Marek Szczerbowski: Kandyduję na
prezydenta Katowic. Program: budowa
mieszkań i bezpłatne przedszkola
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Marek Szczerbowski ogłosił w poniedziałek, że chce być prezydentem Katowic. Zaprezentował też swój program
wyborczy

Marek Szczerbowski jest dziś jedynym radnym Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Katowicach. O tym, że ma
wystartować w wyborach, spekulowano od dawna. Teraz polityk lewicy potwierdził to oficjalnie. - Mam już rekomendację
partii, od kilkunastu miesięcy pracowałem nad programem wyborczym. Mamy też już kandydatów na radnych - mówi
Szczerbowski.
Program wyborczy Szczerbowski oparł na diagnozie problemów miasta, którą jakiś czas na zlecenie urzędu miasta
przygotowali naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego. - Priorytetem będzie próba sięgnięcia po unijne pieniądze na
rewitalizację dzielnic. Uważam, że po czasie inwestycji w centrum, przyszedł na nie czas. Problemem Katowic jest też
wyludnianie się miasta, zamierzam też zwiększyć udział mieszkańców w podejmowaniu decyzji - mówi.
Co roku 80 mieszkań komunalnych
W programie wyborczym Marek Szczerbowski obiecuje, że za jego rządów co roku będzie powstawać co najmniej 80
mieszkań komunalnych (młodzi zdolni studenci mają mieć do nich łatwiejszy dostęp), ma być też więcej remontów już
istniejących budynków.
Kandydat chce też wprowadzić bezpłatne przedszkola (dziś darmowy jest pobyt do sześciu godzin dziennie, koszt
każdej kolejnej to 1 zł) i refundację leczenia bezpłodności metodą in vitro, chce też dokładać co roku 10 mln zł na budżet
partycypacyjny, a w urzędzie miasta stworzyć specjalny wydział, który będzie zajmował się seniorami.
Trzeba przemyśleć trasy autobusów i tramwaj na os. Odrodzenia
Szczerbowski obiecuje też wprowadzenie bezpłatnego transportu publicznego dla rodzin wielodzietnych, zapowiada też
zmiany w KZK GOP. - Muszą tam pojawić się specjaliści, trzeba przemyśleć trasy autobusów - mówił.
Przyznał, że w jego programie dla dzielnic jest też budowa tramwaju na osiedle Odrodzenie (rok temu akcję w tej
sprawie zorganizowało "Wyborcza", poparło ją 8 tys. osób oraz radni PO i społecznicy). Innym pomysłem jest budowa
"autostrad rowerowych" i centr przesiadkowych w dzielnicach.
- Od 30 września idę na urlop. Chciałby, żeby było to dobrym wzorem dla innych kandydatów - zapowiedział
Szczerbowski, na co dzień dyrektor Stadionu Śląskiego.
Pytany o kandydatów na radnych powiedział, że liderami list w poszczególnych okręgach oprócz niego będą także: prof.
Krystyna Doktorowicz, dziekan Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, Rafał Szostak (pracownik
Wojewódzkiego Urzędu Pracy), były radny Jerzy Paluchiewicz oraz były wiceprezydent Krzysztof Marek.
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