
Dlaczego kandyduję?

 Większości kandydatów na prezydenta miasta wydaje się, że prezydentem wystarczy być, że 
sprawy miasta toczą się same. Niestety nie jest to takie proste, tak to nie działa.  Mało kto zdaje sobie 
sprawę z ogromu odpowiedzialności, jaka spoczywa na osobie zarządzającej miastem. Są to tysiące 
bieżących decyzji w indywidualnych sprawach mieszkańców, ale przede wszystkim to odpowiedzialność 
za przyszłość tych mieszkańców, ich dzieci, a może i ich wnuków. Usłyszałem właśnie, że inni kandy-
daci zarzucają mi, że ja patrzę na miasto niejako z góry, że zajmuję się wizjami jego rozwoju, a nie dziu-
rami w drogach czy nierównymi chodnikami. Po pierwsze, drogi i chodniki są w naszym mieście lepsze 
niż kiedykolwiek wcześniej i generalnie w dobrym stanie, ale przede wszystkim prezydent jest właśnie 
od tego, aby miał wizję jak miasto ma wyglądać i funkcjonować za lat kilkanaście czy kilkadziesiąt, aby 
potrafił przekonać do tej wizji mieszkańców i aby miał umiejętności i siłę, aby tę wizję konsekwentnie 
realizować. Jeżeli ktoś czyni z tego zarzut, tym samym dowodzi, że nie zdaje sobie sprawy z podsta-
wowej odpowiedzialności, jaka wiąże się z pełnieniem funkcji prezydenta miasta.

 Kiedy rozpoczynałem pracę jako prezydent, Żory były w tragicznym stanie. Mieliśmy największe 
bezrobocie na Śląsku i byliśmy najbiedniejszym miastem na prawach powiatu w Polsce. Trzeba było 
zacząć od podstaw: przebudowy infrastruktury technicznej, przygotowania atrakcyjnych terenów dla 
inwestorów i skuteczne ich pozyskiwanie. To przede wszystkim ilość i jakość przedsiębiorstw w mieście 
decyduje o jego zamożności, czyli o tym czy ma się środki na finansowanie innych sfer funkcjonowania 
miasta. Pozyskaliśmy na te cele setki milionów złotych z Unii Europejskiej - jesteśmy pod tym względem 
w czołówce miast w skali kraju. Ale wymagało to wniesienia wkładu własnego, który musiał pochodzić 
z kredytu, gdyż własnych środków nie mieliśmy. Nasza polityka finansowa w tym okresie była uznawana 
za najlepszą, najbardziej efektywną w Polsce. Czy to się udało? Dziś mamy najlepsze drogi i inne uzbro-
jenie terenu w całej okolicy. Przyciągnęliśmy i wciąż przyciągamy najwięcej inwestorów ze wszystkich 
okolicznych miast. Stworzyliśmy im najlepsze warunki do działania, co procentuje. W ciągu kilkunastu 
lat z pozycji najbiedniejszego miasta na prawach powiatu przeszliśmy do grupy tych miast, które więcej 
do budżetu państwa wpłacają, niż z niego otrzymują. Inni swoją zamożność, płynącą z tego, że mają na 
swoim terenie elektrownie, kopalnie, huty czy rafinerie, zawdzięczają szczęśliwemu losowi lub decyz-
jom władz PRL-u, my zaś do wszystkiego musieliśmy dochodzić własną pracą i pomysłowością. Czy te 
wielkie zmiany dokonały się same?

 Kiedy pierwszy etap realizacji strategii przebudowy miasta zaczął już przynosić efekty, mogliśmy 
przystąpić do wdrażania kolejnej fazy jego rozwoju - budowania miasta jak najbardziej przyjaznego dla 
mieszkańców. Stąd tak wiele inwestycji w edukację, kulturę, rekreację, sport, ochronę zdrowia. I to 
przede wszystkim daje nam, mieszkańcom ogromną satysfakcję! Bo przecież wszyscy mamy tylko jed-
no życie, nasze dzieci tylko raz będą przeżywały swoje dzieciństwo. Jeśli nie teraz, to kiedy mielibyśmy 
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stworzyć im jak najlepsze warunki do edukacji, wychowania i zaznawania radości? Jeśli nie teraz, to 
kiedy my sami mamy realizować nasze pasje, cieszyć się życiem? Najbliższe lata będą zwieńczeniem 
programu stworzenia z Żor nowoczesnego, przyjaznego mieszkańcom miasta, o czym szczegółowo 
piszemy w programie wyborczym naszego Komitetu Wyborczego Wyborców Żorskie Porozumienie 
i  Waldemar Socha.

 Prawidłowo, w sposób zrównoważony rozwijające się miasto to takie, w którym dba się o wszyst-
kie istotne sfery życia, pamięta się o wszystkich grupach społeczeństwa. Bardzo się cieszę z tego, że 
pomimo iż byliśmy miastem niezamożnym, tyle udało się nam zrobić dla osób biednych, chorych czy 
niepełnosprawnych. Sam pochodzę z bardzo biednej rodziny, w której było ośmioro dzieci, a przez 
większość czasu wychowywała nas samotnie mama. Nie chodziłem jeszcze do szkoły, kiedy razem 
z rodzeństwem zbierałem w lesie jagody, aby je potem samodzielnie sprzedać na targu i kupić między in-
nymi pierwszy odkurzacz do domu. Jeśli coś z domu wyniosłem, to przede wszystkim przeświadczenie, 
że należy się uczyć i do celu dochodzić własną pracą i pomysłowością. Solidarność z osobami posz-
kodowanymi przez los, znajdującymi sie w trudnej sytuacji życiowej, jawi mi się jako nasz obowiązek 
wynikający po prostu z naszego człowieczeństwa.

 Można w kampanii wyborczej rzucić hasło “czas na zmiany”, licząc na to, że wyborcy nie będą 
zbyt dociekliwi i nie zapytają: ale jakie zmiany, w jakim kierunku? Można też wyborcom na wszelki wy-
padek powiedzieć: zrealizujemy te pomysły, które sami sobie wymyślicie. Jednak obywatele - wyborcy 
są dziś coraz bardziej wymagający, oczekują konkretów. Któż chce płynąć statkiem, którego kapitan 
nie wie do jakiego portu docelowego chce zawinąć, ani nie ma pewności, że zna się na nawigacji. 
Dziś obywatele chcą wiedzieć jakie kandydat na prezydenta ma przygotowanie fachowe, wiedzę, 
umiejętności, doświadczenie życiowe i zawodowe. Zarządzanie miastem i odpowiedzialność za los 
60 tysięcy mieszkańców to nie są żarty, to jest poważna sprawa.

 Z ust konkurentów w wyborach słychać niekiedy zarzuty, że jestem już zmęczony czy wypalony. 
Jest to dość zabawne, gdyż jest akurat odwrotnie: wraz z upływem czasu moje pomysły są coraz bardziej 
nowatorskie i odważne. Ostatnio wdrożony projekt bezpłatnej komunikacji miejskiej jest wręcz rewolu-
cyjny - nie dość, że daje niesamowite efekty społeczne, to jeszcze przynosi oszczędności budżetowe. 
A jeżeli chodzi o zmęczenie, to przyznaję, jestem zmęczony. Ale nie pracą dla miasta, bo ta daje mi 
wciąż rosnącą satysfakcję, szczególnie gdy widzę, że coraz więcej mieszkańców może korzystać z efek-
tów dynamicznego rozwoju Żor. Jestem zmęczony niegodziwością ludzi. Szczególnie przed każdymi 
wyborami nasilają się kampanie kłamstw, oszczerstw, fałszywych donosów. W ten sposób próbuje 
się mnie dyskredytować w oczach wyborców. Proszę zwrócić uwagę, że nic z tych oszczerstw się nie 
potwierdziło - wszystko z czasem okazuje się nieprawdą. Niektóre osoby sprawowanie władzy nazywają 
“dorwaniem się do koryta”, tylko z tym im się to kojarzy. Myślę, że mierzą świat własną miarą. Nie 
dopuszczają myśli, że władzę można sprawować dla dobra społecznego, że można traktować ją jako 
służbę dla ludzi i życiową misję. Że wielką satysfakcję można czerpać z tego, że czynnie uczestniczy się 
w budowaniu coraz piękniejszego miasta dla coraz bardziej zadowolonych i szczęśliwych mieszkańców.

A ja właśnie dlatego kandyduję...
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