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Zmiana stylu

Kampania wyborcza rozpo-
częta, poznaliśmy głównych 
graczy - teraz warto przyjrzeć 
się ofercie, którą przygotowa-
li dla nas - dla mieszkańców. 
Komitet Wyborczy Wybor-
ców Krzysztofa Turzańskiego 
chciałby Państwu zaoferować 
coś, czego nikt inny jeszcze nie 
proponował - współrządzenie 
miastem. Nie przez przypa-
dek posługujemy się hasłem 
„współpraca to klucz do sukce-
su”.

Naszym celem jest budowa 
społeczeństwa obywatelskiego, 
rozwój miasta i poprawa wa-
runków życia. Nie posługujemy 
się sloganami, nie składamy 
pustych obietnic. Przygotowa-
liśmy obszerny, szczegółowy 
program wyborczy, z którego 
będziecie nas Państwo mogli 
rozliczyć, a który zostanie za-
prezentowany na początku li-
stopada. 

Dziś chcielibyśmy przede 
wszystkim zwrócić Państwa 
uwagę na konieczność zmiany 
stylu rządzenia. Decyzje nie 
powinny zapadać w zaciszach 
gabinetów, ale w porozumieniu 
z mieszkańcami. Konsultacje 
społeczne to jednak dziś całko-
wicie puste określenie, a władza 
nie bierze pod uwagę żadnych 
sygnałów płynących od miesz-
kańców. Chcemy to zmienić.

Nie jesteśmy członkami żad-
nej partii politycznej, nie inte-
resuje nas polityka i niepotrzeb-
ne spory ideologiczne. Wszyscy 
jesteśmy mieszkańcami Piekar 
Śląskich i interesuje nas nasze, 

lokalne podwórko i jego roz-
wój. Lista społeczna Krzysztofa 
Turzańskiego to komitet wy-
borczy, który stworzyli zwykli 
mieszkańcy naszego miasta. 
To ludzie aktywni, członkowie 
organizacji pozarządowych, 
działacze, pasjonaci i lokalni 
patrioci. W tej niezwykłej gru-
pie nie ma osób przypadkowych 
czy anonimowych. 

Kandydaci do Rady Miasta 
z listy Krzysztofa Turzańskie-
go nie zabrali się do pracy tuż 
przed wyborami, tylko od lat 
aktywnie działają na różnych 
płaszczyznach dla dobra spo-
łeczności lokalnej. To członko-
wie Komitetu Obywatelskiego, 
osoby działające w ramach 
projektu UMWETU i innych, 
mniej lub bardziej formalnych 
organizacji społecznych. 

W wyborach samorządowych 
będziemy musieli określić czego 
potrzebują Piekary Śląskie. Na-
szym zdaniem dobrego gospo-
darza, człowieka, który zwróci 
uwagę na problemy zwykłych 
ludzi i zacznie je rozwiązywać. 
Gwarantuje to jedynie Krzysz-
tof Turzański, człowiek niezwy-
kle zaangażowany w życie Pie-
kar Śląskich, społecznik i osoba 
bezpartyjna, nie związana z 
żadną partią polityczną.

21 listopada o fotel prezy-
denta rywalizować będzie kan-
dydat Prawa i Sprawiedliwości 
- Monika Lisińska-Kotowicz, 
popierany i mocno związany z 
Platformą Obywatelską Stani-
sław Korfanty oraz nasz kan-
dydat, kandydat mieszkańców 
Piekar Śląskich - Krzysztof Tu-
rzański.

Przyglądajcie się Państwo 
naszej - całkowicie pozytywnej 
- kampanii wyborczej. Wspól-
nie stworzyliśmy program 
wyborczy, który będziemy po 
wyborach realizować. Razem. 
Współpraca to klucz do sukce-
su.

Sława Umińska

Krzysztof Turzański - kandydat na Prezydenta Piekar Śląskich

Krzysztof Turzański, kan-
dydat na prezydenta Piekar 
Śląskich swojej kampanii 
wyborczej nie rozpoczął od 
oświadczenia czy konferencji 
prasowej. Po prostu wyszedł 
do ludzi - prosto na ulice mia-
sta. Wraz z wszystkimi kan-
dydatami do Rady Miasta 
odwiedził wszystkie dzielnice 
zbierając listy poparcia. 

- Nie zamierzam zamykać 
się w gabinecie, nie zmienię nu-
meru telefonu, adresu e-mail i 
dalej będę pisał mojego bloga. 
Mój program wyborczy powstał 
w oparciu o dyskusje, które 
prowadziłem z internautami i 
mieszkańcami dlatego jestem 
przekonany, że spełni oczeki-
wania piekarzan. Wyszlismy na 
ulice, bo to doskonała okazja, 
żeby spotkać się bezpośrednio - 
tłumaczy Krzysztof Turzański, 
kandydat na prezydenta Piekar 
Śląskich.

I to wyjście zrobiło wrażenie. 
Radni przyjechali specjalnym 
autobusem sztabu wyborcze-
go, który od razu zyskał nazwę 
"Krzysiobusu". Dzięki takiej 
mobilności pokazaliśmy się we 
wszystkich dzielnicach miasta. 
Pogoda dopisała dlatego z przy-
jemnością rozdawaliśmy nasze 
materiały wyborcze, flagi, balo-
niki i długopisy mieszkańcom. 

I spotkaliśmy się z dużą życzli-
wością i zrozumieniem. Była to 
doskonała okazja, żeby poznać 
wszystkich kandydatów do 
Rady Miasta z listy społecznej 
Krzysztofa Turzańskiego. Nie 
brakowało dyskusji o przyszło-
ści miasta, problemach i drob-
nych sprawach, którymi należa-
łoby się zająć. 
- Zaskoczyła mnie życzliwość 

mieszkańców. Ludzie sami pod-
chodzili do stolika podpisać 
listę poparcia. Zebralibyśmy 
znacznie więcej podpisów gdy-
by nie to, że większość czasu 
przeznaczyliśmy na rozmowy. I 
nie żałujemy. To było w naszej 
akcji najbardziej wartościowe 
- mówi Helena Warczok, kan-

dydatka do Rady Miasta. Za 
wszystkie uwagi, słowa otuchy 
i poparcie (zebraliśmy kilkaset 
podpisów) serdecznie dzięku-
jemy. Nasze akcje będziemy re-
gularnie powtarzać. 

- Współpraca to nie slogan, 
to podstawa naszego progra-
mu. Tak pracowaliśmy przez 
ostatnie lata i w tym samym 
stylu prowadzimy kampanię wy-

borczą. I jestem przekonany, że 
mieszkańcy to docenią - uważa 
Krzysztof Turzański.

Kampania wyborcza  
- rozpoczęta!
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Jest Pan głównym rywalem 
Stanisława Korfantego w wal-
ce o stanowisko prezydenta 
Piekar Śląskich.
Tak naprawdę nie rywalizuję ze 
Stanisławem Korfantym, tylko 
walczę o realizację innej wi-
zji przyszłości Piekar Śląskich 
niż moich kontrkandydatów. 
Chciałbym, żeby w naszym mie-
ście po prostu było normalnie. 
Zależy mi na budowie społe-
czeństwa obywatelskiego, czyli 
- aktywnego i zaangażowanego 
w życie miasta. Do tego potrzeb-
na jest umiejętność współpracy 
ponad podziałami polityczny-
mi. Rozumiem, że organizacje 
pozarządowe i społeczne to nie 
konkurencja dla władzy, ale jej 
wsparcie. I zamierzam to wyko-
rzystać.

Jaka jest Pana wizja prezy-
dentury?
Prezydent przede wszystkim po-
winien gwarantować rozsądne i 
skuteczne zarządzanie miastem, 
a jego działania powinny być 
jasne i przejrzyste. Dlatego jed-
nym z podstawowych punktów 
mojego programu wyborczego 
jest tworzenie budżetu zadanio-
wego dla Piekar Śląskich. Poza 
tym otwartość i współpraca z 
wszystkimi, którym na sercu leży 
dobro naszego miasta.

Konkretnie jakich zmian 
można się spodziewać jeśli zo-
stanie Pan prezydentem?
Jeśli chodzi o cele strategiczne 
to myślę, że między poszczegól-
nymi kandydatami nie będzie 
rozbieżności, a każdy prezydent 
będzie opierał się na celach wy-
znaczonych między innymi w 
strategii rozwoju miasta. Wszy-
scy zdajemy sobie sprawę, że 
jedną z priorytetowych spraw 
jest poprawa warunków i roz-
wój Szpitala Miejskiego oraz 
budowa basenu. Szczegółowe 
cele określa program wybor-
czy, jednak zasadaniczo zależy 
mi na zmianie stylu rządzenia. 
Chcę być prezydentem współ-
pracującym z mieszkańcami, 
biorącym pod uwagę ich zdanie 
i oczekiwania. Wspólnie będzie-
my budować przyszłość naszego 
miasta. Nie zamierzam zamykać 
się w gabinecie i w jego zaciszu 
tworzyć kolejne plany. Proble-
my związane z edukacją muszą 
być rozwiązywane wspólnie ze 
środowiskiem szkolnym, czyli 
dyrektorami, gronem pedago-
gicznym i... rodzicami. To samo 

dotyczy kwestii służby zdrowia, 
komunikacji czy bezpieczeń-
stwa. 

Ma Pan pomysł na wykorzy-
stanie mocnych stron miasta?
Tradycyjnie Piekary Śląskie 
są kojarzone z Bazyliką i Ura-
zówką. Niestety, po drodze zgu-
biliśmy kilka innych mocnych 
punktów. W zewnętrznej promo-
cji miasta można 
było wykorzystać 
ogromny sukces 
szczypiornistów 
Olimpii Piekary 
Śląskie, znany w 
całym kraju bieg 
„Solidarności”, 
czy fantastyczny 
pomysł jakim był 
Festiwal dla Je-
zusa. Z zupełnie 
niezrozumiałych 
powodów za-
miast promować 
-  marginalizuje-
my działalność 
OK Andaluzja i 
niewykorzystu-
jemy potencjału 
„Skrzydeł”. Te 
wszystkie rzeczy 
mogą sprawić, 
że o Piekarach 
Śląskich będzie 
głośno w całym 
kraju, a taka roz-
poznawalność 
miasta w połą-
czeniu z auto-
stradą A1, dobrze 
przygotowanymi 
terenami inwesty-
cyjnymi i dobrym 
podejściem do 
przedsiębiorców 
musi zaowoco-
wać inwestycja-
mi oraz nowymi 
miejscami pracy.

A co jest naj-
większym pro-
blemem Piekar Śląskich?
Największym problemem jest 
fakt, że tracimy mieszkańców. 
Społeczeństwo się starzeje, a 
młodzi ludzie wyprowadzają się 
do innych miast lub wyjeżdżają 
za granicę w poszukiwaniu pra-
cy. To musi się zmienić. Trzeba 
sprawić, że nasze miasto stanie 
się atrakcyjne do zamieszkania i 
zacznie konkurować z ościenny-
mi miastami. Mamy atuty, tylko 
do tej pory nie potrafiliśmy ich 
wykorzystać. To do Piekar Ślą-
skich powinni wprowadzać się 

mieszkańcy ościennych miast 
- piekarzanie z wyboru. Dla-
tego konieczne jest wspieranie 
budownictwa mieszkaniowego. 
Osiedle Na Lipce to kropla w 
morzu potrzeb.

Na każdym kroku podkreśla 
Pan swoją bezpartyjność.
Dzięki naszej apolityczności bę-
dziemy budować przyszłość na-

szego miasta nie oglądając się 
na partyjne polecenia czy wy-
tyczne. Stworzyłem społeczną li-
stę kandydatów do Rady Miasta 
i są to ludzie aktywni, członko-
wie organizacji pozarządowych, 
działacze, pasjonaci i lokalni 
patrioci, którym leży na secu 
rozwój naszego miasta. Poli-
tyczne gierki nas nie interesują. 
Dlaczego to takie ważne? Jerzy 
Buzek kiedyś powiedział, że w 
małych miejscowościach prym 
wiodą "czyści" samorządowcy, 
czyli tacy ludzie, którzy nie przy-

wiązują się specjalnie do partii 
politycznej, ale działają na rzecz 
samorządności loklalnej. I to 

jest zdrowe, normalne. Jerzy 
Buzek, z którym zresztą ukoń-
czyliśmy tę samą szkołę średnią, 
jest autorytetem, z którym nie 
będę polemizował.

Jest Pan znany w Piekarach, 
ale niektórzy się zastanawia-
ją kim tak naprawdę jest 
Krzysztof Turzański?
Jestem zwykłym człowiekiem, 
dokładnie takim jak inni miesz-
kańcy naszego miasta. Spoty-
kamy się na imprezach kultu-
ralnych, rywalizujemy podczas 
zawodów sportowych, mijamy 
się na ulicach miasta i dysku-
tujemy w internecie. Nie jestem 
ani ideałem, ani takim potworem 
jakim chcieliby mnie widzieć 
konkurenci. Popełniłem w życiu 

kilka błędów, poniosłem porażki, 
ale przecież nie ważne ile razy 
człowiek upada, tylko jak i ile 
razy się podnosi. 

Niektórzy twierdzą, że Tu-
rzański nie nadaje się na pre-
zydenta.
Oczywiście. Bo jest za młody, 
niedoświadczony i to jeszcze 
dla niego za wcześnie. Słysza-
łem te argumenty. Niektórzy 
zapominają, że Stanisław Kor-
fanty, Andrzej Żydek, czy Jerzy 
Polaczek zaczynali swoją ka-
rierę dokładnie w moim wie-
ku. A gdyby porównać nasze 
doświadczenie z tego okresu to 
okazałoby się, że więcej auttów 
jest po mojej stronie. Mam wie-
dzę, doświadczenie i niezbędne 
kompetencje do pełnienia tej 
roli.  

Jest Pan piekarzaninem czy 
nie?
Dostałem niedawno maila, w 
którym ktoś napisał, że Pieka-
rzanin to człowiek mieszkają-
cy tutaj z dziada pradziada. 
Jeśli będziemy tak hermetycz-
ni to niedługo zabraknie nam 
mieszkańców. Do Piekar przy-
jechałem przed niespełna 
dziesięcioma laty i związałem 
się z miastem poprzez pracę, 
znajomych, a następnie  zde-
cydowałem się właśnie tutaj 
zamieszkać. Jednym słowem 
sercem jestem Piekarzaninem. I 
myślę sobie, że swoją postawą i 
pracą na rzecz miasta zasłuży-
łem sobie na takie traktowanie. 
Jestem takim samym mieszkań-
cem jak inni. Po prostu praca, 
którą wybrałem – wydawanie 
gazety sprawiła, że jestem nie-
co bardziej rozpoznawalny. Ale 
tak naprawdę niewiele nas róż-
ni. 

Ale nie wszyscy decydują się 
na kandydowanie na najwyż-
szy urząd.
Nie wszyscy mają takie możli-
wości, zaplecze, wiedzę i umie-
jętności, żeby sprostać temu 
wyzwaniu, ale Konstytucja RP 
daje taką możliwość każdemu. 
Zresztą nigdy nie sądziłem, że 
znajdę się w takim miejscu, w 
jakim jestem teraz. Po prostu 
zależy mi na Piekarach Ślą-
skich a z pozycji dziennikarza 
i społecznika nie mogłem nic 
więcej zrobić. Bariery stawia-
ne przez władzę były zbyt duże. 
Stąd trudna dla mnie decyzja o 
kandydowaniu. 

Jestem zwykłym człowiekiem 

Szczery dialog ze wszystkimi to naj-
lepszy pomysł na Piekary Śląskie.



Beata Proszowska,
rzecznik prasowy UM 
w Tarnowskich Górach,

- Lubię współpracować z Krzysz-
tofem, bo jest konkretny, zdecydo-
wany i wie czego chce. Kiedy coś 
trzeba zmienić lub zrobić inaczej 
jest gotowy wysłuchać współpra-
cowników. Jestem przekonana, że 
będzie dobrym szefem. 

Robert Langer,
uczeń,

- Uczestniczyłem w warsztatach 
dziennikarskich prowadzonych 
przez Krzysztofa Turzańskiego 
i byłem pod wrażeniem. To nie 
był wykład z dziennikarstwa, ale 
gorąca dyskusja o sposobach i 
różnych metodach podejścia do 
tematu. To dziennikarze decydują 
o sposobie przedstawienia faktów 
i równie łatwo stworzyć laurkę, 
jak paszkwil. Uzyskanie obiek-
tywnego materiału jest znacznie 
trudniejsze. Zaimponowała mi 
energia i pasja z jaką Krzysztof 
mówił o tym wszystkim.

Mariusz Kurzątkowski,
radny Bytomia, przyjaciel Krzysztofa

- Widziałem jak zachował się 
Krzysztof, kiedy zachorowała jego 
babcia. Była sparaliżowana, a on 
jedyny z całej rodziny spędzał z 
nią każdą wolną chwilę. Dzień za 
dniem. Zrobił wszystko co w ludz-
kiej mocy, żeby mogła normalnie 
żyć. I każde święta spędzała nor-
malnie z rodziną. W tym temacie 
był absolutnie bezkompromisowy. 

Maciej Leśnik,
były wydawca w Telewizji Silesia 

- Tytan pracy. W telewizji nie było 
drugiego takiego reportera. Nie 
wiem czy kiedykolwiek zdarzyło 

się, żeby Turzański wrócił bez ma-
teriału, na który został wysłany. 
Kiedy mieliśmy problem i brako-
wało ludzi - zrobił dwa pełne ma-
teriały i na dodatek tzw. „voice”. 
Wszystkie zostały wyemitowane 
tego samego dnia 

Maria Chmielewska,
mama Wojtka, 

- Mój syn chodził na zajęcia 
Karate prowadzone przez pana 
Krzyśka. Byłam bardzo zadowo-
lona, bo miał gdzie wykorzystać 
swoją energię. Strasznie żało-
waliśmy, kiedy treningi zaczęły 
prowadzić inne osoby. Krzysztof 
ma wyjątkowy dar i niesamowity 
kontakt z dziećmi. 

Arek Białek,
organizator wyprawy na Islandię

- Zaproponowałem Turzańskie-
mu kajakarstwo górskie. Boi się 
wody, ale.. dał sobie radę. Lubi 
nowe wyzwania, ale też zna gra-
nicę swoich możliwości. 

Henryk Widera,
50 Harcerska Drużyna Wodna,

- Turzański to dziwna postać. 
Idealista. Jako harcerz zawsze 
postrzegał świat w kolorach 
czarnym i białym. Nie uzna-
wał kompromisów między tym 
co dobre, a co w jego przeko-
naniu złe. Z wiekiem, jak to w 
życiu, przekonał się, że nie za-
wsze można utrzymać taki wy-
raźny podział, bo czasami po-
jawiają się odcienie szarości. 
Sam popełnił błędy, których 

z pewnością do dziś żałuje. 
Jestem jednak przekonany, że 
wyciągnął z nich odpowiednie 
wnioski.

Aneta Kowaluk,
dawna sąsiadka Krzysztofa,

- Ludzi można oceniać po tym jak 
traktują zwierzęta. Krzysztof miał 
starego psa i nigdy nie zdecydo-
wał się go uśpić. Saba chodziła 
w pampersie, bo nie kontrolowa-
ła czynności fizjologicznych, ale 
dożyła późnej starości (ponad 20 
lat). Niewiele osób zdecydowało-
by się na opiekę nad taką starusz-
ką. 

Michał  Radoch,
sportowiec,

- Poznaliśmy się na siłowni. Ćwi-
czył metodycznie według samo-
dzielnie ułożonego planu. Nie 
sądziłem, że będzie sobie radził z 
dużymi ciężarami, ale dość szyb-

ko pokonał magiczną barierę - 
ciężar ponad 100 kilogramów. 

Jarosław Adamski,
kolega ze studiów,

- Na studiach robił co mógł, 
żeby unikać zajęć. Wolał pra-
cować i ćwiczyć, ale nie prze-
szkadzało mu to w uzyskiwa-
niu najlepszych wyników. Jest 
zakręcony, ale zawsze można 
było na nim polegać. 

Krzysztof Turzański oczami innych ludzi
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Dlaczego warto poprzeć kanydatów
z listy społecznej Krzysztofa Turzańskiego

„Moja lista nie jest silna dlatego, że jestem znany i mam poparcie mieszkańców. Lista społeczna Krzysztofa Turzańskiego jest silna - ponieważ znajdują się na niej 
wspaniali ludzie. To oni stanowią o mojej sile, a ja czuję się dumny i zaszczycony mogąc stanąć na czele takiego zespołu. To nie Krzysztof Turzański zadecyduje 
o sukcesie tego czy innego radnego, ale to właśnie ten zespół ludzi, który mnie popiera daje mi szansę na podjęcie najpoważniejszego wyzwania jakie przed nami 
stoi - zmienienia Piekar Śląskich w nowoczesne i przyjazne mieszkańcom miasto. Bez tych wszystkich osób, które kandydują i które wspierają mnie każdego dnia 
- podejmowanie tego wysiłku byłoby bezcelowe. Wszystkim tym osobom dziękuję za poparcie, a Państwa proszę o głosy właśnie na nich - na mieszkańców Piekar 
Śląskich, z których codziennej działalności możemy być dumni.”

Krzysztof Turzański
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WIEDZA
Wykształcenie wyższe, Wydział Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek PO-
LITOLOGIA

DOŚWIADCZENIE
Jako doradca burmistrza Tarnowskich Gór poznał 
zasady zarządzania miastem i uczestniczył w rozwią-
zywaniu kluczowych problemów. Jest merytorycznie 
przygotowany do objęcia roli gospodarza miasta.

ZNAJOMOŚĆ MIASTA
Nikt nie zna tak miasta jak dziennikarze. Pisząc przez 
osiem lat w Dzienniku Zachodnim, Gazecie Piekar-
skiej a następnie wydając Przegląd Piekarski - Krzysz-
tof Turzański poznał miasto od podszewki. 

MŁODOŚĆ I ENERGIA
Swojego życiorysu nie musi się wstydzić i w wieku 
trzydziestu dwóch lat może się pochwalić wieloma 
sukcesami w różnych dziedzinach życia. Młodość jest 
jego atutem. Daje nowe spojrzenie na stare i od lat 
nierozwiązane problemy oraz energię i zapał do pracy, 
których brakuje w skostniałych układach władzy.

WSPÓŁPRACA
Najlepszym dowodem na umiejętność słuchania  
i współpracy jest fakt, że udało mu się zjednoczyć 
wiele różnych środowisk i organizacji społecznych 
likwidując tradycyjne rozbicie polityczne w mieście 
i wystawiając silną listę kandydatów do Rady Miasta. 
Jeśli przekonał do uczestnictwa w tym projekcie oso-
by bezpartyjne i społeczników, a także osoby z róż-
nych partii politycznych - PO, PiS, PSL - to znaczy, że 
poradzi sobie ze wszystkim.

PRACA SPOŁECZNA
W ciągu minionych lat pokazał na czym mu zale-
ży i co potrafi zrobić. Zaangażowanie społeczne 
w różnego rodzaju akcje i projekt UMWETU to 
działania na skalę do tej pory niespotykaną w na-
szym mieście.

AKTYWNOŚĆ
To człowiek aktywny, sportowiec, a więc osoba 
najlepiej znająca problemy i oczekiwania środo-
wiska. Wagi znaczenia ścieżek rowerowych, bo-
isk sportowych, czy basenu nie doceniają ludzie, 
którzy czas wolny spędzają przed telewizorem.

WOLA WALKI
Krzysztof Turzański nie poddaje się bez walki. 
Jeśli zapowiedział, że zmieni Piekary Śląskie to 
zrobi to, bez względu na wszystko. Dokładnie w 
ten sam sposób, w jaki walczył o lepszą pozycję 
w Biegu Jana Pawła II. Wytrwale, z zaciętością i 
do samej linii mety.

Atuty 
Turzańskiego

Spotkania wyborcze
Zapraszamy na spotkania wyborcze z kandydatem na prezydenta Piekar Śląskich Krzysz-
tofem Turzańskim oraz kandydatami do Rady Miasta z listy społecznej Krzysztofa Turzań-
skiego:

Kozłowa Góra – restauracja Koziołek 
– 3 listopada 18.00 

Szarlej – Klub Spółdzielni Mieszkaniowej 
– 4 listopada 18.00

Osiedle Wieczorka – Dom Działkowca
 – 6 listopada 18.00

Brzeziny Śląskie – Dom Kultury 
– 10 listopada 18.15

Osiedle Manhattan – Klub Spółdzielni Mieszkaniowej 
– 12 listopada 18.00

Brzozowice Kamień – OK Andaluzja 
– 16 lisopada 18.00 (termin nie potwierdzony)

Dąbrówka Wielka – Dom Kultury
 – 19 listopada 18.00




