
Szanowni Państwo 

 W dniu dzisiejszym rozpoczynamy kampanię wyborczą. Kampanię, podczas której będziemy chcieli 
przekonać mieszkańców Chorzowa, że jesteśmy właściwymi osobami, jesteśmy tymi, którym można bez obaw 
powierzyć kierowanie sprawami miasta przez następne 4 lata. Nie będzie to zadanie łatwe, czekają nas trudne 
dni. Jednak chciałbym zacząć od podziękowania wszystkim kandydatom, że podjęli się trudu kandydowania 
i chcą poświęcić swój czas - cząstkę swojego życia - naszemu  miastu. Wszyscy kandydaci mają pełną 
świadomość tego, że obejmując funkcję radnego, biorą na siebie odpowiedzialność za jakość funkcjonowania 
miasta i jego instytucji.

 Ważna jest dzisiaj odpowiedź na pytanie, dlaczego zamiast siedzieć wygodnie w fotelu i oglądać 
telewizję chcemy zajmować się sprawami Chorzowa? Ja tę odpowiedź poznałem rozmawiając z każdym 
z kandydatów. Jedni chcą zmieniać określone rzeczy w swoim najbliższym otoczeniu, inni nie godzą się 
z dzisiejszym sposobem sprawowania władzy, jeszcze inni chcą brać udział w decydowaniu o kierunkach 
rozwoju miasta i konkretnych organizacji; są też tacy, którzy chcą decydować o sposobie pozyskiwania 
i wydawania pieniędzy. To moim zdaniem kwintesencja samorządu.

 My nie chcemy zdobyć władzy dla samej władzy co jest domeną i istotą działania partii politycznych. 
Tym się różnimy i ta różnica jest naszą siłą. Nasze hasła wyborcze to mniej polityki i rozsądek zamiast polityki. 
Aż prosi się pytanie o jaką politykę chodzi, co mamy na myśli? Otóż nie chcemy władzy, która przenosi do 
naszego miasta najgorsze i powszechnie znane przywary partii politycznych, takie jak: prywata, nepotyzm, 
populizm, kłamstwo i życie na kredyt.

 Nie godzimy się by Chorzów był łupem partii politycznej, by mówiono zdobyliśmy Chorzów lub nie 
oddamy Chorzowa. Chorzów nie jest zwierzyną łowną. Chorzów zasługuje na znacznie więcej. 
Dlatego postarajmy się wygrać i przywrócić miastu normalność.

 Jeśli ktoś zapyta jaka prywata odpowiem, 
ano taka jak kupno mebli w �rmie swojej córki, kupno łódki dla zaspokojenia własnego hobby, wyjazd do Chin 
pod pretekstem promocji. 

 Jeśli ktoś zapyta jaki nepotyzm odpowiem, 
ano taki jak zatrudnienie szwagra na stanowisku prezesa specjalnie utworzonej spółki, a po jej szybkiej plajcie 
zatrudnienie go na stanowisku prezesa kolejnej miejskiej spółki, zatrudnianie rodzin i znajomych działaczy PO 
z Chorzowa i miast, w których PO przegrała wybory.

 Jeśli ktoś zapyta jaki populizm odpowiem, 
ano taki jak przekonywanie wyborców o konieczności budowania przez miasto stadionu, choć nieopodal za 
pieniądze publiczne powstaje Stadion Śląski, na którym chce rozgrywać mecze klub. To tworzenie uchwał, 
które pozornie mają dawać mieszkańcom nowe uprawnienia choć w istocie tak nie jest. 

 Jeśli ktoś zapyta jakie kłamstwa odpowiem, 
ano takie jak okłamywanie komisji wyborczej w sprawie miejsca zamieszkania, jak okłamywanie lub grzeczniej 
mówiąc wprowadzanie radnych w błąd w trakcie sesji Rady Miasta, to okłamanie 4 lata temu wyborców 
w sprawie wielkości zadłużenia miasta poprzez zawyżenie jego wartości 10 krotnie! 

 



 Jeśli ktoś zapyta jakie zadłużanie odpowiem, 
wzrost zadłużenia w tej kadencji jest wg. zapisów budżetu 16 krotnie wyższy niż w ubiegłej kadencji.   

 Wiemy, że partie walczą z tymi przywarami, ale my nie chcemy aby rozpleniły się one w instytucjach 
naszego miasta.

 A co my proponujemy?
Po pierwsze rozsądek, uczciwość, profesjonalizm i oddanie swojego czasu i doświadczenia sprawom miasta 
i chorzowian. Po drugie prosty program na następne 4 lata. 

 Uważamy, że dziś dwie kwestie są kluczowe, są nimi praca i rodzina. Praca, bo od tego czy ona jest 
i jaka ona jest zależy poziom naszego życia, a jej brak jest przyczyną frustracji i wielu nieszczęść. 
Z kolei Rodzina, bo to nasza codzienność i przyszłość. Stworzenie dobrych warunków dla funkcjonowania 
rodziny da szansę  powrotu do modelu rodziny 2+2 i zatrzymanie spadku liczby chorzowian.

Aby te dwa cele zrealizować chcemy doprowadzić do tego, by Chorzów był:

    miastem zapewniającym swoim mieszkańcom godziwe warunki życia, to jest dobre warunki zamieszkania,    
    kształcenia i rozwoju, pracy, wypoczynku i bezpieczeństwo 
    miastem z konkurencyjnymi w stosunku do innych miast, warunkami życia
    miastem, które poprzez swą atmosferę i tożsamość stanowi magnes dla odwiedzających nas gości

Program, który chcemy realizować przez następne cztery lata,  przewiduje:

   racjonalne gospodarowanie budżetem miasta i pozyskiwanie środków z UE i innych funduszy zewnętrznych,
   utrzymanie na wysokim poziomie oświaty, służby zdrowia i bezpieczeństwa publicznego,
   przeciwdziałanie bezrobociu poprzez ochronę istniejących i tworzenie nowych miejsc pracy,
   poprawę standardu mieszkań i wspieranie budownictwa mieszkaniowego,
   wspieranie ludzi starszych i schorowanych,
   utrzymanie w dobrym stanie dróg, terenów rekreacyjnych i środowiska naturalnego,
   tworzenie warunków dla rozwoju kultury, sportu amatorskiego i wyczynowego,
   zapewnienie pomocy społecznej, osobom w trudnej sytuacji życiowej,

 Szanowni Państwo, ten program to nasze kredo, nie wypisujemy tu konkretnych inwestycji, bo są one 
zapisane w uchwalonej przez Radę Miasta Wieloletniej Prognozie Finansowej i jeżeli tylko sytuacja �nansowa 
Chorzowa pozwoli, to będą one zgodnie z tym planem zrealizowane. Jeszcze raz dziękuję kandydatom na radnych 
za oddanie sprawom miasta i życzę Wam, aby mieszkańcy Chorzowa docenili Wasze dokonania, postawę w życiu, 
Waszą uczciwość i rzetelność  i 16 listopada w dniu wyborów zagłosowali na Was oddając  w Wasze ręce sprawy 
miasta na kolejne 4 lata.
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