z nowoczesnymi trybunami, bezpiecznym zapleczem pozwalającym
na organizację imprez miejskich, koncertów, spotkań biznesowych, pikników rodzinnych,
z pomieszczeniami na restauracje, biura, sklepy, kluby fitness, sale konferencyjne

•

miejski deptak - ul. Bocheńskiego – wprowadzimy elementy architektury charakterystyczne dla wielkomiejskich deptaków, m.in. zieloną infrastrukturę, oryginalne meble miej-

•

kompleks wodno-rekreacyjny przy ulicy Sikorskiego - korzystając z szansy jaką
stwarza realizacja przedsięwzięcia wspólnie z Regionalnym Centrum Gospodarki Wodnej,

Park przy kościele bł. Karoliny Kózkówny

Stadion miejski

skie, oświetlenie, ławeczki itp.; przestrzeń deptaka zintegruje plac Baczyńskiego i staromiejski rynek
•
•

•

Ryneczek na Osiedlu K – zmodernizujemy plac, tworząc wśród przestrzeni mieszkalnej
miejsce z klimatem, przyjazne spotkaniom i wypoczynkowi mieszkańców
Park Centralny – stworzymy w śródmieściu 23 hektarowy teren zielony, przeznaczony
przede wszystkim do spacerów i aktywnego wypoczynku, z wyznaczonymi ścieżkami rowerowymi, do jazdy na rolkach, nordic walkingu, joggingu, z boiskami do gry
Park przy kościele bł. Karoliny Kózkówny – zagospodarujemy przestrzeń pomiędzy
aleją Piłsudskiego i ulicą Sikorskiego, przeznaczając ją na park - miejsce odpoczynku
i rekreacji dla całych rodzin z placami zabaw dla dzieci

Zadbamy o:
•

budowę nowych mieszkań komunalnych – nowe lokale
mieszkalne powstaną m. in. przy ulicy Nowokościelnej

•

nowe   place zabaw – kontynuować będziemy budowę kolejnych
miejsc zabaw dla dzieci - w pierwszej kolejności powstanie wodny plac
zabaw w Paprocanach

•

budynki szkół i przedszkoli – kontynuować będziemy dostosowanie ich do najnowszych standardów energetycznych i ekologicznych
oraz przeprowadzimy remont elewacji

KOMU N IK A CJ A 2 0 1 0 - 2 0 1 4

Pasaż Kultury Andromeda z galerią sztuki, małą salą kinową, kawiarnią, klubem muzycznym - będziemy tu organizować koncerty, wystawy, wernisaże, małe pokazy filmowe
i prelekcje, spotkania z osobistościami kultury i sztuki

•

Biblioteka Główna z mediateką i salą koncertową - nowoczesną bibliotekę
wyposażymy w wysokiej klasy sprzęt komputerowy z bezprzewodowym internetem i stanowiskami do słuchania muzyki, interaktywne centrum edukacji znajdzie swoje miejsce
w Zespole Szkół Municypalnych

•

obiekt lekkoatletyczny – po zakończeniu realizacji stadionu piłkarskiego wybudujemy stadion lekkoatletyczny

•

nowe boiska ze sztuczną nawierzchnią – kontynuować będziemy budowę kolejnych boisk przy szkołach i na osiedlach

•

nowa  infrastruktura rekreacyjna w Paprocanach – już rozpoczęliśmy budowę
pomostu spacerowego na jeziorze, wybudujemy wodny plac zabaw dla dzieci, wydzierżawimy działki pod lokale gastronomiczne
realizacja programu „Bike-owe zakręcone Tychy” – będziemy promować miasto jako centrum aktywnego życia, wykorzystamy m.in. leśne trasy do uprawiania nordic
walkingu, biegania i jazdy na rowerze

Wodny plac zabaw dla dzieci - Paprocany

•

nową siedzibę Muzeum Miejskiego przy pl. Wolności

•

stacjonarne hospicjum – będziemy udzielali wsparcia organizacyjnego i finansowego przy budowie budynku hospicyjnego

•

nową szkołę w Jaroszowicach

•

nowe miejsca w przedszkolach i żłobku

•

projekty edukacyjne dla 4 tys. tyskich uczniów: „Pierwsze koty za płoty na drodze
do Europy”, „Obrastam w piórka” – na ten cel z Unii Europejskiej pozyskaliśmy 4,5 mln zł

•

program „Nowoczesny uczeń w Nowoczesnej szkole” – zwiększymy dostęp
tyskich uczniów do nowoczesnych narzędzi elektronicznych, m.in przygotujemy szkoły do
korzystania z bezpłatnych e-podręczników tzw. e-booków

•

rozwój Uniwersytetu Trzeciego Wieku – poszerzymy ofertę zajęć dla tyskich seniorów

•

szlak kulturowy „Unikatowe Nowe Tychy”- za ponad 700 tys. z Unii Europejskiej będziemy promować zespoły urbanistyczne i obiekty powstałe w czasie budowy
tzw. Nowych Tychów, m.in. osiedle A

•

nowe propozycje spędzania wolnego czasu dla rodzin wielodzietnych w ramach projektu
3+ Liczna Rodzina

•

atrakcyjne imprezy plenerowe, takie jak: jarmarki świąteczne, koncerty, spektakle
teatralne, wystawy

•

nowe programy zdrowotne – będziemy zachęcać tyszan do udziału w bezpłatnych
badaniach profilaktycznych

W latach 2010 - 2014 zrealizuję następujące przedsięwzięcia: Do Katowic z dala od korków:
pociągiem
2010 – zakończymy remont dworca PKP
oraz budowę nowoczesnego peronu na potrzeby szybkiej kolei
2011 – za 40 milionów zł pozyskanych
z Unii Europejskiej wybudujemy 3
nowe stacje kolejowe - Tychy Lodowisko, Tychy ul. Grota-Roweckiego
oraz Tychy al. Bielska

szybko i wygodnie
Jak będziemy podróżować w 2014 roku? Wygodnie,
bez korków, szybko! Za 4 lata w Tychach powstanie jednolity system transportu. Ściśle zintegrujemy system komunikacji miejskiej z transportem
kolejowym oraz parkingami typu „parkuj i jedź”
(Park&Ride), dostosowując go m.in. do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Dzięki takim pomysłom już dziś Tychy uważne są za lidera rozwiązań komunikacyjnych na Śląsku. Nie dziwi więc
fakt, że nasze kilkuletnie starania zostały docenione i nowoczesne rozwiązania komunikacyjne
za około 300 mln zł sfinansuje Unia Europejska.

•

Pasaż Andromeda

wybudujemy nowy basen, a co ważne, realizując inwestycję w partnerstwie publicznoprywatnym nie będziemy angażować środków budżetu miasta

•

Biblioteka Główna z mediateką

Dworzec kolejowy

2012 – za 20 milionów zł pozyskanych z
Unii Europejskiej wybudujemy dwa
wielopoziomowe parkingi ułatwiające przesiadkę z samochodu na
pociąg oraz uruchomimy nowe przystanki autobusowe i trolejbusowe

2011 – linię Tychy - Katowice będą obsługiwać nowoczesne, klimatyzowane
szynobusy
samochodem
2011 - 2013 powstanie bezpieczne drogowe połączenie z Katowicami - za
253 mln zł pozyskanych z Unii Europejskiej zmodernizujemy drogę
krajową nr 1 (ul. Beskidzką). Dzięki
modernizacji powstaną m.in.:
• dwupoziomowe bezkolizyjne skrzyżowanie
z estakadą, oddzielające ruch tranzytowy
od lokalnego (na wysokości Straży

Pożarnej)
• nowa nawierzchnia na 6,5 kilometrowym odcinku od wyjazdu z lasu
czułowskiego
do granicy miasta z Kobiórem
• przejścia podziemne dla pieszych i
rowerzystów
w rejonie ulic Targiela, Edukacji, Modrzejewskiego i Przemysłowej
• bariery i ekrany dźwiękochłonne na
całym remontowanym odcinku
• dodatkowe pasy wyjazdowe w
kierunku Bielska-Białej i w kierunku
Katowic
• nowoczesne oświetlenie

Po mieście szybko i wygodnie
2011 – 2012 – zbudujemy połączenie drogowe ulicy Oświęcimskiej z ulicą Serdeczną
i drogą krajową nr 1 (ulicą Beskidzką)
2011 – 2014 – wybudujemy nowe ronda, ścieżki rowerowe
2011 – 2014 – zakupimy ekologiczne autobusy i trolejbusy
2011 – 2014 – systematycznie będziemy remontować nawierzchnię istniejących dróg
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Urszula

Paździorek-Pawlik nr 1

T

yszanka, 66 lat, mężatka, specjalista chorób wewnętrznych, radna Rady Miasta Tychy dwóch
ostatnich kadencji. Lekarz, pracę rozpoczęła w 1968 r. jako asystent Szpitala Miejskiego w Tychach, gdzie przeszła wszystkie szczeble kariery, do zastępcy ordynatora włącznie. W plebiscycie tygodnika „Echo” otrzymała tytuł Człowieka Roku 2004. Jako radna efektywnie zabiegała o zabezpieczenie
finansowe na realizację licznych inwestycji i remontów, angażowała się również w działania prozdrowotne (uchwała promująca zdrową żywność w sklepikach szkolnych oraz apel do Sejmu o szybkie
ustanowienie prawa zakazującego sprzedaż dopalaczy). W następnej kadencji będzie kontynuować
rozpoczęte inwestycje, remonty oraz realizować nowe zadania zgłaszane przez mieszkańców.

Mieczysław

Podmokły nr 2

T

yszanin, 58 lat, wykształcenie wyższe. Dyrektor ds. inwestycji w przedsiębiorstwie KOMBUD. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Tychy ds. Inicjatyw Inwestycyjnych, Radny Rady
Miasta Tychy czterech ostatnich kadencji. W Radzie Miasta zajmuje się pozyskiwaniem środków na realizację inwestycji mieszkaniowych, drogowych i sportowych.
W następnej kadencji zaangażuje się m.in. w działania związane z rewitalizacją Paprocan, budową aquaparku, opracowaniem planu przestrzennego dla Cielmic, wykonaniem nowych parkingów, modernizacją SP nr 40, przebudową skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Uczniowską.

Ryszard

Cichy nr 3

T

yszanin, 58 lat, żonaty, kierownik wydziału w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Oddział w Tychach. Do 1993 r. członek NSZZ Solidarność, sekretarz
w strukturach międzyzakładowych. Został jednym z członków grupy założycielskiej NSZZ
Kierowców Autobusowych. Po połączeniu w strukturę ogólnokrajową pełnił funkcję przewodniczącego federacji i wiceprzewodniczącego konfederacji. Jako radny Rady Miasta Tychy chciałby szczególny nacisk położyć na bezpieczną i tanią komunikację. Zajmie się też promocją sportu, rozwojem infrastruktury sportowej i miejsc wypoczynku.

Beata

Okońska nr 4

T

yszanka, 47 lat, mężatka. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie,
od 26 lat pracuje jako nauczycielka. Działa w Stowarzyszeniu „Inicjatywa Tyska”.
Współorganizatorka konkursu gimnazjalnego „Jestem wolny – nieuzależniony”. Jako
radna Rady Miasta Tychy zamierza dbać o rozwój edukacji i promować zdrowy styl życia
wśród dzieci i młodzieży. Będzie także angażować się w prace związane z rewitalizacją
Paprocan.

Halina

Szymkowska nr 5

T
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6

yszanka, 55 lat, mężatka. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji UŚ oraz
studia podyplomowe z prawa konkurencji na UJ. Pracuje jako główny specjalista
w UOKiK Delegatura w Katowicach. W latach 1997-2001 dyrektor Biura Poselskiego posła
Leszka Piotrowskiego. Inicjatorka powstania tyskiej SM „Weronika”, w której pełniła funkcję
przewodniczącej Rady Nadzorczej (1991-1997 oraz 2003-2009). W Radzie Miasta Tychy chce
się zająć rozwojem budownictwa mieszkaniowego, modernizacją placów zabaw, termomodernizacją budynków, tworzeniem nowych parkingów, podniesieniem poziomu bezpieczeństwa, tworzeniem nowych przedszkoli i żłobków, organizacją zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.
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Michał

Mariusz

Gramatyka nr 1

Mazur nr 6

T

yszanin, 41 lat, żonaty. Prywatny przedsiębiorca. Od 2002 r. Radny Rady Osiedla Cielmice, w pierwszej kadencji – skarbnik, w drugiej – przewodniczący zarządu osiedla
Cielmice. Współorganizator cyklicznych spotkań z mieszkańcami: Dzień Seniora, Festyn
Letni, Dzień Dziecka, Dożynki, Mikołajki, turnieje skata sportowego. Wiceprezes LKS
OGRODNIK. W Radzie Miasta Tychy będzie dbał o bezpieczeństwo mieszkańców, zamierza postulować o budowę obwodnicy dla samochodów wyjeżdżających z KSSE w Tychach. Zaangażuje
się w tworzenie planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Cielmice.

Mariusz

Strózik nr 7

T

yszanin, 38 lat, żonaty. Zastępca dowódcy zmiany w stopniu aspiranta w Komendzie
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach. Przewodniczący związku zawodowego strażaków Florian przy Komendzie Miejskiej PSP w Chorzowie. Jako radny będzie dbał
o bezpieczeństwo na osiedlach i rozwój infrastruktury drogowej. Chce postulować o ograniczenie
budowy hipermarketów. Zaangażuje się w działania związane z rewitalizacją Paprocan i rozbudowę umocnień przeciwpowodziowych. Zamierza rozwijać działalność sportową w mieście i edukować dzieci w zakresie ratownictwa medycznego.

Sebastian

Zupok nr 8

T

yszanin, 35 lat, żonaty. Doktorant GWSH w Katowicach oraz Instytutu Organizacji
i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w Warszawie. Ukończył studia podyplomowe
w University Central of Lancashire (Wlk. Brytania), uzyskując tytuł MASTER OF BUSINESS
ADMINISTRATION. Absolwent studiów podyplomowych na KUL. Pełni funkcję Dyrektora
Zarządzającego w firmie AQUA – Grupa SBS. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz MBA Association. W Radzie Miasta Tychy chce dbać o bezpieczeństwo mieszkańców
(rozbudowa i remont ulic, ciągów pieszych i oświetlenia, poprawa bezpieczeństwa przechodniów
na ulicach miasta, w szczególności na ul. Sikorskiego i Armii Krajowej, al. Piłsudskiego). Jego celem
jest także budowa nowych boisk i placów zabaw.

Dariusz

Bajorek nr 9

T

yszanin, 38 lat, żonaty. Pracuje w firmie telekomunikacyjnej. Wiceprezes ds. organizacyjnych
w klubie sportowym GKS TYCHY. Współtwórca dziecięcej szkółki piłkarskiej działającej przy GKS
TYCHY, współzałożyciel i członek zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego GKS TYCHY. Organizator
turniejowych spotkań dziecięcej piłki nożnej, imprez dla dzieci, zbiórki odzieży dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Promotor programu „3 + Liczna Rodzina”. W Radzie Miasta Tychy zaangażuje
się w działania związane z zagospodarowaniem wolnego czasu dzieci, młodzieży, osób samotnych
i starszych, budową boisk, poprawą warunków mieszkaniowych, zagospodarowaniem terenu szkoły
municypalnej i terenu po byłym targowisku, budową stadionu oraz rewitalizacją Paprocan.

T

yszanin, 39 lat, żonaty. Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, stały doradca Sejmowej Komisji Śledczej ds. ustalenia okoliczności śmierci Barbary
Blidy. Od 12 lat działa w tyskim samorządzie – jako radny, przewodniczący Rady Miasta, a od czerwca
2009 roku jako wiceprezydent ds. gospodarki przestrzennej. Będąc radnym, zainicjował kampanię społeczną „Bezpieczne Tychy – dość milczenia”, program zniżek „3+ Liczna Rodzina” i stypendialny program
dla studentów „Quod Discis Tibi Discis”. Jako wiceprezydent doprowadził do wydzierżawienia tyskiego
dworca, wprowadził możliwość płacenia kartą w urzędzie miasta i system komunikacji „naTYCHmiastowy sms”. Doprowadził do powstania nowoczesnego placu zabaw na osiedlu Balbina. Od kilkunastu lat
organizuje w Tychach festiwal szantowy Port Pieśni Pracy. Jako radny Rady Miasta Tychy będzie kontynuował swoje działania i wprowadzał kolejne, innowacyjne rozwiązania w naszym mieście
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Krystyna

Maciejewska nr 6

T

yszanka, 48 lat, mężatka. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Tychach, od lat zajmuje się oświatą. Jako radna Rady Miasta Tychy zamierza dbać o bezpieczeństwo i porządek na tyskich osiedlach. Chce zabiegać o to, by tyska edukacja spełniała europejskie
standardy. Będzie działać na rzecz rozwoju oświaty i współpracy międzynarodowej między szkołami.

Oprzondek nr 7

Karolina

Chemicz nr 2

T

yszanka, 29 lat, mężatka, politolog. Radna Rady Miasta od sierpnia 2009 roku. Prowadzi własną działalność gospodarczą. W Radzie Miasta zajmowała się bezpieczeństwem. Zorganizowała akcję, która miała
na celu wyposażenie dzieci i młodzież w elementy odblaskowe. Jest również autorem kampanii „A widzisz?
Bezpieczne dziecko na drodze”, której celem jest propagowanie bezpiecznych zachowań najmłodszych
uczestników ruchu drogowego. Została nominowana do nagrody „Osoba Roku” współorganizowanego przez
Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury.
Stworzyła stronę www.oppwtychach.pl, na której są umieszczone informacje o tyskich organizacjach pożytku publicznego. Wspierała kupców z Hali Targowej, uczestniczyła w pracach na rzecz ogrodu działkowego
„Róża”. W następnej kadencji zamierza dalej prowadzić akcję promującą odblaski, jak również zapewnić
mieszkańcom mobilne place ruchu drogowego. Będzie postulować o budowę zatok autobusowych.

T

yszanin, 41 lat, prowadzi działalność gospodarczą. Zawodowo grał w piłkę nożną
w takich drużynach jak GKS Tychy, Stal Mielec, Sokół Tychy, Okocimski Brzesko, Ruch
Radzionków. W 2002 roku uzyskał kwalifikacje trenera II klasy w piłce nożnej na Akademii
Wychowania Fizycznego w Katowicach. W Radzie Miasta Tychy zamierza angażować się
w działania mające na celu rozpowszechnianie sportu w naszym mieście. Istotna jest dla
niego także kwestia bezpieczeństwa na osiedlach.

Grażyna

Gierek nr 8

T
Wiesława

Sieczka nr 3

T

yszanka, 46 lat, mężatka, pielęgniarka oddziałowa na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach. Prezes Zarządu Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach. Otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Tychy
oraz Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach (tytuł „Integrator roku 2008”) za aktywizację społeczności lokalnej w celu budowania Domu Hospicyjnego. Jako radna chce pozyskiwać środki na budowę Domu Hospicyjnego w Tychach oraz propagować ideę opieki hospicyjnej
poprzez organizację w Tychach imprez artystycznych i kulturalnych. Jej celem jest zwiększanie
komfortu życia osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych (wymagających całodobowej
opieki) poprzez utworzenie w mieście placówki o profilu pielęgniarsko-opiekuńczym. Będzie
także postulować o stałą pomoc psychologiczną dla osób z diagnozą nowotworową.

Kania nr 10

yszanin, 24 lata, pedagog o specjalności resocjalizacja. Zawodowo zajmuje się promocją i reklamą. Jako radny Rady Miasta Tychy będzie postulował o poprawę bezpieczeństwa
w ruchu drogowym dla mieszkańców Cielmic (budowa chodników przy ul. Targiela), oczyszczenie
Jeziora Paprocańskiego, budowę osiedlowych parkingów, zwiększenie liczby patroli w godzinach
popołudniowych i wieczornych, poprawę bezpieczeństwa w szkołach i przyszkolnych obiektach
sportowych. Zaangażuje się w działania związane z budową kąpieliska, zagospodarowanie obiektu po Zespole Szkół Municypalnych, przebudowę ul. Oświęcimskiej.
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Robert
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Krzysztof

Woźniak nr 4

T

yszanin, 29 lat, żonaty. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, nauczyciel w Zespole Szkół nr 6 w Tychach. Prezes Tyskiego Klubu Siatkarskiego. Od 2007
roku jest Przewodniczącym Rady Osiedla Karolina. Członek Stowarzyszenia Inicjatywa Tyska.
Prowadzi w Tychach akcję „STOP pijanym kierowcom”. Współtwórca męskiej drużyny siatkówki w mieście, trener grup młodzieżowych MOSM Tychy. Inicjator Letniego Grand Prix w siatkówce plażowej w Tychach. W Radzie Miasta Tychy będzie dbał o bezpieczeństwo na naszych
osiedlach. Chce działać na rzecz rozwoju infrastruktury drogowej i ścieżek rowerowych oraz
nowoczesnego, kolejowego połączenia między Tychami i Katowicami. Zamierza wspierać budowę pasażu kulturalnego Andromeda, budowę Stadionu Miejskiego, utworzenie kompleksu
basenów przy ulicy Sikorskiego i rewitalizację ryneczku na os. K. Będzie się angażował w działania związane z budową obiektu lekkoatletycznego, nowych boisk sportowych i placów zabaw.

Paweł

Cybulski nr 5

T

yszanin, 35 lat, żonaty, politolog. Radny Rady Miasta Tychy w latach 1998 – 2002. Pracuje jako pracownik biurowy na stanowisku kierowniczym. W Radzie Miasta Tychy
będzie działał na rzecz rodzin oraz najsłabszych grup społecznych. Istotne dla niego jest
bezpieczeństwo na osiedlach. Jego celem jest doprowadzenie do utworzenia parku pomiędzy osiedlami „U” i „T” oraz „parku – pomnika Katyńskiego” w okolicy parafii p.w. bł.
Karoliny. Zamierza wspierać działania na rzecz Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum
im. św. Kaliksta I w Tychach i budowę Domu Hospicyjnego.

yszanka, 55 lat, mężatka. Dyplomowany nauczyciel, ukończyła Akademię Ekonomiczną
i Studia Pedagogiczne w Krakowie oraz studia podyplomowe. Obecnie na emeryturze.
Współautorka wdrożonego w 2001 roku projektu o nazwie Klub Terapeutyczny „Karolinka”,
nad którym patronat objął Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy. Autorka programu profilaktyczno-edukacyjnego „Eureka – można żyć lepiej”. W ramach profilaktyki
uzależnień wśród uczniów wraz z grupą młodzieży prowadziła kampanię dotyczącą przeciwdziałaniu alkoholizmowi wśród nieletnich pod nazwą „Jestem w porządku. Nie sprzedaję alkoholu małolatom”. Jako radna Rady Miasta Tychy chce działać na rzecz młodzieży i jej rozwoju,
zamierza tworzyć świetlice terapeutyczne i ośrodki pomocowe. Jej celem jest wspieranie najbardziej potrzebujących grup społecznych. Będzie dbać o bezpieczeństwo mieszkańców i postulować o zwiększenie nakładów na remonty dróg.

Adrian

Waliczek nr 9

R

odowity tyszanin, 33 lata, szczęśliwy mąż i ojciec. Żona Agnieszka jest nauczycielem
matematyki w gimnazjum, córeczka Aleksandra kilka dni temu świętowała piątą
rocznicę urodzin. Pracuje jako Product Manager w firmie, która wdraża nowe technologie dla przemysłu tworzyw sztucznych, poligrafii i zabezpieczeń. Jest członkiem Ruchu Obywatelskiego „Polski Śląsk” jak i Towarzystwa Obrony Zachodnich Kresów Polski.
Swoją energię oraz doświadczenie, które zdobył w karierze zawodowej oraz działalności
społecznej, pragnie wykorzystać w pracy na rzecz miasta oraz społeczności tyskiej.

Tomasz

Wyszyński nr 10

T

yszanin, 25 lat, wykształcenie wyższe – absolwent Politechniki Śląskiej i Akademii
Ekonomicznej w Katowicach. Pracuje na stanowisku specjalisty ds. technicznych
w branży przemysłowej. Od kilku lat działa w Stowarzyszeniu Inicjatywa Tyska, promuje
budowę tyskiego hospicjum i akcje na rzecz schroniska dla zwierząt. Jako radny Rady Miasta Tychy chce wspierać dalszy rozwój naszego miasta i angażować się w takie działania
jak: rozwój infrastruktury kolejowej, remonty dróg, budowa Stadionu Miejskiego, kompleksu basenów przy ulicy Sikorskiego, obiektu lekkoatletycznego, nowych boisk i placów
zabaw, renowacje najważniejszych punktów w tyskiej przestrzeni miejskiej oraz projekty
związane z edukacją i kulturą. www.wyszynski.tychy.pl

WYDAWCA

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miasta Tychy
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Andrzej

Dziuba nr 1

T

yszanin, od 10 lat prezydent miasta, uznany samorządowiec, zastępca przewodniczącego Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitarnego oraz członek Zarządu
Związku Miast. W 2010 roku w rankingu „Sukces mijającej kadencji”, podsumowującym
efekty 4 lat zarządzania sprawami lokalnymi, zajął 3. miejsce, tuż za prezydentem Sopotu
i Bielska-Białej. W 2008 r. w rankingu tygodnika „Newsweek” znalazł się wśród najlepszych
prezydentów polskich miast, zajmując 11. miejsce na 108. ocenianych samorządowców.
Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Wrocławskiej. Szczęśliwy mąż i ojciec dwóch
dorosłych już córek: Oli i Marty.
Najważniejszym jego celem jest to, by Tychy w 2014 roku stały się miejscem, w którym
wygodnie się żyje, i po którym łatwo się poruszać, miastem pełnym miejsc przyjaznych ludziom i kochanym przez swoich mieszkańców. Dlatego planuje m.in. za 300 mln zł pozyskanych już z Unii Europejskiej
zmodernizować system komunikacji w mieście, wybudować kompleks basenów przy ul. Sikorskiego, stadion miejski,
Pasaż Kultury Andromeda, Park Centralny, zmodernizować plac św. Anny i wspierać budowę stacjonarnego Hospicjum.

Henryk

Szczepańczyk nr 6

T

yszanin, 68 lat, mieszkaniec osiedla „L”, przed przejściem na emeryturę 35 lat pracował w szkolnictwie górniczym w Katowicach i Tychach. Posiada wyższe wykształcenie. Żona Maria pracuje w Zespole Szkół nr 2 w Katowicach. Szczęśliwy ojciec trójki dzieci,
które już ukończyły studia wyższe.
Doświadczony społecznik: od 15 lat kieruje ogrodami działkowymi w rejonie obejmującym Tychy oraz siedem sąsiednich miast. Jako działacz Polskiego Związku Działkowców
deklaruje reprezentowanie interesów członków Związku w Radzie Miasta. Gdy zostanie
radnym zaangażuje się m.in. w działania na rzecz osób starszych i będących w trudnej
sytuacji życiowej. Swoje doświadczenie zawodowe wykorzysta wspierając tworzenie programów dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Będzie także angażował
się w promocję zdrowego stylu życia.

Jarosław
Zygmunt

Marczuk nr 2

T

yszanin, 48 lat, Przewodniczący Rady Miasta Tychy w ostatniej kadencji, nauczyciel
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Wcześniej: nauczyciel w SP 40 oraz
w SP 37, a także dyrektor Szkoły Integracyjnej Fundacji Schola Nostra, Gimnazjum nr 6 oraz
SOSW. Żona – Gabriela jest nauczycielem w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi.
Jest ojcem dwóch córek: Małgorzaty i Natalii.
Pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Tychy doskonale sprawdził się jako
skuteczny organizator i mediator. Osobiście przeprowadził ponad 20 konsultacji z mieszkańcami miasta w sprawie reformy tyskich jednostek pomocniczych. Dzięki jego działaniom rady osiedli będą miały większy wpływ na decyzje dotyczące rozwiązywania istotnych spraw dla mieszkańców, takich jak: prace remontowe dróg, chodników, budowa
boisk osiedlowych czy remonty obiektów sportowo-rekreacyjnych. W przyszłej kadencji Rady Miasta szczególnie zaangażuje się m.in. w sprawy: doskonalenia warunków edukacji dzieci, usprawniania komunikacji drogowej, remontów ulic
i chodników oraz tworzenia miejsc parkingowych.

Gracka nr 7

T

yszanin, 26 lat, młody przedsiębiorca, absolwent politologii Uniwersytetu Śląskiego.
W wolnych chwilach pracuje jako dziennikarz dla portalu www.skokinarciarskie.pl.
Swoje pasje sportowe realizował także współpracując z Encyklopedią Piłkarską FUJI. Jako
student Uniwersytetu Śląskiego aktywnie działał w samorządzie studenckim. Organizator wielu ciekawych podróży, m.in. kolejowej wyprawy Siedmiogród-Bułgaria-StambułUkraina czy samochodowej Węgry-Serbia-Macedonia-Bułgaria-Rumunia-Mołdawia.
Gdy zostanie radnym zaangażuje się przede wszystkim w działania wspierające inicjatywy związane z budową obiektów kulturalno-sportowych, takich jak: przebudowa
stadionu, budowa obiektu lekkoatletycznego, Pasażu Kultury Andromeda, basenu. Planuje także podejmowanie działań na rzecz młodych przedsiębiorców. Ma wiele pomysłów
na organizację turniejów sportowych dla młodzieży pod egidą miasta Tychy. Chce także organizować spotkania ze znanymi sportowcami, ludźmi kultury i nauki.

Leon
Józef

Sobczyk nr 3

T

yszanin, 63 lata, inżynier geofizyk, absolwent AGH w Krakowie, jako uczestnik protestów studenckich w 1968 roku nie mógł przez kilka lat znaleźć pracy na rodzinnym
Śląsku. Po powrocie do Tychów, do emerytury pracował jako geofizyk w kopalni Ziemowit.
Jest szczęśliwym mężem, ojcem trojga dzieci i dumnym dziadkiem.
W 1989 roku zaangażował się w działalność samorządową. Został tyskim radnym,
a później wiceprezydentem miasta, przez dwie kadencje był także radnym sejmiku samorządowego. Posiada dużą wiedzę i doświadczenie z zakresu finansów publicznych – w Sejmiku Województwa Śląskiego i w Radzie Miasta Tychy pełnił funkcję przewodniczącego
Komisji Finansów. Od początku istnienia Związku Górnośląskiego zaangażował się w jego
patriotyczną działalność. Był także założycielem i pierwszym prezesem ogrodów działkowych „Polana”.

Kołodziej nr 8

T

yszanin, 70 lat, inżynier budownictwa, od 1955 r. zawodowo związany z rozbudową Tychów, pod jego kierownictwem powstało ok. 15 tys. mieszkań, 4 szkoły i kilka
przedszkoli. Doświadczony społecznik: radny miasta od 1966 r., organizator osiedlowych
festynów, dni sportu, dożynek oraz dni seniora. Żonaty, ma dwójkę dzieci: córkę Agnieszkę
i syna Grzegorza oraz trzech wnuków.
Gdy zostanie wybrany do tyskiej Rady Miasta zaangażuje się m.in. w działania związane z: modernizacją skrzyżowań na ulicy Mikołowskiej, budową nowych miejsc parkingowych, dbałością o czystość i porządek na osiedlach, zachowaniem walorów ekologicznych
potoków przepływających przez miasto, likwidacją budynków socjalnych z jednoczesnym
zapewnieniem ich lokatorom mieszkań w budynkach komunalnych, zwiększeniem liczby
miejsc w żłobkach.

Marek
Ewa

Podsiadło nr 4

T

yszanka, 55 lat, mieszkanka osiedla H-6, inspektor nadzoru robót budowlanych, długoletni pracownik samorządowy, posiada wykształcenie wyższe. Zawodowo nadzoruje projektowanie i realizację gminnych inwestycji drogowych. Jest członkiem Śląskiej
Izby Inżynierów Budownictwa. Razem z mężem Markiem są szczęśliwymi rodzicami córki
Agnieszki.
Doświadczony społecznik: od wielu lat swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe wykorzystuje w pracy na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej oraz aktywnie uczestnicząc w działaniach Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Miasta Tychy „Inicjatywa Tyska”, w którym pełni
funkcję członka komisji rewizyjnej. Gdy zostanie radną zaangażuje się przede wszystkim
w działania usprawniające komunikację drogową, zadba o remonty ulic i chodników oraz
tworzenie nowych miejsc parkingowych.

Zdzisław

Dzikołowski nr 5

T

yszanin, skuteczny samorządowiec, w swoim życiu zawodowym pełnił m.in. funkcję
wiceprezydenta miasta ds. społecznych. Jako radny Rady Miasta Tychy w latach 2002
– 2006 szczególnie angażował się w sprawy osiedla „R”. Dzięki jego staraniom wyremontowana została ulica Reymonta, powstało kilka nowych placów zabaw, odnowiono elewację
budynków mieszkalnych. Jest dumny z tego, że sprawuje mecenat nad chórem działającym przy Gimnazjum Nr 3 w Tychach, i że wspólnie z jego dyrygentką p. Izabelą Dawidowską brał udział w jego szerokiej promocji.
Gdy zostanie wybrany radnym Rady Miasta Tychy zajmie się głównie remontami dróg
i chodników na tyskich osiedlach, tworzeniem nowych miejsc parkingowych, dbałością
o czystość i porządek, budową placów zabaw. Zaangażuje się także w organizację i promocję tyskich imprez kulturalnych.

Gołosz nr 9

T

yszanin, z wykształcenia i zamiłowania nauczyciel – na co dzień pracuje w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z dziećmi niepełnosprawnymi. Jest animatorem
sportu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Swoje pasje sportowe realizuje również jako
trener piłki nożnej w UKS GKS Tychy. Były zawodnik I-ligowej ogólnopolskiej halowej drużyny Skała Inter Tychy oraz drugoligowego K.S. Rodakowski Tychy. Wspólnie z żoną Moniką
wychowuje 6-letnią córkę Julię.
Doświadczony społecznik: członek Rady Osiedla Żwaków (dwie kadencje) oraz Przewodniczący Zarządu Osiedla, pomysłodawca i pierwszy trener zajęć z piłki nożnej dla tyskich przedszkolaków, organizator festynów osiedlowych, współzałożyciel: stowarzyszenia społeczno-politycznego „Tyszanie – Teraz My” oraz Tyskiego Stowarzyszenia Sportów
Amatorskich, w ramach którego zorganizował ligę amatorskiej piłki nożnej dla 500 uczestników, jak również K.S. Rodakowski Tychy (II liga futsalu).

Maciej

Gramatyka nr 10

D

ziennikarz, redaktor archidiecezjalnego radia eM. Pasjonat nowych technologii,
twórca internetowych stacji radiowych, opiekun i współautor tematycznych portali
internetowych. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, bezpartyjny. Z żoną Joanną i pięcioletnim synkiem Frankiem mieszka w Tychach.
Jego zdaniem samorząd lokalny powinien być bezpartyjny, apolityczny, wolny
od działań podyktowanych nie dobrem mieszkańców, ale linią partii. W swoim życiu
zawodowym zajmuje się m.in. problematyką skutecznego budowania społeczeństwa
obywatelskiego rozumianego jako wspólne działania sąsiadów czy mieszkańców dzielnic. Swoją wiedzę i umiejętności chce wykorzystać w pracy samorządowej i udowodnić,
że każdy może mieć wpływ na to, jak się żyje w naszym mieście. Jest przekonany, że wszyscy tyszanie grają do jednej bramki – dla Tychów.

