KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW
INICJATYWA MIESZKAŃCÓW RADZIONKOWA
Materiał finansowany przez KWW Inicjatywa Mieszkańców Radzionkowa

Drogę wytycza się idąc…
Szanowni Mieszkańcy Radzionkowa,
w 2006 roku po raz pierwszy w wyborach wystartowała Inicjatywa Mieszkańców Radzionkowa. Połączył nas Radzionków,
troska o jego rozwój i chęć wspólnego działania. IMR połączyła
osoby z różnych środowisk, z różnych organizacji. Była odpowiedzią na wcześniejszy monopol. Wtedy naszym hasłem wyborczym było Łączy nas Radzionków. To hasło było wyrazem
integracji różnych środowisk oraz wskazywało wartość i cel naszego działania.
W 2010 roku zaprosiłem Państwa do wspólnego podążania drogą rozwoju Radzionkowa. Idźmy dalej... takie było wtedy hasło
Inicjatywy Mieszkańców Radzionkowa. Przez cztery ostatnie
lata podążaliśmy razem. Dzisiaj dziękuję Wam za tę wspólną,
wspaniałą drogę. Dany jest nam czas tworzenia, czas wspaniałych zmian. Ale to się nie robi samo, to przede wszystkim
rezultat współdziałania, to rezultat zaangażowania wszystkich
nas – Mieszkańców. Często przywołujemy hasło Radzionków –
miasto ludzi z pasją. Cieszę się, że dla wielu z Was Radzionków
jest pasją. Jest miejscem, które kochacie. Mogę to powiedzieć
o liderach i członkach organizacji pozarządowych, mogę to powiedzieć o wielu z Was, którzy z troską dzielą się ze mną wszelkimi sprawami, dotyczącymi życia w Radzionkowie.
Od wielu lat idziemy razem, wspólnie. Łączy nas Radzionków.

Dziękuję za to.
Idąc razem wyznaczamy razem drogę, krok po kroku budujemy
nasze miasto, budujemy jego dzisiaj i jego jutro.
Chciałbym bardzo, abyśmy dalej wyznaczali drogę rozwoju Radzionkowa, idąc wspólnie. Wiele jest zadań i wyzwań. Co jest
do zrobienia wszyscy widzimy i wiemy. W tym roku opracowaliśmy wspólnie strategię rozwoju miasta. Wyznaczyliśmy nasze
priorytety i potrzebne przedsięwzięcia. Ważne jest, w jaki sposób będziemy tę strategię wdrażać.
Wierzę głęboko w to, że Inicjatywa Mieszkańców Radzionkowa udowodniła wielokrotnie, że jest grupą ludzi nastawionych
na współpracę, na współdziałanie. Wynika to głównie z tego,
że w tym gronie są osoby z różnych stowarzyszeń i przez pryzmat różnych środowisk patrzą na funkcjonowanie miasta.
Dlatego gorąco proszę o udział w wyborach. Szanowni Państwo,
przy urnie zdecydujecie, jaki będzie w przyszłości Radzionków.
Proszę również i gorąco zachęcam Państwa do wyboru kandydatów Inicjatywy Mieszkańców Radzionkowa do Rady Miasta
oraz kandydatów Inicjatywy Obywatelskiej Powiatu Tarnogórskiego do Rady Powiatu.
Drogę wytycza się idąc… Idźmy dalej wspólnie. 
Gabriel Tobor

www.inicjatywa.radzionkow.pl
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DROGĘ WYTYCZA SIĘ IDĄC
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KANDYDACI KWW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW RADZIONKOWA
NA RADNYCH RADY MIASTA RADZIONKÓW
EUGENIUSZ MAREK

Okręg wyborczy nr 1: Nałkowskiej, Miedziowa, pl. Okrzei, Szybowa, Wawelska
Emerytowany nauczyciel, wieloletni dyrektor Szkoły Górniczej w Rojcy, w szkolnictwie przepracował 36 lat. Radny
Rady Miasta Radzionków w kadencjach 2006-2010 oraz 2010-2014. Inicjator wielu inwestycji i działań społecznych w tej
części miasta. Żonaty, żona Helena również jest wieloletnim nauczycielem, obecnie na emeryturze. Córka Agnieszka
ukończyła Politechnikę Wrocławską na Wydziale Architektury, obecnie kończy studia doktoranckie.
Szanowni Mieszkańcy Rojcy,
Kończy się kolejna kadencja działalności Rady Miasta Radzionków, w której dzięki Waszemu poparciu, mogłem
pełnić funkcję radnego. Starałem się wsłuchiwać w Wasze głosy o problemach nurtujących naszą dzielnicę. W tej
kadencji wspólnie z moimi kolegami radnymi z Rojcy, staraliśmy się mieć wpływ na decyzje naszych władz, a dotyczących naszej dzielnicy. Nie zawsze jednak było to możliwe, gdyż decydowały o tym finanse. Należy jednak pamiętać,
że władza naszego miasta ma na uwadze dobro wszystkich jego mieszkańców. Kończąc, zwracam się z ponowną
prośbą do Was, szanowni Wyborcy, o poparcie na kolejną kadencję.

WOJCIECH GŁOGOWSKI

Okręg wyborczy nr 2: Artura, Bezpieczna

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Osnabrück w Niemczech, doktor nauk fizycznych.
Uczestniczył także w wielu konferencjach naukowych o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym. Pracował w Instytucie Onkologii w Gliwicach oraz w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od najmłodszych lat jest
zaangażowany w działalność społeczną. Od 2009 r. jest członkiem Śląskiego Stowarzyszenia Podróżniczego „Garuda”,
z którym już kilka razy współorganizował Festiwal Slajdów Podróżniczych. Wolny czas spędza aktywnie – na rowerze
lub na basenie. Lubi wędrówki górskie oraz podróże.
Szanowni Wyborcy!
Zwracam się z prośbą o poparcie mojej kandydatury w nadchodzących wyborach do Rady Miasta. Nawiązałem
współpracę z Inicjatywą Mieszkańców Radzionkowa, gdyż w obecnej kadencji organizacja ta wykazała się dużą
efektywnością w zarządzaniu naszym miastem oraz skutecznością w pozyskiwaniu funduszy unijnych. A zatem jest
to grupa profesjonalistów, z którymi warto współpracować. Swoją pracę społeczną pragnę wykonywać uczciwie, rzetelnie oraz z zaangażowaniem. Pragnę działać w porozumieniu oraz dla dobra mieszkańców Rojcy, w szczególności
mieszkańców ulic Artura i Bezpiecznej. Jeśli uważacie Państwo, że warto mi zaufać i powierzyć swój głos, proszę
o poparcie mojej kandydatury!

TOMASZ GOŚCINIAK

Okręg wyborczy nr 3: Południowa, Generała Sikorskiego, Jaracza, Średnia, Ks. Pawlaka,
Kużaja od nr 72A do nr 74D, Objazdowa, Strzelców Bytomskich
Lat 42, żonaty, jest ojcem syna i 3 córek, mieszka w Rojcy. Radny kadencji 2010-2014, absolwent Politechniki Śląskiej
oraz Uniwersytetu w Sztokholmie, gdzie obronił pracę MBA z zakresu zarządzania samorządami. W 1997 roku rozpoczął pracę w jednej z największych spółek giełdowych IT ComputerLand/Sygnity, gdzie zajmował się obsługą największych banków i firm telekomunikacyjnych w kraju. W 2006 roku pracował jako konsultant dla NATO w Belgii.
Zna język angielski i rosyjski. Jego pasją jest astronomia oraz uprawianie sportów wodnych, narciarstwa i biegania.
Szanowni Wyborcy!
W ostatniej kadencji udało się zakończyć wiele projektów pozytywnie wpływających na nasze miasto. Było to możliwe dzięki właściwemu wykorzystaniu funduszy unijnych. Jednakże dużo nowych projektów przed nami ze względu
na nowy okres przydzielania dotacji z Unii. W nowej kadencji chciałbym się zająć dalszą przebudową infrastruktury
miejskiej oraz polepszeniem jakości życia w mieście. Dzięki Państwa głosom wspólnie zbudujemy lepszy Radzionków! Z Rojcą i Radzionkowem związałem swoje życie, tutaj mieszkam, pracuję i realizuję się społecznie. Swój program zbudowałem w oparciu o Wasze sugestie, problemy oraz wizje przyszłości. Proszę o Państwa głos!

PIOTR TOBÓR

Okręg wyborczy nr 4: Huzarów, Lotników, Kirasjerów, Piechurów, Artylerzystów, Fizylierów,
Zwiadowców, Grenadierów, Kadetów, Wopistów, Skotnicka, Łąkowa, Komandosów, Saperów
Lat 64, wykształcenie średnie techniczne, żonaty, córka Ewelina, dziadek wspaniałych trzech wnuków. Od 1983 roku
mieszkaniec Rojcy, radny kadencji 2006-2010 i 2010-2014. Przez 44 lata pracy zawodowej związany z KWK „Powstańców Śląskich”, „Rozbark” i „Centrum”. Organizator licznych imprez kulturalnych. Pomysłodawca i wykonawca takich
inicjatyw, jak budowa domków lęgowych dla ptaków czy budowa latawców z uczniami szkół. Pomysłodawca tablic upamiętniających poległych górników parafii Radzionków i Rojca. Jego hobby to zbieranie etykiet zapałczanych i pudełek
zapałek, modelarstwo kolejowe, praca w ogrodzie, uprawa kwiatów, a także wędkowanie.
Szanowni Wyborcy,
Z Radzionkowem związany jestem od dzieciństwa, tj. 64 lata. Tutaj dorastałem, założyłem rodzinę, tutaj realizowałem się w pracy zawodowej, jak i pracy społecznej. To dzięki Wam przez ostatnie dwie kadencje mogłem przyłożyć
swoją rękę do tego, by Radzionków zmieniał się na lepsze. Darzyliście mnie szacunkiem i zaufaniem, dzieliliście się
ze mną swoimi problemami i zachęcaliście mnie do działania na rzecz naszego miasta czy osiedla. Jeżeli dostanę
od Was mandat zaufania to obiecuję, że w nowej kadencji chciałbym doprowadzić już zaczęte zadania do zakończenia. Jak i nowe, które wytyczam sobie za cel z Waszą podpowiedzią.
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KANDYDACI KWW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW RADZIONKOWA
NA RADNYCH RADY MIASTA RADZIONKÓW
MARIAN OSADNIK

Okręg wyborczy nr 5: Poprzeczna, Nieznanego Żołnierza, Szczęśliwa, Wandy,
Gwarków od nr 51 do nr 79, Kużaja od nr 1 do nr 70, Gierymskiego
Zamieszkały w Rojcy. Żonaty, troje dzieci, z zawodu technik elektryk. Były pracownik dozoru ruchu w KWK „Powstańców Śląskich”, obecnie na emeryturze. Od roku 1998 wraz z małżonką Marią zaangażowany w życie społeczno-kulturalne Radzionkowa. Radny Rady Miasta Radzionków I kadencji oraz kadencji 2010-2014. Nigdy nie był mu obojętny los
osób najbardziej potrzebujących wsparcia oraz pomocy. Zaangażowany w rozwiązywanie wielu problemów społecznych
oraz w prace związane z poprawą wizerunku przestrzeni publicznych w Rojcy. Wspiera liczne inicjatywy społeczne
i środowiskowe.
Szanowni Państwo,
Byłem radnym Rady Miasta I i IV kadencji. Nigdy nie był mi obojętny los osób najbardziej potrzebujących wsparcia
oraz pomocy. Doświadczenie, które nabyłem podczas pracy społecznej jako radny pozwoliło mi o wiele jaśniej zrozumieć najbardziej nurtujące problemy mieszkańców. Nasze miasto, a ostatnio szczególnie Rojca, w której mieszkam,
jest sukcesywnie rozwijającym się miejscem. Proszę o Wasz głos!

MAREK MINAS

Okręg wyborczy nr 6: Gwarków od nr 2 do nr 50, Lipoka,
Męczenników Oświęcimia od nr 37 do nr 62, Schwallenberga, Stypy, Windera, Mazura, Ogiermana,
Krasickiego, Szymały od nr 17 do nr 103, Pod Lipami, Gajdasa, Sienkiewicza, Unii Europejskiej
52 lata, absolwent i nauczyciel radzionkowskiego ogólniaka. Ukończył historię na Uniwersytecie Śląskim oraz trzy
kierunki podyplomowe. Współzałożyciel lokalnych pism, obecnie pisuje regularnie do „Adalbertusa” i „Radzionkoviany”. Twórca pierwszych witryn internetowych poświęconych historii i tradycjom radzionkowskim. Radny kadencji
2010-2014. Za swój największy sukces jako radnego uznaje remont ulic: Sienkiewicza, Pod Lipami, Szymały. Interesuje się dobrą książką, zwiedzaniem zabytków i historycznych miejsc oraz fotografią, zwłaszcza przyrodniczą.
Szanowni Państwo,
Cztery lata temu, dzięki Państwa poparciu zostałem radnym Rady Miasta. Przed nami kolejne wybory. 16 listopada
pójdziemy do urn wyborczych i zdecydujemy o kierunku rozwoju naszego miasta w ciągu czterech lat. Jest to ważna
decyzja dla każdego z nas. Proszę o poparcie. Przez ostatni okres Inicjatywa Mieszkańców Radzionkowa pokazała,
jak skutecznie zmieniać nasze otoczenie. Uczyńmy nasze miasto jeszcze bardziej przyjaznym.

MAREK WILCZEK

Okręg wyborczy nr 7: Lawendowa, Przyjaźni, Wiosenna, Adamieckiego, Miła, Barbórki,
Wspólna, Wiktorii, Larysza, Zwycięstwa, M. Dąbrowskiej, Kopernika od nr 1 do nr 16
Lat 36, żonaty, dwoje dzieci, zamieszkały w Radzionkowie. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Współzałożyciel
sieci komputerowej, obejmującej zasięgiem osiedle domków jednorodzinnych na „Górce”. Zatrudniony w Fabryce Maszyn
i Urządzeń TAGOR SA w Zabrzu. Wieloletni działacz społeczny, organizator imprez sportowych, współtwórca koncepcji
zagospodarowania Księżej Góry. Radny Rady Miasta Radzionków w kadencjach 2006-2010 oraz 2010-2014. Przewodniczący Komisji Komunalnej. Przewodniczący Klubu Radnych Inicjatywy Mieszkańców Radzionkowa.
Szanowni Państwo,
W mijającej kadencji Rady Miasta Radzionków wiele w naszym mieście się zmieniło, wiele wymaga jeszcze zmiany.
Uczestniczmy aktywnie w tych zmianach, angażujmy się w dynamiczny rozwój lokalny naszej małej ojczyzny, nie
pozostawajmy bierni wobec tego, co dla nas ważne i czego dobro leży nam na sercu. Weźmy udział w zbliżających się
wyborach samorządowych, bo tylko wtedy można powiedzieć – nie przegapiłem swojej szansy na lepsze jutro. Liczę
na Państwa postawę obywatelską i proszę o oddanie głosu na moją osobę.

KLAUDIUSZ JANIA

Okręg wyborczy nr 8: Długa (numery parzyste), Danielecka, Pankiewicza, Jordanówny, Szylera,
27 Stycznia, Piastowska, I Powstania, Czwartaków, Broncla, Pisalskiego,
Krzywa od nr 25 do nr 27, Sadowa od nr 90 do nr 106
Lat 30, kompozytor, aranżer, trębacz. Żonaty od roku – żona Maria. Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Od roku ma otwarty przewód doktorski w macierzystej uczelni. Jest organistą tytularnym
w Bazylice Matki Bożej Piekarskiej w Piekarach Śląskich. Oprócz tego prowadzi bogate życie kulturalne. Jest twórcą i zarazem dyrektorem wielu formacji muzycznych. Jako aranżer współpracuje na stałe z wieloma orkiestrami, zespołami i solistami o światowej marce. Jego hobby to historia współczesna. Na swoim koncie posiada kilkanaście nagranych płyt CD.
Szanowni Wyborcy,
Już wkrótce udamy się do urn po to, by wybierać nowy samorząd w naszym mieście. Jako radny mijającej kadencji
poddaję się Państwa ocenie. Tu się urodziłem, wychowałem i tu mieszkam, a więc jestem niejako Waszym „ziomkiem”. Będę się ubiegał o ponowny wybór i prosił o Państwa głos i zaufanie. Jak wiecie, nie sposób zrealizować
wszystkich planów w czasie jednej kadencji. Nadal chciałbym reprezentować Państwa na forum Rady Miasta i cieszyć się razem z Wami każdą pozytywnie załatwioną sprawą. Przed nami wielkie inwestycje dotyczące tej części naszego miasta, którą zamieszkujemy, a o które w tej kadencji mocno zabiegałem. Cały czas jestem do Państwa dyspozycji.
W związku z tym bardzo proszę Państwa o głos i poparcie w najbliższych wyborach.
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KANDYDACI KWW INICJATYWA MIESZKAŃCÓW RADZIONKOWA
NA RADNYCH RADY MIASTA RADZIONKÓW
DARIUSZ WYSYPOŁ

Okręg wyborczy nr 9: Sadowa od nr 36 do nr 88, Ks. Knosały od nr 61 do nr 75
Lat 42, żonaty, ojciec Natalii, Karoliny oraz Wojciecha. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Politechniki Częstochowskiej. Ukończył również Studia Podyplomowe na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki
Śląskiej w Gliwicach oraz Polsko-Austriackie Studium Menedżerskie. Uhonorowany przez Ministra Gospodarki Odznaką Honorową „Za zasługi dla Energetyki”. Przewodniczący Rady Miasta Radzionków kadencji 2010-2014, zaangażowany w działalność społeczną, organizator imprez sportowych.
Szanowni Wyborcy!!!
Powierzając mi rolę bycia Waszym radnym postawiliście przede mną wymagania, które realizowałem z pełnym zaangażowaniem, starając się podchodzić do każdej sprawy w pełni profesjonalnie. 16 listopada 2014 r. decydować
będziecie ponownie o przyszłości naszego miasta wybierając swoich przedstawicieli, dlatego oddaję się do Waszej
dyspozycji, gotowy do reprezentowania Waszych interesów w Radzie Miasta. Prosząc o poparcie deklaruję dalszą
pełną dyspozycyjność i wrażliwość na każdy zgłoszony przez Was problem. Wspólnie budować możemy przyjazne
miasto, pozwalające realizować swoje pasje, dbające o swoich mieszkańców.

ANDRZEJ HAJDA

Okręg wyborczy nr 10: Męczenników Oświęcimia od nr 1 do nr 36, Kilińskiego,
Długa (numery nieparzyste), Szymały od nr 1 do nr 16, Podchorążych,
Krzywa od nr 2 do nr 21, Śródmiejska od nr 3 do nr 32 b, pl. Jana Pawła II
Lat 45, pracownik administracji i obsługi jednej z radzionkowskich placówek oświatowych. Organizator akcji charytatywnych oraz koncertu „O uśmiech dziecka”. Koncertu, który corocznie gromadzi tłumy słuchaczy. Od wielu lat organizuje wypoczynek zimowy i letni dla najmłodszych mieszkańców miasta. Należy do Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
przy parafii św. Wojciecha w Radzionkowie oraz NSZZ „Solidarność” Oświata Ziemi Tarnogórskiej w Tarnowskich
Górach. Radny kadencji 2010-2014. Aktywny i wrażliwy społecznik.
Szanowni Państwo,
Dziękuję za zaufanie, którym obdarzyliście mnie podczas ostatnich wyborów. Wiele udało się zrobić, jednak nie sposób zrealizować wszystkich planów w trakcie jednej kadencji. Dlatego gorąco proszę o poparcie mojej kandydatury,
bym w pełni mógł kontynuować podjęte przeze mnie działania w trakcie mijającej kadencji.

STEFAN HAJDA

Okręg wyborczy nr 11: św. Wojciecha od nr 2 do nr 25A, Śródmiejska od nr 1A do nr 1D, Kopernika od nr 17
do nr 28, Plebiscytowa, Górna, Zejera, Magnoliowa, Gałczyńskiego, Księżogórska, Cmentarna, Lompy,
Grunwaldzka, Wielkopolska, Jaśminowa, Góra Powstańców Śląskich, Stolarska, Studzienna, Grzybowa
51 lat, magister inżynier, żonaty, dwójka dzieci. Pracownik dozoru maszynowego KWK „Bobrek-Centrum”. Pracował
również w kopalniach „Powstańców Śląskich” oraz „Rozbark”. Radny Rady Miasta Radzionków w kadencjach 19982002, 2006-2010, 2010-2014. Od września 2004 do czerwca 2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Rodziców
w Szkole Podstawowej nr 2 w Radzionkowie. Pasjonat dobrej książki, muzyki oraz przyrody, inicjator wielu działań
prośrodowiskowych i ekologicznych.
Szanowni Państwo,
Minione lata, to czas intensywnego rozwoju naszego miasta. Dzisiejszy Radzionków, to miasto całkiem inne od tego
sprzed kilkunastu lat, z wielkim potencjałem i szansą na dalszy dobry rozwój. Poprawa infrastruktury czy estetyki miasta, to tylko niektóre z wielu elementów, wpływających na możliwości wykorzystania potencjału naszego
Radzionkowa. Ponadto staliśmy się miastem przyjaznym, otwartym, wykorzystującym wszystkie możliwości jego
uatrakcyjnienia. Mam nadzieję, że Państwo, podobnie jak ja uważają, że konieczne jest kontynuowanie zmian, jakie
są prowadzone w Radzionkowie. Dlatego pragnę nadal być Państwa przedstawicielem w Radzie Miasta Radzionków.
Dziękując Państwu za współpracę, za wszelkie uwagi i sugestie, proszę o poparcie i głos w zbliżających się wyborach
samorządowych.

MICHAŁ DZIONSKO

Okręg wyborczy nr 12: św. Wojciecha od nr 26 do nr 90, Klasztorna, Chodkiewicza, Srebrna, Szeroka,
Kowalska, Skryta, Pożarna I, Pożarna II, Kraka, Ciasna, Sobieskiego, A. Krzywoń, Holewiny, Orzechowska

Lat 36, żona Marcelina, córki Paulina i Magdalena. Absolwent Politechniki Częstochowskiej oraz Uniwersytetu Śląskiego. Radny kadencji 2010-2014. Od 15 lat związany zawodowo ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach, gdzie
pracuje w Biurze Transportu i Dróg Publicznych. Społecznie związany z klubem sportowym MKS „Sokół” Radzionków
oraz Stowarzyszeniem Trasy Rowerowe, działającym na terenie Powiatu Tarnogórskiego.
Szanowni Wyborcy!
Wybory samorządowe zbliżają się bardzo dużymi krokami. Kogo wybrać, komu zaufać i powierzyć przyszłość miasta na kolejne 4 lata? Mieszkańcy wybór mają dość duży, ale wielu z nich nie wie jeszcze na kogo zdecyduje się
oddać swój głos. Ostatnia kadencja pokazała, że skutecznie realizujemy wizję mieszkańców Radzionkowa. Dlatego
proszę o poparcie mojej osoby jako przedstawiciela Inicjatywy Mieszkańców Radzionkowa. Zawsze najważniejsza
dla mnie była współpraca. Wierzę, że zdobyta wiedza oraz doświadczenie pozwolą rozwiązywać problemy naszego
okręgu oraz miasta.
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ŁUCJAN MARUSZCZYK

Okręg wyborczy nr 13: św. Wojciecha od nr 91 do nr 141, Piwna,
Wapienna, Piaskowa, Staszica, Nakielska, Pietrygów, Słowackiego, Obrońców Pokoju,
Norwida od nr 25 do nr 65 (numery nieparzyste), Władysława Stanisława Reymonta
Lat 50, żona Bogusława, syn Artur. Wieloletni prywatny przedsiębiorca, obecnie pracownik Bytomskiego
Przedsiębiorstwa Komunalnego. Radny dwóch poprzednich kadencji. Społecznik od zawsze, osoba wrażliwa
na potrzeby mieszkańców, ceniąca sobie nade wszystko kontakt z mieszkańcami, służąca im swoją pomocą.
Nie boi się nowych wyzwań i wytyczonych mu celów. Jest osobą kreatywną i konsekwentną, dążącą do realizacji stawianych sobie zadań. Zawsze były ważne dla niego losy okolicy, w której mieszka.
Szanowni Państwo!
Kiedy osiem lat temu obdarzyliście mnie zaufaniem, wybierając na swojego reprezentanta w Radzie Miasta, wiedziałem, że czeka mnie wiele wyzwań. Dzięki determinacji i Państwa sugestiom, wspólnie zrealizowaliśmy wiele celów tak, aby każdy z Was znalazł tutaj coś dla siebie. Niemniej czeka nas jeszcze
wiele pracy. Pragnę kontynuować zaczęte prace i chcę doprowadzić do poprawy estetyki naszego miasta,
w szczególności tzw. „Starego Końca”.

DAWID TOMCZYK

Okręg wyborczy nr 14: Ks. Knosały od nr 1 do nr 20, Brzechwy, Rowowa, Kruczkowskiego, E. Plater,
Stoińskiego, Wrodarczyka, Franiela, Chełmska, Norwida od nr 1 do nr 23 (numery nieparzyste),
Norwida od nr 2 do nr 50a (numery parzyste)
Lat 24, kawaler, wykształcenie wyższe, absolwent radzionkowskiego ogólniaka oraz Politechniki Śląskiej.
Od piętnastu lat tancerz i solista Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”, członek zarządu Stowarzyszenia Miłośników Zespołu Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”. Wspólnie z koleżankami i kolegami ze stowarzyszenia współrealizuje wiele projektów kulturalnych, m.in. ogniska patriotyczne związane ze świętami państwowymi, Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych „Fyrtek”. Współorganizator wielu imprez
kulturalnych i projektów społecznych.
Szanowni Wyborcy!
Jako Państwa sąsiad zwracam się z uprzejmą prośbą o oddanie głosu na moją osobę. Dotychczas nie byłem związany z ruchem samorządowym oraz działalnością społeczną, ale kiedyś musi być tego początek.
Swoją osobą chcę wnieść do Rady Miasta Radzionków podejście świeże, młode i nowe. Znają mnie Państwo z innej strony, jako osobę tańczącą i reprezentującą nasze miasto na festiwalach oraz przeglądach
w naszym kraju oraz poza jego granicami. Należę do osób otwartych i bezpośrednich, dlatego chciałbym
być radnym, będącym blisko potrzeb ludzi, silnie związanym ze swoimi wyborcami, ich problemami i ich
wizjami rozwoju miasta. Proszę o Państwa głos w nadchodzących wyborach samorządowych.

URSZULA PLUSKOTA

Okręg wyborczy nr 15: Sadowa od nr 1 do nr 34, Ks. Knosały od nr 22 do nr 59,
Ks. Knosały od nr 77 do końca
Mężatka, troje dzieci i czworo wnucząt. Wieloletni pracownik Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom”. Radna Rady Miasta Radzionków w kadencjach 2006-2010 oraz 2010-2014. Laureatka konkursu Samorządowiec
Roku 2013. Inicjatorka wielu inwestycji miejskich służących społeczności Radzionkowa, mocno zaangażowana w pracę samorządu, współorganizuje i wspiera liczne akcje charytatywne. Członek Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich Archidiecezji Katowickiej działającego przy parafii św. Wojciecha w Radzionkowie. Interesuje
się florystyką, kocha kwiaty, dobrą muzykę. Kolekcjonuje stare młynki.
Szanowni Państwo,
Osiem lat temu obdarzyliście mnie Państwo swoim zaufaniem. Podczas tych kadencji, w których pełniłam
obowiązki radnej Rady Miasta Radzionków powstało w naszym mieście wiele inwestycji. Nowy ośrodek
zdrowia, generalny remont CK „Karolinka”, nowe drogi, chodniki, place zabaw, nowa hala sportowa
oraz ciągłe zmiany, które zachodzą na terenie Księżej Góry. Nie zapominamy też o naszych najmłodszych.
Remontowane są szkoły i przedszkola. Również Biblioteka Miejska przy ul. Knosały dzięki generalnemu
remontowi ma nowe oblicze. W dalszym ciągu chciałabym być rzecznikiem interesów naszych mieszkańców, zabiegając o kolejne inwestycje realizowane przez gminę.
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KATARZYNA KLAKLA
45 lat, mężatka, dwoje dzieci (16 i 13 lat). Jest lekarzem, specjalistą chorób wewnętrznych i diabetologii. Adiunkt Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, pracuje w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chorób
Wewnętrznych w Bytomiu, w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 oraz w Poradni Diabetologicznej przy tym
szpitalu. Jako nauczyciel akademicki kształci specjalistów zdrowia publicznego i dietetyki, jest opiekunem przyszłych magistrów z tych dziedzin.
Moja rodzina od pokoleń jest związana z Radzionkowem. Ja to miasto kocham i związałam z nim
swoje życie i życie moich dzieci, które tu uczęszczają do szkół. Moje wykształcenie i zainteresowania
zawodowe rzutują na moje plany i zamierzenia, związane z ochroną zdrowia, profilaktyką i propagowaniem zdrowego stylu życia. Zawsze byłam aktywnym uczestnikiem i współorganizatorem imprez
kulturalnych i sportowych na terenie Radzionkowa i dołożę starań, aby ich ilość i dostępność rosła.
W osiem lat kadencji powiatu udało się zrealizować kilka spraw. Ufam, że nowa rada i zarząd powiatu będą bardziej przyjazne.

KAZIMIERZ GWÓŹDŹ
62 lata, żonaty, ojciec dwóch córek, od urodzenia mieszka w Radzionkowie, posiada wykształcenie budowlane, pracuje w Urzędzie Miejskim w Bytomiu. Reprezentując przez trzy kadencje (1998-2006 oraz
2010-2014) interesy mieszkańców Radzionkowa w Radzie Powiatu, wykazał się kompetencją, rzetelnością, a przede wszystkim skutecznością w podejmowanych przez siebie zadaniach. Zawsze aktywnie
wspiera działalność organizacji pozarządowych. W ramach działalności społecznej angażuje się w życie
społeczności lokalnej. W trosce o rozwój fizyczny dzieci i młodzieży współtworzył Młodzieżowy Klub
Sportowy „SOKÓŁ” Radzionków. Jest miłośnikiem dobrej muzyki i sportu. Otwarty na kontakty z ludźmi i wrażliwy na ich problemy.
Szanowni Wyborcy!
Od wielu lat pracuję na rzecz naszej społeczności. Mimo trudności, jakie dotykają budżet jednostek
samorządu terytorialnego, aktywnie wspieram działania w powiecie tarnogórskim, które są niezwykle ważne dla mieszkańców i dla miasta. Dzięki poparciu, jakiego udzieliliście mi w 1998, 2002 i 2010
roku, mogłem reprezentować Was w powiecie tarnogórskim. Był to dla mnie zaszczyt, ale i ogromne
wyzwanie. Starałem się wykonywać swoje obowiązki jak najlepiej, mając na uwadze nasze wspólne
dobro. Ubiegam się ponownie o mandat radnego powiatu tarnogórskiego z listy Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogórskiego. Za każdy głos poparcia dziękuję.

WŁADYSŁAW TWARDOWSKI
59 lat, urodzony w Radzionkowie. Ma żonę Jolantę i trzy córki. Emerytowany górnik. W latach 19951999 członek prezydium NSZZ „Solidarność”, KWK „Powstańców Śląskich”. Prezes Stowarzyszenia
w Obronie Praw Emerytów i Rencistów Górniczych w Radzionkowie. Obecnie prezes Klubu Emerytów
Górniczych w Radzionkowie. Celem jego działalności jest pomoc byłym pracownikom zlikwidowanej
kopalni „Powstańców Śląskich”. Organizuje spotkania, na których podejmuje dyskusje o problemach dotyczących emerytów i rencistów z naszego miasta. Poza działalnością społeczną zajmuje się kolarstwem
górskim, sportem. Współorganizator obchodów Barbórki w Radzionkowie.
Szanowni Mieszkańcy,
Jako radny powiatowy chcę zmienić i zrobić coś pozytywnego dla mieszkańców naszego powiatu,
aby nam wszystkim żyło się zwyczajnie lepiej. Wspierają mnie wspaniali ludzie, którzy od wielu lat
aktywnie działają w różnych stowarzyszeniach i związkach. Proszę o oddanie głosu na moją osobę.
W ostatnich latach wspólnie wiele przeżyliśmy. Cała moja działalność była skierowana na pomoc ludziom potrzebującym, szczególnie górnikom ze zlikwidowanej kopalni „Powstańców Śląskich”. Moje
doświadczenie, wiedzę którą zdobyłem, chciałbym wykorzystać w Radzie Powiatu. Przeżyliśmy wiele,
udało się dużo. Idźmy dalej!!! Proszę o poparcie.
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EWA KLARENBACH
56 lat, wykształcenie wyższe ekonomiczne, mężatka, matka dwóch dorosłych synów: Grzegorza i Wojciecha. Od urodzenia jest mieszkanką Radzionkowa Rojcy. Od 1982 roku pracuje jako specjalista
ds. technicznych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu. Obecnie członek rady
nadzorczej spółki Rad-Med Sp. z o.o. – przychodni przy ul. Gajdasa. Nauczyciel i wykładowca z dziedziny ekonomii i rachunkowości, swój czas poświęca pomaganiu innym w rozwiązywaniu różnorakich
problemów.
Szanowni Państwo,
Po raz pierwszy kandyduję do Rady Powiatu Tarnogórskiego. Zdaję sobie sprawę, iż nie posiadam
„bagażu” samorządowca, lecz wiedza i doświadczenie z różnych dziedzin pozwalają mi analizować
zjawiska, wyjaśniać przyczyny ich powstania i formułować sposoby osiągania celów. Przygotowana jestem do rozwiązywania skomplikowanych problemów, których nie brak w kierowaniu dużymi
projektami na rzecz powiatu i lokalnej społeczności. Lubię przebywać wśród ludzi – to właśnie dla
nich – dla Państwa chcę pracować i Wam służyć swoją pomocą. Kieruję się uczciwością, nie unikam
również podejmowania tematów trudnych i pozornie nieistotnych. Za każdy oddany głos na moją
osobę – z góry dziękuję.

ALINA PLETNIA
45 lat, od urodzenia mieszka w Radzionkowie, z tym miastem związała swoje życie zawodowe. Jest
mężatką i matką dwójki dzieci. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Akademii
im. Jana Długosza w Częstochowie. Jest nauczycielem dyplomowanym. Od 19 lat pracuje w Zespole
Szkół Specjalnych w Radzionkowie – początkowo jako nauczyciel klas młodszych, a obecnie jako nauczyciel matematyki na wszystkich etapach edukacyjnych. Pracując z dziećmi nie tylko poświęca im
swój czas, ale także angażuje w to całą swoją osobowość.
Szanowni Wyborcy,
Najważniejszym zadaniem, jakie sobie stawiam jest wykorzystanie posiadanego doświadczenia
w pracy społecznej do rozwiązywania znanych mi problemów mieszkańców Radzionkowa, a także reagowanie na wszelkie wnioski, uwagi i sugestie moich wyborców dotyczące funkcjonowania naszego
miasta. Chcę dążyć do wzmacniania pozycji Radzionkowa w planach rozwoju powiatu tarnogórskiego. Dlatego proszę o Państwa głos i szansę pracy na rzecz naszego miasta. Wasze wsparcie pozwoli
mi na realizację naszych wspólnych celów i dalszy zrównoważony rozwój, gwarantujący naszą wspólną przyszłość.

RUDOLF SOBCZYK
57 lat, żonaty, ojciec dwójki dorosłych już dzieci, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ukończył liczne studia podyplomowe i specjalistyczne z dziedziny zarządzania w biznesie i administracji
publicznej. Obecnie pełni funkcję Sekretarza Miasta Radzionków. Od 13 lat jest przewodniczącym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Koła im. Jana Pawła II przy parafii św. Wojciecha w Radzionkowie.
Działa społecznie w kilku organizacjach związanych z pomocą dla rodzin znajdujących się w potrzebie.
Współorganizator wielu imprez rekreacyjnych i charytatywnych. Jest animatorem rozwoju szachów, jako
dziedziny wszechstronnie przygotowującej młodych do życia w odpowiedzialności.
Szanowni Wyborcy!
Od pokoleń moja rodzina jest związana z Radzionkowem. Moje doświadczenie zawodowe, wieloletnią
działalność społeczną i zaangażowanie w życie samorządu chcę przekazać jako wkład, który pozwoli skutecznie wykorzystać potencjał powiatu tarnogórskiego z korzyścią dla mieszkańców Radzionkowa. Pragnę pracować na rzecz wspierania rozwoju rodziny, kształtowania aktywnego i zdrowego
trybu życia, godnego życia dla osób o niskich dochodach, niepełnosprawnych i seniorów. Jestem
aktywnym uczestnikiem i organizatorem wielu imprez rekreacyjno-sportowych i akcji pomocowych
na terenie Radzionkowa i dołożę starań, aby tak było dalej.
Proszę o poparcie!
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