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Marcin Krupa, wiceprezydent Katowic chce zostać następcą Piotra Uszoka. W czwartek przedstawił swój 
program wyborczy. Chce budować co roku więcej mieszkań niż jego rywal z SLD i wprowadzić darmową 
komunikację publiczną dla dużych rodzin.

Marcin Krupa od czterech lat był zastępcą Piotra Uszoka, wcześniej był radnym jego ugrupowania. O tym, że ma być 
kandydatem Forum Samorządowego i Piotr Uszok mówiono od dawna. W czwartek zostało to oficjalnie potwierdzone. - 
Nie jestem Piotrem Uszokiem, ale też mam zamiar przekonać mieszkańców do mojej osoby - mówił. Przedstawił też 
swój program wyborczy, który składa się z dziesięciu punktów.

Marcin Krupa chce rozwijać budżet obywatelski (20 mln zł rocznie), w Centrum Kultury Katowice chciałby stworzyć 
centrum organizacji pozarządowych i to im przekazać ten obiekt. Nie tak dawno jednak mówił, że jako mieszkaniec 
Katowic jest za wyburzeniem budynku CKK, gdyż nie spełnia on obowiązujących standardów. Od razu jednak dodał, że 
ze względu na "potencjalnie duży sprzeciw społeczny" o wyburzeniu mowy nie ma. Inny pomysł to budowa co roku 100 
mieszkań na wynajem. Przebił w ten sposób Marka Szczerbowskiego z SLD, który chce budować 80 mieszkań 
komunalnych rocznie.

Darmowa komunikacja dla rodzin z trójką dzieci

Kolejna propozycja kandydata to wprowadzenie darmowych przejazdów komunikacją publiczną dla rodzin, które mają 
co najmniej troje dzieci. Już w 2007 roku z podobną prośbą zwrócił się do prezydenta Piotra Uszoka radny PO Adam 
Warzecha. Chciał, by z komunikacji miejskiej za darmo korzystały dzieci z tych rodzin, w których jest co najmniej trójka 
rodzeństwa. Urząd Miasta nie zrealizował tego postulatu. Teraz wraca do niego kandydat ugrupowania Piotra Uszoka.

Wśród pomysłów Krupy jest też budowa Centrum Nauki w Katowicach. Nie wskazał lokalizacji, ale przekonywał, że 
podobna inwestycja w parku Śląskim za 100 mln zł to za mało. - Musimy mieć co najmniej taki sam obiekt jak Kopernik 
w Warszawie - mówił. Skąd wziąć ok. 400 mln zł? Jego zdaniem z budżetu państwa.

Trzy baseny. Gdzie? Nie wiadomo

Krupa chce też zbudować w dzielnicach trzy baseny. Na razie nie powiedział, w których. Mają o tym zdecydować 
dopiero analizy.

W programie znalazło się też miejsce na poprawę komunikacji w południowej części miasta. Marcin Krupa przyznaje, że 
dziś to "wąskie gardło". Dlatego proponuje już zapowiedzianą przez miasto budowę centrów przesiadkowych (przetarg
na projekty jest już ogłoszony), budowę dróg rowerowych oraz "nowych środków transportu". - Mogą to być elektryczne 
autobusy, nie wykluczam budowy tramwaju - mówi "Wyborczej" Marcin Krupa.

Ustępujący Piotr Uszok powiedział dwa tygodnie temu, że chciałby nadal czuwać "z drugiej linii nad dokończeniem 
miejskich inwestycji". - Będę samodzielny, ale mam zamiar korzystać z wiedzy fachowców - mówi Krupa pytany o to, co 
zamierza konsultować z Piotrem Uszokiem, jeśli wygra.

Krupa: Wygram w pierwszej turze

A tego Marcin Krupa jest pewny. Wierzy, że zwycięży już w pierwszej turze. Ma mu w tym pomóc m.in. były poseł PiS 
Krzysztof Mikuła, który jest szefem jego sztabu wyborczego, kandydata wsparł też Mirosław Neinert, dyrektor Teatru 
Korez oraz Artur Rojek. W komitecie jego poparcia znalazł się też m.in. kardiochirurg prof. Andrzej Bochenek oraz prof. 
Janusz Janeczek, były rektor Uniwersytetu Śląskiego.

Forum Samorządowe i Piotr Uszok wkrótce ma też ogłosić listę swoich kandydatów do rady miasta. Wiadomo już m.in., 
że Piotr Uszok zamierza startować w centrum, a jego asystent Maciej Biskupski chce zostać radnym w okręgu 
obejmującym m.in. Bogucice i Koszutkę. Na południu Katowic liderem listy ma być Marcin Krupa. 
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