kwrazem

Agnieszka LAMEK-KOCHANOWSKA
Lista nr 6 I Miejsce nr 1
Dlaczego zaangażowałaś się w politykę
i wstąpiłaś do Partii Razem?
Jestem w Razem, bo to partia, która opiera się
na ideach równościowych i demokratycznych.
Razem buduje nowoczesną lewicę i nie boi się
upomnieć o świeckość państwa, nie kapituluje
i nie oddaje praw kobiet, stoi po stronie słabszych,
domaga się sprawiedliwości społecznej. Takiej
partii do tej pory w Polsce nie było.

Mam 50 lat, urodziłam się we Wrocławiu.
Od 12. roku życia mieszkam na Śląsku
Cieszyńskim, najpierw w Cieszynie, gdzie
chodziłam do szkoły podstawowej i średniej,
a od 20 lat wraz z mężem w Bielsku-Białej. Z wykształcenia jestem etnografką,
antropolożką kultury. Studia skończyłam
w Krakowie, na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W Partii Razem działam od samego początku.
Jestem członkinią zarządu okręgu Razem
Podbeskidzie, a także prezeską Stowarzyszenia
im. Tadeusza Regera i członkinią redakcji
pisma Równość. Współtworzę również Czarny
Protest Bielsko-Biała.

Dlaczego zdecydowałaś się na start w wyborach
do Sejmiku Województwa Śląskiego?
Zdecydowałam się kandydować w wyborach
do sejmiku województwa śląskiego, bo to właśnie
kwrazem
sejmik tworzy wizję rozwoju całego
regionu.
Samorząd województwa decyduje o rozdzielaniu
pieniędzy z funduszy unijnych i krajowych
na priorytetowe projekty regionalne, ale powinien
Lista nr 6 | Miejsce nr 2
też dbać o zdrowie mieszkanek/mieszkańców,
ich bezpieczeństwo, odpowiednią
infrastrukturę
Mam
54 lata i pracuję jako redaktor techniczny. Byłem
i prezesem Stowarzyszenia Uwaga Kultura,
komunikacyjną, trwałe i godne założycielem
miejsca pracy,
a
także
pomysłodawcą
ochronę środowiska. Chcę mieć na to wpływ. i współtwórcą Ośrodka Kreatyw-

Jarosław HESSPodbeskidzie– wygodny dom
dla wszystkich

ności Obywatelskiej. Od ponad dziesięciu lat prowadzę
spotkania dyskusyjne bielskiej Kawiarni Filozoficznej, a od
kilku lat — także spotkania Klubu Książki przy Bibliotece
Gdybyś miała możliwość wprowadzenia
Pedagogicznejtrzech
w Bielsku-Białej. Jestem rzecznikiem prazmian w polityce regionalnej, cosowym
by toRazem
było?
Podbeskidzie.radość
W wolnych chwilach
Chcę, aby każda i każdy odczuwał
czytam i jeżdżę na
i satysfakcję z działania na rzeczdużo
wspólnego
wycieczki rowerowe.
dobra. Abyśmy nie musieli/musiały się obawiać,
Kandyduję do Sejmiku
że jesteśmy niewystarczająco mądrzy/mądre,
Województwa Śląskiego
albo naiwni/naiwne, że nie mamy
„słusznych
z okręgu
Bielsko-Biała.

poglądów”. Potrzebujemy na każdym poziomie –
domu, instytucji, miasta, wsi, kraju – warunków
do demokratycznej dyskusji, demokratycznej
kontroli, ustalania sposobów współdziałania,
podejmowania decyzji o kierunkach zmian.
Osiągniemy to dzięki równości, zaufaniu,
demokratycznym instytucjom, trosce o słabszych
i dbałości o publiczne usługi.

razem

kwrazem

Jarosław HESS
Lista nr 6 I Miejsce nr 2
Dlaczego zaangażowałeś się w politykę
i wstąpiłeś do Partii Razem?
Zawsze interesowałem się polityką, ale z dystansem traktowałem partie polityczne. Próbowałem
działać lokalnie, wierząc, że oddolne zaangażowanie
i współpraca zwykłych ludzi ma znaczenie i prowadzi
do zmiany rzeczywistości na lepsze. Wiele aktywnych osób z mojego pokolenia myślało podobnie
i tym samym praktycznie zrzekliśmy się odpowiedzialności za kraj. To był błąd. Nie można oddawać
szansy wpływu na zmianę rzeczywistości walkowerem. Gdy pojawiła nowa inicjatywa polityczna, partia
o wyraźnym krytycznym stosunku do transformacji,
sensownym programie i pełna młodych zaangażowanych ludzi, postanowiłem ją wesprzeć i zrobić tyle,
ile mogę, aby odniosła sukces.
Dlaczego zdecydowałeś się na start w wyborach
do Sejmiku Województwa Śląskiego?
Sejmik, nasz regionalny parlament, jest stanowczo
niedoceniany. To tu wyznacza się kierunki rozwoju
dla całego województwa, decyduje o polityce
transportowej, społecznej czy kulturalnej. To sejmik decyduje także o podziale olbrzymich środków unijnych. Jeżeli zostanę wybrany, zadbam,
żeby fundusze unijne nie zostały zmarnowane
i żeby Podbeskidzie nie było w ich rozdziale traktowane po macoszemu.

Mam 54 lata i od urodzenia mieszkam
w Bielsku-Białej. Ukończyłem filozofię
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Byłem
założycielem i prezesem Stowarzyszenia Uwaga
Kultura, a także pomysłodawcą i współtwórcą
Ośrodka Kreatywności Obywatelskiej.
Od ponad dziesięciu lat prowadzę spotkania
dyskusyjne bielskiej Kawiarni Filozoficznej
a od kilku lat – także spotkania Klubu Książki
przy Bibliotece Pedagogicznej w Bielsku-Białej. Jestem rzecznikiem prasowym Razem
Podbeskidzie. W wolnych chwilach dużo
czytam i jeżdżę na wycieczki rowerowe.
Kandyduję do Sejmiku Województwa Śląskiego
z okręgu Bielsko-Biała.

Podbeskidzie– wygodny dom
dla wszystkich

Gdybyś miał możliwość wprowadzenia trzech
zmian w polityce regionalnej, co by to było?
Polityczne projekty powinny przede wszystkim
odpowiadać na potrzeby zwykłych ludzi, to o ich
problemach politycy powinni przede wszystkim
myśleć. Moim zdaniem trzy najważniejsze kwestie
wymagające poprawy w naszym województwie
to zdrowie, transport i edukacja. Chciałbym, żebyśmy mogli oddychać czystym powietrzem, liczyć
na sprawną i przyjazną służbę zdrowia. Żebyśmy
wszyscy, a zwłaszcza mieszkańcy wsi, mogli bezproblemowo dojechać do pracy, centrów usługowych i miejsc wypoczynku. I żeby nasze dzieci
chodziły do dobrych, otwartych i tolerancyjnych
szkół, mogły się w nieskrępowany sposób rozwijać
i nie były poddawane ideologicznej indoktrynacji.

razem

kwrazem

Katarzyna GASPARSKA
Lista nr 6 I Miejsce nr 3
Dlaczego zaangażowałaś się w politykę
i wstąpiłaś do Partii Razem?
Wstąpiłam do Partii Razem w wyniku
niezadowolenia z krajowej polityki, która skłoniła
wiele moich koleżanek i kolegów do wyjazdu
z kraju. Widząc zabetonowaną scenę polityczną,
nie łudziłam się, że nowe ugrupowanie wprowadzi
zmianę z dnia na dzień, tuż po pierwszych wyborach.
Partia Razem jednak konsekwentnie buduje swoją
siłę jako nowa lewica. Nie zapominamy, czym jest
solidarność, równość, demokracja.
Dlaczego zdecydowałaś się na start w wyborach
do Sejmiku Województwa Śląskiego?
Politykę tworzy się także w regionie. Rozsądna
polityka regionalna sprawi, że mieszkańcy
i mieszkanki województwa śląskiego będą oddychać
czystym powietrzem, bez problemu i bezpiecznie
dojadą do pracy i domu. Dzięki zrównoważeniu
szans rozwoju w regionie nie tylko mieszkańcy
i mieszkanki dużych miast województwa będą mogli
godnie żyć. Wiem, że i oni spotykają się z wieloma
problemami i mam świadomość, że wiele z tych
problemów potrzebuje rozwiązań systemowych.
Zgłaszam gotowość do pracy nad nimi.
Równość nie jest dla mnie pustym słowem
i właśnie tym chcę się zajmować, będąc radną
sejmiku województwa śląskiego. Polska – wygodny
dom dla wszystkich – to cel, który możemy
osiągnąć wspólnie.

Mam 28 lat, pochodzę z Bielska-Białej,
ukończyłam filologię polską na Akademii
Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, zawodowo zajmuję się marketingiem
internetowym. Nie chcąc dłużej stać w kontrze
do polityki i tylko ją krytykować, postanowiłam
wstąpić do partii, która nie jest wyłącznie
mniejszym złem, po to, by wprowadzić w życie
hasło: Inna polityka jest możliwa. Jestem
członkinią Partii Razem, działam również
w Stowarzyszeniu im. Tadeusza Regera,
jestem redaktorką naczelną wydawanego
przez Stowarzyszenie czasopisma Równość.
Współorganizowałam Czarne Protesty
w Bielsku-Białej, należę do nieformalnej grupy
Czarny Protest Bielsko-Biała, która przystąpiła
do Wielkiej Koalicji za Równością i Wyborem.

Podbeskidzie– wygodny dom
dla wszystkich

Gdybyś miała możliwość wprowadzenia trzech
zmian w polityce regionalnej, co by to było?
Gdyby złota rybka zechciała spełnić moje trzy
polityczne marzenia, to chciałabym oddzielić
całkowicie kościół od polityki, przywrócić
ludziom zaufanie do instytucji publicznych oraz
wprowadzić sprawiedliwość społeczną.

razem

kwrazem

Szymon KANIA
Lista nr 6 I Miejsce nr 4
Dlaczego zaangażowałeś się w politykę i wstąpiłeś
do Partii Razem?
W Partii Razem jestem właściwie od początku.
W 2015 r. kandydowałem z list Razem do Sejmu
z trzeciego miejsca. Zasiadałem w Radzie Krajowej
przez dwie kadencje, podczas których zajmowałem
się głównie polityką historyczną, bo kocham historię.
Obecnie zasiadam w Zarządzie Okręgu Razem
Podbeskidzie. Przemawiałem na licznych protestach,
brałem udział w konferencjach prasowych,
sporządzałem petycje do Rady Miejskiej.
Kocham politykę. Podobnie jak prawo, jest ona
dla mnie narzędziem, za pomocą którego można
czynić dobro. Jestem w Razem, ponieważ historia
uczy mnie, że największych osiągnięć w naszej
historii dokonywaliśmy właśnie RAZEM. Odzyskanie
niepodległości w 1918 r. czy zwycięstwo
Solidarności nie były dziełem jednostek, ale
tysięcy ludzi. Jestem w Razem, albowiem uważam
tę partię za kontynuatorkę przedwojennej lewicy
patriotycznej, która miała tak wspaniałych
polityków, jak Daszyński, Barlicki, Lieberman
czy Dubois. Wreszcie jestem w Razem, bo cenię
sobie robienie polityki z ludźmi, którzy wierzą
w sprawiedliwość społeczną, o której stanowi
Konstytucja RP.

Choć urodziłem się na os. Karpackim, to
jednak dorastałem i najdłużej mieszkałem
w Białej – biedniejszej i bardziej zaniedbanej
części naszego miasta, z którą czuję się
bardzo związany. W życiu robiłem bardzo
wiele rzeczy – od pracy za barem aż po
ładowanie tirów. Obecnie pracuję w dwóch
kancelariach radcowskich. Ponadto udzielam
się społecznie, skutecznie blokując eksmisje
na etapie przedsądowym i sądowym. Udało
mi się zablokować już trzy eksmisje, właśnie
pracuję nad czwartą. Sporządzam również
pisma dla osób, których nie stać na pomoc
prawną.

Podbeskidzie– wygodny dom
dla wszystkich

Dlaczego zdecydowałeś się na start w wyborach
do Sejmiku Województwa Śląskiego?
Kandyduję do Sejmiku Województwa Śląskiego,
ponieważ obszary, którymi chciałbym się zajmować,
należą do zadań samorządu województwa. Takim
obszarem jest m.in. kształtowanie ładu przestrzennego
(art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie
województwa), czyli dziedziny, w której mamy spore
zapóźnienia. Takim obszarem jest także inspirowanie
i promowanie nowych rozwiązań w zakresie
pomocy społecznej (art. 21 pkt 4 ustawy o pomocy
społecznej), na które mam sporo pomysłów. Wreszcie
takim obszarem jest przeciwdziałanie alkoholizmowi
(art. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), bowiem smutną
praktyką jest, że pomoc dociera wyłącznie do osób
uzależnionych, natomiast ich rodziny najczęściej
są pozostawione samym sobie.

razem

kwrazem

Magdalena MADZIA
Lista nr 6 I Miejsce nr 5
Jestem bielszczanką, poszerzam
wykształcenie ekonomiczne, zawodowo
zajmuję się prawem pracy i zarządzeniem
zasobami ludzkimi. Od kilkunastu lat działam
w związku zawodowym NSZZ Metalowcy
w FCA Poland SA, jestem członkiem rad
pracowniczych, pełnię także funkcję
Społecznego Inspektora Pracy. Dostrzegam
problemy, z którymi borykają się dzisiaj
ludzie, i widzę potrzebę systemowego
ich rozwiązania. Bierne przyglądanie się
aktualnej scenie politycznej i krytykowanie
jej wad nie wystarcza, w końcu pojawia się
w człowieku naturalna potrzeba zrobienia
czegoś więcej nie tylko dla siebie. Dlatego
wstąpiłam do Razem.

Podbeskidzie– wygodny dom
dla wszystkich

Dlaczego zdecydowałaś się na start
w wyborach do Sejmiku Województwa
Śląskiego?
Kandyduję do sejmiku województwa śląskiego,
bo możliwość uczestniczenia w jego obradach
daje realne szanse na kreowanie zmian
w regionie, który jest mi bliski.
Gdybyś miała możliwość wprowadzenia
trzech zmian w polityce regionalnej,
co by to było?
Sprawa, na której najbardziej mi zależy,
to wzmocnienie pozycji kobiet na rynku pracy.
Chodzi zwłaszcza o umożliwienie kobietom
powrotu do pracy po urlopach macierzyńskich
i wychowawczych poprzez zwiększenie
liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach,
dofinansowanie placówek opiekuńczych,
a także rozwiązania prawne, które nie
pozwalałyby zwalniać kobiet następnego dnia
po powrocie do pracy i dawałyby możliwość
przekwalifikowania się, żeby przystosować się
do zmian na rynku pracy.

razem

kwrazem

Paweł MIECH
Lista nr 6 I Miejsce nr 6
Dlaczego zaangażowałeś się w politykę
i wstąpiłeś do Partii Razem?
Jestem w Razem, bo martwi mnie poziom nietolerancji i niesprawiedliwości w Polsce. Uważam, że warto
zrobić coś, (cokolwiek!), co sprawi, że polskie społeczeństwo będzie w jakiś sposób lepsze, bardziej
przyjazne dla najsłabszych, np. dla najbiedniejszych
czy dla osób dyskryminowanych. Moja obecność
w Razem jest próbą zrobienia tego czegoś.
Dlaczego zdecydowałeś się na start w wyborach
do Sejmiku Województwa Śląskiego?
Na poziomie lokalnym dzieje się cały szereg dużych
i małych spraw, które mają wpływ na na nasze życie.
Samorząd daje możliwość wpływania na społeczność,
np. skuteczniejszej walki ze smogiem czy prowadzenia polityki historycznej, która przypomni np. śląskich
przedwojennych działaczy socjalistycznych. Obecność
w sejmiku daje możliwość realizacji takich celów.

Urodziłem się w Bielsku-Białej 33 lata
temu. Ukończyłem Filozofie i Socjologie
na Uniwersytecie Śląskim, następnie
zdobyłem doktorat z nauk humanistycznych
na Uniwersytecie Warszawskim. Przez
dłuższy czas mieszkałem poza Bielskiem.
W 2016 roku wróciłem do Bielska-Białej,
miasta, gdzie czuje się najlepiej. Pracuje jako
programista.

Podbeskidzie– wygodny dom
dla wszystkich

Gdybyś miał możliwość wprowadzenia trzech zmian
w polityce regionalnej, co by to było?
Chciałbym sprawić, by bielska starówka wyglądała
lepiej niż wygląda, by kamienice nie straszyły pustymi, opuszczonymi, zaniedbanymi lokalami, by centrum miasta bardziej tętniło życiem, aby działo się
w nim więcej. Naprawdę smutno patrzeć na to, jak
centrum miasta podupada i staje się coraz bardziej
zapuszczone.
Chciałbym też, by przejazd koleją z Bielska-Białej
do Katowic zajmował kilkadziesiąt minut a nie godzinę. Fakt, że około 60 kilometrów pomiędzy Katowicami a Bielskiem pociąg pokonuje w ponad godzinę
uważam za kompromitację. Mieszkańcy Bielska
powinni móc dotrzeć do Katowic czy innych miast
Śląska szybciej i sprawniej. Transport powinien być
tak zorganizowany, że ludzie będą mogli mieszkać
w Bielsku i szybko dojechać do pracy w Katowicach.
Po trzecie, chciałbym zlikwidować związki kościoła z politykami lokalnymi. Maksymalnie ograniczyć
wątpliwe etycznie transakcje pomiędzy samorządem
a kościołem, np. oddawanie kościołowi terenów
samorządowych po niższej wartości czy różnego rodzaju wpływy kościoła na polityków. Kościół katolicki zasługuje na taki sam szacunek jak wszystkie inne
wspólnoty religijne.

razem

kwrazem

Wioletta DZIOBEK
Lista nr 6 I Miejsce nr 7
Dlaczego zaangażowałaś się w politykę
i wstąpiłaś do Partii Razem?
Dlaczego w Razem? Dlatego, że to partia otwarta
– wychodzi do ludzi, jest dla ludzi, a nie ludzie
są dla niej, jak to ma miejsce w innych partiach.
Ma wizję – głośno i dobitnie mówi o bolączkach
naszego kraju, a przy tym ma na nie lekarstwo,
wytyka błędy, ukazując patologię – ale wyciąga
z nich wnioski.
Dlaczego zdecydowałaś się na start w wyborach
do Sejmiku Województwa Śląskiego?
Kandyduję w wyborach, ponieważ zależy
mi na tym, aby nasza mała ojczyzna, nasz region,
będący ważną częścią większego organizmu, jakim
jest Polska, kwitł. Abyśmy z godnością i dumą
pracowali na wspólny dobrobyt, a wszelkie nasze
działania były transparentne i uczciwe, nie pod
publiczkę.

Nazywam się Wioletta Dziobek, mieszkam
w Kamesznicy, a w moich żyłach płynie
góralska i śląska krew. Z wykszałcenia jestem
pedagogiem, od lat działam jako wolontariusz,
m.in. w Ośrodku Readaptacyjnym Śląskiej
Fundacji „Błękitny krzyż”, pomagając osobom
w trudnej sytuacji życiowej, uzależnionym,
odrzuconym przez społeczeństwo. Pracuję
również w sektorze publicznym. Kocham
góry, jestem szczęśliwą mamą. W Razem od
kwietnia 2018 roku.

Podbeskidzie– wygodny dom
dla wszystkich

Gdybyś miała możliwość wprowadzenia trzech
zmian w polityce regionalnej, co by to było?
Gdybym mogła zmienić oblicze polityki,
postawiłabym na pokorę. Obiecywać jest łatwo,
mówić o uczciwości również, ale mierzenie się
z problemami i wyciąganie wniosków z podjętych
decyzji wymaga odwagi. My, kobiety, mamy
tę odwagę, każda z nas jest amazonką i potrafi
wiele udźwignąć. W nas jest siła i potencjał,
nie damy się stłamsić i dlatego jesteśmy
prekursorkami zmian.

razem

kwrazem

Adam KONIECZNY
Lista nr 6 I Miejsce nr 8
Dlaczego zaangażowałeś się w politykę
i wstąpiłeś do Partii Razem?
Do Razem zapisałem się, ponieważ w końcu
na polskiej scenie politycznej pojawiła się partia,
która podziela podobne wartości do moich,
równość, solidarność społeczna, tolerancja, walka
z wykluczeniem, walka o prawa kobiet, demokracja.
W mojej ocenie tylko Razem dawało mi możliwość
podjęcia działań w wyżej wymienionych sprawach.
Dlaczego zdecydowałeś się na start w wyborach
do Sejmiku Województwa Śląskiego?
Jako mieszkaniec gminy Skoczów, od kilku lat
codziennie dojeżdżam do pracy w Katowicach.
Korzystam z komunikacji publicznej, ponieważ ważne
są dla mnie kwestie ekologii i zrównoważonego
transportu. Dzięki temu mam okazję do codziennej
obserwacji życia i problemów mieszkańców dużej
części naszego województwa. Zależy mi na rozwoju
i rozwiązywaniu problemów jego mieszkańców.
Szczególnie na sercu leży mi kwestia transportu
publicznego. Uważam, że powinniśmy kłaść większy
nacisk na rozwój transportu kolejowego, w tym
na renowację trakcji kolejowych, zwiększenie liczby
pociągów np. na trasie Katowice – Cieszyn, Katowice
– Wisła (co zmniejszyłoby ruch samochodowy,
który jest dużym problemem na tej trasie, zwłaszcza
w wakacje, weekendy i święta), tworzenie nowych
połączeń kolejowych, wprowadzenie bezpłatnej
komunikacji kolejowej dla dzieci poniżej 15. roku życia.
Dobrze skomunikowane województwo może lepiej
się rozwijać, dlatego jeśli zostanę członkiem Sejmiku
Województwa Śląskiego, będę kład duży nacisk
na tę kwestię.

Urodziłem się w Katowicach, ale całe życie
mieszkam na Śląsku Cieszyńskim w małej wsi
koło Skoczowa Międzyświeciu. Ukończyłem
filologię germańską na Uniwersytecie Śląskim.
Pracuję w Katowicach dla międzynarodowej
firmy – branża rozliczeniowa. Od 2018 roku
jestem członkiem zarządu Stowarzyszenia
im. Tadeusza Regera w Bielsku-Białej.
W Razem działam od sierpnia 2016 roku.

Podbeskidzie– wygodny dom
dla wszystkich

Gdybyś miał możliwość wprowadzenia trzech zmian
w polityce regionalnej, co by to było?
• Akty przemocy i mowę nienawiści wobec osób
LGBT, obcokrajowców karałbym przymusowy
udziałem w kursie antydyskryminacyjnym
lub wolontariatem na rzecz wybranych
stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz
osób LGBT lub imigrantów.
• Zrównanie urlopu macierzyńskiego
i tacierzyńskiego
• Świeckie państwo

razem

