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Wykształcenie

- lat 44,

wyższe

żonaty, syn Mikołaj.

ekonomiczne

-

absolwent

Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz studiów
podyplomowych na Politechnice Krakowskiej oraz
PWSZ w Oświęcimiu. Ekspert finansowy w banku. Radny
Rady Miasta Oświęcim w latach 2002-2014, od 2010.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta. Przewodniczący
Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Oświęcimiu.

MOJE CELE I PRIORYTETY
 działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości tworzącej miejsca pracy
 intensyfikacja starań dot. modernizacji kluczowych dróg na terenie miasta
oraz budowy północnej i południowej obwodnicy miasta
 zwiększenie dostępności do lekarzy specjalistów w miejskich ośrodkach
zdrowia
 wprowadzenie inteligentnego systemu sterowania ruchem w celu eliminacji
uciążliwych korków
 budowa nowoczesnych placów zabaw na każdym osiedlu oraz miejsc dla
ogólnodostępnej rekreacji

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
Wybory Samorządowe 2014

I. BEZPIECZEŃSTWO
Poprawa stanu bezpieczeństwa a co a tym idzie, jakości życia lokalnej społeczności
poprzez:
 Kontynuację budowy bezkolizyjnych rond, modernizację skrzyżowań, budowę
ścieżek rowerowych, efektywnego oświetlenia ulic, parków i skwerów
 Wykorzystanie potencjału straży miejskiej poprzez program „Aktywny i
uprzejmy Strażnik Miejski”:
1. Konsekwentne promowanie profesjonalizmu i zaangażowania w służbie,
2. Poprawę wizerunku Straży Miejskiej we współpracy z lokalnymi mediami,
3. Położenie szczególnego nacisku w pracy Straży Miejskiej na wykroczenia
dot. naruszania porządku publicznego, walki z wandalizmem, naruszania
ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi (sprzedaż alkoholu nieletnim),
zakłócania ciszy nocnej,
4. Ścisła współpraca z placówkami oświatowymi na terenie miasta,
5. Zbudowanie wśród społeczności lokalnej (za pośrednictwem Rad
Osiedlowych) zaufania do pracowników Straży Miejskiej przez wspólne
realizowanie programów profilaktycznych
6. Doposażenie Straży Miejskiej w skutery, rowery – celem objęcia patrolami
terenów zielonych (w tym wzdłuż Soły), gdzie mieszkańcy czują się
szczególnie zagrożeni i gdzie zakłócany jest spokój jak i porządek
publiczny.

II. EDUKACJA
Wszechstronny rozwój ucznia, jako nadrzędny cel, którym winny kierować się
miejskie

jednostki

oświatowe.

Optymalne

kształtowanie

umiejętności

wykorzystania nabytej wiedzy (w przedszkolach, szkołach podstawowych jak i
gimnazjach)

oraz

przygotowanie

dzieci

do

życia

i

pracy

współczesnego świata, należy przeprowadzić poprzez:
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w

warunkach

 Zmniejszenie liczebności klas, co pozwoli skoncentrować się podczas zajęć
na indywidualnych potrzebach każdego ucznia – konsekwencji podniesie to,
jakość i poziom edukacji,
 Współfinansowanie w większym stopniu Młodzieżowy Domu Kultury z uwagi
na to, iż korzystają z niego przede wszystkim uczniowie oświęcimskich szkół.
 Wydłużenie czasu pracy świetlic szkolnych jak i przedszkoli. Pozwoli to na
korzystanie z tych miejsc przez szersze grono dzieci i młodzieży. Wczesna
integracja dzieci z rówieśnikami pozytywnie wpływa na rozwój dziecka, co
jest nie do przecenienia w realiach współczesnego świata,
 Włączenie szkół gimnazjalnych do systemu naboru elektronicznego, co może
się przyczynić do przyciągnięcia uczniów spoza terenu miasta do miejskich
szkół (system ten z powodzeniem funkcjonuje w powiecie i pozwala na
efektywniejsze ściągnięcie uczniów spoza jego terenu)
 Efektywniejsze zagospodarowanie wolnych lokali w budynkach szkół i
gimnazjów (na dodatkowe miejsca przedszkolne, inne formy działalności
edukacyjnej prowadzone przez jednostki zewnętrzne) oraz wynajem ich na
cele komercyjne (także związane z szeroką edukacją), w celu pozyskania
środków na modernizację i remonty w jednostkach oświatowych,
 Zwiększenie autonomiczności placówek oświatowych, co pozwoli na większą
swobodę, ale i odpowiedzialność kierujących wspomnianymi placówkami –
w konsekwencji spowoduje to podniesienie oferty, pozytywną konkurencję a
w ślad za tym polepszenie edukacji w mieście

III. GOSPODARKA – INWESTYCJE – ROZWÓJ – INFRASTRUKTURA
Priorytety na najbliżej lata:
 Zintensyfikowanie prac i działań związanych z budową południowej i
wschodniej obwodnicy miasta (nowe mosty na Sole i Wiśle) i połączenia ich z
drogą ekspresową S-1 (Bielsko-Biała – Katowice) oraz Autostradą A4
(Katowice-Kraków)

– realizacja tych

inwestycji

jest
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najważniejszym

czynnikiem determinującym rozwój Oświęcimia w perspektywie najbliższych
dziesięcioleci i winna być najważniejszym celem działania wszystkich
lokalnych samorządowców z terenu całego Powiatu Oświęcimskiego.
 Działania zmierzające do wykupu udziałów w MPOŚ z wyłączeniem
zbędnego i uciążliwego (zdegradowanego i skażonego) majątku, jakim
obciążona jest obecnie Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków. Celem
takiej operacji będzie uniezależnienie od obecnego właściciela i prowadzenie
w dłuższej perspektywie racjonalnej i przewidywalnej gospodarki wodnościekowej w mieście,
 Przejęcie/wykup na preferencyjnych warunkach terenów i budynków
Jednostki Wojskowej w Oświęcimiu w celu stworzenia nowej bazy dla
przekształcenia ich na cele mieszkaniowe i small biznesowe.
 Opracowanie nowoczesnego i klarownego programu ulg podatkowych dla
biznesu ściśle powiązanego z tworzeniem nowych miejsc pracy.

IV. KULTURA I ROZRYWKA
Rynek Główny, jako centrum wydarzeń społecznych i kulturalnych:
 Wszelkie wystawy, wydarzenia kulturalne takie jak koncerty, przedstawienia
teatralne,

uliczne

happeningi,

wydarzenia

okolicznościowe

takie

jak

kiermasze świąteczne, festiwale smaku itp. winny odbywać się w obrębie
Rynku Głównego, na którym w przeszłości tożsame wydarzenia organizowali
mieszkańcy miasta.

V. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
Nadrzędnym celem jest stworzenie maksymalna poprawa zaspakajania potrzeb
mieszkaniowych. Cel ten należy realizować poprzez:
 Wyznaczenie obszarów kolejnych lokalizacji pod budownictwo mieszkaniowe
w

dostosowaniu

do

prowadzonych

prac

w

zakresie

infrastruktury

mieszkaniowej oraz dalsze konsekwentne uzbrajanie jeszcze posiadanych
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terenów,

na

których

możliwe

jest

powstanie

osiedli

budynków

wielorodzinnych oraz kompleksów domków jednorodzinnych,
 Opracowanie zasad zbywania lub bezpłatnego przekazywania terenu dla
własnego budownictwa komunalnego w tym dla budownictwa socjalnego,
oraz stworzenie ulg i preferencji cenowych dla podmiotów realizujących
budownictwo mieszkaniowe

VI. POLITYKA SPOŁECZNA
 Rozwijanie systemu pomocy dla osób starszych, poprzez:
1. Zapewnienie usług opiekuńczych i wspierających ludzi starszych w
miejscu zamieszkania, utworzenie Rodzinnego Domu Pomocy, rozwój
placówek wsparcia dziennego, inicjowanie klubów seniora, wsparcie
Hospicjum.
2. Udzielanie pomocy materialnej dla emerytów i rencistów z grupy ryzyka
socjalnego (pomoc w zakupie leków, opału, dodatki mieszkaniowe).
 Dalszy rozwój systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną:
Podejmowanie

inicjatyw

i

nowatorskich

rozwiązań

na

rzecz

ochrony

macierzyństwa i dziecka w rodzinie, rozwój form osłonowo - aktywizujących na
rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zwiększenie ilości miejsc w żłobku i
przedszkolach, utworzenie ośrodka profilaktyki środowiskowej dla młodzieży.
 Integracja grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym:
Rozwijanie aktywnych form pomocy osobom bezrobotnym, w tym zwłaszcza
bezrobotnym długotrwale, kobietom i młodzieży - stworzenie Centrum
Aktywności Lokalnej (CAL) z prawdziwego zdarzenia w oparciu o środki
Europejskiego Funduszu Społecznego
 Rozwój partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez:
Wspieranie organizacyjne, prawne i lokalowe powstających i istniejących
organizacji pozarządowych, promowanie idei wolontariatu i pozyskiwania
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wolontariuszy do współpracy w realizowaniu zadań dotyczących rozwiązywania
problemów społecznych.

VII. OCHRONA ZDROWIA
Prowadzenie cyklicznych

programów

profilaktycznych

oraz

zapewnienie

specjalistycznej opieki medycznej – z naciskiem na choroby najczęściej
występujące w populacji 60+. Szczególną formą opieki zostaną poddani najmłodsi
obywatele – zostanie wdrożony kompleksowy program badań i szczepień na
choroby, które obecnie stanowią zagrożenie cywilizacyjne a nie są ujęte w ogólnym
programie szczepień i profilaktyki.

VIII. SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK
Sport profesjonalny, amatorski oraz tworzenie warunków do codziennej rekreacji –
obszary te winny mieć swoje należne miejsce w działaniach samorządu (choćby z
uwagi na dotychczasową tradycję sportową, istniejące kluby i bazę sportową a
także wzrost popularności nowych form spędzania wolnego czasu przez
mieszkańców miasta). Najważniejsze cele w tym zakresie na najbliższe lata to
podjęcie działań (także w stosunku do istniejącej bazy) takich jak:
 Kryta pływalnia i teren wokół niej:
Modernizacja poprzez stworzenie obok istniejącej pływalni letniego kompleksu
sportowego, bezpiecznego dla mieszkańców, na który składać się będą: odkryty
basen, korty tenisowe, boisko do siatkówki plażowej, boisko do plażowej piłki
nożnej, plac zabaw dla dzieci.
W zakresie istniejącego obiektu: dobudowanie brodzika dla dzieci wyposażonego w
zjeżdżalnie,

drugiej

sauny

–

parowej

oraz

jacuzzi.

Wykonywanie

wyżej

wymienionych inwestycji w pełni zaspokoi potrzeby mieszkańców, bez konieczności
jeżdżenia do Brzeszcz, Kęt czy na Wolę.
 Lodowisko:
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Z uwagi na obłożenie istniejącego obiektu koniecznym jest wybudowanie drugiej,
nowoczesnej, małej wielofunkcjonalnej tafli – typowo treningowej. Podobne
rozwiązanie z powodzeniem funkcjonuje w wielu miastach Republiki Czeskiej. W
okresie wiosenno – letnim tafla może być przystosowana do „rolek”, lub po
rozłożeniu odpowiedniej wykładziny do gry w tenisa.
 Nowoczesne hale sportowe:
Biorąc pod uwagę możliwości finansowe budowa dużej, wolnostojącej hali
widowiskowo – sportowej wydaje się nieracjonalna. Docelowo bardziej logiczne i
uzasadnione jest budowa pełnowymiarowych (20 m x 40 m) hal z małymi trybunami
(wzorem ościennych gmin) przy szkołach miejskich. W kadencji 2010-2014 należy
wybudować przynajmniej jeden taki obiekt.
 Boiska przyszkolne:
Na terenie miasta szkoły dysponują fatalną bazą boisk sportowych, na których
nawierzchnia niejednokrotnie pamięta lata sześćdziesiąte XX wieku i bardzo często
zagraża bezpieczeństwu. Kierując się przykładem okolicznych miejscowości
(Bieruń, Trzebinia) należy stworzyć i wdrożyć harmonogram remontu boisk
wyposażając je w bezpieczne, nowoczesne, syntetyczne nawierzchnie (w imię
bezpieczeństwo naszych dzieci). Boiska będą wyposażone w oświetlenie, gdyż po
zakończeniu zajęć szkolnych będą one spełniały rolę boisk osiedlowych, ogólnie
dostępnych.
 Park „małpi gaj”:
Niestety Oświęcim jest pozbawiony miejsca, gdzie w przyjaznej atmosferze i w
otoczeniu zieleni można udać się na spacer. W nadchodzącej kadencji (po
dziesiątkach lat zaniechań) należy przywrócić teren pomiędzy Firmą Synthos S.A. a
Os. Chemików do należytego stanu, tj. wymienić nawierzchnie alejek w parku,
naprawić wszystkie ławeczki, zmodernizować i uzupełnić oświetlenie. Tak
odnowiony park będzie idealnym miejscem dla ludzi w każdym wieku do uprawiania
tzw. nordic walking (spacery z kijami).
 Ścieżki rowerowe:
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W XXI wieku jazda na rowerze jest jedną z najpopularniejszych form rekreacji
ruchowej. W Oświęcimiu konieczne jest wyremontowanie istniejących i rozbudowa
sieci dróg rowerowych. Koniecznym jest remont ścieżek wzdłuż ulic: Dąbrowskiego,
Tysiąclecia, Olszewskiego, jak i również w okolicach ulicy Bulwary i plantów nad
Sołą.

Doświadczenie

pokazuje,

że

kostka

brukowa

nie

jest

najlepszym

rozwiązaniem. Kierując się rozwiązaniem Europy Zachodniej (Holandia, Niemcy)
drogi rowerowe będą posiadały jednolitą nawierzchnię (asfalt itp.)
 Kruki:
Należy powrócić do starań o przywrócenie tego miejsca dla miejskiej rekreacji
(łącznie z odkupieniem istniejącego obiektu) tak, aby powstało bezpieczne miejsce
dla uprawiania sportów wodnych (kajaki, rowerki wodne itp.) Wydaje się, iż jest to
jedyne możliwe miejsce w Oświęcimiu do tego typu rekreacji.
 Sport kwalifikowany:
Unia Oświęcim - nazwa, którą kojarzy chyba każdy dorosły mieszkaniec Oświęcimia
i nie tylko Sport jest jedną z wizytówek miasta w całej Polsce, a niejednokrotnie w
Europie i na świecie. Miasto niewątpliwie – zgodnie z prawem (ustawa o sporcie
kwalifikowanym)

powinno

partycypować

w

utrzymaniu

sportowców,

w

szczególności drużyny hokejowej.
 Modernizacja stadionu:
Miasto takie jak Oświęcim powinno mieć funkcjonalny stadion na miarę XXI w.
Należy wznowić (zarzuconą w ostatnich latach) modernizację stadionu MOSIR-u
przy ulicy Legionów tak aby za kilka lat był przystosowany do organizacji
ponadlokalnych wydarzeń sportowych i kulturalno – rekreacyjnych.

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
Wybory Samorządowe 2014

POPIERAM
Macieja BULIŃSKIEGO – kandydata do Rady Powiatu (pozycja nr 2),
- lat 29, absolwent Informatyki oraz Administracji i Zarządzania na
Uniwersytecie Śląskim. Nauczyciel, trener i egzaminator ECDL,
instruktor

CISCO

Networking

Academy.

Współorganizator

Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego MIKROPROFESOR,
Społeczny Opiekun Zabytków. Sekretarz Rady Powiatowej SLD w
Oświęcimiu.
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