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,,Dziennik Związkowy" popiera reelekcję radnych 
Reboyrasa i Napolitano, kandydaturę Smagały

,,Dziennik Związkowy" popiera reelekcję rad-
nych Ariela Reboyrasa w 30. okręgu miejskim 
i Anthony'ego Napolitano w 41. okręgu. Obaj 
politycy zasługują na ponowny wybór. Nasza 
gazeta popiera też kandydaturę Casy’ego Sma-
gały w 39. okręgu.

Ariel Reboyras to najbardziej polski ze wszystkich latyno-
skich radnych. Dba, by w Chicago przybywało ulic z polskimi 
nazwami. Uczestniczy we wszystkich polonijnych uroczysto-
ściach. Jest członkiem polonijnych organizacji i zatrudnia w 
swoim biurze polskojęzyczny personel. W 30. okręgu miej-
skim – obejmującym m.in. Jackowo na północnym zachodzie 
miasta – wciąż mieszka spora liczba Polaków. Długoletni radny 
ma nadzieję, iż wyborcy docenią jego doświadczenie, wiedzę 
i osiągnięcia. Nie interesują go polityczne rozgrywki i intrygi, 
lecz praca dla 30. okręgu, jego mieszkańców i miasta. Wśród 
osiągnięć jego ostatniej kadencji jest m.in. zwiększenie liczby 
policjantów patrolujących ulice, wzmocnienie bezpieczeństwa, 
budowę nowej szkoły podstawowej i rozwój ekonomiczny 
dzielnicy.

Radny Anthony V. Napolitano, który jest też straża-
kiem, a wcześniej był policjantem, przez ostatnie cztery 
lata pracował z oddaniem na rzecz rozwoju ekonomicz-
nego i bezpieczeństwa 41. okręgu miejskiego, obejmu-
jącego częściowo dzielnice: Norwood Park, Edgebrook, 
Edison Park, Oriole Park i lotnisko O’Hare. Dzięki jego 
staraniom liczba funkcjonariuszy w 16. dystrykcie policji 
zwiększyła się o 70. Także dzieki jego wysiłkom powstały 
nowe budynki przy szkołach Ebingera i Dirksena. Był też 
współwnioskodawcą ustawy miejskiej, dzięki której część 
inwestycyjnych funduszy rezerwowych (TIF) przezna-
czono na likwidację deficytów budżetowych szkolnictwa.

30-letni Casey Smagała mieszka w 39. okręgu od 
ponad 10 lat, pochodzi z wielodzietnej rodziny robotni-
czej z małej miejscowości w Michigan. Od pięciu lat jest 
związany z Albany Park Community Center, organizacją 
działającej na rzecz bezrobotnych, imigrantów oraz 
mniejszości, gdzie pełni funkcję dyrektora ds. pozyski-
wania funduszy. Jest przekonany, że jego doświadczenie 
w zbieraniu pieniędzy na prowadzenie kilkumilionowej 
organizacji non-profit zaowocuje rezultatami w zabie-
ganiu o fundusze dla miasta i potrzeby mieszkańców 
39. okręgu. Jest dumny ze swoich robotniczych korzeni, 
pracy z imigrantami oraz polskiego pochodzenia, które 
zawdzięcza swojemu pradziadkowi.               (Red.)
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Kto będzie burmistrzem Chicago?
14 kandydatów – wyrównane szanse

Wybory na burmistrza odbędą się 26 lutego, a do 25 trwa wczesne głosowanie. W wyścigu bierze udział aż 14 kandydatów. Ich szanse są praktycznie 
wyrównane przy 19 proc. wciąż niezdecydowanych wyborców, a więc wyniki elekcji są trudne do przewidzenia. Przedstawiamy kandydatów w takiej 
kolejności, w jakiej znajdują się na karcie wyborczej: Jerry Joyce, Paul Vallas, Willie Wilson, Toni Preckwinkle, William Daley, Garry McCarthy, Gery 
Chico, Susana Mendoza, Amara Enyia, La Shawn Ford, Neal Sales-Griffin, Lori Lightfoot, Bob Fioretti oraz John Kozlar.

Jerry Joyce Willie Wilson

Amara Enyia La Shawn Ford Neal Sales-Griffin Lori Lightfoot Bob Fioretti John Kozlar

Toni Preckwinkle William Daley Garry McCarthy Gery Chico

Susana Mendoza

Paul Vallas

Jerry Joyce, adwokat, 
były asystent prokuratora 
stanowego powiatu Cook. 
Najważniejszą kwestią jest 
dla niego zwiększenie bez-
pieczeństwa mieszkańców 
Chicago. Problemy finanso-
we miasta chciałby rozwią-
zać przy pomocy dochodów 
uzyskanych z legalizacji ma-
rihuany na cele rekreacyj-
ne i z legalizacji zakładów 
sportowych. Wywodzi się 
z rodziny o politycznych 
tradycjach; ojciec był rad-
nym i senatorem stanowym, 
sprzymierzonym z rodziną 
Daley. 49-letni Joyce, rodo-
wity chicagowianin z po-
łudnia miasta, jest żonaty i 
ma czworo dzieci. Witryna: 
www.jerryjoyce2019.com

Paul Vallas uważa, że 
posiada umiejętność znajdo-
wania oryginalnych, skutecz-
nych rozwiązań w sytuacjach 
kryzysowych. Jako dyrektor 
do spraw budżetu w admini-
stracji burmistrza Richarda 
M. Daley’ego poradził sobie 
z deficytami i nawet pozo-
stawił po sobie nadwyżkę. 
Po wyprowadzeniu na prostą 
w latach 90. chicagowskiego 
szkolnictwa publicznego 
– pod względem finansów 
i poziomu nauczania – od-
budowywał w innych mia-
stach systemy oświatowe na 
granicy bankructwa. 65-letni 
chicagowianin jest żonaty i 
ma dwoje dorosłych dzieci. 
Witryna: www.vallasforall-
chicago.com

Willie Wilson, milioner 
i filantrop, który wzbudził 
kontrowersję rozdając chi-
cagowianom gotówkę na 
zapłacenie podatków od 
nieruchomości. Nierzad-
ko wykupuje z więzienia 
aresztantów, którzy nie mają 
pieniędzy na kaucje. 70-latek 
chce otworzyć w Chicago 
kasyno i ponownie urucho-

mić lotnisko Meigs Field, by 
uzyskać dodatkowe dochody 
dla miasta, otworzyć szkoły i 
kliniki zdrowia psychicznego 
zamknięte przez burmistrza 
Rahma Emanuela, i zapewnić 
seniorom bezpłatny prze-
jazd środkami transportu 
miejskiego CTA. Urodził sie 
w Luizjanie. Żonaty. Witryna: 
williewilsonformayor.com

Toni Preckwinkle, pre-
zes Rady Powiatu Cook i 
przewodnicząca powiato-
wej Partii Demokratycznej,  
była chicagowska radna, 
a wcześniej nauczycielka 
liceum. 71-latka proponuje 
podwyżkę minimalnej płacy 
do 15 dol. na godz., reformę 
systemu emerytalnego pra-
cowników miasta i reformę 
rezerwowych funduszy po-
datkowych TIF's. Chce zabro-
nić dodatkowego zarobko-
wania przez chicagowskich 
radnych i wprowadzić zakaz 
zamykania szkół i otwierania 
kolejnych szkól czartero-
wych. Ostatnio krytykowana 
za związki z radnym Edwar-
dem Burke'em, podejrzanym 
o korupcję. Urodziła się w 
St. Paul w Minnesocie. Roz-
wiedziona. Dwoje dorosłych 
dzieci. Witryna: www.toni-
forchicago.com

William ,,Bill" Daley 
były federalny sekretarz 
handlu, były szef persone-
lu w Białym Domu, syn i 
brat dawnych burmistrzów 
Chicago. Adwokat, biznes-
men, inwestor. Był szefem 
kampanii wyborczej brata 
Richarda M. i prezydenckiej 
Ala Gore'a. 70-latek chciałby 
zamrozić podatki od nieru-
chomości, zainwestować mi-
liony dolarów w prewencję 
przestępczości, zwiększyć 
kontrolę nad bronią palną i 
usprawnić współpracę poli-
cji ze społeczeństwem. Chce 
rozważyć wprowadzenie 

podatku dla mieszkańców 
przedmieść pracujących w 
Chicago (ang. commuter tax). 
Chce zmniejszyć liczbę człon-
ków rady miasta i ograniczyć 
kadencyjność. Ma dwoje do-
rosłych dzieci z pierwszego 
małżeństwa. Witryna: www.
daleyformayor.com

Garry McCarthy, były 
szef chicagowskiej policji. 
Usunięty ze stanowiska 
przez burmistrza Rahma 
Emanuela po ujawnieniu, 
że biały policjant zabił 16 
strzałami czarnego nasto-
latka Laquana McDonalda. 
Ostatnio zaszokował pro-
pozycją zwiększenia bazy 
podatkowej Chicago poprzez 
zaanektowanie sąsiednich 
przedmieść (m.in. Schiller 
Park, Norridge). Opowiada 
się za kasynem na lotnisku 
O'Hare i nadaniem szkołom 
rangi ośrodków dzielnico-
wych służących lokalnym 
społecznościom. Chce "odpo-
litycznić" policję i poprawić 
jej wyszkolenie. Urodził się 
w Nowym Jorku. 59-latek ma 
z drugą żoną małe dziecko 
i dwoje dorosłych z pierw-
szego małżeństwa. Witryna: 
www.garryformayor.com

Gery Chico, adwokat, 
pełnił różne kierownicze 
stanowiska w ratuszu, były 
prezes chicagowskiej rady 
szkolnej, zarządu parków, 
kolegiów miejskich i Stano-
wej Rady Edukacji. 62-la-
tek proponuje utworzenie 
agencji ds. bezpieczeństwa 
publicznego oraz biura ds. 
prewencji i redukcji prze-
stępczości. Chce przekształ-
cić 50 szkół zamkniętych 
przez Rahma Emanuela w 
ośrodki dzielnicowe, do-
stępne cenowo mieszkania, 
kliniki zdrowia psychiczne-
go i centra handlowe, a tak-
że otworzyć kasyno w Mc-
Cormick Place, by uzyskać 

dochody dla miasta. Ostat-
nio krytykowany za związ-
ki z radnym Edwardem 
Burke'em, podejrzanym o 
korupcję. Żonaty, pięcioro 
dorosłych dzieci. Witryna: 
www.chicoformayor.com

Susana Mendoza, rewi-
dent stanu, była posłanka 
stanowa i była sekretarz 
miasta. Chce przekształcić 50 
szkół o najniższej uczniow-
skiej frekwencji w ośrod-
ki dzielnicowe, świadczące 
usługi dla mieszkańców oraz 
rozwijać program powszech-
nych przedszkoli i zapewnić 
rodzinom w pomoc w za-
kresie opieki nad dziećmi. 
Popiera plan ustępującego 
burmistrza dotyczący spłat 
deficytów w funduszu emery-
talnym przy pomocy obligacji 
na 10 mld dol. Przyłączyła się 
do wyścigu na burmistrza 
w ostatniej chwili, zaraz po 
wygraniu wyborów na re-
widenta. Popularna polityk 
o wyrobionym nazwisku 
i wizerunku medialnym. 
Ostatnio krytykowana za 
związki z radnym Edwardem 
Burke'em, podejrzanym o 
korupcję. Ma 46 lat. Z mężem 
Davidem Szostakiem mają 
6-letniego syna. Witryna; 
www.susanamendoza.com

Amara Enyia, prawnicz-
ka, była pracownica biu-
ra burmistrza, a ostatnio 
biznesmenka i aktywist-
ka dzielnicowa popierana 
przez sekretarz sądu Doro-
thy Brown (wykluczoną z 
wyścigu) oraz popularnych 
wokalistów Kanye Westa i 
Chance'a the Rappera. Ma 
ostatnio kłopoty prawne 
z powodu nierozliczenia 
się z podatków i funduszy 
z poprzednich wyborów. 
35-latka chce utworzenia 
publicznego banku, dzięki 
któremu miasto zaoszczę-
dziłoby miliony dolarów w 

odsetkach i opłatach, które 
płaci prywatnym bankom. 
Zreformowałaby system 
mandatów i kar, który jej 
zdaniem penalizuje głównie 
mniejszości rasowe oraz 
usprawniła i unowocześniła 
środki transportu miejskie-
go. Niezamężna. Witryna: 
www.amaraenyia.com

La Shawn Ford, poseł 
stanowy, były nauczyciel i 
były inwestor. Chce reformy 
systemu podatkowych fun-
duszy rezerwowych (TIFs) 
oraz przekształcić 50 szkół 
zamkniętych przez Rahma 
Emanuela w ośrodki dziel-
nicowe, a także zlikwido-
wać kamery namierzające 
kierowców na czerwonym 
świetle oraz zaprzestać 
unieruchamiania aut przy 
pomocy tzw. denwerskiego 
buta. 46-latek opowiada się 
za bezpłatnymi przejazdami 
komunikacją miejską dla 
seniorów i młodzieży. Stan 
cywilny: wolny. Witryna: 
www.fordforChicago

Neal Sales-Griffin, biz-
nesmen informatyk, opo-
wiada się za rozszerzaniem 
programu powszechnych 
przedszkoli, zwiększeniem 
funduszy na edukację spe-
cjalną i przejrzystością miej-
skich procedur biznesowych. 
Chce kadencyjności wszyst-
kich miejskich urzędników 
oraz reformy systemu fi-
nansowania kampanii wy-
borczych. 31-latek uważa, 
że członkowie rady szkolnej 
powinni być wybierani, a 
nie mianowani przez bur-
mistrza. Stan cywilny: wolny. 
Witryna: www.nealformayor

Lori Lightfoot ,  była 
szefowa rady policji i była 
asystent prokuratora fede-
ralnego. Obiecuje, że jako 
burmistrz zlikwiduje bez-
domność i postara się o to, 
by dostępne cenowo miesz-

kalnictwo znajdowało się 
w każdym z 50 okręgów 
(ward) miejskich. Ma w pla-
nie utworzenie agencji ds. 
bezpieczeństwa miasta oraz 
reformę policji. Opowiada 
się za obaleniem federalnych 
służb ds. kontroli imigra-
cji i granic (ICE). 56-latka 
jest pierwszą zdeklarowaną 
przedstawicielką społeczno-
ści gejowskiej kandydydują-
cą na burmistrza Chicago. Ma 
żonę i córkę. Witryna: www.
lorilightfootforchicago

Bob Fioretti, były radny 
włosko-polskiego pochodze-
nia, z zawodu adwokat, star-
tujący po raz drugi na urząd 
burmistrza Chicago. 65-latek 
chce wprowadzić podatek dla 
mieszkańców przedmieść 
pracujących w Chicago (ang. 
commuter tax), zalegalizo-
wać hazardowe gry wideo 
i otworzyć w Chicago kasy-
no. Stanowczo sprzeciwia 
się wszelkim podwyżkom 
podatku od nieruchomości 
i transakcji obrotu nierucho-
mościami. Popierany przez 
słynnego bluesmana Buddy 
Guya. Żonaty. Witryna: www.
bobforchicago.com

John Kozlar, prawnik 
polskiego pochodzenia, 
30-latek po raz trzeci startuje 
w wyborach, dwa razy kan-
dydował na radnego, a teraz 
na burmistrza. Deklaruje, że 
jeśli wygra, to przeprowadzi 
audyt finansów Chicago, usu-
nie Chicago Teachers Union 
z Chicago Public Schools i 
będzie wymagał, by więk-
szość policjantów mieszkała 
w dystryktach, w których 
pracuje. Obiecuje, że będzie 
się sprzeciwiał podwyżkom 
podatków i podejmie stara-
nia o kasyno w Chicago, które 
generowałoby dochody dla 
miasta. Stan cywilny: wolny. 
Witryna: www.johnkozlar.
com      (Inf. wł.)


