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Dwadzieścia pięć lat temu wchodziłam w dorosłe życie. Byłam uczennicą II Liceum Ogólno-
kształcącego im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej i podobnie jak wszyscy moi rówieśnicy 
miałam głowę pełną marzeń. Zmiana ustroju politycznego przynosiła nowe możliwości ale też 
dużą niepewność jutra. Po jednej stronie ulicy burzono pomnik, po drugiej stronie trwała obrona 
innego pomnika. Nie do końca wierzyliśmy, że będzie można wziąć sprawy w swoje ręce i budować 
nową Dąbrowę, nowy kraj. Moi dziadkowie z dużą nieufnością podchodzili do proponowanych roz-
wiązań. Ich doświadczenie życiowe ostrzegało przed radykalnymi zmianami. Galopująca inflacja, 
redukcje zatrudnienia w przedsiębiorstwach państwowych, które na stałe wpisane były w pejzaż 
społeczny Dąbrowy Górniczej. My, jako młodzi ludzie cieszyliśmy się nowymi czasami, byliśmy 
pełni optymizmu i wiary w nowe możliwości. W tym okresie życia nie myślałam o zaangażowaniu 
politycznym, możliwości wpływania na kształt mojego kraju, mojego miasta. Zawsze jednak byłam 
aktywną osobą, wybieraną do prezentowania przekonań środowisk ludzi, wśród których dane było 
mi żyć. Ne sądziłam, że jako przewodnicząca klasy, działająca w samorządzie szkolnym i organizacji 
studenckiej nieoczekiwanie wpadnę w ramiona polityki.

Dziś jestem dumna z faktu, że uczestniczę w procesie zarządzania Moim miastem. Miastem, 
z którym jestem tak bardzo zżyta, co uświadomiły mi któregoś dnia moje dzieci towarzyszące 
mi podczas zakupów. Moi synowie obserwując ilość osób, z którymi wymieniałam pozdrowienia 
i przystawałam aby zamienić kilka słów, stwierdzili – Mamo ty chyba znasz każdego przechodnia 
na ulicy. Mam głęboką nadzieję, że wspierana przez mnie przebudowa miasta i rozwój usług pu-
blicznych spotkają się z akceptacją i przychylnością wszystkich mieszkańców Naszej Małej Ojczyzny.

Decentralizacja władzy jaka dokonała się przed 25 laty oznaczała dla ponad 100 osób, będących 
na przestrzeni tego okresu radnymi Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej nie tylko możliwość 
działania, ale także wzięcie na swoje barki odpowiedzialność za efekt dokonujących się przemian. 
Na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza każda z tych osób miała swój wkład i niemały udział w bu-
dowaniu nowoczesnej Dąbrowy. Wierzę, że zmiany zachodzące w naszym mieście, nad którymi 
wszyscy pracujemy, spełniają oczekiwania społeczeństwa XXI wieku i sprzyjają integracji naszej 
lokalnej wspólnoty!

 Agnieszka Pasternak

szanowni państwo!





25 lat temu, 27 maja 1990 roku, odbyły się w Polsce pierwsze, w pełni wolne wybory samorzą-
dowe. Stały się one najważniejszym symbolem przemian, jakie zaszły w naszym kraju, otworzyły 
drogę do tego, by obywatele sami decydowali o sprawach, które ich dotyczą.

Na kolejnych stronach tej publikacji znajdziecie Państwo żywą historię tego, jak zmieniała się 
Dąbrowa. To wszystko opowiedziane słowami osób, które tę samorządność w Dąbrowie Górniczej 
budowały i które przez ostatnie 25 lat zmieniały nasze miasto.

W mojej ocenie największym sukcesem tych 25 lat jest fakt, że dalej możemy zmieniać Dąbrowę 
Górniczą, ale dzisiaj robimy to wspólnie z mieszkańcami. To bardzo ważne, aby dąbrowianie czuli 
się gospodarzami tego miejsca, ważne – byśmy dzięki ciągłej dyskusji byli dla siebie partnerami, 
wspólnie pracowali na rzecz naszej Małej Ojczyzny.

 Zbigniew Podraza





Samorząd terytorialny w procesie 
przemian ustrojowych w Polsce





„Budowanie samorządności jest jednak procesem. Musi ono trwać długo 
i rozwijać się równolegle z ewolucją społeczeństwa jako całości. Bowiem 
reformy samorządu są odbiciem całokształtu warunków, w jakich dana 
społeczność żyje i stanu świadomości tej społeczności”1.

Zagadnienia rzeczywistego reaktywowania samorządu terytorialnego były obecne 
w dyskusjach wielu środowisk naukowych i społecznych w Polsce już w latach 70. i 80. 
XX wieku. Pod koniec lat 70. z inicjatywy środowisk naukowych utworzono Konwer-
satorium „Doświadczenie i Przyszłość”. Jedna z pierwszych dyskusji na tym forum 
dotyczyła referatu, w którym przedstawiono założenia reformy samorządowej w Polsce. 
Referat wygłoszono 12 czerwca 1981 roku. Zarówno naukowcy, jak i praktycy zgodnie 
podkreślali, że istota problemu sprowadza się do samodzielności i podmiotowości 
władz lokalnych.

9 lipca 1981 roku odbyło się pierwsze spotkanie Społecznego Zespołu Samorządów 
Terytorialnych i Instrumentów Polityki Przestrzennej, pod kierownictwem profesora 
Jerzego Regulskiego. Wkrótce zespół ten został włączony do prac Społecznego Komi-
tetu Reformy Gospodarczej, utworzonego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne2.

Reforma samorządowa znajdowała się w polu zainteresowania krakowskiego „Cen-
trum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych”, które powstało z inicjatywy Kazimie-
rza Barczyka jesienią 1980 roku. W skład tej grupy wchodzili również: Mieczysław Gil, 
Walerian Pańko i Tadeusz Syryjczyk. Wyniki prac Centrum znalazły odzwierciedlenie 
w uchwałach I Zjazdu Solidarności we wrześniu 1981 roku.

Sytuacja społeczno-polityczna sprawiła, że działania osób zaangażowanych w re-
formy systemowe skupiały się w instytutach naukowych. Wymagało to zgody władz 
instytutów, pozyskiwania środków finansowych, co często wymuszało stwarzanie po-
zorów i różnego rodzaju kamuflaży. I tak zakład utworzony dla prac nad reformą władz 
lokalnych w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk nazwany został 
Zakładem Gospodarki Lokalnej. Na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego nad 
założeniami reformy pracował zespół naukowców pod kierownictwem Michała Kuleszy. 
Natomiast Zakład Ekonomiki Rozwoju Miast, kierowany przez Jerzego Regulskiego 

1 J. Regulski: Samorząd w budowie. W: Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i demo-
kracji lokalnej. P. Swianiewicz (red). Warszawa 1997, s. 181.

2 Tamże, s. 185–186.
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powstał na Uniwersytecie Łódzkim. Powstały również inne zespoły, którymi kierowali 
między innymi A. Kukliński, B. Jałowiecki, G. Gorzelak3.

Działania grup naukowych skupiały się na pogłębianiu wiedzy, badaniu możliwości 
wprowadzenia zmian, przypominaniu polskich tradycji samorządowych. Podejmowano 
współpracę, wymianę informacji i doświadczeń ze środowiskami naukowymi w Danii, Szwe-
cji, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Francji, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, 
Niemczech, Austrii4.

W 1982 roku miały odbyć się kolejne wybory do rad narodowych. Wybory zostały prze-
łożone, a fakt ten był kolejnym impulsem do działania na rzecz przywrócenia samorządu. 
Władze państwowe zapowiedziały nowelizację ustawy o radach narodowych. Zapowiedzi 
te zrealizowano uchwaleniem ustawy z 20 lipca 1983 roku5 o systemie rad narodowych i samo-
rządzie terytorialnym. Niestety, ustawa ta tylko pozornie reaktywowała samorząd terytorialny. 
Nie doprowadzono do decentralizacji i do podziału kompetencji państwa pomiędzy organy 
administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego, przypisano radom narodowym 
funkcje organu samorządu terytorialnego i terenowego organu władzy w państwie, a także 
podstawowego organu samorządu społecznego6.

W kwietniu 1987 roku ogłoszono tezy tzw. Drugiego Etapu Reformy Gospodarczej. Zawie-
rały one również propozycje związane z samorządem terytorialnym. Dotyczyły zwiększenia 
autonomii władz lokalnych i odtworzenia mienia komunalnego oraz zwiększenia udziału bu-
dżetów lokalnych w dochodach centralnych. Propozycji tych zmian nie wprowadzono w życie.

W czerwcu 1988 roku Sejm ustanowił konstytucyjną kategorię mienia komunalnego, 
wprowadził także cały szereg zmian do ustawy o systemie rad narodowych. Działania te okre-
ślono jednak jako pozorne. Krytykując je, wskazano na błędne przyznanie osobowości praw-
nej radom narodowym, a nie gminom i miastom, także pozostawienie zasady podwójnego 
podporządkowania urzędów miast i gmin7.

Sytuacja w kraju wymagała wówczas podjęcia rozmów i konieczności znalezienia kom-
promisu.

6 lutego 1989 roku rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu, które trwały do 5 kwietnia 
1989 roku. Udział w obradach wzięli przedstawiciele władz PRL (tzw. strona rządowa), opo-
zycji oraz Kościoła katolickiego.

Strony porozumienia zdecydowały o przeprowadzeniu częściowo wolnych wyborów 
do Sejmu (w ich wyniku powstał Sejm Kontraktowy), utworzeniu 100 osobowego Senatu; 
utworzeniu urzędu Prezydenta PRL (wybieranego przez Zgromadzenie Narodowe na 6 – letnią 
kadencję), zmianie prawa o stowarzyszeniach, co umożliwiało rejestrację NSZZ „Solidarność” 
i dostęp opozycji do mediów.

3 J. Regulski: Światełko w tunelu „Wspólnota” nr 8, 1999 r.
4 Tamże.
5 Ustawa z 20 lipca 1983 o systemie rad narodowych i samorządzie terytorialnym. Dz. U.

1983, nr 41, poz. 185 z późn. zm.
6 B. Słobodzian: Współczesny system samorządu terytorialnego w Polsce. Toruń 2006, s. 40–41.
7 J. Regulski, W. Kocon, M. Ptaszyńska-Wołoczkowicz: Władze lokalne, a rozwój gospodarczy. 

Warszawa 1988.
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Na wniosek prof. J. Regulskiego na liście komisji Okrągłego Stołu znalazła się również 
Komisja Samorządu Terytorialnego. Stronę opozycyjno-solidarnościową w Komisji re-
prezentowali: I. Byczewski, S. Jurczak, A. Kowalewski, M. Kulesza, W. Pańko, J. Regulski 
(przewodniczący), Z. Rokicki, J. Stępień, H. J. Stępniak, J. Zdrada. Wspierali ich: M. 
Budzyński, T. Dybowski, M. Gintowt-Jankowicz, A. Klasik. Przewodniczącym ze strony 
koalicyjno-rządowej był Wojciech Sokolewicz8.

W początkowej fazie prac komisji strona opozycyjna i rządowa zdecydowały o szeregu 
uzgodnień co do zmian samorządowych. Niestety następne dni obrad przyniosły wyco-
fanie się strony rządowej z ustaleń, które w jakikolwiek sposób naruszałyby monopol 
władzy. Konsekwencją takiego stanu rzeczy było przedstawienie przez stronę opozycyjną 
pisemnego ultimatum, w którym znalazły się trzy zasady dotyczące funkcjonowania 
samorządu terytorialnego, które zdaniem autorów nie podlegały negocjacjom. Była 
to autonomia samorządu, charakteryzująca się odrzuceniem podwójnego podporząd-
kowania, odrębność finansowa, demokratyczne wybory9.

3 kwietnia 1989 roku przygotowano protokół końcowy obrad Grupy Roboczej, który 
zawierał wykaz spraw, co do których strony porozumiały się oraz spraw, których nie 
uzgodniono. W protokole znalazły się stwierdzenia: „…ustanowienie samorządu teryto-
rialnego i zagwarantowanie w Konstytucji prawa społeczności lokalnych do samorządu jest 
koniecznością. Warunkiem realizacji tego prawa jest upodmiotowienie społeczności lokalnej 
– traktowanie samorządu terytorialnego jako podmiotu władzy publicznej oraz podmiotu 
obrotu cywilnoprawnego”10.

Następnie w protokole wymieniono główne zasady funkcjonowania samorządu 
gminy (zasady wspomniane wcześniej) oraz również sprawy, w których uzyskano zgod-
ność poglądów. Były to: definicja samorządu terytorialnego; samodzielność finansowa 
samorządu (przez ustanowienie źródeł dochodów stałych); samodzielność gospodarcza 
samorządu; uznanie, że formą realizacji zadań ponadlokalnych powinny być związki mię-
dzykomunalne; zapewnienie demokratycznej ordynacji wyborczej, ograniczenie nadzoru 
działalności samorządu wyłącznie do zasady legalności; możliwość zaskarżania przez 
samorząd lokalny decyzji władz państwowych do Naczelnego Sądu Administracyjnego 
i sądów powszechnych; potrzeba dostosowania przepisów prawa administracyjnego 
i ustaw do zmian systemowych.

Nie uzyskano porozumienia w następujących sprawach: funkcji samorządu terytorial-
nego; charakterystyki lokalnych organów przedstawicielskich; ponadgminnej organizacji 
samorządu terytorialnego – mienia komunalnego; reaktywowania Związku Miast11.

Wyniki pracy Komisji Samorządu Terytorialnego ocenił prof. J. Regulski: „Pytany 
bezpośrednio po zakończeniu obrad o oceny, odpowiadałem, że nic nie osiągnęliśmy, ale jestem 
zadowolony z wyników. Ta sprzeczność była pozorna. Nie osiągnęliśmy nic, bo strona komuni-
styczna z dobrej woli nic oddać nie chciała, bo oddać nie mogła. PZPR dobrze wiedziała, że ja-

8 J. Regulski: Samorząd w budowie. [w:] Wartości podstawowe samorządu…, s. 187.
9 E. Sochacka, T. Kraśko: Rzeczpospolita Demokracji Lokalnej. Warszawa 1996.
10 W. Salmonowicz (red.): Porozumienia Okrągłego Stołu. Warszawa 1989, s. 85.
11 Tamże, s. 87 i kolejne.
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kakolwiek lokalna autonomia stwarzałaby śmiertelne niebezpieczeństwo dla ustroju. Byłem 
zadowolony, ponieważ – właśnie w wyniku oporu – stało się dla wszystkich jasne, że reforma 
samorządowa ma podstawowe znaczenie dla przeobrażeń ustrojowych. Poza tym zmusiliśmy 
stronę rządową do jasnego określenia tych punktów, do których przywiązywali największą 
wagę. Nasz protokół stał się podstawą programu wyborczego „Solidarności”, a potem progra-
mu sformułowanego w postaci czterech senackich inicjatyw ustawodawczych przedłożonych 
Sejmowi, obejmujących: 1) nowelizację konstytucji, 2) ustawę o samorządzie terytorialnym, 
3) ordynację wyborczą do rad gminnych, 4) ustawę o pracownikach komunalnych”12.

4 czerwca 1989 roku zgodnie z ustaleniami Okrągłego Stołu, odbyły się wybory do Sej-
mu i Senatu. Przyniosły sukces Komitetowi Obywatelskiemu i porażkę obozu rządzącego 
(opozycja zdobywa 35% mandatów, a do 100 osobowego Senatu wprowadza 99 senatorów). 
Marszałkiem Sejmu zostaje Mikołaj Kozakiewicz, a Senatu Andrzej Stelmachowski.

W początkowym okresie prac Senatu zapadła decyzja, że reforma samorządowa będzie 
jednym z priorytetów. Przewodniczącym senackiej Komisji Samorządu został J. Regulski, 
jego zastępcą zaś J. Stępień. Na czele komisji sejmowej stanął W. Pańko.

12 września 1989 roku zostaje powołany rząd Tadeusza Mazowieckiego. W sejmowym 
expose premiera pojawiła się deklaracja: „Rząd będzie intensywnie współdziałał z Sejmem 
i Senatem w pracach nad stworzeniem prawnych i materialnych warunków uformowania 
samorządu terytorialnego, tak aby w krótszym niż to było przewidywane czasie doprowadzić 
do wyborów samorządowych. Z powstaniem samorządu wiążemy nadzieję na wyzwolenie 
ogromnej energii obywatelskiej […]. Samodzielność decyzji, własny aparat administracyjny 
i własny majątek stworzą społecznościom lokalnym możliwości rozwoju”13.

Jeszcze we wrześniu 1990 roku Tadeusz Mazowiecki powierzył J. Regulskiemu funkcję 
Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Samorządu Terytorialnego w randze podsekre-
tarza stanu w Urzędzie Rady Ministrów.

Prace nad przygotowaniem reformy przebiegały bardzo szybko i sprawnie. W dniu 
19 stycznia 1989 roku projekt ustawy o samorządzie terytorialnym przyjął Senat, a 24 
stycznia w Sejmie odbyło się jego pierwsze czytanie.

8 marca 1990 roku Sejm przyjął ustawę o samorządzie terytorialnym14, ustawę ordy-
nacja wyborcza do rad gmin15. W tym samym dniu Sejm przyjął nowelizację Konstytucji, 
w której stwierdzono: „Rzeczpospolita Polska gwarantuje udział samorządu terytorialnego 
w sprawowaniu władzy” (art. 5). Pojawił się również rozdział poświęcony samorządowi. 
W dniu 17 maja 1990 roku Sejm uchwalił ustawę o podziale zadań i kompetencji określo-
nych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej 
oraz o zmianie niektórych ustaw16. Ostatnia z ustaw, nazywana kompetencyjną, zmieniała 
około stu innych ustaw, które regulowały podział uprawnień.

Ustawa samorządowa stwierdza, że gmina jest samorządową wspólnotą mieszkań-

12 E. Sochacka, T. Kraśko: Rzeczpospolita…, s. 17.
13 Z. Domarańczyk: 100 dni Mazowieckiego. Warszawa 1990, s. 143. 
14 Dz. U. 1990, nr 16, poz. 95.
15 Dz. U. 1990, nr 16, poz. 96 późn. zm.
16 Dz. U. 1990, nr 34, poz. 198.
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ców. Gmina realizuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym. Należą do nich sprawy 
związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb lokalnej społeczności. Gmina wykonuje 
zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Ustawodawca podzielił zadania 
na własne i zlecone gminie. Zastrzegł jednak, że do zadań własnych należą wszystkie 
sprawy publiczne niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

W pierwszej wersji ustawy o samorządzie terytorialnym wymienione zostały nastę-
pujące zadania własne, obejmujące sprawy17:

 – ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody;
 – gminnych dróg, ulic, mostów, placów i organizacji ruchu drogowego;
 – wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizację, usuwania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną 
i cieplną;

 – lokalnego transportu zbiorowego;
 – ochrony zdrowia;
 – pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
 – gminnego budownictwa mieszkaniowego;
 – oświaty, w tym szkół podstawowych, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wy-

chowawczych;
 – kultury, w tym bibliotek i placówek upowszechniania kultury;
 – kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
 – targowisk i hal targowych;
 – zieleni i zadrzewień;
 – cmentarzy komunalnych;
 – porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej;
 – utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych.
Lista zadań własnych gminy nie była listą zamkniętą. Kolejne nowelizacje ustawy 

rozszerzyły ją o nowe zadania:
 – zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej (od 1993 r.);
 – wspierania i upowszechniania idei samorządowej;
 – promocji gminy;
 – współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 – współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Kolejna zmiana w określeniu zadań grupy gmin miała miejsce po wejściu w życie 
reformy terytorialno-administracyjnej w dniu 1 stycznia 1999 r. Na mocy ustawy z 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym18 na mapę administracyjną kraju wrócił 
powiat, który (analogicznie do gminy) jest wspólnotą samorządową tworzoną przez 
jego mieszkańców. Szczególnym typem powiatu oprócz powiatu ziemskiego, jest tzw. 

17 Art. 7 ustawy.
18 Dz. U. 1998, nr 91, poz. 578.
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powiat grodzki – miasto na prawach powiatu. Miasto na prawach powiatu jest zarówno 
gminą, jak i powiatem19. Zatem do najważniejszych zadań własnych miast na prawach 
powiatu należą sprawy o charakterze ponadgminnym i dotyczą20:
– ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody 

oraz gospodarki wodnej;
– miejskich dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
– wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków

komunalnych, utrzymania czystości i  porządku oraz urządzeń sanitarnych, 
wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię 
elektryczną i cieplną oraz gaz;

– transportu zbiorowego i dróg publicznych;
– geodezji, kartografii i katastru;
– gospodarki nieruchomościami;
– administracji architektoniczno-budowlanej;
– gospodarki wodnej;
– ochrony środowiska i przyrody;
– rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
– promocji i ochrony zdrowia;
– pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, a także wspierania

rodziny i systemu pieczy zastępczej;
– wspierania osób niepełnosprawnych;
– komunalnego budownictwa mieszkaniowego;
– edukacji publicznej;
– kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków

i opieki nad zabytkami;
– kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
– targowisk i hal targowych;
– cmentarzy miejskich;
– porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej

i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu prze-
ciwpowodziowego;

– utrzymania miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 
administracyjnych;

– polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, 
medycznej i prawnej;

– przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; 
– ochrony praw konsumenta;

19 Prawa powiatu przysługują miastom, których liczba mieszkańców z końcem 1998 r. wyno-
siła ponad 100 tys. mieszkańców, dawnym stolicom województw (siedzibom wojewodów)
oraz tym, którym nadano taki status w wyniku nowego podziału terytorialno-administra-
cyjnego kraju. Przyznano je 65 miastom (w województwie śląskim – 19).

20 A. Wierzbica: Miasto na prawach powiatu – zagadnienia ustrojowe. Warszawa 2006, s. 91–92.
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– obronności;
– wspierania i upowszechniania idei samorządowej;
– promocji miasta;
– współpracy z organizacjami samorządowymi;
– współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Do obowiązków miast na prawach powiatu należy również wykonanie zadań i kom-
petencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

Przełomową ustawą dla reaktywowania idei samorządności w Polsce była uchwalona 
8 marca 1990 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin21. To ta ustawa umożliwiała wybór 
organu stanowiąco-kontrolnego, czyli rady gminy w wyborach powszechnych i bezpo-
średnich, również większościowych (gminy do 40 tys. mieszkańców).

Liczba radnych we wszystkich kolejnych wyborach była uzależniona od liczby 
mieszkańców. W tych pierwszych – 1990 r., 1994 r., 1998 r. – wybierano od 15 rad-
nych (w gminach do 40 tys. mieszkańców) do 45 radnych (w gminach powyżej 40 tys. 
mieszkańców). W największych gminach liczba radnych nie mogła przekroczyć 100.

Rada gminy (miasta) wybierała ze swego grona przewodniczącego i od 1 do 3 za-
stępców przewodniczącego.

Pierwsze wybory do rad gmin przeprowadzone w dniu 27 maja 1990 r. były w pełni 
demokratyczne i wolne. Zwycięstwo w nich odniosły Komitety Obywatelskie (przed-
stawiciele tych komitetów objęli ponad 60% mandatów w gminach całego kraju). 
Początkowy optymizm i zapał został szybko zweryfikowany. Frekwencja okazała się 
znacznie niższa niż się spodziewano (42,3%). Prawdopodobną przyczyną tego stanu 
rzeczy było błędne założenie przedwyborcze autorów reformy samorządowej. Uznano, 
że idea samorządności jest bliska społeczeństwu. Kampania wyborcza była bardzo 
ogólna, często nawet infantylna. Optymistycznie uznawano, że podstawowe problemy 
i trudności rozwiążą się samoistnie po powstaniu struktur samorządowych i pojawieniu 
się nowych ludzi we władzach22.

W dniu 16 lipca 1998r. Sejm uchwalił ustawę Ordynacja wyborcza do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw23. Zmiana ordynacji związana była z reformą 
terytorialno-administracyjną kraju i miała prawne umocowanie w konstytucji z 2 
kwietnia 1997 r.

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. zmieniająca dotychczasowe ustawy o samorzą-
dzie wszystkich szczebli, o administracji rządowej w województwie i inne24 znacząco 
zmniejszyła liczbę radnych. W najmniejszych gminach do 20 tys. mieszkańców wybie-
rano 15 radnych, w gminach do 200 tys. mieszkańców – 25 radnych25. Jednak liczba 
radnych nie mogła być większa niż 45.

21 Dz. U. 1990, nr 16, poz. 95.
22 M. Grochowski: Praktyki społeczne władz lokalnych. [w:] Między nadzieją i rozczarowaniem.

Samorząd terytorialny rok po wyborach, B. Jałowiecki (red.). Warszawa 1991, s. 97. 
23 Dz. U. 1998, nr 95, poz. 602.
24 Dz. U. 2001 nr 45, poz. 497.
25 Tak jest w przypadku Dąbrowy Górniczej.
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Organem władzy wykonawczej w gminie był zarząd, liczący od czterech do sied-
miu osób. W skład zarządu wchodzili wójt, burmistrz (w miastach prezydent) jako 
przewodniczący zarządu26, ich zastępcy i pozostali członkowie. Przewodniczącego 
zarządu wybierała rada bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 
dwóch trzecich jej ustawowego składu. Pozostałych członków zarządu rada wybierała 
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu osobowego. 
Ustawa dopuszczała wybór członków zarządu spoza składu rady27.

Kolegialny organ władzy wykonawczej gminy funkcjonował w latach 1990–2002 
(do końca trzeciej kadencji).

Po burzliwych politycznych dyskusjach, dotyczących wzmocnienia władzy wy-
konawczej w gminie (mieście), a tym samym usprawnienia działalności samorządu 
zapadła decyzja o zmianie kolegialnego organu władzy wykonawczej na organ mono-
kratyczny (wójt, burmistrz, prezydent miasta) wybierany w wyborach powszechnych, 
równych bezpośrednich, w głosowaniu tajnym28. Decyzja ta otworzyła nowy etap 
w procesie rozwoju samorządności w Polsce. Pierwsze wybory, w oparciu o nowe 
zasady, odbyły się wraz z wyborami do rad gmin (miast) 27 października 2002 r.

Zgodnie z ustawą wybrany zostaje kandydat, który uzyskał bezwzględną większość 
głosów ważnie oddanych. Uwzględniając brak rozstrzygnięcia wyborów w pierwszej 
turze, ustawodawca wskazuje na przeprowadzenie wyborów w drugiej turze w ter-
minie 14 dni po pierwszej. Bierze w niej udział dwóch kandydatów, którzy uzyskali 
największą liczbę ważnie oddanych głosów. Wybranym zostaje kandydat, który 
otrzymał większą liczbę głosów niż kontrkandydat29.

Bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wzmocniły wła-
dzę wykonawczą, jednak przyczyniły się do zwiększenia upolitycznienia wyborów 
samorządowych. Zwłaszcza w dużych miastach urząd prezydenta stanowi wyzwanie 
dla partii parlamentarnych.

Samorządowe prawo wyborcze w Polsce wielokrotnie było zmieniane, podobnie 
jak i inne prawne podstawy funkcjonowania samorządu. Kolejne akty prawne wy-
znaczały następne etapy reform. Do najważniejszych należą: ustawa o samorządzie 
gminnym i ordynacja wyborcza do rad gmin, ustawa o samorządzie powiatowym, 
ustawa o samorządzie województwa i ustawa ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw, ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmi-
strza i prezydenta miasta.

26 Wójt – przewodniczący zarządu w gminie wiejskiej, burmistrz – wiejsko-miejskiej, prezy-
dent – w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.

27 Nowelizacja ustawy samorządowej ograniczyła liczbę członków zarządu.
28 Pojawiły się sugestie, że bezpośrednie wybory wpłyną na większe zainteresowanie miesz-

kańców i większą aktywność wyborczą.
29 Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta

miasta. Dz. U. nr 113, poz. 984. Artykuł 4 ustawy stwierdza, że w przypadku uzyskania
przez kandydatów tyle samo głosów w drugiej turze to o wyborze decyduje liczba okręgów
„zwycięskich”, a jeśli i ta jest równa – o wyborze decyduje losowanie.
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Podsumowując, należy podkreślić trzy ważne aspekty reaktywowania w Polsce sa-
morządu terytorialnego. Samorząd stanowi wartość samą w sobie i jest niezbywalnym 
elementem funkcjonowania współczesnego państwa demokratycznego. Zaspokajanie 
potrzeb społeczności lokalnej jest prawem i obowiązkiem samorządu. Podział zadań 
i kompetencji między administracją rządową i samorządową ma służyć ich właściwemu 
i skutecznemu wykonaniu. Potrzeby społeczności lokalnych stale podlegają zmianom, 
zatem samorząd realizując zadania własne charakterystyczne dla szczebla jednostki, 
dostosowuje się do nich. Pozwala to również na zachowanie, rozwijanie tożsamości 
i odrębności społeczności lokalnych.

Podstawą funkcjonowania społeczności lokalnej jest jej wewnętrzna organizacja, 
przejawiająca się w wyborze reprezentantów (przedstawicieli), którzy kierują tą społecz-
nością. Możliwość wyboru przedstawicieli władzy lokalnej, bieżąca ocena skuteczności 
ich działania, realizacji programu, ujawniają oczekiwania społeczności lokalnej i jej 
wpływ na władzę lokalną.





Władze samorządowe  
Dąbrowy Górniczej





„Samorząd lokalny oznacza prawo i powinność władz lokalnych do lo-
kalnego regulowania i zarządzania sprawami publicznymi dla dobra 
społeczności lokalnej”1.

pierwsza kadencja (lata 1990–1994)

Ustawa o samorządzie terytorialnym2 uchwalona 8 marca 1990 r. i ustawa Ordynacja 
wyborcza do rad gmin3 były długo oczekiwaną regulacją prawną statusu podstawowej 
jednostki terytorialnej Polski, jaką jest gmina.

Pierwsze wybory do rad gmin w oparciu o wyżej wymienione ustawy zostały prze-
prowadzone 27 maja 1990 roku we wszystkich polskich gminach4.

W Dąbrowie Górniczej wybierano 45 radnych. Miasto było podzielone na dziewięć 
pięciomandatowych okręgów. O mandat radnego walczyło 139 kandydatów, zarejestro-
wanych na dziewięciu listach wyborczych.

Do największych i zarazem najbardziej liczących się komitetów wyborczych w tych 
wyborach należały: Dąbrowski Komitet Obywatelski „Solidarność”, Konfederacja Polski 
Niepodległej, Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, Niezależne Obywatelskie Forum 
Wyborcze, Polskie Stronnictwo Ludowe. To między nimi dokonał się podział mandatów.

Komitety wyborcze w ramach kampanii wyborczej koncentrowały się na następują-
cych problemach:

 – odsunięcia od władzy dotychczas rządzących;
 – demokratycznym i kompetentnym zarządzaniu miastem;
 – samorządności finansowej miasta, wsparciu gospodarki prywatnej;

1 Art. 2 ust. 1 Światowej Deklaracji Samorządu Lokalnego. Cyt. za: B. Dolnicki: Samorząd tery-
torialny – zagadnienia ustrojowe. Zakamycze 1999, s. 14.

2 Dz. U. 1990, nr 16, poz. 95. Po wprowadzeniu z dniem 1 stycznia 1999 r. trójstopniowego 
terytorialnego podziału kraju, Ustawę o samorządzie terytorialnym zatytułowano – Ustawa 
o samorządzie gminnym. Dz. U. 2001, nr 142, poz. 1591.

3 Dz. U. 1990, nr 16, poz. 96.
4 Miesiąc przed wyborami 26 kwietnia 1990 r. odbyła się ostatnia sesja Miejskiej Rady Naro-

dowej w Dąbrowie Górniczej. Ogłoszenie wyborów do rad gmin/miast wg nowej ordynacji 
wyborczej zakończyło czteroletnią kadencję rad narodowych.
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 – problemach związanych z opieką społeczną i ekologią, walką z patologiami, zwłaszcza 
wśród dzieci i młodzieży.
W zdecydowanej większości założenia programowe komitetów wyborczych były 

ogólnikowe, sprowadzały się do haseł, nie zawierały żadnych propozycji dotyczących 
rozwoju miasta i poprawy sytuacji mieszkańców Dąbrowy Górniczej.

Prowadzeniu kampanii wyborczej w ten sposób sprzyjała sytuacja polityczna i spo-
łeczno-gospodarcza w kraju. Pojawienie się elementów kampanii negatywnej (walka z ele-
mentami byłego ustroju, walka z nomenklaturą, malwersacjami i korupcją) podgrzewało 
temperaturę kampanii i znalazło duże poparcie wśród mieszkańców. Ostateczne wyniki 
wyborów zdecydowanie to potwierdziły.

Tabela nr 1. Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w 1990 roku.

Nazwa komitetu

Liczba 
uzyska-
nych 
głosów

Liczba 
głosów
w %

Liczba 
man-
datów

Dąbrowski Komitet Obywatelski „Solidarność” 19670 61,66 35
Konfederacja Polski Niepodległej 3267 10,24 3
Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej 3037 9,52 4
Niezależne Obywatelskie Forum Wyborcze 2394 7,50 2
Stronnictwo Demokratyczne 1115 3,49 –
Polskie Stronnictwo Ludowe 941 2,95 1
Komitet Osiedlowy Samorządu Mieszkańców nr 10 273 0,85 –
Lista jednoimienna Zbigniewa Olszowego 203 0,64 –
Unia Chrześcijańsko-Społeczna 113 0,35 –

Źródło: Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 28 maja 1990 r. DUWK nr 9, zał. nr 4.

W pierwszych wyborach samorządowych w Dąbrowie Górniczej frekwencja wyniosła 
36,19% (była niższa od frekwencji w województwie katowickim, która wyniosła 39,56%)5.

W Dąbrowie Górniczej w 1990 r. zdecydowanie wygrali kandydaci komitetów obywa-
telskich. Uzyskali oni w 45-osobowej radzie aż 35 mandatów. Sukces ten był tym bardziej 
widoczny na tle 2 mandatów, które uzyskali kandydaci Niezależnego Obywatelskiego 
Forum Wyborczego. Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej uzyskało 4 mandaty, 
Konfederacja Polski Niepodległej – 3, a Polskie Stronnictwo Ludowe – 16.

W nowej radzie zasiadło 45 radnych, w tym 36 mężczyzn i 9 kobiet. Wykształcenie 
wyższe posiadało 27 z nich. Reprezentowali oni różne zawody: inżynierów, nauczycieli, 
ekonomistów, prawników, lekarzy, ale byli również wśród nich technicy, rolnik, student, 
bibliotekarz i przedstawiciele prywatnej inicjatywy. Najmłodszy radny miał 23 lata, 
najstarszy 60 lat.

5 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 28 maja 1990 r. – Dziennik 
Urzędowy Województwa Katowickiego nr 9, załącznik nr 4.

6 Tamże.
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Ryc. 1. Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w dniu 6 maja 1990 r.

Pierwsza sesja nowo wybranej rady odbyła się 6 czerwca 1990 r. Mandaty radnych 
uzyskali: Elżbieta Barszczewska, Zofia Bednarska, Zdzisław Bosak, Ignacy Broniszewski, 
Michał Ciepiela, Igor Czabara, Wojciech Dąbek, Marek Drożyński, Jerzy Duś, Jerzy Fra-
nus, Dariusz Frączek, Irena Gawęda, Waldemar Gładysz, Krystyna Górnik, Lidia Jasińska, 
Jerzy Jastrząb, Anna Jędrzejkiewicz, Marek Kania, Tomasz Karwowski, Lesław Klimczyk, 
Elżbieta Kolejnik, Wiktor Kołodziejczyk, Stanisław Kordecki, Eugeniusz Kowalski, Wiesław 
Kraiński, Rajmund Kubisa, Mirosław Kukla, Andrzej Madej, Jerzy Majchrzak, Andrzej 
Migalski, Lech Modelski, Łukasz Padoł, Elżbieta Pawłowska, Stefan Pobideł, Adam Rokicki, 
Janusz Rosołek, Ewa Saltarska, Marek Sękiewicz, Arkadiusz Siński, Stanisław Sypniewski, 
Elżbieta Szymkowska, Jerzy Talkowski, Józef Waluda, Dariusz Wąsik, Zdzisław Wcisło, 
Mirosław Wróbel, Henryk Zaguła.

Podczas pierwszej sesji rady wybrano jej przewodniczącego – Wiktora Kołodziejczyka 
oraz zastępców przewodniczącego – Rajmunda Kubisę i Lesława Klimczyka (wszyscy 
z Dąbrowskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”).

Kolejna sesja rady, 12 czerwca 1990 r., zaowocowała wyborem zarządu miasta, w skład 
którego weszli: Jerzy Talkowski – prezydent7, pierwszy zastępca prezydenta Lech Mo-
delski, zastępcy Zdzisław Bosak i Lesław Klimczyk oraz nieetatowi członkowie zarządu 
– Jerzy Duś, Jerzy Majchrzak, Eugeniusz Kowalski8.

7 Pełnił funkcję do 22 kwietnia 1991 r., zastąpił go Henryk Zaguła.
8 W. Starościak, M. Ziemba: Dąbrowa Górnicza. Szkic monograficzny. Dąbrowa Górnicza 1998.
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Rada Miejska powołała Komisje, w pracach których mogli brać udział członkowie 
spoza rady. Były to komisje: ds. budżetu; rozwoju budownictwa i komunikacji; handlu; 
rzemiosła; prywatyzacji i targowisk; kultury, sportu i turystyki; rolnictwa, leśnictwa 
i gospodarki gruntami; współpracy z osiedlami mieszkańców; interwencji, porządku 
publicznego oraz współpracy ze związkami zawodowymi; ds. mieszkaniowych; rewizyjna9.

Jednym z najważniejszych dokumentów uchwalonych na sesji rady 31 lipca 1990 r. 
był Statut Miasta Dąbrowy Górniczej. Określono w nim, między innymi, strukturę 
wewnętrzną i tryb pracy rady i jej organów, tryb pracy zarządu miasta i jego przewod-
niczącego – prezydenta, regulamin pracy rady i zarządu; wykaz jednostek komunalnych 
gminy. Zgodnie ze statutem określono również strukturę organizacyjną urzędu miasta10.

Ryc. 2. Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z 31 lipca 1990 r.

Nowe władze miasta rozpoczęły swe działania w trudnych wewnętrznych i zewnętrz-
nych uwarunkowaniach. Musiały stawić czoła problemom związanym z transformacją 
ustrojową i gospodarczą kraju. Nie zawsze entuzjazm, nieliczenie się z czasem (sesje 

9 W. Starościak, M. Zaremba: Dąbrowa Górnicza. Szkic monograficzny. Dąbrowa Górnicza 1998, 
s. 131.

10 Uchwała nr IV/15/90 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 31 lipca 1990 r.
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trwały kilkanaście godzin), romantyzm, a nawet polityczna brawura i ambicja pozwalały 
działać sprawnie i rozwiązywać problemy dużego organizmu miejskiego.

Ocenę i atmosferę tamtego okresu trafnie oddają słowa prof. Ewy Łętowskiej, 
ówczesnego Rzecznika Praw Obywatelskich: „Zbyt łatwo uwierzono, że chcieć to móc 
i że wszystko się ułoży, gdy do urzędów przyjdą ludzie nowej orientacji. Niestety, 
dobra wola i usta pełne frazesów nie wystarczą. Dobre administrowanie to wiedza 
fachowa, to umiejętność przewidywania rezultatów własnych działań, szczególnie 
tych rezultatów, których się nie oczekuje i nie chce. To rozsądek i kultura, mądre 
posługiwanie się prawem, chęć i umiejętność współpracy z ludźmi”11.

druga kadencja (lata 1994–1998)

Kolejne wybory samorządowe odbyły się 19 czerwca 1994 r. Podobnie jak w poprzed-
nich wyborach, mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mieli wybrać 45 radnych w dziewięciu 
pięciomandatowych okręgach. O mandat ubiegało się aż 450 kandydatów, to jest 
o jeden mandat walczyło dziesięć osób (w 1990 r. tylko trzy osoby). Do wyborów 
stanęło aż 12 koalicji, ugrupowań politycznych i stowarzyszeń.

Pojawiły się nowe komitety wyborcze, np. Stowarzyszenie „Dąbrowa 2000”, Zagłębie 
XXI wieku, Zagłębiowskie Towarzystwo Ekonomiczne czy Przymierze dla Dąbrowy.

Kampania wyborcza komitetów koncentrowała się wokół następujących proble-
mów12:

 – poprawy bezpieczeństwa i porządku w mieście;
 – oświaty i zwiększenia dotacji dla szkół;
 – zagospodarowania przestrzeni miejskiej, taniego komunalnego budownictwa 

mieszkaniowego, zmniejszania czynszów za mieszkania;
 – poprawy sytuacji miejskiej służby zdrowia;
 – walki z bezrobociem (w tym utworzenie Banku Komunalnego dla wspomagania 

inwestorów tworzących nowe miejsca pracy);
 – działania na rzecz ochrony środowiska (oczyszczenie Białej i Czarnej Przemszy);
 – ochrony zabytków Dąbrowy Górniczej;
 – przygotowania i kompetencji urzędników;
 – promocji miasta w województwie katowickim.

W porównaniu z programami wyborczymi z 1990 r. komitety wyborcze tym razem 
przygotowały szczegółowe programy, skupiające się wokół problemów miasta i jego 
mieszkańców. Nie zawsze przełożyły się one na dobre wyniki wyborcze (np. KPN 
w 1990 r.- 10,24% głosów, w 1994 r.- 6,95%).

Również w porównaniu z poprzednimi wyborami frekwencja w 1994 r. była niż-
sza. Do urn poszło 27,01% uprawnionych do głosowania. Tylko nieco wyższa była 
frekwencja w skali całego województwa katowickiego i wyniosła 28,6%.13

11 „Gazeta Wyborcza” z dnia 29–30 czerwca 1991 r.
12 „Wiadomości Zagłębia” nr 22, 24 z 1994 r.
13 Dziennik Urzędowy Województwa Katowickiego 1994 r., nr 9, poz. 69.
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W wyniku wyborów swych przedstawicieli do rady wprowadziło osiem komitetów. 
Zdecydowanie najlepszy wynik uzyskał Sojusz Lewicy Demokratycznej – 20 mandatów. 
Oceniono ten wynik jako renesans partii lewicowych nie tylko w Dąbrowie Górniczej, 
ale również w wielu gminach Zagłębia Dąbrowskiego. Unia Wolności uzyskała 11 man-
datów, Dąbrowski Komitet Obywatelski – 5, Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górni-
czej – 3; po 2 mandaty uzyskały komitety: koalicja KPN, Stowarzyszenie Dąbrowa 2000”. 
Po jednym mandacie uzyskały komitety Polskiego Stronnictwa Ludowego i Ząbkowicki 
Komitet Obywatelski.

Tabela nr 2. Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w 1994 roku.

Nazwa komitetu
Liczba uzy-
skanych 
głosów

Liczba 
głosów
w %

Liczba 
mandatów

Sojusz Lewicy Demokratycznej 6894 24,1 20
Unia Wolności 4320 13,1 11
Dąbrowski Komitet Obywatelski 2217 8,56 5
Koalicja KPN 1801 6,95 2
Stowarzyszenie „Dąbrowa 2000” 1756 6,78 2
Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej 1736 6,70 3
Przymierze dla Dąbrowy 1298 5,01 –
Zagłębiowskie Towarzystwo Ekonomiczne 1153 4,45 –
Unia Pracy 1139 4,40 –
Polskie Stronnictwo Ludowe 1126 4,35 1
Ząbkowicki Komitet Obywatelski 614 2,37 1
Zagłębie XXI wieku 420 1,62 –

Źródło: Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 22 czerwca 1994 r. Dziennik Urzę-
dowy Województwa Katowickiego, nr 9, poz.69.

1 lipca 1994 r. odbyła się pierwsza sesja nowo wybranej rady. Uczestniczyli w niej 
radni: Franciszek Arciszewski, Henryk Białas, Tadeusz Cuber, Igor Czabara, Grzegorz 
Chojnacki, Marek Drożyński, Marek Dul, Jacek Fuchs, Włodzimierz Goleniowski, Anna 
Gondek, Ewa Gronkowska, Ewa Janicka, Zbigniew Kałuża, Lesław Klimczyk, Andrzej 
Kordys, Józef Kutyła, Halina Koziak, Mirosław Liberski, Józef Łapot, Zbigniew Łukasik, 
Marek Łukaszewski, Adam Majewski, Beata Małecka-Libera, Lucjan Mucha, Jolanta 
Nędzyńska-Fudalej, Jan Nocoń, Krzysztof Paciej, Łukasz Padoł, Urszula Pasternak-Chmu-
rawa, Edward Pędras, Zbigniew Pikiewicz, Zbigniew Podraza, Grzegorz Raczek, Jerzy 
Rajczykowski, Edward Sobociński, Małgorzata Sromek, Tomasz Sołtysik, Włodzimierz 
Starościak, Stanisław Stokłosa, Elżbieta Szymkowska, Waldemar Śliwa, Józef Waluda, 
Henryk Zaguła, Kazimierz Zakrzewski.

W gronie 45 radnych znalazło się 9 kobiet, najmłodszy radny miał 25, a najstarszy 
65 lat. Pod względem zawodowym radni reprezentowali: nauczycieli, prawników, leka-
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rzy, ekonomistów, socjologów czy pracowników kultury. Należy podkreślić, że w radzie 
znalazło się 7 osób, które ponownie wywalczyły mandat radnego14.

Skład rady w kadencji 1994–1998 był bardzo podzielony, co znalazło odzwierciedle-
nie w wyborach przewodniczącego rady i jego zastępców, przewodniczącego zarządu 
i pozostałych członków kolegialnego organu władzy wykonawczej.

Na pierwszej sesji wybrano przewodniczącego rady Marka Drożyńskiego i wi-
ceprzewodniczącego Jacka Fuchsa. Na kolejnej sesji, po wielu uzgodnieniach, pre-
zydentem został Henryk Zaguła (pełnił tę funkcję od 1991 r.), pierwszym zastępcą 
prezydenta został Lesław Klimczyk. Do składu zarządu weszli również M. Dul, K. 
Zakrzewski (zastępcy prezydenta), I. Czabara, J. Waluda, A. Kordys (nieetatowi 
członkowie zarządu).

Wybrano także kolejnych wiceprzewodniczących rady – E. Gronkowską i S. Stokłosę.
Uzupełnienie składów osobowych organów władz miasta w kadencji 1994–1998 

nie oznaczało zakończenia perturbacji personalnych. Na sesji 30 października 1996 r. 
prezydent H. Zaguła złożył wniosek o odwołanie członków zarządu z wyjątkiem 
pierwszego zastępcy L. Klimczyka. Rada odrzuciła ten wniosek, co skutkowało zło-
żeniem rezygnacji przez prezydenta. Rada przychyliła się do wniosku, przyjmując 27 
listopada 1996 r. dymisję H. Zaguły. Wybrano nowe władze. Prezydentem został M. 
Dul, pierwszym zastępcą M. Drożyński, w skład zarządu weszli również: E. Gronkow-
ska, J. Waluda, A. Kordys, I. Czabara, W. Starościak. Przewodniczącym rady został 
S. Stokłosa, jego zastępcami zaś J. Fuchs i A. Gondek.

Ważnym wydarzeniem, które mogło zaważyć na losach rady i zarządu było refe-
rendum w sprawie odwołania rady przed upływem kadencji. Referendum, którego 
inicjatorem był Komitet Samoobrony Mieszkańców, odbyło się 8 czerwca 1997 r. 
Referendum ze względu na frekwencję (do wymaganych 30% zabrakło 1,4%) było 
nieskuteczne. Rady nie odwołano.

Mimo personalnych zawirowań rada zdołała uchwalić kilka znaczących dla miasta 
programów. Były to między innymi: program ekologiczny (kontynuacja), program 
rozwoju oświaty, program polityki zdrowotnej, program polityki mieszkaniowej.

Na sesji 28 lutego 1996 r. rada przyjęła znowelizowane dokumenty – Statut Miasta 
i Regulamin Rady Miejskiej.

W ostatnim roku kadencji rada na wniosek zarządu przyjęła dwa dokumenty – 
Strategię rozwoju wspólnoty zagłębiowskiej do roku 2000 oraz Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej. Przyjęcie 
tych dokumentów nastąpiło na sesji 25 marca 1998 r.

trzecia kadencja (lata 1998–2002)

Wybory samorządowe w 1998 r. odbyły się według nowej ordynacji wyborczej, co zwią-
zane było z reformą terytorialno-administracyjną, która zaczęła obowiązywać od 1 stycz-

14 Dziennik Urzędowy Województwa Katowickiego 1994 r., nr 9, poz. 69.
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nia 1999 r. 11 października 1998 r. wyborcy wybierali radnych do rad gmin, powiatów 
i sejmików województw.

W Dąbrowie Górniczej nie zmieniła się liczba radnych. Nadal mieszkańcy wybierali 
45 radnych. Jednak w tych wyborach zarejestrowano rekordową liczbę kandydatów 
na radnych, razem 693 osoby, a to znaczy, że o jeden mandat radnego walczyło 15 
kandydatów.

W Dąbrowie Górniczej zarejestrowano 9 komitetów wyborczych. Do najważniejszych 
z nich zaliczały się komitety: SLD, Akcji Wyborczej „Solidarność”, Unii Wolności, Oby-
watelskiego Bloku Wyborczego Stowarzyszeń i Organizacji Społecznych i Towarzystwa 
Przyjaciół Dąbrowy Górniczej. To między nimi dokonał się podział mandatów.

W ramach kampanii wyborczej komitety koncentrowały się na następujących pro-
blemach miasta i mieszkańców:

 – SLD postawił na podkreślenie swoich dokonań w poprzedniej kadencji (oddłużenie 
oświaty i służby zdrowia, poprawa bezpieczeństwa w mieście, wdrożenie programów 
przeciwdziałania bezrobociu, utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej i inne); 
kandydaci zapowiadali kontynuację rozpoczętych działań, poprawę sytuacji miesz-
kaniowej oraz rozwój samorządności lokalnej, bo właśnie w dzielnicach i na osiedlach 
zamierzali realizować swój „program” wyborczy. Hasło wyborcze SLD brzmiało 
„Mądrze, zdrowo i bezpiecznie”;

 – AWS w swym programie podkreślała konieczność poprawy bezpieczeństwa w mie-
ście, dofinansowanie policji, tworzenie posterunków dzielnicowych, intensyfikację 
działań Straży Miejskiej; zapowiadała również zniesienie niektórych podatków (np. 
od posiadania psów), a także prywatyzację części majątku gminy. Hasłem wyborczym 
AWS było „Rodzina, Wspólnota, Ojczyzna”;

 – Komitet Wyborczy Tęczowy Próg Szansy zwracał się przede wszystkim do młodych 
wyborców poprzez propozycję utworzenia filii wyższej uczelni w mieście, zwiększenie 
szans na zatrudnienie, zwiększenie bezpieczeństwa w mieście, walkę z patologiami 
i pomoc w wychodzeniu z kryzysowych sytuacji;

 – Blok Wyborczy Stowarzyszeń i Organizacji Społecznych położył nacisk na przeciwdzia-
łanie prywacie, głosowanie na ludzi, których można z ich działalności rozliczyć. Jego 
hasłem było: „Jesteśmy bogatą gminą biednych obywateli. Wspólnie możemy to zmienić”.

 – Komitet Wyborczy Przymierze Społeczne (PSL, UP, Krajowa Partia Emerytów i Ren-
cistów, Stowarzyszenie „Dąbrowa 2000”) w swym programie podkreślał potrzebę 
tworzenia w mieście miejsc rekreacyjnych, poprawę warunków mieszkaniowych, 
popierania polityki prorodzinnej; znalazły się tu również problemy bezpieczeństwa, 
bezpłatnego szkolnictwa, służby zdrowia.
W tych wyborach frekwencja wyniosła 43,3%, a więc była wyższa o 16% w porównaniu 

do poprzednich wyborów15. Próg wyborczy, wynoszący 5%, przekroczyło sześć komitetów 
i to one uczestniczyły w podziale mandatów.

15 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 21 października 1998 r. Dzien-
nik Urzędowy Województwa Katowickiego nr 34, poz. 548.
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Tabela nr 3. Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w 1998 roku.

Nazwa komitetu

Liczba 
uzyska-
nych 
głosów

Liczba 
głosów
w %

Liczba 
mandatów

Lista Sojuszu Lewicy Demokratycznej 16599 38,77 27
Obywatelski Blok Wyborczy Stowa-
rzyszeń i Organizacji Społecznych

6299 14,72 6

Akcja Wyborcza Solidarność 5416 12,65 6
Unia Wolności 4399 10,28 3
Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej 4010 9,37 3
Przymierze Społeczne: PSL – UP 
– KPEiR – Dąbrowa 2000

2793 6,5 –

Komitet Wyborczy Tęczowy Próg Szansy 1811 4,23 –
Ruch Patriotyczny Ojczyzna 1423 3,32 –
Stowarzyszenie na Rzecz  
Rozwoju im. S. Staszica

56 0,12 –

Źródło: Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 21 października 1998 r. Dziennik 
Urzędowy Województwa Katowickiego nr 34, poz.548.

Sukces odniósł SLD (27 mandatów), co ugruntowało odrodzenie się i umocnienie 
lewicy na lokalnej scenie politycznej, zarówno w Dąbrowie Górniczej, jak i w całym 
Zagłębiu.16 W porównaniu z poprzednimi wyborami spadek poparcia dotkliwie odczuła 
Unia Wolności – uzyskała tylko 3 mandaty (poprzednio 11).

Wyniki wyborów dowiodły, że nowa ordynacja doprowadziła do zmniejszenia zróż-
nicowania składów rad, odrzucenia ugrupowań politycznych z najmniejszym poparciem 
społecznym, zwiększenia szans dużych partii politycznych.

Na pierwszej sesji 30 października 1998 r. ślubowanie złożyli: Franciszek Arciszew-
ski, Henryk Białas, Krzysztof Bobrowski, Tadeusz Cuber, Bogusława Ciaś, Kazimierz 
Dąbrowski, Krystyna Domagała, Marek Drożyński, Marek Dul, Paweł Duraj, Czesława 
Frydrych, Ryszard Gawlik, Dariusz Gęca, Anna Gondek, Ewa Gronkowska, Ryszard 
Grzywna, Ewa Janicka, Józef Juroff, Anna Klimek, Robert Koćma, Andrzej Kordys, Ma-
rek Lipczyk, Adam Majewski, Romuald Michta, Jan Nocoń, Tadeusz Orpych, Grzegorz 
Perz, Bożena Pietrzko, Zbigniew Pikiewicz, Grzegorz Raczek, Ryszard Rutkowski, Jan 
Sabatura, Stanisław Sokoliński, Tomasz Sołtysik, Krystyna Stępień, Stanisław Stokłosa, 
Iwona Szczepankiewicz, Jerzy Talkowski, Barbara Tometczak, Henryk Warchala, Wiesław 
Wiekiera, Kazimierz Woźniczka, Zbigniew Wróblewski, Czesław Zbroja, Ireneusz Zugaj.

Wybrano przewodniczącego rady – Tomasza Sołtysika, wiceprzewodniczącymi zostali: 
Marek Lipczyk, Józef Juroff i Krzysztof Bobrowski.

16 Por. M. Barański: Kultura polityczna mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego. [w:] Zagłębie Dą-
browskie. W poszukiwaniu tożsamości regionalnej, Katowice 2001, s. 377–380.
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Na kolejnej sesji 4 listopada wybrano zarząd miasta w składzie: M. Dul – prezydent; 
M. Drożyński, E, Gronkowska, T. Cuber – wiceprezydenci; F. Arciszewski, A. Kordys, S. 
Stokłosa – nieetatowi członkowie.

Również podczas kadencji 1998–2002 r. doszło do perturbacji personalnych. Jednak 
tym razem nie z powodu braku porozumienia między radnymi różnych komitetów 
wyborczych. W tym przypadku chodziło o „różnicę zdań” w klubie radnych SLD. Do-
szło do odwołania wiceprezydentów (E. Gronkowskiej i T. Cubera) i próby odwołania 
przewodniczącego rady – T. Sołtysika. Finał kadrowych zmian nastąpił na sesji rady 
29 września 1999 r. Odwołano prezydenta M. Dula. Nowym prezydentem został M. 
Lipczyk, pozostali członkowie zarządu to: T. Sołtysik – I zastępca prezydenta; A. Kor-
dys, K. Bobrowski – wiceprezydenci; T. Orpych, C. Frydrych, B. Pietrzko – nieetatowi 
członkowie.

Ryc. 3. Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z 29 grudnia 1999 r.

1 stycznia 1999 roku weszła w życie reforma terytorialno-administracyjna. Dąbrowa 
Górnicza uzyskała status miasta na prawach powiatu. Było to związane z rozszerzeniem 
zadań miasta, jak również kompetencji prezydenta. Miasto przyjęło cały szereg zadań 
związanych z oświatą, służbą zdrowia i opieką społeczną. Podjęto również działania 
na rzecz realizacji szeroko zakrojonego planu inwestycyjnego. Zapoczątkowano budow-
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nictwo komunalne (domy jednorodzinne dla 200 rodzin), mimo głosów krytycznych 
podjęto 26 kwietnia 2001 r. uchwały dotyczące budowy Centrum Administracyjnego 
i budowy Aquaparku Nemo – Wodny Świat.

Jednym z najważniejszych opracowanych i przyjętych dokumentów była „Ogólna 
strategia rozwoju Dąbrowy Górniczej do roku 2006”17.

Strategia jako koncepcja rozwoju lokalnego pełniła i pełni szereg funkcji. Do naj-
ważniejszych należą: umożliwienie efektywniejszego zagospodarowania miejscowych 
zasobów: ludzkich, przyrodniczych, kapitałowych; wskazanie słabych stron miasta 
(gminy) i określenie zagrożeń rozwoju lokalnego; zapewnienie stabilnego rozwoju mia-
sta niezależnie od opcji politycznej zmieniających się władz lokalnych; zwiększanie 
spójności decyzji podejmowanych przez władze lokalne; popularyzowanie decyzji władz 
lokalnych wśród mieszkańców; zwiększenie poczucia stabilności działania podmiotów 
gospodarczych i wpływanie na ich decyzje inwestycyjne; wpływanie na poczucie tożsa-
mości lokalnej; zwiększanie szans miasta na uzyskanie dodatkowych środków wsparcia 
ze źródeł zewnętrznych. Obecnie strategia rozwoju miasta jest warunkiem uzyskania 
pomocy finansowej zarówno ze strony państwa, jak również Unii Europejskiej18.

czwarta kadencja (lata 2002–2006)

Wybory do rad gmin w 2002 roku odbyły się na podstawie ponownie znowelizowa-
nej ordynacji wyborczej. W związku z tymi zmianami w Dąbrowie Górniczej wybierano 
25 radnych w pięciu pięciomandatowych okręgach.

Istotna zmiana polegała również na tym, że po raz pierwszy jednocześnie z wyborami 
do rady odbywały się wybory prezydenta miasta.

W Dąbrowie Górniczej zarejestrowano 10 komitetów wyborczych, a 9 z nich przed-
stawiło również swego kandydata na urząd prezydenta miasta. Do najbardziej liczących 
się zaliczano: Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP, Komitet Wyborczy Wyborców PO 
stronie obywateli – Henryk Zaguła oraz jako jedyny komitet lokalny – KWW Blok Przy-
jaciół Dąbrowy (między nimi dokonał się podział mandatów).

Wśród najważniejszych problemów, jakie znalazły się w programach wyborczych 
należy wymienić:

 – oświatę i większe szanse absolwentów na znalezienie pracy, problemy bezpieczeństwa, 
bezrobocia i opieki społecznej;

 – walkę z niegospodarnością i prywatą, przywrócenie służebnej roli Urzędowi Miasta;
 – stworzenie dogodnych warunków dla inwestorów;
 – zwiększenie aktywności Straży Miejskiej;
 – wprowadzenie zakazu eksmisji na bruk;
 – zakaz budowy większej ilości marketów w celu ochrony dąbrowskich handlowców 

i rzemieślników.

17 Uchwała nr XXI/400/89 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 grudnia 1999 r. 
w sprawie przyjęcia „Ogólnej strategii rozwoju Dąbrowy Górniczej do roku 2006”.

18 K. Pająk: Samorząd terytorialny i jego wewnętrzna transformacja. Toruń 2007, s. 194.
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Udział w wyborach wzięło 34,48% uprawnionych mieszkańców. Koalicja SLD – UP uzy-
skała 14 mandatów, PO – 4 mandaty, a Blok Przyjaciół Dąbrowy – 7 mandatów. 14 mandatów 
dało Koalicji SLD – UP możliwość sprawowania władzy w 25-osobowej radzie.

Tabela nr 4. Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w 2002 roku.

Nazwa komitetu

Liczba 
uzyska-
nych 
głosów

Liczba 
głosów
w %

Liczba 
mandatów

Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP 12923 36,74 14
Komitet Wyborczy Wyborców 
Blok Przyjaciół Dąbrowy

7231 20,56 7

Komitet Wyborczy Wyborców PO stro-
nie obywateli – Henryk Zaguła

4516 12,84 4

Komitet Wyborczy Wybor-
ców Prawica – Razem

3135 8,91 –

Komitet Wyborczy Samoobrona RP 2079 5,91 –
Komitet Wyborczy Wyborców Dą-
browskiej Odnowionej Lewicy

1751 4,98 –

Komitet Wyborczy Wybor-
ców Jerzego Talkowskiego

1593 4,53 –

Komitet Wyborczy Wyborców na Rzecz 
Rozwoju Zagłębia – Wspólna Dąbrowa

1012 2,88 –

Komitet Wyborczy Wyborców Na-
sze Miasto – Wspólny Cel

503 1,43 –

Komitet Wyborczy Alternatywa – Partia Pracy 428 1,22 –
Źródło: http://wybory2002.pkw.gov.pl/grada.gw/w24/m2465/index.html,4.

Mandaty radnych uzyskali: Franciszek Arciszewski, Grażyna Będkowska-Sobczyk, 
Edward Bober, Krzysztof Bobrowski, Bogusława Ciaś, Marek Drożyński, Czesława Frydrych, 
Włodzimierz Goleniowski, Anna Gondek, Ryszard Harańczyk, Józef Juroff, Robert Koćma, 
Zbigniew Łukasik, Anna Michalska, Tadeusz Orpych, Łukasz Padoł, Ryszard Rutkowski, 
Tomasz Sołtysik, Krystyna Szaniawska, Krzysztof Tamborek, Mariola Trzewiczek, Wiesław 
Wiekiera, Kazimierz Woźniczka, Zbigniew Wróblewski, Henryk Zaguła.

Podczas pierwszej sesji 19 listopada 2002 r. wybrano przewodniczącego rady. Został 
nim Robert Koćma, a wiceprzewodniczącymi: Józef Juroff, Tadeusz Orpych i Kazimierz 
Woźniczka.

Wielką niewiadomą pozostawało, kto zostanie wybrany na urząd prezydenta. Prezyden-
ta tym razem wybieranego przez mieszkańców. Do tego obligowała ustawa z 20 czerwca 
2002 r. O bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta19.

19 Dz. U. 2002, nr 113, poz. 984.
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Jak już było powiedziane, 9 z 10 komitetów wyborczych zarejestrowało swoich kandyda-
tów na urząd prezydenta. Zgodnie wskazywano dwóch kandydatów z największymi szansami 
na wybór. Byli to: Marek Lipczyk, kandydat SLD-UP oraz Henryk Zaguła, kandydat PO.

M. Lipczyk od 1999 r. był prezydentem Dąbrowy Górniczej, a więc jego kampania 
wyborcza opierała się na eksponowaniu dotychczasowych osiągnięć. Był przedstawiany 
w ulotkach wyborczych jako „Prezydent z osobowością”.

W pierwszej turze wyborów (27 października 2002 r.) wzięło udział 34,47% mieszkańców 
Dąbrowy Górniczej uprawnionych do głosowania. Przewidywania co do wyników pierwszej 
tury okazały się tylko w części trafne. Zwyciężył M. Lipczyk, uzyskując nieco ponad 39% 
głosów. Jego rywalem w drugiej turze miał być nie H. Zaguła, a Jerzy Talkowski. I było 
to olbrzymim zaskoczeniem. Wynik J. Talkowskiego wskazywał 16,22% poparcia20.

Tabela nr 5. Wyniki I tury wyborów na Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza 
w 2002 roku.

Kandydat i komitet zgłaszający go
Liczba uzyska-
nych głosów

Poparcie
w %

Błasiak Wojciech – Komitet Wyborczy Wyborców 
na rzecz rozwoju Zagłębia – Wspólna Dąbrowa

2656 7,53

Borowicz Artur – Komitet Wybor-
czy Wyborców Prawica – Razem

1716 4,86

Dul Marek Kazimierz – Komitet Wyborczy 
Wyborców – Dąbrowskiej Odnowy Lewicy

2153 6,10

Dziwak Krzysztof Marian – Komi-
tet Wyborczy Samoobrona RP

1987 5,63

Kucharz Janusz – Komitet Wybor-
czy Alternatywa Partia Pracy

614 1,74

Kurek – Strączkiewicz Irena – Komitet Wybor-
czy Wyborców Nasze Miasto – Wspólny Cel

1334 3,78

Lipczyk Marek – Koalicyjny Komi-
tet Wyborczy SLD – Unia Pracy

13774 39,05

Talkowski Jerzy Janusz – Komitet Wybor-
czy Wyborców Jerzego Talkowskiego

5723 16,22

Zaguła Henryk Franciszek – Komitet Wyborczy 
Wyborców PO stronie obywateli – Henryk Zaguła

5318 15,08

Źródło: http://wybory2002.pkw.gov.pl/wojt/tl/gw1/w24/m2465.html.

Przed drugą turą Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Talkowskiego porozumiał się 
z komitetami kandydatów, którzy odpadli w pierwszej turze i uzyskał ich poparcie.

Frekwencja była niższa niż w pierwszej turze. Wyniosła 25,91%. Wynik głosowania 
był całkowitym zaskoczeniem – M. Lipczyk 41%, J. Talkowski 59%21. Takie rozstrzygnię-
cie, czyli zwycięstwo kandydatów opozycji, miało miejsce również w innych gminach 

20 http://wybory2002.pkw.gov.pl.
21 „Przegląd Dąbrowski”, lipiec-sierpień 2005 r.
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zagłębiowskich (m.in. Będzinie, Czeladzi, Zawierciu). Kilka dni po wyborach w prasie 
pojawiła się informacja, że „Czerwone Zagłębie zróżowiało”.

J. Talkowski został zaprzysiężony 19 listopada 2002 r., a na swych zastępców powołał 
Marka Piotrowskiego i Marka Cygronia. W 2003 r. (lipiec) M. Cygronia zastąpił Marian Nie-
rychły. W niedługim czasie Marka Piotrowskiego zastąpił Waldemar Śliwa. Kolejne zmiany 
nastąpiły latem 2005 r. Janusz Olszówka zastąpił Z. Górskiego na stanowisku I zastępcy 
prezydenta, a Ryszard Fornal zastąpił W. Śliwę22.

Do najważniejszych osiągnięć kadencji 2002–2005 należy zaliczyć: sfinalizowanie 
programu selektywnej gospodarki odpadami komunalnymi (2003 r.) przy udziale 
istniejącego składowiska odpadów komunalnych Lipówka I, a od 30 maja 2005 r. 
uruchomionego Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych Lipówka II. Oddano 
do użytku dla mieszkańców miasta i gości Halę Widowiskowo-Sportową Centrum oraz 
Aquapark Nemo – Wodny Świat. Prowadzono w dalszym ciągu modernizację Parku 
Zielona. W 2004 r. rozpoczął działalność Zespół Szkół Sportowych.

7 lipca 2004 r. Urząd Miasta otrzymał certyfikat Systemu Jakości, dotyczący wykonywania 
usług publicznych w zakresie administracji samorządowej.

piąta kadencja (lata 2006–2010)

W wyborach samorządowych w 2006 r. w Dąbrowie Górniczej wzięło udział 11 komitetów 
wyborczych. Wśród nich znalazły się cztery lokalne komitety: KWW Nasza Dąbrowa – Jerzy 
Talkowski, KWW – Blok Przyjaciół Dąbrowy, KWW Komitet Rozwoju Dąbrowy Górniczej 
oraz KWW Stara Dąbrowa – Bajba.

Programy wyborcze poszczególnych komitetów współgrały z programami ich kandydatów 
na urząd prezydenta miasta i kandydatów na radnych.

Programy komitetów ogólnopolskich różniły się od programów komitetów lokalnych 
większym uogólnieniem, można powiedzieć – hasłowością. Natomiast komitety lokalne 
odnosiły się do problemów miasta, którymi należy się zająć. W programach komitetów 
wyborczych dominowały następujące problemy:
– walka z korupcją, brakiem uczciwości w samorządach;
– zmniejszenie kosztów inwestycyjnych, obniżenie podatków, wsparcie lokalnych przed-

siębiorstw, rozwój budownictwa, „zielone światło” dla inwestorów;
– lepsze zarządzanie oświatą, zwiększenie nakładów na sport w szkołach i klubach osie-

dlowych;
– zwiększenie inwestycji na terenach zielonych miasta, zwiększenie wydatków na ochronę

środowiska;
– stworzenie miejsca wypoczynku dla aglomeracji śląskiej dzięki zagospodarowaniu zbior-

ników wodnych Pogoria;
– walka z bezrobociem, poprawa sytuacji najbiedniejszych mieszkańców poprzez, między in-

nymi, budownictwo komunalne i socjalne, a także poprzez roboty inwestycyjne i publiczne;

22 Na podstawie: W. Starościak: 280 lat historii Dąbrowy Górniczej (w 90-lecie uzyskania praw 
miejskich). Dąbrowa Górnicza 2006, Zeszyt Muzealny Nr 10.
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– skuteczne pozyskiwanie środków unijnych; 
– przebudowa centrum miasta.

12 listopada 2006 r. w wyborach do Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej wzięło udział 
38,67% uprawnionych do głosowania. W województwie śląskim frekwencja w tych wy-
borach wyniosła 40%23.

O mandat radnego w Dąbrowie Górniczej ubiegało się 420 kandydatów, co oznacza, 
że o jeden mandat walczyło prawie 17 kandydatów. Warto również podkreślić, że wśród 
kandydatów 28,1% stanowiły kobiety. Najmłodsi kandydaci mieli 19 lat, zaś najstarszy 
– 79 lat24.

Najlepszy rezultat w wyborach uzyskał KWW Blok Przyjaciół Dąbrowy – 22,61% 
głosów, kolejno Platforma Obywatelska – 21,99%, koalicja SLD+SDPL+PD+UP Lewica 
i Demokraci – 20,29%. W podziale mandatów wzięło jeszcze udział Prawo i Sprawiedliwość 
z 12,87% poparciem oraz KWW Nasza Dąbrowa – Jerzy Talkowski – 12,17% poparcia.

Tabela nr 6. Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w 2006 roku.

Nazwa komitetu

Liczba 
uzyska-
nych 
głosów

Liczba 
głosów
w %

Liczba 
mandatów

Komitet Wyborczy Wyborców 
Blok Przyjaciół Dąbrowy

9024 22,61 6

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 8775 21,99 5
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SD-
PL+PD+UP Lewica i Demokraci

8099 20,29 5

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 5136 12,87 4
Komitet Wyborczy Wyborców Na-
sza Dąbrowa – Jerzy Talkowski

4858 12,17 5

Komitet Wyborczy Demokra-
tycznej Partii Lewicy

1481 3,71 –

Komitet Wyborczy Samoobrona RP 923 2,31 –
Komitet Wyborczy Wyborców Roz-
woju Dąbrowy Górniczej

884 2,22 –

Komitet Wyborczy Wybor-
ców Stara Dąbrowa – Bajba

351 0,88 –

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 280 0,70 –
Komitet Wyborczy Krajowej Par-
tii Emerytów i Rencistów

97 0,24 –

Źródło: http://wybory2002.pkw.gov.pl/kbw/wynikiRadaMiasta.html?jdn=246501.

23 http://wybory2006.pkw.gov.pl.
24 Tamże.
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Należy podkreślić, że po raz pierwszy podział mandatów w radzie był tak wyrównany. 
Stanowiło to dla nowo wybranego prezydenta wyzwanie. Dla sprawnego podejmowania 
uchwał i zarządzania miastem niezbędne stało się zawieranie porozumień i kompromisów.

12 listopada 2006 r. odbyła się również pierwsza tura wyborów prezydenta mia-
sta. Nie przyniosła ona rozstrzygnięcia. Wyniki pierwszej tury nie były zaskoczeniem. 
W wyścigu o fotel prezydenta nie liczyli się kandydaci Samoobrony RP i Polskiej Partii 
Pracy. Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości oraz KWW Bloku Przyjaciół Dąbrowy uzyskali 
porównywalne poparcie (kandydat partii rządzącej z jednej strony, a z drugiej – kandydat 
lokalnego komitetu). Największe poparcie w pierwszej turze uzyskali: kandydat Lewicy 
i Demokratów – Zbigniew Podraza, którego poparło 27,86% wyborców i kandydat 
PO – Zbigniew Meres z 24,73% poparciem. I to oni przeszli do drugiej tury.

Tabela nr 7. Wyniki I tury wyborów na Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza 
w 2006 roku.

Kandydat i komitet zgłaszający go 
Liczba uzyska-
nych głosów

Poparcie
w %

Binduchowska-Lach Agnieszka – Ko-
mitet Wyborczy Polska Partia Pracy 

791
 

1,96 

Jędrzejewski Maciej – Komitet Wy-
borczy Samoobrona RP 

580
 

1,44 

Kościelniak Jacek – Komitet Wyborczy Prawo
i Sprawiedliwość 

4675
 

11,60 

Meres Zbigniew – Komitet Wybor-
czy Platforma Obywatelska RP 

9970
 

24,73 

Podraza Zbigniew – Koalicyjny Komitet Wybor-
czy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci 

11234
 

27,86 

Talkowski Jerzy – Komitet Wyborczy Wybor-
ców Nasza- Dąbrowa – Jerzy Talkowski 

8762
 

21,73 

Zaguła Henryk – Komitet Wyborczy Wy-
borców Blok Przyjaciół Dąbrowy 

4306
 

10,68

Źródło: http://wybory2006.pkw.gov.pl/kbw/wynikiWbp.html?instytucja=246501-WBP.

Przed drugą turą Zbigniew Podraza uzyskał poparcie Bloku Przyjaciół Dąbrowy oraz 
Stowarzyszenia Stara Dąbrowa – Bajba, Natomiast jego kontrkandydat Zbigniew Meres – 
uzyskał poparcie Prawa i Sprawiedliwości oraz Jerzego Talkowskiego.

Druga tura wyborów prezydenta miasta odbyła się 26 listopada 2006 r. Frekwencja 
wyniosła 27,52% (była niższa o 11,14% od tej z pierwszej tury).
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Wybory na prezydenta miasta zakończyły się zwycięstwem Zbigniewa Podrazy, 
którego poparło 53,03% uprawnionych do głosowania mieszkańców Dąbrowy Górni-
czej, którzy wzięli udział w wyborach25.

27 listopada 2006 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej kadencji 2006–2010. 
Uczestniczyli w niej wybrani radni: Edward Bober, Bogusława Ciaś, Marek Cygroń, 
Halina Głowacka, Ryszard Harańczyk, Grzegorz Jaszczura, Józef Juroff, Mariusz 
Kalga, Halina Koziak, Alicja Krypciak, Zbigniew Łukasik, Robert Majewski, Tadeusz 
Orpych, Tomasz Pasek, Agnieszka Pasternak, Tomasz Skóra, Krystyna Szaniawska, 
Jerzy Talkowski, Krzysztof Tamborek, Mariola Trzewiczek, Wiesław Wiekiera, Kazi-
mierz Woźniczka, Jan Wroniszewski, Zbigniew Wróblewski, Ireneusz Zugaj.

Przewodniczącą rady została Agnieszka Pasternak, wiceprzewodniczącymi – Robert 
Majewski, Krzysztof Tamborek i Kazimierz Woźniczka.

W nowym składzie rady znalazło się aż trzynastu radnych z poprzedniej kadencji 
2002–2006. Prezydent Zbigniew Podraza powołał na swoich zastępców: Henryka 
Zagułę (pierwszy zastępca), Iwonę Krupę i Pawła Gocyłę.

szósta kadencja (lata 2010–2014)

W wyborach samorządowych w Dąbrowie Górniczej w 2010 r. wzięło udział osiem 
komitetów wyborczych, w tym pięć komitetów lokalnych (jeden z nich – KW Komitet 
Rozwoju Zagłębia – listy kandydatów na radnych zarejestrował tylko w dwóch okrę-
gach wyborczych). Cztery z lokalnych komitetów wyborczych miały swego kandydata 
na urząd prezydenta miasta. Dabrowa Górnicza była podzielona na pięć okręgów 
wyborczych.

W programach komitetów wyborczych uwzględniono problemy występujące w mie-
ście. Wśród nich znalazły się: wysoka stopa bezrobocia, niedostateczne nakłady 
na służbę zdrowia, pogorszenie stanu technicznego dróg, deficyt komunalnych zasobów 
mieszkaniowych. Pojawiły się również zapewnienia dotyczące na przykład: zapewnienia 
mieszkańcom bezpieczeństwa, budowy parkingów, zwiększenia atrakcyjności inwesty-
cyjnej gminy, „zielone światło” dla młodych w rozpoczęciu działalności gospodarczej.

21 listopada 2010 r. w wyborach samorządowych wzięło udział 41,86% mieszkańców 
Dąbrowy Górniczej uprawnionych do głosowania.

Z list wszystkich zarejestrowanych komitetów startowało w wyborach 318 kandy-
datów, co daje prawie trzynastu (12,72) kandydatów na jeden z 25 mandatów. Wśród 
kandydatów 1/3 stanowiły kobiety (105).

W podziale mandatów wzięły udział: Komitet Wyborczy SLD – 8 mandatów, KW 
Platforma Obywatelska RP – 8 mandatów, KW Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy 
Górniczej – 7 mandatów, KW Prawo i Sprawiedliwość – 1 mandat, KW Blok Przyjaciół 
Dąbrowy Górniczej – 1 mandat.

25 http://wybory2006.pkw.gov.pl.
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Tabela nr 8. Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w 2010 roku.

Nazwa komitetu

Liczba 
uzyska-
nych 
głosów

Liczba 
głosów
w %

Liczba 
man-
datów

Komitet Wyborczy SLD 10026 23,74 8
KW Platforma Obywatelska RP 11238 26,61 8
KW Prawo i Sprawiedliwość 4814 11,40 1
KW Blok Przyjaciół Dąbrowy Górniczej 4285 10,15 1
KW Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej 10034 23,76 7
KWW Marek Drożyński 1262 2,99 –
KWW Dariusz Frączka 196 0,46 –
KW Komitet Rozwoju Zagłębia 374 0,89 –

Źródło: Na podstawie protokołu z wyborów do Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 22 
listopada 2010 r. Komisji Wyborczej w Dąbrowie Górniczej.

2 grudnia 2010 r. odbyła się pierwsza sesja rady w kadencji 2010–2014. Wzięli 
w niej udział radni: Edward Bober, Piotr Bobrowski, Artur Borowicz, Bogusława Ciaś, 
Krystyna Chrobot, Ryszard Harańczyk, Józef Juroff, Iwona Kiernożycka26, Ewa Kmie-
cik-Kawęcka, Grzegorz Kuśpiel, Zbigniew Łukasik, Tadeusz Orpych, Tomasz Osuszek, 
Tomasz Pasek, Agnieszka Pasternak, Andrzej Sojka, Krzysztof Stachowicz, Krystyna 
Szaniawska, Krzysztof Tamborek, Marek Węgrzynowicz, Szymon Widera, Wiesław 
Wiekiera, Kazimierz Woźniczka, Katarzyna Zagajska, Ireneusz Zugaj.

Przewodniczącą rady wybrano ponownie Agnieszkę Pasternak. Wiceprzewodniczącymi 
zostali: Józef Juroff, Krzysztof Tamborek i Kazimierz Woźniczka.

W wyborach samorządowych w 2010 roku mandat uzyskało 25 kandydatów, z których 
13 skutecznie ubiegało się o reelekcję. Kilkoro z nich mandat radnego uzyskało już po raz 
trzeci lub czwarty (np. T. Orpych, W. Wiekiera, J. Juroff, B. Ciaś, I. Zugaj, K. Woźniczka). 
Średnia wieku członków rady wynosiła wówczas prawie 48 lat (47,9).

W dwudziestopięcioosobowej radzie 13 mandatów zdobyły osoby, które na listach 
swoich komitetów znalazły się na pierwszym miejscu, 4 osoby – na drugim miejscu, 4 
osoby – na trzecim miejscu, po 1 osobie na czwartym i szóstym miejscu, 2 osoby z miejsc 
dziesiątych. Tak więc nie zawsze pierwsze miejsce na liście gwarantowało uzyskanie 
mandatu radnego.
Wybory na urząd prezydenta w Dąbrowie Górniczej w 2010 r. dostarczyły mieszkańcom 
dużych emocji. Do wyborów stanęło siedmioro kandydatów – sześciu mężczyzn i jedna 
kobieta. Była to zarazem najmłodsza kandydatka. Sześcioro kandydatów legitymowało 
się wykształceniem wyższym, jeden – Dariusz Frączek – średnim technicznym. Wszyscy 
kandydaci byli mieszkańcami Dąbrowy Górniczej.

26  Mandat radnego uzyskała w związku z wygraniem przez Zbigniewa Podrazę wyborów 
na Prezydenta Miasta.
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Pierwsza tura wyborów nie przyniosła rozstrzygnięcia. Największe poparcie uzyskali: 
kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej Zbigniew Podraza – dotychczasowy prezydent 
i kandydat Platformy Obywatelskiej – Krzysztof Stachowicz (odpowiednio 41,81% i 24,91%). 

Tabela nr 10. Wyniki I tury wyborów na Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza 
w 2010 r.

Kandydat i komitet zgłaszający go
Liczba uzyska-
nych głosów

Poparcie
w %

Bober Edward Józef – KW Towarzy-
stwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

8696 20,22

Bobrowska-Juroff Marta Sonia – KW 
Blok Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

1293 3,01

Drożyński Marek Wojciech – 
KWW Marek Drożyński

794 1,85

Frączek Dariusz Robert – KWW Dariusza Frączka 446 1,04

Kościelniak Andrzej – KW Prawo
i Sprawiedliwość

3089 7,18

Podraza Zbigniew Marian – KW SLD 17982 41,81
Stachowicz Krzysztof Sebastian – KW 
Platforma Obywatelska RP

10713 24,91

Źródło: Na podstawie Protokołu wyników głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Miasta Dąbrowy 
Górniczej, sporządzonego dnia 22 listopada 2010 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Dąbrowie Górniczej.

Przed drugą turą wyborów prezydenta miasta, kandydaci E. Bober, M. Bobrowska- 
Juroff, M. Drożyński, A. Kościelniak i K. Stachowicz zawarli porozumienie, którego 
celem miało być poparcie K. Stachowicza w drugiej turze.

Oczekiwana druga tura wyborów przyniosła zdecydowane zwycięstwo kandydatowi 
SLD – Z. Podrazie (63,6%). Kandydat PO – K. Stachowicz uzyskał 36,4% poparcia27.

Mieszkańcy wybrali kontynuację zmian w mieście, stabilizację i bezpieczeństwo, 
co w ich ocenie gwarantował Z. Podraza.

Prezydent Zbigniew Podraza powołał swoich zastępców: H. Zagułę (pierwszy zastęp-
ca), Iwonę Krupę i Pawła Gocyłę.

W kadencji 2010 – 2014 r. po raz pierwszy zdecydowano o przeprowadzeniu konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej w sprawie części wydatków z budżetu 
miasta Dąbrowa Górnicza na 2014 rok, określonych jako budżet partycypacyjny28.

27 http://wybory2010.pkw.gov.pl.
28 Uchwała Nr XXIII/457/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 stycznia 2013 r. 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Dąbrowy 
Górniczej na temat Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2014 rok.
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Ryc. 4. Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z 30 stycznia 2013 r.

Podkreślić należy również, że w tej kadencji zakończono realizację, między innymi, 
takich inwestycji jak: budowa Specjalnego Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży Niepełnospraw-
nej, generalny remont Pałacu Kultury Zagłębia, remont drogi DK 94, budowa Centrum 
Sportów Letnich i Wodnych „Pogoria”.

siódma kadencja (od 2014)

16 listopada 2014 r. odbyły się kolejne, siódme wybory samorządowe do Rady 
Miejskiej i czwarte bezpośrednie wybory prezydenta miasta.

W Dąbrowie Górniczej czwarty raz wybierano do rady 25 radnych, w pięciu okrę-
gach. Zarejestrowano siedem komitetów wyborczych (jeden z nich KW Stronnictwo 
Demokratyczne, listy kandydatów zarejestrował w trzech okręgach wyborczych). 
W wyborach wzięło udział 315 kandydatów, co znaczyło, że o jeden mandat walczyło 
prawie 13 kandydatów (12,6). Ponad 1/3 kandydatów stanowiły kobiety. W wyborach 
frekwencja wyniosła 40,35%.

Pięć komitetów wyborczych wzięło udział w podziale mandatów.
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Tabela nr 11. Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w 2014 roku.

Nazwa komitetu

Liczba 
uzyska-
nych 
głosów

Liczba 
głosów
w %

Liczba 
man-
datów

KKW SLD
Lewica Razem 

11 203
 

29,58
 

9 

KW Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej 7 440 19,64 5 

KW Prawo
i Sprawiedliwość 

7 000
 

18,48
 

5 

KW Platforma Obywatelska 4 934 13,03 2 

KWW DWS – Niezależni Tomasza Paska 6 413 16,93 4 

KW Stronnictwo Demokratyczne 255 0,67 – 

KWW Jerzego Borkowskiego 633 1,67 –

Źródło: Opracowanie na podstawie protokołów Miejskiej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Górniczej 
z dnia 18 listopada 2014 r.

W grupie nowo wybranych radnych znalazło się 13 osób, które zasiadały w radzie 
w poprzedniej kadencji. Mandat radnego uzyskało 6 kobiet.

27 listopada 2014 r. odbyła się pierwsza sesja rady w kadencji 2014–2018. Wzięli w niej 
udział radni: Edward Bober, Piotr Bobrowski, Piotr Chałuda, Krystyna Chrobot, Kamil 
Dybich, Ryszard Harańczyk, Grzegorz Jaszczura, Robert Kazimierski, Grzegorz Kuśpiel, 
Zbigniew Łukasik, Agnieszka Pasternak, Zbigniew Piątek, Grzegorz Przewieźlik, Jerzy 
Reszke, Renata Solipiwko, Krystyna Stepień, Mateusz Stępień, Krystyna Szaniawska, 
Robert Warwas, Marek Węgrzynowicz, Szymon Widera, Wiesław Wiekiera, Kazimierz 
Woźniczka, Katarzyna Zagajska, Sławomir Żmudka.

Radni dokonali wyboru przewodniczącego rady, którym ponownie została Agniesz-
ka Pasternak. Wybrano również wiceprzewodniczących: Zbigniewa Łukasika i Marka 
Węgrzynowicza.

16 listopada 2014 r. odbyły się czwarte wybory prezydenta Dąbrowy Górniczej. Za-
rejestrowano sześcioro kandydatów.

Liczba głosów ważnych oddanych na wszystkich kandydatów wynosiła 39 721. Roz-
strzygnięcie wyborów nastąpiło już w pierwszej turze. Zbigniew Podraza uzyskał 61,39% 
głosów, a to oznaczało, że po raz trzeci mieszkańcy Dąbrowy Górniczej powierzyli 
mu urząd prezydenta.

Prezydent Z. Podraza powołał swoich zastępców: Henryka Zagułę (pierwszy zastępca), 
Iwonę Krupę i Pawła Gocyłę. W przypadku zastępców prezydenta również nie nastąpiła 
zmiana. Po raz trzeci funkcje te pełnią te same osoby.
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Tabela nr 12. Wyniki wyborów na Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza w 2014 r.

Kandydat i komitet zgłaszający go Liczba uzyska-
nych głosów

Poparcie w %

Podraza Zbigniew – KKW SLD Lewica Razem 24 384 61,39

Pasek Tomasz – KKW-DWS Nie-
zależni Tomasza Paska

5 863 14,76

Borkowski Jerzy – KWW Jerzego Borkowskiego 1 588 4,00

Węgrzynowicz Marek – KW Plat-
forma Obywatelska

2 728 6,87

Zarychta-Surówka Małgorza-
ta -KW Prawo i Sprawiedliwość

4 780 12,03

Płonka Robert – KW Stronnictwo Demokratyczne 378 0,95

Źródło: Protokoły wyników głosowania i wyników wyborów Prezydenta Dąbrowy Górniczej, 
sporządzonych dnia 18 listopada 2014 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Dąbrowie Górniczej.

Aktywność polityczna (partycypacja polityczna, uczestnictwo polityczne) opiera 
się na dobrowolnej aktywności jednostek lub grup społecznych, w wyniku której 
wpływają one na wybór rządzących, a także na rezultaty działań politycznych29. 
Do podstawowych form aktywności politycznej zarówno na szczeblu ogólnokrajo-
wym, jak i lokalnym należą wybory (inne formy uczestnictwa politycznego to re-
ferenda, konsultacje), bowiem „bez demokratycznych wyborów, bez udziału członków 
lokalnej społeczności w kreowaniu swoich przedstawicieli do organów samorządowych, nie 
można byłoby współcześnie realizować idei samorządnej administracji terytorialnej”30.

Demokratyczne zasady wyborcze zapewniają równość członków społeczności 
lokalnej, jeśli chodzi o udział w wyborach. Przejawia się to, między innymi, w udzia-
le w wyborach (komitety wyborcze) partii politycznych, organizacji społecznych 
(lokalnych) oraz mieszkańców.

W Dąbrowie Górniczej liczba komitetów wyborczych, zarejestrowanych po speł-
nieniu kryteriów, wahała się od 7 do 12. Najwięcej komitetów zarejestrowano 
w wyborach w roku 1994 – 12, w 2002 r, – 10, a w 2006 – 11.

Również liczba kandydatów zgłaszanych przez wszystkie komitety wyborcze 
była zróżnicowana. W 1990 roku zgłoszono 139 kandydatów, w 1998 roku o man-
daty radnych walczyło 693 kandydatów, a w 2006 roku – 420. Tendencja spadkowa 
obserwowana jest od wyborów w 2010 roku – 318 kandydatów i w 2014 roku 315 
kandydatów.

29 A. Antoszewski, R. Herbert (red): Leksykon politologii. Warszawa 2000, s. 403.
30 J. Kowalik: Aktywność obywateli w samorządzie gminnym z perspektywy władz lokalnych. Kiel-

ce 2010, s. 88.



25 lat samorządności w Dąbrowie Górniczej 1990-2015 47

Zróżnicowana jest także aktywność polityczna kobiet. W wyborach w 1990 r. i 1994 r. 
mandaty uzyskało po 9 kobiet, w 1998 – 11, natomiast w latach wyborczych 2002 i 2014 
– w radzie zasiadło po 6 pań.

Jednak najważniejszym kryterium aktywności politycznej jest frekwencja wyborcza. 
Udział w wyborach to wskazanie określonych preferencji politycznych członków społecz-
ności lokalnej, a także potwierdzenie zainteresowania rozwojem, sprawami i problemami 
miasta oraz chęci wpływania na kierunki zmian w mieście.

W dotychczasowych wyborach samorządowych w Dąbrowie Górniczej tylko trzy razy 
frekwencja wyborcza przekroczyła 40% i wyniosła: w 1998 r. – 43,3%, w 2010 r. – 41,86%, 
i w 2014 r. – 40,35%.

Nawet wybory z 2002 r., kiedy to po raz pierwszy jednoosobowy organ władzy wyko-
nawczej miasta – prezydenta wybierali mieszkańcy, nie zmieniły tej sytuacji. Frekwencja 
w Dąbrowie Górniczej w 2002 r. wyniosła 34,48%.

Wykres 1: Frekwencja wyborcza w latach 1990 – 2014.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z protokołów wyborczych.

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego frekwencja w wyborach samorządo-
wych jest niższa niż w wyborach prezydenckich i parlamentarnych trwa. Może przyczyną 
takiego stanu rzeczy jest to, że mieszkańcy gmin chcą głosować na konkretnych ludzi, 
a nie na partie polityczne. Może przyczyną niskiej frekwencji jest zawłaszczenie przez 
partie polityczne lokalnej sceny i prawa decydowania nie tylko „ponad głowami” radnych, 
ale i mieszkańców, ponieważ „Centrale partyjne uzurpują sobie prawo decydowania, do ja-
kich koalicji mogą lub nie mogą wchodzić ich lokalne ogniwa. […] wydaje się taki mechanizm 
sprawowania władzy lokalnej sprzeczny z konstytucją. Bo przecież to nie partie, ale obywatele 
są na danym terytorium suwerenem”31.

31 Rozmowa z prof. M. Kuleszą. „Gazeta Wyborcza” z dnia 22 listopada 2010 r.
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Ludzie Samorządu 1990-2015





przewodniczący rady miejskiej

Kołodziejczyk Wiktor  06.06.1990 r. – 01.07.1994 r.
Drożyński Marek   01.07.1994 r. – 27.11.1996 r.
Stokłosa Stanisław   27.11.1996 r. – 30.10.1998 r.
Sołtysik Tomasz    30.10.1998 r. – 29.09.1999 r.
Drożyński Marek   13.10.1999 r. – 24.10.2001 r.
Pikiewicz Zbigniew    28.11.2001 r. – 27.10.2002 r.
Koćma Robert    19.11.2002 r. – 02.11.2006 r.
Pasternak Agnieszka  27.11.2006 r. – 21.11.2010 r.
Pasternak Agnieszka  02.12.2010 r. – 16.11.2014 r.
Pasternak Agnieszka  od 27.11.2014 r.

prezydenci miasta

Baran Andrzej    20.05.1988 r. – 31.06.1990 r.
Talkowski Jerzy    01.07.1990 r. – 04.04.1991 r.
Zaguła Henryk    04.04.1991 r. – 27.11.1996 r.
Dul Marek     27.11.1996 r. – 29.09.1999 r.
Lipczyk Marek     29.09.1999 r. – 10.11.2002 r.
Talkowski Jerzy    11.11.2002 r. – 26.11.2006 r.
Podraza Zbigniew   od 27.11.2006 r.
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radni rady miejskiej

pierwsza kadencja (lata 1990–1994)

Barczewska Elżbieta
Bednarska Zofia
Bosak Zdzisław
Broniszewski Ignacy
Bzowski Wiesław
Ciepiela Michał
Czabara Igor
Dąbek Wojciech
Drożyński Marek
Duś Jerzy
Frączek Dariusz
Franus Jerzy
Gawęda Irena
Gładysz Waldemar
Górnik Krystyna
Jasińska Lidia
Jastrząb Jerzy
Jędrzejkiewicz Anna
Kania Marek
Karwowski Tomasz
Klimczyk Lesław
Kołodziejczyk Wiktor
Kordecki Stanisław
Kowalski Eugeniusz

Kraiński Wiesław 
Kubisa Rajmund 
Kukla Mirosław 
Kolejnik Elżbieta 
Madej Andrzej 
Majchrzak Jerzy 
Migalski Andrzej 
Modelski Lech
Padoł Łukasz 
Pawłowska Elżbieta 
Pobideł Stefan 
Rokicki Adam 
Rosołek Janusz 
Saltarska Ewa 
Sękiewicz Marek 
Siński Arkadiusz 
Sypniewski Stanisław
Szymkowska Elżbieta 
Talkowski Jerzy 
Waluda Józef
Wąsik Dariusz
Wcisło Zdzisław 
Wróbel Mirosław 
Zaguła Henryk

druga kadencja (lata 1994–1998)

Arciszewski Franciszek 
Białas Henryk
Cuber Tadeusz
Czabara Igor
Chojnacki Grzegorz 
Drożyński Marek
Dul Marek
Fuchs Jacek
Goleniowski Włodzimierz 
Gondek Anna 
Gronkowska Ewa

Hendzel Grzegorz
Janicka Ewa
Kałuża Zbigniew
Klimczyk Lesław
Kordys Andrzej
Koziak Halina
Kutyła Józef
Kowalik Joanna
Liberski Mirosław
Łapot Józef
Łukasik Zbigniew
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Łukaszewski Marek
Majewski Adam
Markowska-Kalinowska Jadwiga
Małecka-Libera Beata
Mucha Lucjan
Modelski Lech
Nędzyńska-Fudalej Jolanta
Nocoń Jan
Paciej Krzysztof
Padoł Łukasz
Pasternak-Chmurawa Urszula
Pędras Edward
Pikiewicz Zbigniew
Podraza Zbigniew

Połcik Cezary
Raczek Grzegorz 
Rajczykowski Jerzy 
Sołtysik Tomasz 
Sobociński Edward 
Sromek Małgorzata 
Starościak Włodzimierz
Stokłosa Stanisław 
Szymkowska Elżbieta 
Śliwa Waldemar
Waluda Józef
Zaguła Henryk 
Zakrzewski Kazimierz

trzecia kadencja (lata 1998–2002)

Arciszewski Franciszek
Białas Henryk
Bobrowski Krzysztof
Ciaś Bogusława
Cuber Tadeusz
Dąbrowski Kazimierz
Domagała Krystyna
Drożyński Marek
Dul Marek
Duraj Paweł
Frydrych Czesława
Gawlik Ryszard
Gęca Dariusz
Gondek Anna
Gronkowska Ewa
Grzywna Ryszard
Janicka Ewa
Juroff Józef
Klimek Anna
Koćma Robert
Kordys Andrzej
Lipczyk Marek
Majewski Adam

Michta Romuald
Nocoń Jan
Orpych Tadeusz
Perz Grzegorz
Pietrzko Bożena 
Pikiewicz Zbigniew 
Raczek Grzegorz 
Rutkowski Ryszard 
Sabatura Jan 
Sokoliński Stanisław 
Sołtysik Tomasz 
Stępień Krystyna 
Stokłosa Stanisław 
Szczepankiewicz Iwona
Talkowski Jerzy 
Tometczak Barbara 
Warchala Henryk 
Wiekiera Wiesław 
Woźniczka Kazimierz 
Wróblewski Zbigniew 
Zbroja Czesław
Zugaj Ireneusz
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czwarta kadencja (lata 2002–2006)

Arciszewski Franciszek
Bętkowska-Sobczyk Grażyna
Bober Edward
Bobrowski Krzysztof
Ciaś Bogusława
Drożyński Marek
Frydrych Czesława
Goleniowski Włodzimierz
Gondek Anna
Harańczyk Ryszard
Juroff Józef
Koćma Robert
Łukasik Zbigniew
Michalska Jolanta

Orpych Tadeusz
Padoł Łukasz
Rutkowski Ryszard
Sołtysik Tomasz
Szaniawska Krystyna
Taborek Dariusz
Tamborek Krzysztof
Trzewiczek Mariola
Wiekiera Wiesław
Woźniczka Kazimierz
Wróblewski Zbigniew
Zaguła Henryk
Zugaj Ireneusz

piąta kadencja (lata 2006–2010)

Bober Edward
Ciaś Bogusława
Cygroń Marek
Głowacka Halina
Harańczyk Ryszard
Jaszczura Grzegorz
Juroff Józef
Kalaga Mariusz
Koziak Halina
Krypciak Alicja
Łukasik Zbigniew
Majewski Robert
Orpych Tadeusz

Pasek Tomasz
Pasternak Agnieszka
Pieczykolan Ewa
Skóra Tomasz
Szaniawska Krystyna
Talkowski Jerzy
Tamborek Krzysztof
Trzewiczek Mariola
Wiekiera Wiesław
Woźniczka Kazimierz
Wroniszewski Jan
Wróblewski Zbigniew
Zugaj Ireneusz

szósta kadencja (lata 2010–2014)

Bober Edward
Bobrowski Piotr
Borowicz Artur
Chrobot Krystyna
Ciaś Bogusława
Harańczyk Ryszard
Juroff Józef

Kiernożycka Iwona
Kmiecik-Kawecka Ewa
Kuśpiel Grzegorz
Łukasik Zbigniew
Orpych Tadeusz
Osuszek Tomasz
Pasek Tomasz
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Pasternak Agnieszka
Sojka Andrzej
Stachowicz Krzysztof
Szaniawska Krystyna
Tamborek Krzysztof
Węgrzynowicz Marek

Widera Szymon
Wiekiera Wiesław
Woźniczka Kazimierz
Zagajska Katarzyna
Zugaj Ireneusz

siódma kadencja (od 2014)

Bober Edward
Bobrowski Piotr
Chałuda Piotr
Chrobot Krystyna
Dybich Kamil
Harańczyk Ryszard
Jaszczura Grzegorz
Kazimirski Robert
Kuśpiel Grzegorz
Łukasik Zbigniew
Pasternak Agnieszka
Piątek Zbigniew
Podraza Zbigniew
Przewieźlik Grzegorz

Reszke Jerzy
Rutkowski Damian
Solipiwko Renata
Stępień Krystyna
Stępień Mateusz
Szaniawska Krystyna
Warwas Robert
Węgrzynowicz Marek
Widera Szymon
Wiekiera Wiesław
Woźniczka Kazimierz
Zagajska Katarzyna
Żmudka Sławomir





O samorządności i samorządzie 
z Samorządowcami rozmawia 
Wojciech Pacula





przewodniczący rady miejskiej w dąbrowie górniczej

Agnieszka Pasternak 
Stanisław Stokłosa 
Marek Drożyński 
Tomasz Sołtysik 
Robert Koćma 

prezydenci dąbrowy górniczej

Zbigniew Podraza 
Henryk Zaguła 
Marek Dul 
Marek Lipczyk 
Jerzy Talkowski 

O życiowej przygodzie samorządowej rozmawiałem z różnymi ludźmi. Bez zacietrzewienia, 
z nutą nostalgii…, choć odnajdziemy w wypowiedziach także wątki kontrowersyjne. Bohate-
rowie rozmów mają wszak prawo do subiektywnego widzenia swojej samorządowej przygody, 
bo przecież są ludźmi „z krwi i kości”, a nie komputerowymi kreacjami.

Rozmowy przenika wiara w sens własnego zaangażowania w prace samorządowca.
Na ile te dwadzieścia pięć lat w ocenie tych, którzy stanowili i stanowią „władzę” w mie-

ście, jest już tylko historią? – odpowiedzą moi rozmówcy – twórcy tego przekazu. Można tylko 
stwierdzić, że nie byłoby „Dąbrowy” i „Dąbrowian” – bez nich.





Wojciech Pacula: Dąbrowa Górnicza dla Agnieszki Pasternak, Przewodniczącej 
Rady Miejskiej, to…

Agnieszka Pasternak: To trochę mój świat. Jestem bardzo związana z tym miastem. 
Myślę, że jak rozpoczęłam kadencję w Sejmie i zastanawiałam się, gdzie chciałabym żyć 
w przyszłości: czy wybrać Warszawę, czy Dąbrowę (przecież miałam wtedy dwadzieścia pięć 
lat, więc mogłam to swoje dorosłe życie budować w stolicy), jednak wybrałam Dąbrowę. 
Pewnie też dlatego, że tutaj są moje korzenie. Moi rodzice, moi dziadkowie. Jestem bardzo 
silnie związana z tym miastem. Mój pradziadek zginął w kopalni Reden w czasie pożaru.

Bardzo sobie cenię to, że idąc ulicą, spotykam wielu znajomych. Moje dzieci się zawsze 
śmieją: „Czy ty znasz wszystkich?”- kiedy co chwilę odpowiadam: „Dzień dobry”, „Cześć”. 
Ja im tłumaczę, że jeżeli będą żyć czterdzieści lat w tym mieście, to będą mieć znajomych 
z podstawówki, z gimnazjum, ze średniej szkoły, z pracy ich znajomych… I ten krąg się 
naturalnie powiększa. Ja się tu bardzo dobrze czuję po prostu. Kocham to miasto. I czuję 
się rzeczywiście mocno związana z tą społecznością.

Osiemnaście lat temu, połowa lat dziewięćdziesiątych – to ten mariaż sejmowy 
– tak? Przez chwilę, no i mandat był inny. Tam już gdzieś jednak wplecione główne 
zagadnienie tejże publikacji: „25 lat samorządności”. Czy to była inna demokracja? Inne 
doświadczenie demokracji niż to, co mamy teraz, kiedy się obchodzi te dwadzieścia 
pięć lat samorządności. Czy tamta samorządność i ta dzisiejsza – to to samo?

Zupełnie różne czasy. W dziewięćdziesiątym siódmym roku, kiedy zostałam posłanką, 
rozpoczęły się prace nad domknięciem reformy samorządowej, czyli powstaniem powiatów; 
samorządu powiatowego i samorządu wojewódzkiego. Ja do dzisiaj pamiętam niektóre 
dyskusje, które towarzyszyły pisaniu ustaw. Uważam, że to jest reforma, która się udała. 
Reforma samorządowa. To widać zwłaszcza w miastach, gdzie są gospodarze, którzy mają 
wizję.

Po drodze był jeszcze akces do Unii Europejskiej.
Tak, mamy 2002 rok, kiedy jest bezpośredni wybór wójta, burmistrza, prezydenta. 

I tutaj jak gdyby zaczyna się znowu zupełnie nowa era dla samorządu. Ja uważam, że te-

Agnieszka Pasternak

Urodzona 26 stycznia 1972 r. w Dąbrowie Górniczej. Prawnik – radca prawny, polityk, doktor nauk eko-
nomicznych, nauczyciel akademicki. Posłanka na Sejm III i IV kadencji (w latach 1997–2005), 
posłanka do Parlamentu Europejskiego V kadencji (2004 r.). Była członkini Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej od 2006 r.
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raz, na to dwudziestopięciolecie – zresztą toczą się takie dyskusje – należy znowu 
porozmawiać o pozycji ustrojowej rad gmin, rad miejskich. Dlatego że rzeczywiście 
władza, która została dana poprzez te bezpośrednie wybory, w dwa tysiące drugim 
roku trochę zmarginalizowała rady. I wydaje mi się, iż należałoby rozpocząć dyskusję, 
żeby ten organ kontrolny rzeczywiście był organem kontrolnym.

Ale w mniejszych gminach mandat radnego też jest mandatem bezpośrednim, 
prawda?

Tak.
Czyli proces trwa.
Proces trwa. Nie wiadomo, jak się to sprawdzi. Natomiast trzeba pamiętać, że zwy-

kle radny sprawuje swój mandat obok pracy zawodowej. I to jest duże utrudnienie, 
dlatego że po pierwsze: nie ma instrumentów, które posiada prezydent. Radny nie 
ma wiedzy i tego aparatu, który pracuje dla prezydenta.

Intencje, dobra wola, jakaś sympatia społeczna – to nie wystarcza. To mówi 
Przewodnicząca Rady Miejskiej?

Tak. Ja uważam, że jednak ta wiedza merytoryczna jest tutaj niezwykle potrzebna. 
I radny ma zupełnie inne możliwości otrzymywania tej wiedzy. Zwykle, oczywiście, 
dostanie potrzebną wiedzę od urzędników – ale są to jakieś osobiste kontakty, podczas 
których dopytuje swoich znajomych, którzy są specjalistami w jakiejś tam dziedzinie. 
Czasami wynikają też z tego powodu nieporozumienia. Bo ktoś, kto przekazuje wie-
dzę ad hoc, nie ma obrazu całej sytuacji. Trochę inna jest w ogóle odpowiedzialność.

Za prace samorządu też?
Też.
Ale jest Przewodniczący – Przewodnicząca.
A przewodniczący jest tylko… jak gdyby trybikiem w organie, który nazywa się

Rada Miasta.
Przewodniczący… tylko organizuje prace Rady?
No, niestety tak jest ustrojowo…
Pani Agnieszka Pasternak też tak powie, że tylko organizuje, zarządza, zwołuje? 
Ależ oczywiście, że to są jakieś cechy osobowościowe, osobiste relacje i w grupie,

którą stanowią radni. Rzeczywiście, że to ma wpływ na to, jak się zachowujemy. 
Natomiast ustrojowo – ustawodawca tutaj jakichś dużych kompetencji temu prze-
wodniczącemu nie dał. Projekt uchwały to czasami wielomiesięczny okres różnych 
rozmów, spotkań, dyskusji i w końcu kompromisów. To nie jest tak, że ktoś ma świetny 
pomysł. Dlatego że nawet jeżeli są czasami projekty, które są dobre dla – powiedzmy 
– dzielnicy centrum, radni z dzielnic zielonych uważają, że nie są zbyt dobre, że jest 
problem, że oni chcieliby inaczej. Więc to naprawdę czasami są spory, dyskusje, 
w końcu kompromis.

O co apeluje Agnieszka Pasternak? O kompromis przy podjęciu decyzji? Czy 
też właśnie o bezkompromisowość? „No, to proszę, głosujemy, i zobaczymy, jaki 
będzie wynik”– wtedy jest trochę loterii.

Nie, nie. „Na żywioł” to rzadko kiedy idziemy w głosowaniu.
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Czyli jednak zespołowo i kompromisowo – do końca rozmawiamy, tak?
Rozmawiamy, dużo rozmawiamy. Nie uważam, że należy odrzucić klub czy grupę 

radnych, tylko dlatego że startowali z takiej czy innej listy, że mają inne poglądy. 
Dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że realizujemy swój plan. Ale nie wiadomo, czy 
w następnej kadencji nie będziemy w odwrotnej sytuacji, że będzie realizowany plan 
tych radnych, którzy dzisiaj jak gdyby nie mają siły przebicia. Przecież nie jest powie-
dziane, że wszystko co mówią, do czego dążą, jest złe, tylko dlatego, że to ich. Polityka 
to również chwile. Być może jakieś zachowanie może tak się nie spodobać wyborcom, 
że podziękują. I na to trzeba być w pewnym sensie przygotowanym. Bo to jest trochę 
inaczej niż w zakładzie pracy, w którym pracujemy trzydzieści lat i na koniec odcho-
dzimy na zasłużoną emeryturę. Tutaj zawsze może być tak, że dostanie się tę czerwoną 
kartkę. I to trzeba gdzieś tam, z tyłu głowy, mieć, bo inaczej człowiek by zwariował.

Jest takie – w kręgach kościelnych (od jednego z proboszczów usłyszałem) – 
sformułowanie: „Proboszcz jest tak ważny dla swoich, jak papież dla Kościoła.”

Myślę, że to jest bardzo dobre stwierdzenie. Ale tutaj tym proboszczem czy papie-
żem jest prezydent. To jednak ta osoba, która nadaje ton.

A Przewodniczący rady?
Przewodniczący rady… organizuje prace rady. Oczywiście, że rady tutaj mają swoje 

możliwości. I myślę, że nie będzie to żadną zdradą tajemnicy, że na przykład budżet 
partycypacyjny, który dzisiaj w Dąbrowie jest realizowany, można powiedzieć, że jest 
wzorowo oceniany przez ministerstwa.

Tak – waszym tropem idą inne gminy.
Tak. Dokładnie. Ale konkretnie pomysłodawcą [budżetu partycypacyjnego] był jeden 

z radnych. Samorządność lokalna się rozwija i ja myślę, że to jest świetny kierunek. Bo to, 
na co z tęsknotą patrzyliśmy w tych starych, w sensie: wieloletnich demokracjach (np. 
ja pamiętam, jak kiedyś opowiadano mi, że tam sąsiedzi się między sobą kontrolują, 
że jak ktoś ma wystawiać segregowane śmieci, a okazuje się, że w tych segregowanych 
śmieciach oprócz plastików są butelki, to oni nie chcą…, i tak zaczyna się dziać u nas.

Takie są doświadczenia społeczeństw Zachodniej Europy, na przykład Austrii, 
Niemiec czy Francji.

Dokładnie tak. I widzę, że zmierza to w tym samym kierunku również u nas. Te spo-
łeczności lokalne coraz bardziej się jednoczą. Ja mam takich znajomych, którzy miesz-
kają na jednej ulicy i raz w roku robią sobie taką atrakcję.

„Party” obywatelskie.
Tak. Ognisko. Ale to są takie imprezy integracyjne, które potem przekładają się 

na to, że jak ktoś ma jakiś pomysł, to idzie z tym pomysłem do sąsiada. I mówi do niego: 
Słuchaj, tutaj zbieram podpisy pod takim czy innym pomysłem. Podpiszesz się, czy 
się nie podpiszesz?”

A przyjdzie taki moment, że pomyślą: „Aha, zapukamy jeszcze do naszego rad-
nego. Powinien to na forum Rady przedstawić”.

A tak, są takie sytuacje. Dla mnie czasem nawet niewygodne. Dlatego, że moi sąsiedzi 
też przychodzą z różnymi sprawami. A ja czasami, jak wiem, że nie jest uregulowany 
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stan prawny, że są przeszkody, które nie pozwalają na szybkie rozwiązanie problemu, 
to mówię, że nie mogę się pod tym podpisać. Bo wiem, że to na dzień dzisiejszy nie jest 
do zrealizowania. Oczywiście, mogę prosić, żebyśmy zaczęli się tym interesować, żeby 
to wpisać w strategię, ale to nie są sprawy, które się da rozwiązać z dnia na dzień. Mnie 
bardzo cieszy, jak mówią, że jestem z Dąbrowy Górniczej. Oczywiście, ktoś z Poznania nie 
wie, że to jest Zagłębie, a nie Śląsk. Ale wie, że jest taka Dąbrowa Górnicza, że odbywa się 
tutaj półmaraton. Jak oglądał film o Dąbrowie Górniczej, to myślał, że tam tylko kominy 
i hałdy. Ja tłumaczę, że tu kominów i hałd to już właściwie od lat nie ma. Taki poznaniak 
to nawet nie wie, że Huta Katowice jest w Dąbrowie Górniczej. Z tym się bardzo często 
spotykałam. Teraz to już rzeczywiście nie Huta Katowice. Ale cieszę się, że to miasto jest 
w Polsce dobrze postrzegane. Nie udałoby się to wszystko bez mieszkańców, którzy po pierw-
sze: fajnie odpowiadają na propozycje. Choćby na te propozycje rekreacyjne. Przecież jeśli 
pójdziemy na jakąkolwiek imprezę, która jest realizowana w Dąbrowie – to widzimy mnóstwo 
mieszkańców. Mnóstwo dąbrowian, którzy biegną na przykład w Biegu Walentynkowym.

Ja też dołączyłem do was jako rowerzysta. W „Paradzie Karnawałowej” nad Pogorią 
niedawno uczestniczyłem. Zimowy to był czas, ale było cudownie.

Bardzo nam miło. Ja też, kiedy pierwszy raz pojechałam w Masie Krytycznej z Sosnowca 
do Dąbrowy, to myślałam, jadąc tym rowerem, że gdybym miała sama pojechać, to byłby 
„średni” pomysł. Owszem, jeździłam dookoła Pogorii I, Pogorii II. Tymczasem ta atmosfera, 
która była (mimo że też było bardzo zimno) w bardzo dużej grupie – była bardzo dobra. 
Myślę, że każdy miał wtedy poczucie tej misji: żeby zwrócić uwagę na tych rowerzystów. 
Ja myślę, że Dąbrowa jest przykładem miasta, w którym te ścieżki rowerowe się rozwijają. 
Mamy również uchwałę, która zobowiązuje nas do takiego rozwoju, do powołania Oficera 
Rowerowego.

Zatem nie ma odwrotu z tej drogi?
Nie ma odwrotu z tej drogi.
„Pedałujemy w tę stronę”?
Myślę, że ta ekologia, która w tej kadencji – przez nowych radnych – jest mocno pod-

kreślana, nie jest tu obojętna.
No tak, ale zaraz tutaj dziennikarz powie: a kwestie składowisk śmieci? Jedna dziel-

nica, chodzi o Strzemieszyce, ma tutaj prawo „buntować się”. Może to stwierdzenie 
nie jest adekwatne, ale problem na pewno jest.

To jest bardzo trudny problem w ogóle. Dlatego, że mieszkańcy Strzemieszyc byli tam 
wcześniej i oni rzeczywiście mają prawo protestować.

Pamiętają inne Strzemieszyce?
Tak.
Bardziej zielone?
Dokładnie tak!
Chociaż… zakłady „Strem” kiedyś tam, w latach siedemdziesiątych, osiemdziesią-

tych, troszkę fetoru przynosiły…
Myślę, że więcej ówczesny „Strem” zatruwał, niż dzisiaj te nowoczesne zakłady. Bo jed-

nak te przepisy ekologiczne są mocno restrykcyjne. Natomiast ja tych ludzi rozumiem. 



25 lat samorządności w Dąbrowie Górniczej 1990-2015 67

Bo, gdyby mnie powiedziano, że za moim płotem będzie złomowisko, to nie byłabym 
zachwycona.

Rzeczywiście – to trudny problem i tego nie rozwiążemy w tej rozmowie.
Nie. Myślę, że nie.
Skoro towarzyszy nam hasło dwudziestopięciolecia samorządności, a miasto 

odwołuje się – jako Dąbrowa Górnicza – do prapoczątków swojego istnienia, 
to było 100 lat (pierwsza wojna światowa, rok 1916.), to dodajmy, że wcześniej 
powstają w Dąbrowie Górniczej Obywatelskie Komitety. Czyli to „zorganizowanie 
ludzi” ma swoją tradycję. Głęboką tradycję. To akurat robotnicze środowiska, stąd 
i pewna „lewicowość” patrzenia na tę obywatelskość. Ludzie tu od dziesięcioleci 
potrafią się sami rządzić. Czy podobnie widzi to Agnieszka Pasternak?

Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że tak. Jak najbardziej. To, co mówiłam 
o tym budżecie partycypacyjnym, który mocno zaskoczył nas wszystkich. Odzew 
ogromny. Tak fajnie się to rozwija. Z pierwszych pięciu milionów, jakie były w pierw-
szym budżecie, zapewniono już w drugim osiem milionów. Okazało się bowiem, 
że tych inicjatyw jest wiele – to też jest wskazówką dla zarządzających miastem. 
Nawet jeżeli jakiś projekt nie uzyskuje większości, to tu jest wskazówka, że na przy-
kład brakło mu dwóch czy trzech procent. I może warto się pochylić i rozważyć go…, 
przedłożyć do realizacji.

Na przykład na rok następny.
Tak, choćby na rok następny przenieść ten pomysł. To jest nauka dla nas wszystkich.
Prywatnie, w domu Pani Agnieszki Pasternak, w czyich rękach jest ster rządów?
Ja jestem centrum logistyki.
A dzieci? A propos budżetów partycypacyjnych: dzieci mają kieszonkowe?
Mają. Dostają co tydzień kieszonkowe. Oczywiście, jak jadą z mamą, to nie wy-

ciągają swojego kieszonkowego, choć ja im mówię: „No, jeżeli chcesz sobie kupić, 
to proszę bardzo. Masz swój budżet”. Ale cieszy mnie to, że kiedy moje dziecko je-
chało na zieloną szkołę, powiedziałam pani, że mogę mu dać nawet pięćset złotych. 
Ponieważ wiem, że nie roztrwoni całej tej kwoty, jeżeli nie będzie miał jakiejś wielkiej 
potrzeby. Nie przehula jej, mówiąc tak brzydko. I rzeczywiście – nie dałam mu takiej 
kwoty. Jako zwrot dostałam największą sumę spośród rodziców.

Czyli „dogadujecie się”. Dzieci te wartości, którym hołduje Agnieszka Paster-
nak, również honorują?

Ja uważam, że dzieciom powinno się dawać „kieszonkowe”. Ja też dostawałam 
od swojej mamy.

Czy to uczy obywatelskości?
Tak. Bardzo uczy. I to właściwie już od dzieciństwa widać, czy ten człowiek jest 

taki, że zawsze żyje na kredyt, czy potrafi mądrze dysponować tą kwotą, którą ma.
Musimy zamknąć tę rozmowę powrotem do samorządności. Czy ta kadencja 

dla Agnieszki Pasternak rysuje się: w pracy samorządu, we współpracy z prezy-
dentem, jako trudna? Skomplikowana? Nerwowa? Tak – już trochę doświadczeń 
jest. Jakie są nadzieje?
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Ta kadencja jest w ogóle piękna, bo tak: w tym roku mamy dwudziestopięciolecie. 
W przyszłym roku stulecie miasta. Więc będzie to kadencja, za której to miasto będzie 
świętować.

No, istny karnawał!
Tak, karnawał.
Ale tak nie możemy chyba powiedzieć, bo wtedy byłoby zbyt „sielankowo”, bo ktoś 

powie, że tylko się bawiliście.
To nie o to chodzi, żeby był „karnawał”, tylko żeby zostały jakieś pamiątki po tych 

rocznicach, bo przecież to ciężka praca. W przypadku prezydenta ciężka praca dwadzie-
ścia cztery godziny na dobę.

A Przewodnicząca Rady – też ma „ciężki kawek chleba”?
Myślę, że też. Też nie jest tak „różowo”. Czasami trudno skleić z bardzo różnych 

poglądów jakiś jeden pogląd. To jest też okupione emocjami, które się tutaj pojawiają. 
No – bo oczekiwanie „strony prezydenckiej” jest takie, że – w tej Radzie będzie poparcie 
dla jego pomysłów.

Czyli że „razem w jedną stronę”.
Tak, razem będziemy szli w jedną stronę. Wydaje mi się, że przecież też nie jest tak, 

że nawet te ugrupowania, które popierają prezydenta, że wszystkie ich pomysły są ak-
ceptowane i się podobają. Korekty następują zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Ale 
ja mówię: to jest taka „praca u podstaw”.

Podsumowując tę rozmowę, można stwierdzić: powrotu z tej drogi – w kierunku 
obywatelskich budżetów, partycypacji i tej samorządności – po prostu nie ma.

Zdecydowanie nie ma. Ja naprawdę z dużą ciekawością patrzę, jak to się będzie roz-
wijało. Jak spotkamy się za dwadzieścia lat, kiedy ja już będę robić z pewnością zupełnie 
coś innego, powspominamy.

By móc powiedzieć: nie był to stracony czas.
Mam nadzieję, bo to jednak jest kawałek życia każdego z nas.



Wojciech Pacula: Jakby Stanisław Stokłosa odpowiedział na pytanie najprostsze, 
takie z wypracowania szkolnego…? Oto, Panie Stanisławie, trzeba dokończyć myśl: 
Dąbrowa Górnicza dla mnie to…

Stanisław Stokłosa: Drugie, po miejscu urodzenia, miasto mojej miłości. Urodziłem 
się w Krakowie. Tam też skończyłem szkołę średnią. Moja przygoda z Dąbrową Górni-
czą rozpoczęła się, kiedy w Dąbrowie Górniczej, w której mieszka część mojej rodziny, 
zacząłem odwiedzać mojego brata. Miasto bardzo mi się wtedy spodobało. Spodobała 
mi się przestrzeń życiowa, której nie miałem w centrum Krakowa.

Zaraz, zaraz: czy to były czasy, kiedy już powstawała wielka huta?
To były czasy, w którym już huta rozpoczynała swoją działalność. Wybrałem Dąbrowę

Górniczą. Później małżeństwo. Później dziecko, które od samego początku wzrastało 
razem z Dąbrową Górniczą. Razem nawet z tą nową, samorządową Dąbrową Górniczą.

I jeszcze ten flirt z samorządem, z władzą – jakkolwiek by to nazwać – nie na-
stąpił? Przecież najpierw się „wrastało” w to miasto?

Zgadza się. Dąbrowa Górnicza to jednak jest ogromna liczba mieszkańców, którzy 
przyjechali tutaj, by budować Hutę Katowice, Koksownię, a również i inne zakłady 
pracy. Miałem styczność z różnymi ludźmi.

Dziś mówimy o tym, że to „tygiel”. Z tego „tygla” zrodziły się najlepsze cha-
raktery.

Ja na przykład oglądałem „mieszankę ras” na Syberii. Tam na Syberii są przepiękne 
dziewczyny, które powstały z tygla wielu, wielu narodowości. Również jest tam i krew 
polska. Widać to po ich niebieskich oczach. Mówię to, bo byłem na wycieczce na Syberii. 
W Krakowie byłem działaczem i pracownikiem ruchu młodzieżowego. Przyjeżdżając 
do Dąbrowy – na wskroś lewicowego miasta – zdawałem sobie sprawę, że opowiastka 
o „Czerwonym Zagłębiu” to jest prawda. Sam, jako jeden z pierwszych członków SDRP 
w Dąbrowie Górniczej (to była Socjaldemokracja Rzeczpospolitej), do samorządu 
startowałem z listy partyjnej. Bo tak to trzeba było wtedy nazwać. Była to chyba 
pierwsza kadencja, w której pojawiły się listy partyjne. Poprzednio były komitety 
obywatelskie.

Stanisław Stokłosa

Urodzony 8 kwietnia 1949 r. w Krakowie. Absolwent politologii Uniwersytetu Śląskiego. Od 1972 r. pra-
cował w organizacjach społecznych. Pierwszy dyrektor MOSiR-u w Dąbrowie Górniczej. Przewodniczący 
Rady Miejskiej w latach 1996-1998 oraz zastępca przewodniczącego w okresie 1994-1996.
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W Pana życiorysie pojawia się też funkcja Przewodniczącego Rady Miejskiej. Po-
ważna funkcja. To jest zarządzanie grupą ludzi, którzy odpowiadają za miasto. Ale też 
towarzyszyły wtedy samorządowcom inne uwarunkowania prawne.

Akurat na mój okres, tj. okres początków samorządu terytorialnego w Polsce, wybierało 
się czterdziestu pięciu radnych. Rada spośród siebie wybierała prezydenta miasta i zarząd. 
Było to więc trochę inaczej niż dziś, bo w tych pierwszych trzech kadencjach rady, czyli 
pierwszej, drugiej i trzeciej, następowała zmiana prezydenta. W moim przypadku rów-
nież. Kiedy rozpoczynaliśmy swoją działalność w 1994 roku, ktoś inny był prezydentem. 
Następnie dokonano zmiany prezydenta i zarządu miasta… i rozpoczęliśmy działalność 
z nowym prezydentem. W tej chwili jest to niemożliwe. Obecnie prezydent jest wybrany 
przez mieszkańców w wyborach bezpośrednich. I to „załatwia” mu sprawę na cztery lata 
kadencji. W Dąbrowie Górniczej odbyło się referendum w celu odwołania Rady Miejskiej 
i władz miasta. A to jest jednak ogromna praca. To była pierwsza polityczna praca, którą 
musieliśmy wykonać, żeby tę Radę obronić. No i udało się. Dokładnie to był rok, w którym 
piastowałem funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. I razem z moimi nie wszystkimi 
kolegami – walczyliśmy o to, żeby tę Radę utrzymać. Bo wśród naszych radnych byli również 
ludzie, którzy byli za odwołaniem Rady. Był radny, który sam siebie odwoływał. Tacy też 
byli. Na pewno było o wiele trudniej niż w tej chwili. Bo teraz jest już pewna stabilizacja 
wśród radnych.

Dwadzieścia pięć lat samorządności za nami i z perspektywy tych dwudziestu pięciu 
lat ma Pan prawo do oceny ludzi, z którymi Pan pracował. Personalia nie są najważniej-
sze, ale sposób zarządzania Radą, sposób osiągania jakiegoś konsensusu, inspirowanie 
pewnych uchwał, „pomysłów na miasto” – to również domena Przewodniczącego.

Cofnąłbym się tutaj do inicjatywy, jaką Rada zaraz po referendum rozpoczęła. To była 
inicjatywa stworzenia powiatu ziemskiego z Dąbrowy Górniczej. To była druga taka praw-
dziwie polityczna działalność. Niestety, nie udało nam się. Być może mieliśmy za słaby 
lobbing. Być może za mało naszego wkładu w to było. W każdym razie byliśmy na dobrej 
drodze, żeby Dąbrowa była powiatem ziemskim. Nie było takich diametralnych różnic świa-
topoglądowo-politycznych. Radni Unii Wolności czy radni Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
znajdowali wspólny język. A nawet radni – a byli wtedy radni KPN – radni skrajnie prawi-
cowi potrafili rozsądnie rozmawiać z radnymi z lewicy. Wtedy udało się przede wszystkim 
prawidłowo uchwalać budżety gminy. Budżety, które później owocowały inwestycjami – 
nowymi inwestycjami! Wydaje mi się, że budżet gminy to jest podstawowy instrument 
prowadzenia polityki w gminie. I różnice zdań pomiędzy klubami w sprawie budżetu mają 
stuprocentowe odbicie w realizacji zamierzonych planów. W kadencji, w której kierowałem 
Radą, zrobiono dużo, a może nawet bardzo dużo. Porządkowaliśmy właściwie wszystko. 
Dąbrowa dwadzieścia pięć lat temu, a Dąbrowa dzisiaj – to jest zupełnie inne miasto. W Dą-
browie przez dwadzieścia pięć lat praktycznie nie zmienił się tylko… dworzec kolejowy.

Ale jak udało się pozyskać środki na te wszystkie zmiany, jak radziliście sobie 
z finansami?

Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, to ja w tej chwili podzieliłbym okres samorzą-
du terytorialnego na dwie części. Pierwsza: to ten okres biedniejszy. To jest do czasu
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wstąpienia do Unii Europejskiej. A drugi: to są już granty, to są już programy, projekty 
i dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Tak się zbiegło, że akurat Huta Katowice została sprywatyzowana właśnie na prze-
łomie XX i XXI wieku.

Ale kadencja 1994 – 1998 to była kadencja, kiedy huta miała ogromne problemy finansowe. 
Była w trakcie restrukturyzacji. Długo zastanawialiśmy się, jak ściągnąć z Huty Katowice 
pieniądze należne gminie. Był nawet taki punkt, gdzie Rada prawie że zdecydowała, żeby 
zająć konta Huty Katowice. Jednak do tego nie doszło.

Jak rozumiał to wtedy Przewodniczący? Co forsował? I co na to radni – mieli jedno 
spojrzenie?

To znaczy: przewodniczący zawsze reprezentuje grupę ludzi. To grupa ludzi zgłaszała 
przede wszystkim inicjatywy. To grupa wykłócała się między sobą o stworzenie jak najwięk-
szej liczby miejsc pracy. Przede wszystkim miejsc pracy. Bo wiadomo, że wtedy w Dąbrowie 
nie było za dobrze, jeżeli chodzi o pracę.

To ocenia Pan z perspektywy też innych zajęć – w Pana życiorysie pojawiły się 
kultura i sport.

Długo pracowałem potem w Pałacu Kultury Zagłębia: szesnaście lat. Zaczynałem od wi-
cedyrektora. To już wtedy były pierwsze plany remontu Pałacu. No, niestety, to się ziściło 
dopiero w latach końcowych – cztery lata temu rozpoczęto taką całościową renowację. Wcze-
śniej Pałac był jedynie doraźnie remontowany, naprawiany, wymieniono na przykład okna.

Sport w Pana życiorysie to też dość ważny element.
No tak, sport.
Zdaje się, że to taka druga „mocna” strona.
W dziewięćdziesiątym czwartym roku rozpoczęliśmy przede wszystkim od uporząd-

kowania tego, co w sporcie zostało jeszcze po poprzednim okresie. Udało się stworzyć 
miejski zakład: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, jako zakład budżetowy. Ten Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji przejął infrastrukturę sportową od Huty Bankowej, istniejącą 
już od 50. lat do dnia dzisiejszego. Ze starego RKS-u powstał elegancko działający MOSiR 
z młodzieżową szkółką piłkarską itp. Był to dobrze działający klub, czyli MMKS, który stał 
się jakby podwaliną pod obecny – już zawodowy – sport w Dąbrowie Górniczej. Trzeba też 
zaznaczyć, że w tym okresie byli radni, którzy byli zapaleńcami do tych spraw. Nie byłem 
sam, absolutnie. To, że kierowałem Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jako pierwszy jego dy-
rektor, wspólnie też z kolegami radnymi jako jego założyciel, to nie znaczy, że byłem sam. 
Miałem fantastów, którzy do dzisiejszego dnia działają w sporcie.

Gdy się ma sześćdziesiąt sześć lat, ma się prawo spojrzeć na to, co za nami. Ma się 
chyba prawo – nie w sensie mentora czy nauczyciela – ale podpowiedzieć tym, którzy 
teraz są w samorządzie. Poszli za Stanisławem Stokłosą. Dla nich jakaś nauczka życiowa?

Radni mają ograniczoną możliwość decydowania o tym, kto będzie nimi zarządzał. Prezy-
dent może sobie zatrudniać kogo chce. Ludzie prezydenta (jak to było fajnie po amerykańsku 
powiedziane) są „ludźmi prezydenta”. Oni właściwie stanowią ten człon zarządczy gminy.

Stanisław Stokłosa czegoś żałuje?
Nie żałuję niczego, co zrobiliśmy w Dąbrowie Górniczej i nigdy nie będę żałował.





Wojciech Pacula: Dla Marka Drożyńskiego, który ma w swym życiorysie pełnie-
nie funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej, ale także funkcję 
pierwszego zastępcy Prezydenta miasta, Dąbrowa Górnicza to…?

Marek Drożyński: To miejsce spełnienia swoich młodzieńczych marzeń. Jestem „za-
głębiakiem”. Wychowałem się w Sosnowcu. Ale bywałem często w Dąbrowie i marzyłem 
o tym, żeby tutaj mieszkać, tutaj żyć. Nawet dzielnica, w której aktualnie mieszkam, to jest 
ta dzielnica, którą miałem ulubioną: „za torami”. I… marzenia się spełniają, okazuje się 
po latach. Tutaj mieszkam, tutaj żyję i przyszło mi też tworzyć w tym mieście rzeczy, 
które służą społeczeństwu. Ja taką rolę sobie wybrałem: że będę służył społeczeństwu. 
I nie mnie jest oceniać swoją działalność. Ci, którzy bacznie obserwowali moje działania, 
po latach mogą stwierdzić, że to były podwaliny pod to wszystko, co dzisiaj jest reali-
zowane. Dąbrowa ma taki kształt, w jakim ją sobie kiedyś wymarzyłem. I cieszy mnie 
to, że ludzie odpowiadający dzisiaj za los tego miasta, nie zaprzepaścili tych wszystkich 
możliwości, które myśmy tutaj wcześniej tworzyli. Samorząd to była nowość. My byliśmy 
nowymi ludźmi w nowych uwarunkowaniach. W nowej rzeczywistości. Uczyliśmy się tego.

No tak, ale te przygody z działalnością społeczną, to akurat u człowieka, który 
ma tę lewicowość zapisaną w życiorysie wcześniej – to nie jest taka jakby „deus ex 
machina”, nie dzieje się nagle. To nie jest błysk. To jest proces.

Tak, ma Pan rację, Panie Redaktorze. Tylko że całkiem zmieniła się ustawa o samo-
rządzie. Inne prawa zaczęły decydować o naszych możliwościach.

Mówimy o latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Trochę zwariowanych 
jednak. A teraz mamy inne uwarunkowania prawne samorządu. Prezydent jest 
inaczej wybierany.

Dokładnie. Dzisiaj prezydent jest wybierany w bezpośrednich wyborach.
To też rodzi czasem konflikt między radą a prezydentem.
Na styku prezydent i rada musi być ścisła współpraca.
To jest tak, że oto trzeba mieć jakąś „swoją” grupę, tak? Czasem grupę o tych 

samych barwach politycznych, ale przecież w samorządzie to nie musi być regułą.

Marek Drożyński

Urodzony 23 kwietnia 1947 r. w Sosnowcu. Absolwent politologii Uniwersytetu Śląskiego. Przewodni-
czący Rady Miejskiej w latach 1994–1996 i 1999–2002. Pełnił funkcję zastępcy prezydenta Dąbrowy 
Górniczej (1997 r.). Prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Katowicach, 
dyrektor do spraw Inwestycji i Rozwoju w Przedsiębiorstwie Budownictwa Modernizacji i Handlu  
Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.
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Ja zawsze uważałem, że owszem: partia polityczna ma jakiś określony program do reali-
zacji, prawda? I generalnie tym programem były wybory. Ale nie zawsze jest tak, że program 
partii mają realizować ludzie z klucza partyjnego. Ja uważam, że program danej partii mają 
realizować ludzie merytorycznie przygotowani do tego. Z odpowiednim wykształceniem. 
Polityczna „sfera” ma być organem kontrolnym: czy nasz program jest tak realizowany, jak 
to sobie wyobrażamy? Bo nie zawsze ten członek partii umiałby to zrobić! Może się na tym 
nie znać po prostu. Muszą być ludzie – fachowcy. Jeżeli nie będzie pieniędzy, nie będzie 
budżetu, nie będzie można realizować wszystkich tych zamierzeń, które są do zrealizowania. 
W konsekwencji tego ułatwią funkcjonowanie społeczne, prawda? Jeżeli my zakładamy, 
że chcemy zrobić pewne rzeczy, poprzez które ludziom będzie się żyło wygodniej, to nie 
mając środków, nie zrobimy tego. Oczywiście: Huta Katowice, Zakłady Koksownicze 
„Przyjaźń”, „Damel”, „Defo”. Te wszystkie zakłady tworzyw sztucznych, huta szkła – jedna 
była – ten przemysł był „podatkodawcą”; zasilał budżet.

Ale wtedy te zakłady restrukturyzowały się, padały.
Padały. Niestety.
Przechodziły w prywatne ręce. Różnie to było.
Dokładnie.
Trudny czas.
Racja, trudny czas. Bardzo trudny czas. Nie było pieniędzy. Owszem, nie było pieniędzy, 

a trzeba było wszystkie potrzebne rzeczy zabezpieczyć. Są zadania własne gminy, z których 
się, niestety, zrezygnować nie da, bo nie zawsze można było środki finansowe budżetu wydać 
tak jakbyśmy chcieli. Na pomoc w tym zakresie z zewnątrz, czyli od państwa, nie można 
było liczyć, a RIO (czyli Regionalna Izba Obrachunkowa), jako organ kontrolny, mógłby 
nas „ukarać”. Zablokować. Więc stworzyliśmy program „Dąbrowa miastem bezpiecznym”, 
w ramach którego mogliśmy dobrze wyposażyć pogotowie ratunkowe, szpital, komunika-
cję miejską, oświetlić dobrze miasto. To wszystko w ramach tego „Bezpiecznego miasta” 
mogliśmy realizować. I to było bardzo ważne. Dzisiaj jest trochę może łatwiej. Aczkolwiek 
chcę Panu powiedzieć jedną rzecz, że ważne były uchwały, bo rada miasta tworzy przecież 
prawo miejscowe. Uchwała, która została podjęta i w trybie nadzoru prawnego wojewody 
nie została uchylona, była już istotną i ważną sprawą, drogowskazem, prawda? Mogliśmy 
to robić i korzystaliśmy z tego oczywiście. Ale powiem panu, co mnie niepokoi po latach, 
kiedy już nie jestem w samorządzie. Ja obserwuję, jak to wygląda. Kiedyś organem kontro-
lnym było właśnie RIO, był urząd wojewody. Dzisiaj tych kontroli jest sto, może więcej. Nie 
wiem – może przesadzam. Ale bardzo dużo. Wszyscy kontrolują tę gminę. Czyli: wydaje 
mi się, że ten samorząd tak jakby troszeczkę już nie był samorządem. Został finansowo 
ubezwłasnowolniony.

Ubezwłasnowolniony???
Właśnie! I to mnie bardzo denerwuje. I współczuję bardzo tym ludziom, którzy dzisiaj 

mają zrealizować pewne zadania.
Ale to może jest tak, że wyście byli wtedy „harcownikami” tej demokracji?
O, ba!
Trochę „Don Kichotami”. W lewo, w prawo. Czasem z wiatrakami się walczyło. Dziś 

ta kompetencja, o której Pan wspomniał, wymagana przy realizacji wielu zadań czysto 
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samorządowych, jest niezbędna. To pozwoli w tych meandrach ustawowo-procedural-
nych jakoś nie popełnić błędu.

Tak. Wie Pan, poza tym trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Dąbrowa to nie jest 
miasto o powierzchni stu kilometrów kwadratowych. Tylko dwustu. Przy stu dwudziestu 
tysiącach ludności. W porównaniu z Sosnowcem, jeśli chodzi o rozprowadzenie sieci dróg, 
wody czy innych – mamy trudniej, bo na mniejszym terenie rozkłada się to na większą 
liczbę ludzi. Tak że te ceny, to wszystko – to jest bardzo istotne. Rządzić Dąbrową jest 
trudno. Poza tym, wie Pan, likwidowano zakłady. Te miejsca trzeba jakoś zagospodaro-
wać. Zrewitalizować ten teren. To wszystko oznacza koszty. Moją bolączką jest cały czas 
dworzec kolejowy. Od początku przez ponad dwadzieścia lat o tym mówię. Jakoś nie mogę 
być zrozumiany przez ludzi, którzy odpowiadają za to dzisiaj.

Ale to wymaga chyba trochę „pukania w górę”, że tak powiem…
Pukania w górę”…?
Ponieważ akurat własność budynku, chociażby dworca, torowisk, terenu kolejo-

wego – to nie kwestia samej gminy Dąbrowa Górnicza.
Tak. Ale wie Pan, ja już wcześniej, wówczas kiedy byłem jeszcze wiceprezydentem, 

mówiłem na ten temat. Moim marzeniem było doprowadzenie do tego, aby połączyć ko-
munikację kolejową, autobusową i prywatne samochody. Jak ja przyjadę pod dworzec, wie 
Pan, bezpiecznie zaparkuję samochód na odpowiednio przygotowanym do tego miejscu, 
siadam w pociąg, jadę do Katowic. Nie „plombuję” miasta, nie robię tłoku.

Dziś mówi się o tym: centra przesiadkowe.
Tak.
Czyli kompatybilny transport.
Dokładnie.
Uzupełniający.
Nie korkuję też tamtego miasta. Załatwiam sprawy. Przyjeżdżam pociągiem, wsiadam 

w samochód, odjeżdżam.
Jeszcze się tak nie dzieje?
Rzadko… Od tego jednak nie uciekniemy. Uważam, że te decyzje, które wówczas po-

dejmowaliśmy w ramach tak ograniczonych możliwości finansowych – były trafne. Mimo 
że mieliśmy problemy finansowe – to jednak powstało bardzo wiele rzeczy. Powstały szkoły, 
powstały baseny, powstały remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.

A propos basenów. Aquapark, jedna z najważniejszych teraz rzeczy, wokół których 
skupia się dyskusja właśnie was – samorządowców oceniających to dwudziestopięcio-
lecie – to fakt.

Tak. Ale powstała też oczyszczalnia ścieków, która w konsekwencji wygrała swego cza-
su Grand Prix Inwestycyjne w Polsce. Ta oczyszczalnia była tak zaprojektowana, z takim 
zapasem przyjmowania ścieków, że dzisiaj, kanalizując całe miasto, wszystko to przerobi, 
prawda. To jest bardzo ważne.

Czegoś Pan żałuje z tamtego czasu, z tamtych decyzji.
Nie.
No właśnie, a ten basen? Ten Aquapark w centrum miasta?
Nie. Nie żałuję.
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Za chwilę Hala Sportowa.
Możliwe, że hala powinna być trochę większa. Niewielkim kosztem można było ją po-

szerzyć. To wtedy nie zwiększyłoby aż tak bardzo kosztów, a przydałoby się. No – ale jest 
jak jest. Trzeba się cieszyć z tego, co się ma. Marzyłem o tym, aby tereny zielone „uak-
tywnić”. Żeby tam po prostu przenieść ciężar mieszkalnictwa. Żeby ci ludzie, którzy chcą 
spełniać swoje marzenia, mogli tam budować. Marzyłem o tym, żeby te tereny uzbroić, 
wykonać kanalizację, wodę, energię elektryczną, bo to jest bardzo kosztowne. I wówczas 
dać społeczeństwu: niech realizuje swoje marzenia. To był jeden z elementów programu. 
Bo program budownictwa socjalnego, mieszkań socjalnych – jest prostym łańcuszkiem. 
Jeżeli ktoś buduje dom – zwalnia mieszkanie. Ktoś to mieszkanie nabywa, kogo nie stać 
jeszcze na dom, ale zwalnia inne mieszkanie o niższym standardzie. I takim sposobem 
powstaje sieć mieszkań socjalnych. Takich, które można dać ludziom oczekującym, których 
nie stać na co innego. Trzeba zagwarantować im jakieś godne warunki bytowania w tym 
mieście. Ja uważam, że ogólnie rzecz biorąc, w Dąbrowie nie mieszka się źle.

W tej rozmowie musi paść, z powodu jubileuszu właśnie, pytanie: co wynika z do-
świadczeń Marka Drożyńskiego, który był w samorządzie u władzy w bardzo trudnym 
okresie. Co jest nauką dla następców: dla tych którzy w polityce i w działalności 
publicznej jeszcze są? Czy będą to słowa samej goryczy, czy też radości, wyważone 
emocje i porady? Ktoś jeszcze chce sięgnąć po porady Marka Drożyńskiego, który 
w tym samorządzie jak rewolucjonista „zęby stracił”? Czasem się mówi, że „rewolucja 
pożera swoje dzieci”. Jest Pan, zdaje się, tego przykładem?

To mnie gdzieś dotyka. Gdzieś tam coś mnie boli. Martwi to, że nie sięga się już 
w ogóle do ludzi, którzy kiedyś cokolwiek znaczyli. Ja uważam, że należy spożytkować 
doświadczenia, które nabyliśmy w trudnym okresie. W jakiś sposób zostawiliśmy „bagaż 
do przeniesienia” następcom. Dzisiaj powinien być ten człowiek – nie mówię o sobie, ale 
o wielu innych – wykorzystywany. Trzeba czasami sięgnąć do niego, zapytać go: „Stary, 
jak to widzisz; jak u ciebie się to wtedy odbywało; co zrobiłeś, jak z tego wybrnąłeś?” 
Nie. My się już nie liczymy. Jesteśmy ludźmi poza jakimkolwiek zainteresowaniem. 
I to trochę boli, wie Pan. Ważne jest, żeby ci wszyscy, którzy dzisiaj mają władzę, żeby 
pamiętali, że za pięć – sześć lat może ich taki sam jak nas los spotkać. Będzie im przykro. 
Oni dzisiaj nie potrafią tego zrozumieć.

Ale mówi Pan to z uśmiechem?
Trudno, wie Pan, trudno się nie uśmiechać. Bo jeżeli ma ktoś określony zasób wiedzy, 

ma określone doświadczenia zawodowe w prowadzeniu przedsiębiorstw, a przecież ja, 
odchodząc z urzędu, prowadziłem duże przedsiębiorstwo, byłem prezesem dużej spół-
ki, którą doprowadziłem do świetności…, pokazałem, że potrafię to zrobić. Inni muszą 
to doceniać i oceniać! To świadczy o tym, że coś umiem, prawda? A nikt nie próbuje 
sięgać po wiedzę, jaką posiadam, nikt nie prosi mnie o pomoc. Wie Pan: powstają rady 
seniorów, różne rzeczy. To właśnie takie rady powinny z nas powstać.

Czy to jest tak, jak w tym porzekadle: „i tak zbudują ci szubienicę”?
Tak, tak to wygląda. Samo życie. Ale uważam, że jeszcze ktoś kiedyś po mnie „sięgnie”. 

Może akurat skorzysta z moich doświadczeń czy z moich propozycji. Dziękuję bardzo.



Wojciech Pacula: Dla Tomasza Sołtysika, który w życiorysie ma także pełnienie 
funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej, Dąbrowa Górnicza to…

Tomasz Sołtysik: Dąbrowa Górnicza to całe moje życie. Mieszkam tutaj od urodzenia. 
Do dnia dzisiejszego mieszkałem w trzech miejscach, wszystkie są w Dąbrowie. Jedno 
najbardziej, że tak powiem, odległe, to Strzemieszyce. Dokładnie w roku moich urodzin 
Strzemieszyce „straciły niepodległość” i zostały przyłączone do Dąbrowy Górniczej. Póź-
niej, już jako dwudziestoparolatek, zamieszkałem w samym centrum Dąbrowy Górniczej, 
a od kilku lat mieszkam na Łęknicach.

Życie to blaski i cienie.
Nakładają się te plusy i minusy, te przeciwne strony. Są tu miejsca, które kocham. 

Wszyscy ważni w moim życiu ludzie są z Dąbrowy, z Dąbrową są związani. Jest wiele 
goryczy i wiele ciemnych stron tego miasta, ale widzę ogromne pole do tego, żeby ono 
się rozwijało i polepszało. Po prostu.

Życie. Miłość i nienawiść pojawiają się po raz pierwszy w tych rozmowach, biegu-
nowe uczucia. Tomasz Sołtysik był Przewodniczącym Rady Miejskiej w określonych 
okolicznościach. Przypomnijmy je.

Byłem wybrany Przewodniczącym Rady Miejskiej – paradoksalnie – tymi samymi 
głosami, które wybrały wcześniej zarząd miasta kierowany przez Marka Dula. Okazało 
się, że od początku sprawowania przeze mnie funkcji przewodniczącego prezentowaliśmy 
inne drogi rozwoju. Była to końcówka lat dziewięćdziesiątych. Zmiana zarządu, to znaczy: 
odwołanie prezydenta Zaguły i powołanie prezydenta Dula, później koniec kadencji. 
I od początku nowej kadencji ja zostałem wybrany Przewodniczącym Rady Miejskiej. 
Ta działalność polityczna związana z pełnieniem przeze mnie funkcji przewodniczącego 
była sporem politycznym z prezydentem Dulem i zarządem. Sporem, który zakończył się 
odwołaniem tego zarządu miasta i powołaniem nowego już pod przewodnictwem Marka 
Lipczyka. Do tego zarządu wszedłem jako pierwszy zastępca prezydenta. No i te kilka 
lat w zarządzie miasta…, to jest chyba kwintesencja mojej działalności samorządowej. 
To jest – ja uważam – „obudzenie” Dąbrowy. To są pierwsze duże inwestycje. Z wielką 

Tomasz Sołtysik

Urodzony 4 sierpnia 1971 r. w Sosnowcu. Prawnik, absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Przewodniczący 
Rady Miejskiej w latach 1998–1999. Pełnił funkcję zastępcy prezydenta Dąbrowy Górniczej w okresie 
1999–2002. Członek Komendy Hufca w Dąbrowie Górniczej.
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dumą i radością patrzę, jak te inwestycje procentują teraz. Procentują kolejnymi inwe-
stycjami, odmianą oblicza Dąbrowy Górniczej i łatwiejszym sposobem podejmowania 
decyzji przez obecne władze.

Ja bym powiedział (a dziennikarz ma chyba prawo do takiego sformułowania), 
że to „młodzi-gniewni” dorwali się do swojego „kąska”, jeśli chodzi o władzę. Coś 
wokół zmienili, ale też oberwali…

Byłem i młody, i gniewny, jak sprawowałem władzę, to prawda. Patrzę dosyć krytycznie 
na swoją osobę. To, co później się działo – to, niestety, przypomina nagonkę w takim naj-
gorszym wydaniu. Chodzi o sposób prezentowania tego, co zarząd pod przewodnictwem 
Marka Lipczyka osiągnął. Ja myślę, że dopiero teraz można obiektywnie na to spojrzeć. 
Można zapytać mieszkańców, czy rzeczywiście siedziba nowego urzędu, sądu i prokura-
tury, to zły pomysł? Czy Aquapark, budowa jego i Hali widowiskowo-sportowej to był zły 
pomysł? Pewnie, można było zrobić to lepiej, ale zawsze wszystko można zrobić lepiej, 
jak się patrzy z perspektywy czasu.

Jakich decyzji Tomasz Sołtysik żałuje, kiedy mija dwadzieścia pięć lat samorząd-
ności?

Gdybym miał oceniać moje przewodniczenie w Radzie, to muszę powiedzieć, że oce-
niłbym je pozytywnie. Współpraca z opozycją, ze wszystkimi radnymi mnie – jako Sołty-
sika – satysfakcjonowała. Myślę, że akurat radni z tamtej kadencji mogą to potwierdzić 
– współpraca przebiegała bardzo dobrze. Nigdy nie ograniczałem prawa do głosu osobom, 
które prezentowały odmienne poglądy, były w mniejszości w Radzie. Starałem się, żeby 
Rada wykonywała swoje funkcje, pomimo że, wiadomo, składała się z przedstawicieli 
różnych ugrupowań politycznych. Jestem człowiekiem, który nie żałuje swoich decyzji, 
oczywiście, wyciągam z błędów naukę, ale nie potrafię powiedzieć: zrobiłbym coś inaczej. 
Bo nie potrafię odwrócić tych sytuacji, w których byłem w tamtym momencie. Zawsze 
w danym miejscu, na dany czas i daną wiedzę starałem się robić wszystko jak najlepiej.

Na Dąbrowę Górniczą musimy w tej rozmowie spojrzeć też z wyprzedzeniem. 
Czyli: co przed nami, czego by Pan miastu życzył? Do dziś pełni Pan ważną funk-
cję zarządzającego przestrzenią działalności publicznej w kwestii dróg (chodzi 
o MZUM).

Lepszych dróg można miastu życzyć zawsze, bo jest to dziedzina życia publicznego, 
która zawsze będzie szwankować.

Ale ta przestrzeń tworzy też wizerunek gospodarza: dobra droga, to dobry go-
spodarz.

Dużo dróg w Dąbrowie już jest dobrych. Oczywiście, fajnie byłoby, gdyby wszystkie 
były dobre. W związku z tym, że Dąbrowa to jest całe moje życie, również moja przyszłość, 
przyszłe lata mojego życia, życzę jej i zrobię wszystko w tym kierunku, żeby Dąbrowa 
Górnicza była dobrym miejscem do życia. Dobrym miejscem do mieszkania. Dobrym 
miejscem do wychowywania dzieci. Dobrym miejscem do spędzania czasu. Te dwadzieścia 
pięć lat dla Dąbrowy to jest ogromny skok właśnie w tym kierunku. Z miejsca – chyba 
z pełną odpowiedzialnością to powiem – w którym się źle mieszkało, źle żyło, do miejsca, 
w którym się żyje dobrze, a może się żyć jeszcze lepiej.
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Chciałbym jeszcze w tej rozmowie podjąć jeden z wątków związanych z życiory-
sem Tomasza Sołtysika. Tak się składa, że i ja mam sporą część życiorysu harcerską, 
i Tomasz Sołtysik również. W sprawowaniu różnych funkcji w tym mieście – dla 
Tomasza Sołtysika harcerstwo było kulą u nogi? Czy może wypracowało pozytywne 
wzorce postępowania?

Chyba śmiało mogę powiedzieć, że bez harcerstwa nie byłoby Tomasza Sołtysika jako 
samorządowca. Tej idei samorządności, współpracy z ludźmi, odpowiedzialności za ludzi, 
za decyzje, które się podejmuje – nauczyłem się w harcerstwie. Zaczynałem jako zuch, 
potem byłem harcerzem, zastępowym, drużynowym, aż w końcu komendantem hufca 
ZHP w Dąbrowie Górniczej. I naprawdę ta droga, którą przeszedłem w młodych latach, 
to był początek „Sołtysika samorządowca”. Jeżeli szesnasto-siedemnasto-osiemnastoletni 
człowiek odpowiada za zdrowie i życie jego podopiecznych harcerzy czy zuchów, to na-
prawdę działa na jego wyobraźnię, działa na jego rozwój i na poczucie odpowiedzialności. 
To jest naprawdę szkoła życia.

Bez względu na politykę, bez względu na własne przekonania polityczne – Tomasz 
Sołtysik widzi „zieloną przyszłość”? Może „różową” przyszłość dla tego miasta? 
Skoro padło w tej rozmowie, że jest to również i Pana przyszłość? Jeśli połączy się 
te rzeczy…, to chyba dobrze?

Jeżeli chodzi o społeczeństwo obywatelskie, to chyba jeszcze daleka droga przed 
Dąbrową Górniczą. Cieszą mnie przejawy, które już obserwuję. Jest ich bez liku. Ale 
zdecydowanie uważam, że powinno w tym uczestniczyć szersze grono mieszkańców. 
To powinien być jak najbardziej powszechny ruch, wręcz społeczny – tak bym to powie-
dział. I tego sobie życzył.

I tym życzeniem kończymy tę rozmowę. Kończę ją po harcersku – wyjątkowo 
w tych rozmowach: Czuwaj!

Czuwaj!





Wojciech Pacula: Robert Koćma to… „Dąbrowiak” z urodzenia?
Robert Koćma: Tak, z dziada-pradziada „Dąbrowiak”. Mój pradziadek pochodził 

z Dąbrowy. Co prawda, mieszkał długie lata w Skale, ale moje korzenie są tutaj.
Dąbrowa Górnicza – jako pojęcie, pierwsze skojarzenie – dla Roberta Koćmy, który 

w życiorysie ma pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej, to…
Wspaniałe miasto do mieszkania. To miasto, które ma w sobie wszystko, co do do-

brego, fajnego życia jest potrzebne. Czyli ma przemysł – a więc pracę, kulturę, ma sport, 
ma przede wszystkim tereny rekreacyjne. I przede wszystkim jest pięknym miastem.

Taka miłość bezwarunkowa. Ale jak przemysł, to i problemy. A jak sport, to prze-
cież wygrana i przegrana.

To znaczy: coś za coś. Bez tego przemysłu nie mielibyśmy miejsc pracy. A bez sportu 
nie mielibyśmy tych radości i tych smutków, ale to na tym przecież polega. Problemy 
trzeba rozwiązywać, są zawsze, a mieszkać gdzieś trzeba. Położenie Dąbrowy Górniczej 
jest wspaniałe. Oprócz tego, co powiedziałem wcześniej, to naprawdę mamy całą metro-
polię na wyciągnięcie ręki, czyli dostęp do wszystkich dóbr. Taki fajny przykład: Dąbrowa 
to jest takie miasto, w którym nie ma korków.

Takie trochę „sportowe zacięcie” przebija od początku tej rozmowy, bo Robert 
Koćma kojarzony jest z dąbrowskim sportem. A funkcję Przewodniczącego Rady 
Miejskiej przyszło Panu pełnić w trudnej kadencji, tak? To była prezydentura Jerzego 
Talkowskiego. Zdaje się, że jeśli chodzi o poglądy polityczne, byliście oponentami 
wobec siebie.

Ja zawsze wychodziłem z założenia, że my politycznie to się możemy kłócić, sprzeczać 
trzy miesiące przed wyborami, może miesiąc po. Natomiast później trzeba pracować dla 
miasta. I ta wielka polityka, którą widzimy w Sejmie, ona się ma nijak do samorządu. 
Zawsze byłem zwolennikiem takiego myślenia. Jeżeli z kimś się sprzeczałem, to jedynie 
co do sposobu kierowania miastem, co do kierunku rozwoju miasta i co do strategii zała-
twiania pewnych spraw. Tutaj nie było żadnych podtekstów politycznych. Tego trzymam 
się cały czas, bo pracuję przy samorządzie do dnia dzisiejszego, także wszystkim młodym 

Robert Koćma

Robert Koćma urodził się 6 stycznia 1965 r. w Dąbrowie Górniczej. Z miastem związany jest od wielu 
pokoleń. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach – specjalizacja nauczyciel wychowa-
nia fizycznego oraz trener zapasów. Ukończył także Akademię Ekonomiczną w Katowicach na kierunku 
Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Działacz gospodarczy od 1990 r. Obecnie doradca Prezydenta Dąbrowy 
Górniczej oraz Prezes Miejskiego Klubu Siatkarskiego S.A. w Dąbrowie Górniczej.
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radnym zawsze to powtarzam: patrzcie przede wszystkim na miasto, później na swoją 
dzielnicę, a na końcu na swoją ulicę.

Pełnienie przez Roberta Koćmę funkcji Przewodniczącego zbiegło się z tymi lata-
mi tuż po wejściu do Unii Europejskiej. Wiele procedur, projektów, potem je trzeba 
dobrze przerobić. To nie jest tak, że szansa dana jest od razu szansą wykorzysta-
ną. Czy z perspektywy swojej funkcji, a teraz z perspektywy tego nagrania, kiedy 
świętujemy te dwadzieścia pięć lat samorządności – uważa Pan, że Dąbrowa wtedy 
wykorzystała tę szansę?

A właśnie nie. Właśnie nie, czego bardzo żałuję. Jak sobie popatrzę na wcześniejszą 
prezydenturę prezydenta Lipczyka i ten taki dynamiczny rozwój miasta, te inwestycje, 
to potem „utknęliśmy”. Czas gdy byłem przewodniczącym Rady Miejskiej przy panu 
prezydencie Talkowskim, niestety, uważam, że to były lata stracone dla miasta.

Tak Pan uważa dziś. Niektórzy mówią, że zbyt przeinwestowała poprzednia grupa, 
a ta następna, o której Pan teraz mówi, że to były trudne lata, musiała trochę – to jest 
ich opinia – te sprawy „czyścić”.

Nie, absolutnie się z tym nie zgadzam. Nigdy budżet miasta nie był zagrożony. Nigdy 
nie był przeinwestowany. To pokazują dokumenty. Jeżeli ktoś chciałby historycznie 
popatrzeć w budżety pana prezydenta Talkowskiego, to zawsze mieliśmy tam nadwyżki 
finansowe po dwieście pięćdziesiąt milionów. To były ogromne pieniądze. Właśnie sęk 
w tym, że mieliśmy wtedy bardzo dużo pieniędzy – Huta Katowice zaczęła płacić, bo prze-
jął ją Mittal. Koksownia zaczęła płacić podatki. Mieliśmy bardzo dużo pieniędzy. Czego 
nie mieliśmy? Nie mieliśmy projektów, które mogliśmy wykorzystać. Bo wtedy właśnie 
było pierwsze rozdanie dużych pieniędzy Unii Europejskiej. Te cztery lata spowodowały, 
że my praktycznie nie sięgnęliśmy wówczas po żadne pieniądze.

Sportowiec powiedziałby: została Dąbrowa Górnicza w ”dołku startowym”.
Dokładnie tak. Dlatego mówię, to też był czas bardzo trudny dla mnie, jako przewod-

niczącego Rady Miejskiej, bo z jednej strony bardzo bym chciał, żebyśmy się rozwijali, 
korzystali z tych środków. Z drugiej strony nie chciano mnie słuchać i nie słuchano rad-
nych, którzy w tamtym czasie byli w tak zwanej opozycji. Nie chciano ich słuchać. I tak 
nas – powiedziałbym – sekowano. Pan prezydent miał swoją większość i, niestety, czas 
pokazał (też są na to dokumenty), że nie przedstawiliśmy praktycznie żadnych projektów 
i nie sięgnęliśmy po żadne pieniądze. Ja dzisiaj – z perspektywy czasu – bardzo dużo wiem 
na ten temat. Wtedy była możliwość sięgania po środki europejskie. Dziś są to pieniądze, 
które liczymy już w setkach milionów złotych, a które pozyskaliśmy przez ostatnie lata. 
Z tej perspektywy patrząc, wiem, że tamte cztery lata zostały dla miasta stracone. Taki 
może podam przykład, najbardziej jaskrawy: to tereny inwestycyjne w Tucznawie, które 
w poprzedniej kadencji – za pana prezydenta Lipczyka – zostały wybrane przez Toyotę, 
Peugeota i Citroena jako najlepsze miejsca w Polsce do inwestycji. Niestety – przegraliśmy 
wtedy jako państwo z Czechami. To te tereny pan Talkowski wycofał ze specjalnej strefy 
ekonomicznej i tak naprawdę przez cztery lata nikt nie pracował nad tym terenem. Stra-
ciliśmy najlepszy okres, bo akurat w tamtych latach było w Polsce najwięcej inwestycji 
i najwięcej inwestorów. To był złoty okres dla Polski. My niestety, mając taki teren, nie 
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wykorzystaliśmy tego potencjału. A to są tysiące miejsc pracy. Dzisiaj natomiast mamy 
taką sytuację, że ponownie zainwestowaliśmy w te tereny. Zainwestowaliśmy w uzbrojenie, 
w drogę i dzisiaj już mamy pierwsze tego efekty. Mamy bardzo dużo zapytań. Rozma-
wiamy już z wielkimi koncernami światowymi na temat inwestycji właśnie w Dąbrowie 
Górniczej. To pokazuje właśnie, różnice między gospodarzem a „gospodarzem”.

Odnosząc się do sportowej rywalizacji, można powiedzieć: nic tak nie uczy jak 
porażka. Tak? Można przegrać mecz, ale przecież gramy dalej.

Oczywiście, tak. I był taki moment, że była nić porozumienia. Nawet dostałem pro-
pozycję zostania wiceprezydentem przy panu Talkowskim. Nie było mi to „po drodze”, 
że tak powiem. Natomiast zgodziłem się dla idei, że cała Rada Miejska będzie skonsoli-
dowana, i że będziemy pracowali dla miasta razem. Niestety, w ostatniej chwili, gdy już 
to wszystko miało zaistnieć – jakieś siły, mnie może znane, ale nie chcę dzisiaj o nich 
mówić, spowodowały, że do tego porozumienia nie doszło.

Z perspektywy lat, co może powiedzieć Robert Koćma o własnych doświadczeniach? 
Lata dziewięćdziesiąte to już przecież stała przygoda z samorządem. Potem początek 
XXI wieku – funkcja Przewodniczącego Rady Miejskiej, która jest też wyznacznikiem 
naszej rozmowy, wreszcie: umiejętność rozmowy z ludźmi.

Ja akurat przy samorządzie, w różnych relacjach, jestem od 1993, 1994 roku. Powiem 
tak: to jest coś niesamowitego. Wspaniała rzecz to, co się wydarzyło. Właśnie ta samo-
rządność. Dzisiaj widzę, że naprawdę my sami mamy w tym mieście władzę. Możemy 
sami tym miastem zarządzać, wpływać na jego rozwój. Jesteśmy, oczywiście, uwiązani 
różnymi przepisami prawnymi i nie możemy robić wszystkiego, co byśmy chcieli. Nato-
miast naprawdę: rada, prezydent – mają ogromny wpływ na to, co się w mieście dzieje, 
jak to miasto się będzie rozwijało. Na przestrzeni tych wszystkich lat widzę, jak społecz-
ności lokalne zaczynają się angażować w różnego rodzaju inicjatywy na rzecz miasta, czy 
wyrażają swoje zdanie nt. pewnych działań. Najlepszym przykładem jest tutaj budżet 
partycypacyjny. To jest część budżetu, o której zdecydowało tak naprawdę społeczeń-
stwo poprzez głosowanie. Poprzez wybór takiego już „bardzo małego” tematu, ale też 
tak bardzo bliskiego. Jak patrzę na to, jakie jest zaangażowanie ludzi w głosowanie i, – 
że tak powiem – walkę o to, żeby „mój temat” w tym budżecie został przyjęty, to wiem, 
jak społeczeństwu tego brakuje i jak jest chętne. Jak łatwo je zaangażować w tego typu 
działania, które powodują, że czujemy się gospodarzami w swoim mieście. Jeżeli w tym 
mieście nam się dobrze żyje, mamy fajne ulice, jest czysto, bezpiecznie – bo o tym nie 
mówiłem (a bezpieczeństwo bardzo się poprawiło przez te wszystkie lata), to w takim 
mieście chce się mieszkać! Z takiego miasta nie chce się uciekać. I ja myślę, że my, jako 
Dąbrowa, mamy szansę stać się takim miastem, że ludzie będą do nas przyjeżdżać i będą 
się chcieli tutaj osiedlać. Mamy już w tej chwili nowe projekty. Musimy maksymalnie 
wykorzystać te możliwości. A to, co mówiłem – to na pewno się spełni.





Wojciech Pacula: Jak Zbigniew Podraza dokończy takie zdanie: Dąbrowa Gór-
nicza dla mnie to…

Zbigniew Podraza: Dla mnie – człowieka, który dzisiaj – można powiedzieć – jest już 
w wieku senioralnym, Dąbrowa Górnicza to tak naprawdę bardzo duża część mojego 
życia. Właściwie od lat licealnych, czyli naprawdę „szmat czasu”.

Czy te licealne lata przypadają na epokę Gierka?
Tak. Ale tę Dąbrowę trzeba jakby „czuć”. Od tamtego czasu jestem uczuciowo 

związany z Dąbrową bardzo pozytywnie. A potem… to już życie pisało scenariusz. 
Praca w dąbrowskim szpitalu, zamieszkanie w Dąbrowie na stałe. Po drodze był start 
na radnego – i wtedy się rozpoczęło. Skądś to „chciejstwo” musiało wynikać. Wrasta 
się w sprawę, bo pracując już w szpitalu, rozpocząłem również działalność związkową. 
Potem była właśnie Rada Miejska i „czucie” tej Dąbrowy. W tym też czasie był jeszcze 
Sejmik Wojewódzki.

Potem jeszcze flirt z polityką na „wyższych obrotach”. Najpierw Sejm, potem 
funkcja wiceministra zdrowia.

Tak, to wszystko. Po drodze…
Poznawało się zatem różne mechanizmy władzy, zapadania decyzji…
Ale poznawało się te mechanizmy z różnych punktów widzenia. Przecież i ten szpi-

tal wcześniej też nie mógł być oderwany od Dąbrowy. On żył. Miał własne problemy.
Zbigniew Podraza powie więc dzisiaj, kiedy mija dwadzieścia pięć lat samorząd-

ności – To moja Dąbrowa… To moje życie…
Dzisiaj tak to oceniam – to jest bardzo duża część mojego życia. Mogę nawet powie-

dzieć: moje życie. Są oczywiście sprawy osobiste, ale dzieci są już dorosłe. Rodzina jest, 
że tak powiem, dojrzała. I – tak naprawdę – dzisiaj można powiedzieć, że się Dąbrową 
żyje. Ja, jako prezydent, pamiętam doskonale moją wcześniejszą pracę.

Rozpoczyna Pan kadencję Prezydenta miasta w 2006 roku. To był trudny czas. 
W Polsce jest akurat u władzy formacja polityczna Prawa i Sprawiedliwości wraz 
z koalicjantami.

Zbigniew Podraza

Urodzony 2 grudnia 1953 r. w Sosnowcu. Lekarz, polityk, były wiceminister zdrowia, poseł na Sejm IV 
i V kadencji w latach 2001–2006. Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej. 
Przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora Szpitala Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Zasiadał w Sejmiku 
Śląskim I kadencji. W rządzie premiera Marka Belki w 2005 r. objął obowiązki wiceministra zdrowia. 
Od 2006 r. pełni funkcję prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza.
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To były w ogóle trudne chwile, żeby się zdecydować. Wtedy byłem przecież par-
lamentarzystą. Taki był wymóg czasu. Mówiło się o „czarnych chmurach” nad Dąbrową. 
I rozpoczynaliśmy od tego, że na naradach ja mówiłem, że spróbujemy coś w tym mieście 
zrobić. Mój zawód medyka spowodował to, że patrzę na tę Dąbrowę, jak na jeden orga-
nizm. Coś w tym organizmie funkcjonuje lepiej, coś gorzej. Ale tak naprawdę, żeby był 
zdrowy, to powinno być wszystko zdrowe. Czyli cały „krwioobieg” powinien być sprawny. 
Układ musi sprawnie funkcjonować. I myślę, że to się udało. Między innymi także dzięki 
poważnemu wsłuchiwaniu się w głosy mieszkańców. Dobrze zrobiony wywiad u pacjenta 
powoduje to, że można sprawniej postawić diagnozę i dobrze leczyć.

No tak. Zbigniew Podraza był lekarzem w mieście, gdzie Huta Katowice odcisnęła 
swoje piętno.

Tak jest. Bez historii i bez tego co się działo w Dąbrowie – nie da się też dzisiaj podej-
mować trafnych decyzji.

Huta Katowice, którą budowało sto tysięcy ludzi, dziś jest inną hutą, tak? Innym 
zakładem…?

Dzisiaj Huta Katowice, oczywiście, jest inna. I to nie jest tak, że miasto miało wpływ 
na to, że ta huta się przeobraziła. Taka była sytuacja gospodarcza kraju, różne uwarun-
kowania z zewnątrz. Dzisiaj mamy Arcelor Mittal – potężny koncern, ale już nie to samo 
państwo i nie to samo miasto.

Teraz pytanie: czy zmiany w tym kombinacie, restrukturyzacja i tak dalej wpływają 
na to miasto?

Na pewno wpłynął rozwój przemysłu. To miasto żyje, myślę, że ono się rozwija. Rów-
nież życie z sąsiadami: z Sosnowcem, z Będzinem, z Czeladzią, ale również z aglomeracją. 
Mówimy o górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii. Jak dzisiaj przyjeżdżają ludzie z Polski 
i są w Dąbrowie, to zachwycają się urzędem miasta, naszymi jeziorami i zachwycają się 
naszymi lasami, i takim zderzeniem z przemysłem… Wydaje mi się, że tutaj jest potężny 
przemysł – bo jest. Ale ta potężna Dąbrowa Górnicza (przecież to dziewiąte miasto pod 
względem obszaru w Polsce) ma tak zróżnicowany charakter, że ten przemysł „nie boli” – 
a i tak Dąbrowa Górnicza kojarzy się wszystkim w Polsce tylko z szarym, burym przemysłem.

My tu wiemy, że tak nie jest.
My wiemy, że tak nie jest. Najbardziej widzimy to w okresie letnim, jak nad naszymi 

zbiornikami, nad naszą Pogorią III, przez weekend przewija się dziesięć, dwanaście, pięt-
naście tysięcy ludzi. Ja pamiętam taką sesję, chyba sprzed roku, kiedy jeden z radnych 
powiedział: „A może już przestańmy promować tę Dąbrowę, bo dąbrowianie nie mają jak 
korzystać z tych zbiorników.” My mamy na to odpowiedź: żeby korzystać, niekoniecznie 
trzeba podjeżdżać własnym samochodem.

Trzeba się przesiąść na rowerek…
Dąbrowianie powinni wykorzystać to, co też stworzyliśmy, czyli ścieżki rowerowe. 

Natomiast jeśli chodzi o nasze dalsze okolice – mogą dojechać samochodem.
Czy to się stało za prezydentury Zbigniewa Podrazy?
Tu musiały zaistnieć odpowiednie uwarunkowania. Aktualna wspaniała rzecz: środki 

unijne – to po pierwsze. A po drugie – jeziora. I to co się wokół nich dzieje.
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Taki „bypass”. Jak wentyl bezpieczeństwa dla miasta.
Ktoś powie, że to niewielkie środki – bo to kilka milionów, z naszymi to kilkanaście 

– ale jak potrafiły przeobrazić okolicę tych zbiorników! – Powstały ścieżki, poszerzono 
plażę, jest molo. Teraz możliwe jest tu uprawianie różnych form rekreacji: biegania, 
„nordic walking”, spacerów czy jazdy na rowerze.

Zmienia to też mentalność?
Nad tym trzeba jeszcze popracować, ale wiele w tym względzie już się zmieniło. Tam 

już są na parkingach dziesiątki samochodów. To są setki ludzi spacerujących i wykorzy-
stujących właśnie te naturalne uwarunkowania.

Szybko ludzi nie zmienimy…
Nie chodzi o to, żeby ludzie byli aniołami. Wręcz potrzeba czasem takiej „iskry”, 

agresywnej. Twierdzę, że ludzie się zmieniają. Bo gdyby się nie zmieniali, nie zmieniałby 
się świat. A on się zmienia. Myślę, że Dąbrowa wykorzystuje swoją szansę poprzez to, 
że coraz więcej ludzi się angażuje w życie miasta. Choćby właśnie ten budżet partycypa-
cyjny. Dzisiaj już mówimy o drugim budżecie. Pięćdziesiąt kilka zadań zrealizowanych. 
Ludzie zgłaszają własne projekty. Potrafią ich bronić. Potrafią przegłosować. I potem 
widzą tego efekty. To jest jedna z fajniejszych rzeczy. A poza tym my ciągle dyskutujemy, 
ciągle się pytamy: czy to, co zrobiliśmy, można w jakiś sposób jeszcze poprawić. I ludzie 
chcą uczestniczyć. I to słuchanie przybrało taką dobrą formę. Właśnie poprzez budżet 
partycypacyjny, ale nie tylko, bo i większe przedsięwzięcia są konsultowane – tak jak 
obecnie trwający remont alei Majakowskiego. Więc staramy się wsłuchiwać. Bardzo 
istotna sprawa to współpraca z organizacjami pozarządowymi. Osiem lat temu powstało 
Biuro Organizacji Pozarządowych, które wspaniale potrafi wykorzystać to, co ci ludzie 
dostrzegają. Bo oni mają swoje spojrzenie. Są blisko pewnych problemów. Być może czę-
sto łatwiej i trafniej stawiają tę diagnozę, niż gdybym ja ją musiał postawić. Oni potrafią 
łatwiej te problemy rozwiązać.

Obywatel Dąbrowy Górniczej dla Prezydenta tego miasta to…
To już partner.
To już partner?
To już partner!
Władza dojrzała do tej tezy?
Tak – i to są doskonałości…, doskonałości to może za dużo powiedziane. To są zalety.
Pozytywne objawy tej samorządności…?
TAK, tej samorządności, która przecież kształtuje się nadal. To wspólne zarządzanie 

przynajmniej częścią budżetu sprawia satysfakcję: po pierwsze – mieszkańcom, po drugie 
–prezydentowi. Są takie sytuacje, kiedy na przykład nie do końca postawiłbym na coś, 
co dzisiaj na liście u mnie jest na trzecim miejscu, a w ocenie społecznej jest na pierwszym. 
To wspaniała szkoła. A poza tym niesamowity materiał, który daje obraz prezydentowi. 
Obraz Dąbrowy Górniczej w zakresie: jakie są jeszcze potrzeby, czego ci ludzie tak naprawdę 
jeszcze potrzebują. Dzisiaj mieszkańcy zgłaszają propozycje. To oni nad nimi dyskutują. 
Potrafią się między sobą – powiem tak bardzo kolokwialnie – „dochodzić”, spierać, czy 
to, czy inne przedsięwzięcie jest dla tej społeczności lepsze. To bardzo ważne, żeby się 
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czuć po trosze gospodarzem tego miejsca, w którym się mieszka. Dzisiaj właściwie mamy 
dwie takie sprawy, które są istotne. Po pierwsze: poprawa jakości życia tych mieszkańców, 
a druga kwestia to jest rozwój gospodarczy tego miasta. Dzisiaj to nie miasto czy jakaś 
instytucja państwowa, rządowa postawi fabrykę lub jakiś zakład. Dzisiaj są inwestorzy, 
którzy przychodzą i trzeba im stworzyć warunki. I my po to jesteśmy.

Trzeba trochę pójść na układ – ktoś powie.
Tak, trzeba rozmawiać. Trzeba stworzyć podwaliny pod to, żeby ten inwestor przy 

dużej konstrukcji finansowej pojawiał się. Specjalna strefa Ekonomiczna jest po to…
To jakie zachęty ma pan Prezydent?
Właśnie mamy specjalną strefę ekonomiczną.
Czyli niższe podatki…, a to jest sposób kuszenia oferentów?
Ależ oczywiście. Ale trzeba też pamiętać, że jeśli dziesięć, dwanaście lat temu, 

powiedzmy, nasza strefa w Tucznawie wygrała przetarg na to, żeby „Toyota-Peugeot” 
tutaj wybudowały fabrykę – to niestety, ponieważ nie było wsparcia ze strony insty-
tucji rządowych dla takich przedsięwzięć, inwestorzy poszli na południe. Dzisiaj stref 
ekonomicznych jest już w Polsce wiele i konkurują ze sobą. To jest kwestia pewnej 
infrastruktury. Stąd między innymi powstała droga dojazdowa. Właśnie w specjalnej 
strefie ekonomicznej. Powstają małe i średnie przedsiębiorstwa, które zagospodarowują 
te tereny. Dzisiaj to jest dla nas olbrzymia szansa. Te dwieście pięćdziesiąt hektarów, 
które mamy wspólnie ze strefą, to po to żeby ściągnąć inwestora. Jeden duży inwestor 
może spowodować to, że powstaną inne zakłady, bo inni patrzą na nas. Jeśli poważny 
inwestor, który musi dokładnie rozeznać sprawę, zanim podejmie decyzję powstania, 
np. dużej fabryki w Dąbrowie Górniczej, taką decyzję podjął – to znaczy, że teren jest 
dobrze przygotowany. I wtedy jest szansa, żeby powstawały inne zakłady. Tak więc 
to nie tylko kwestia dojazdu, ale wiele, wiele innych czynników.

W tym wszystkim jest jedna pułapka. To chyba doświadczenia z ubiegłego roku: 
ochrona środowiska. A śmietniska?

To są konsekwencje działań sprzed wielu, wielu lat. Wtedy kiedy m.in. podejmowano 
decyzję – w latach dziewięćdziesiątych – co do Saint-Gobain, koksowni. Musimy mieć 
świadomość, że bez tych zakładów też nie ma Dąbrowy. Dzisiaj tak naprawdę nie może 
powstać zakład, który nie spełni norm.

Tego również musi pilnować włodarz miasta.
TAK, tylko… nie sam. Są oczywiście odpowiednie służby. Do tego jest Wydział Ekologii 

i Rolnictwa, ale są również specjaliści – bo nie zawsze tę decyzję podejmuje włodarz 
miasta. W pewnych działaniach związanych z gospodarką podejmuje się te decyzje 
na szczeblu Urzędu Marszałkowskiego. Nawet kiedy chodziło o niedawny transport 
niebezpiecznych odpadów z Salwadoru, to przecież pamiętamy, że podejmował je Główny 
Inspektor Sanitarny i Główny Inspektor Ochrony Środowiska. To nie do końca jest tak, 
jak by się niektórym wydawało, że prezydent zdecydował, i tak ma być, no właśnie, 
że nie – prezydent stara się na to popatrzeć i wyważyć – na ile może.

Może odbić piłeczkę?
Na ile prawo pozwoli. Może poprosić, o, tak jak w tej chwili to robimy – chcemy 

zrobić badania środowiska w okolicach Strzemieszyc, chcemy zrobić badania stanu 
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zdrowia mieszkańców. I to w pewnej mierze da jakiś obraz. To też nie jest tak, że je-
steśmy gdzieś skądś wyrwani. To nie tylko w Dąbrowie jest problemem.

W jednej z dzielnic jest nasycenie tych wysypisk.
Tak, to problem wysypisk, zanieczyszczenia środowiska. Te problemy tak naprawdę 

są wszędzie. Ja uważam, że zakłady mogą funkcjonować, ale oczywiście muszą spełnić 
te warunki, których spełnianie było gwarantowane przy ich powstawaniu. Na to mieli od-
powiednie zezwolenia – na to musimy zwracać uwagę. Ale też musimy mieć świadomość, 
że bez tych zakładów Dąbrowa nie funkcjonowałaby na takim poziomie, jaki obserwujemy 
dzisiaj. Mówimy o tak zwanym zrównoważonym rozwoju miasta. I to że mamy nagroma-
dzenie tych zakładów przemysłowych w jednej dzielnicy, jest na pewno jakimś obciążeniem 
dla miasta, ale z drugiej strony jest też pewnym gwarantem funkcjonowania tego miasta 
jako całości I w obrębie całego miasta stwarzamy także warunki, żeby to życie naprawdę 
było lżejsze i ciekawsze.

Prezydent miasta musi odpowiedzieć na pytanie: czy to dobrze dla regionu Dąbrowy 
Górniczej, że oprócz tego, iż będzie kojarzony z Pogorią, z Dębowym Lasem, z przemy-
słem – pojawi się też stwierdzenie, że to miejsce, na którego obrzeżach można utylizować 
właśnie odpady.

Te odpady muszą być gdzieś utylizowane. Przypomnijmy sobie Neapol, prawda? A co się 
stanie, gdybyśmy tych śmieci nie utylizowali. Mamy zakład, mamy dobrze rozwiązany system 
gospodarowania śmieciami.

Tu nie ma Pan obawy, że to coś funkcjonuje z usterkami?
Nie, nie. Dzisiaj możemy wprowadzić tam kontrolę.
To skąd te protesty z końca roku 2014?
Ja myślę, że to na pewno dość duża świadomość mieszkańców.
Przecież partnerów…
Nie tylko…, choć oczywiście, że tak. Nie tylko jeśli chodzi o samo środowisko, o stan 

swojego zdrowia i tego co może na ten stan zdrowia wpłynąć. Ale też myślę, że w grę wcho-
dzi znajomość prawa. W tym gdzieś trzeba szukać wspólnej drogi. Ci, którzy budują swoje 
zakłady, muszą mieć świadomość, że protesty mieszkańców nie będą im ułatwiały życia. 
W tym zarządzaniu miastem trzeba się nauczyć jednej rzeczy: ja też jestem w takiej sytuacji, 
że czy to prawo mi się podoba, czy mi się nie podoba – to ja muszę go przestrzegać. I staram 
się naprawdę to robić bardzo, bardzo rozważnie. Decyzje, które podejmuję, też przecież nie 
tak do końca indywidualnie (bo od tego mam wspaniałych współpracowników, dobry zespół 
ludzi). Tak naprawdę nie da się pracować bez zespołu. To jest bardzo ważne: żeby patrzeć 
do przodu! Nie rozpamiętywać historii, choć należy z niej wyciągać wnioski. Trzeba myśleć 
dużo do przodu i optymistycznie. To jest moja dewiza. Czy w tej dwudziestopięciolatce Dą-
browa wykorzystała swoją szansę? Bo tu, myślę, takie pytanie trzeba sobie zadać. Z pełną 
odpowiedzialnością mogę powiedzieć tak: Dąbrowa wykorzystała swoją szansę. Cały czas się 
uczymy. Cały czas staramy się tę Dąbrowę poznawać i poznawać jej problemy. I będziemy 
robić wszystko, żeby żyło się lepiej.





Wojciech Pacula: Prezydent Zaguła ma „prezydentowanie” wpisane gdzieś tam 
w swoim życiorysie. Patrząc na te dwadzieścia pięć lat, które naznaczyła samorząd-
ność (i to już za nami) – mamy prawo powiedzieć tak: przecierał Pan – jako Prezydent 
Miasta – szlaki. Co Henryk Zaguła powie o tamtej prezydenturze z początku lat dzie-
więćdziesiątych?

Henryk Zaguła: Były to inne czasy. Fascynuje mnie – tak to w mojej pamięci się zapisało 
z tamtych czasów – taki romantyzm, który nam towarzyszył. Ja miałem dużo lat mniej. 
Patrząc wstecz, chciałbym, żeby wróciły tamte czasy. Z różnych powodów.

Żeby się chciało chcieć? Wtedy niezwykle romantycznie do tego podchodziliście 
– jak rycerze.

Tak jest. Dokładnie tak.
Jak husaria.
Nie było dla nas problemu, że trzeba przyjechać – przynajmniej dla mnie – na godzinę 

szóstą do pracy. Bo było coś pilnego do zrobienia na ósmą. Nie było też problemu, żeby 
siedzieć do dwudziestej, bo jeszcze zostawały jakieś papiery.

Warto dojrzeć, dotknąć sprawy z bliska, tak? Wyrwać się zza biurka. To taki motyw 
z bajek o dobrych królach albo o dobrych księciach. Przebierał się za żebraka i wiedział, 
co tłum myśli i mówi.

No, bez przesady. Owszem, ja miałem te swoje ubiory dostosowane do budowy, bo na bu-
dowę nie można było inaczej…

Prezydenckie gumiaki były w pogotowiu?
Tak. Zresztą do dzisiaj w bagażniku są i gumiaki, i kurtka dodatkowa. Bo siłą rzeczy, 

nie można wejść na plac budowy tak, by stwarzać zagrożenie. Tym bardziej, że ja mam 
trochę takiego „odchylenia” na punkcie bhp. Bardzo często zwracałem uwagę pracownikom, 
że w wykopach muszą mieć zabezpieczenie, że muszą mieć coś na głowie. No… – te wszystkie 
rzeczy. I ja teraz idę sobie taki – w pantofelkach i mówię: – Panie, weź pan to… a on mówi: – 
A pan to co? Nie? – bo ja się ubierałem ładnie, elegancko, jak na tamtą okoliczność. Dzisiaj 
to jest bardziej ułożone. Dzisiaj to jest bardziej sformalizowane. Większe jest „otoczenie” 

Henryk Zaguła

Urodzony 4 stycznia 1952 r. w Ząbkowicach Śląskich. Polityk, samorządowiec. Ukończył studia z zakresu 
metalurgii na Politechnice Śląskiej. W latach 1976–1990 pracował jako kierownik zmiany Wydziału Wiel-
kich Pieców w Hucie Katowice. W latach 1990 – 1991 pełnił funkcję wiceprezydenta Dąbrowy Górniczej, 
a następnie (do 1996 r.) objął obowiązki prezydenta tego miasta. W latach 1990–1998 i 2002–2004 był 
radnym Dąbrowy Górniczej, a w okresie 1998–2002 zasiadał w Sejmiku Śląskim I kadencji. Od 1997 r. 
był prezesem zarządu spółki z o.o., później firmy komunalnej. Po wyborach samorządowych w 2006 r. 
został pierwszym zastępcą prezydenta Dąbrowy Górniczej i funkcję tę pełni do chwili obecnej.
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prawne. Te ramy, w których my się poruszamy teraz, są niewyobrażalnie większe niż wte-
dy kiedy my mieliśmy obowiązek zakładać nowe struktury. My musieliśmy przygotować 
tych wszystkich ludzi do tego, że jest zmiana. Że my sami decydujemy, że budżet miasta 
to nie jest coś, co dał nam wojewoda. Tylko to jest coś, co my sami stworzyliśmy. Trzeba 
się było umieć wsłuchać w ludzi. To też było trudne. Dzisiaj jest trochę inaczej. Dzisiaj 
ludzie śmiało mówią to, co myślą; to, czego oczekują. To jest fajne. Wtedy – przez pierwsze pięć 
lat – jeszcze wielu ludzi – żyło jakby wspomnieniem, że nie zawsze mieliśmy odwagę 
mówić. Jak mój stary przyjaciel mówił: „Z biegiem czasu odwaga staniała, rozum zdrożał”. 
Dzisiaj coraz chętniej mówimy wszystko to, co chcemy powiedzieć. Niekoniecznie do końca 
przemyślimy to, co chcielibyśmy powiedzieć. I czasem jest to krzywdzące. Doświadczenia? 
Odtrącenia? Ja też je miałem. Widocznie tak Bóg chciał, żebym któregoś dnia musiał odejść. 
Było mi pisane, żebym spotkał ludzi, którzy na drugi dzień po moim odejściu – na mój 
widok przechodzili na drugą stronę ulicy. Ale też było i tak, że Ktoś chciał, żeby przyszli 
do mnie potem ludzie i powiedzieli: „Dziękuję, panie prezydencie, pomógł mi pan wiele”.

Czas początku lat dziewięćdziesiątych i początku dwudziestego pierwszego wieku 
– ktoś powie: Ach, zupełnie inny. To prawda, że ludzkie charaktery, mechanizmy dzia-
łania są te same. Ktoś, kto ma inżynierski zawód i jeszcze był tu – w Hucie Katowice 
– i widział, jak Dąbrowa Górnicza przeobraża się z sześćdziesięciotysięcznego miasta 
w ponadstutysięczne – to w zasadzie… ktoś taki nie da się niczym zaskoczyć.

Oczywiście, mechanizmy są znane, z jednej i z drugiej strony. Znam te mechanizmy, 
które towarzyszyły nam wtedy, bo tutaj trzeba pamiętać, że ludzie pracujący w hucie, 
mieszkający na osiedlach huckich – to była inna społeczność. Inne miasto.

Inna mentalność. To nie byli do końca Dąbrowianie?
Tak.
Tylko „pomieszkiwali” w Dąbrowie.
To po pierwsze…
Ale dziś…?
Po drugie: ci ludzie – rdzenni dąbrowianie – mieli pretensje do nas, że myśmy skądś

przyjechali, ludzie z Polski, dostali luksusowe mieszkania (bo na tamte czasy były luksuso-
we), a oni mieszkają dalej w starych mieszkaniach. Ja tego na własnej skórze doświadczy-
łem, jako prezydent rozstrzygając pewne rzeczy. Chciałem w miarę sprawiedliwie widzieć 
te rzeczy. Czy mi się rzeczywiście udało, trzeba ludzi pytać.

Ale to jak w tyglu: coś się stopiło, tak? To społeczeństwo jest już „związane”, to jest 
już obywatelskie społeczeństwo Dąbrowy Górniczej, bez względu na to czy jego „ko-
rzenie” są tam – gdzieś w Polsce.

Tak. Moje dzieci: syn przyjechał z nami, córka już tu się urodziła. One dzisiaj mówią: 
my jesteśmy z Dąbrowy Górniczej. Czyli nie jest to tak, że tracimy tożsamość. Przywiązujemy 
się. Mamy tożsamość tam, gdzie mamy wspomnienia. Ja też dzisiaj nie powiedziałbym, 
że jestem ze Śląska. Ja się wychowałem na Śląsku, ale dzisiaj jestem z Dąbrowy Górniczej. 
Całe moje dorosłe życie, łącznie z karierą w Hucie Katowice – to jest Dąbrowa Górnicza. 
Ja dzisiaj nie mogę powiedzieć, że Dąbrowa Górnicza jest mi obca. Ja tutaj zostawiłem 
kawał serca.
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Pan się „ożenił” z Dąbrową, tak?
Tak. „Ożeniłem się” z Dąbrową Górniczą z dużą radością, bez dużego wesela.
Coś Pan sobie wyrzuca jako Prezydent tego miasta w latach dziewięćdziesiątych?

Brak podjęcia jakiejś decyzji albo błędną decyzję?
Mój pierwszy taki nauczyciel, jeszcze w hucie, dyrektor Wawrzyński, który wymagał

od nas, młodych inżynierów, umiejętności podejmowania decyzji, zawsze mówił tak: jeżeli 
podejmiesz złą decyzję, a będziesz w stanie udokumentować mi, że przeprowadziłeś pewien 
proces porównawczy – i wyszło na to, że źle – to nic złego ci się nie stanie.

W tych okolicznościach to się mogło obronić.
Nic złego ci się nie stanie, bo myślałeś. Natomiast, jeśli nic nie zrobiłeś, to ja cię wy-

rzucę. To przeniosłem na dzisiejsze moje funkcje czy moje zajęcia zawodowe. Najgorszym 
błędem jest zaniechanie. Czy ja podjąłem jakąś złą decyzję? Pewnie tak, ale nie mam takich, 
których bym szczególnie żałował. Jedną z takich decyzji był wiadukt nad torami, na który 
Dąbrowa Górnicza czekała tak długo.. Za mojej kadencji ten wiadukt zbudowano, tylko 
że jest krzywa droga. I jeżeli mówię:, podjąłem wtedy tak karkołomną, ważną decyzję – 
i się z tego cieszę – to wielu ludzi mi zarzuca: a po co ta droga?, zjazd z wiaduktu jest pod 
kątem prostym! Nie było możliwości, żeby inaczej poprowadzić. Ale droga jest – i dzięki 
temu korków nie ma.

To niedaleko od Urzędu Miasta.
Tak, tak.
Jest Pan dumny z tego, że nie bał się Pan podjąć innej ważnej inwestycji – budowy

oczyszczalni ścieków?
Otóż ja się interesowałem między innymi tym, jak długo modernizuje się oczyszczalnię

„na biegu”. Z badań niemieckich wynikało wtedy, że to jest około dwudziestu czterech mie-
sięcy, jeżeli oczyszczalnia jest „na biegu”, czyli bez przerwy oczyszcza ścieki. Będąc wtedy 
z ówczesnym prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na jakimś spotkaniu, 
zagadnąłem go: „Po co nam pięć lat?”. Wszyscy w koło mówili, że to jest pięć lat. Mając w głowie 
jeszcze czasy sprzed… osiemdziesiątych lat, ja powiedziałem: – „Oczywiście, że Niemcy potrafią 
to zrobić za dwadzieścia cztery miesiące, to my też potrafimy”. I pamiętam te słowa: – A zrobisz 
to? – Zrobię – odpowiedziałem. – To ja ci pomogę”- usłyszałem w odpowiedzi. I pamiętam, 
że dostaliśmy wtedy – niewielu ludzi o tym pamięta – bardzo dużą dotację.

Trzy czwarte sumy.
Tak. Skończyliśmy za dwadzieścia dwa miesiące.
Tak. To był czas, kiedy nie było gruntów, projektów, nie było tego procedurowania… 
Tak, tak.
Wtedy trzeba było „załatwiać” – bo jeszcze nie było lobbowania, gdzieś okazję

wykorzystać… Prezydent to wykorzystał.
Wtedy skończyliśmy tę inwestycję w dwadzieścia dwa miesiące. Otrzymałem serdeczny

uścisk dłoni od pana prezesa, okraszony taką oto wypowiedzią: – Kurczę, skąd ty wiedzia-
łeś, że to się da?

W tych rozmowach z włodarzami miasta na dwudziestopięciolecie samorządności 
w Polsce, w regionie, w Dąbrowie Górniczej, pada jedno sakramentalne pytanie (choć
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odpowiedź usłyszałem już…) jak Pan odpowie na taki zwrot – proszę dokończyć: – 
Dąbrowa Górnicza dla mnie to…

No… Boję się użyć tego…, tego słowa… To moja miłość. To jest miasto, w którym 
ja jestem sercem. Obojętne gdzie będę, gdzie mieszkam, to przyjeżdżając do Dąbrowy 
Górniczej mam zbyt dużo wspomnień. To jest taka miłość, której się nigdy nie zniszczy, 
nie straci.

A bardzo „wyszarpało” serce, tak? Trzeba mieć do tego chociażby szacunek.
Zdrowie, serce… Wszystko. No, tak, wspomnę ostatnie: gospodarkę wodno-ściekową. 

Przecież wielu ludzi wie, że kosztowało mnie to pracę od godziny szóstej rano. Ja byłem 
na placach budowy między szóstą a ósmą i byłem na placach budowy między szesnastą 
a osiemnastą, dziewiętnastą.

„Pańskie oko konia tuczy”…
Może raz, drugi raz trzeba zajrzeć…
Jerzy Ziętek, jeden z wojewodów śląskich, wytyczał tu standardy. Włodarz niech 

sprawdzi, niech doglądnie.
To jest standard bardzo polecany na dzisiaj. To nie jest tak, że ja chcę się pochwalić. 

Ja tylko stwierdzam, że jeżeli ktoś, kto prowadził, odpowiadał za duże inwestycje, nie 
będzie bywał „na inwestycji”, nie będą go tam robotnicy znać – to ta inwestycja się nie 
uda. Jeżeli jest problem – ja przyjadę na budowę – nie ma też żadnego problemu ścią-
gnąć kierownika budowy, majstra, inspektora – i na bieżąco rozstrzygnąć, jak problem 
rozwiązać. A tak, to się wszystko odwleka. Dotrze to do urzędu, urzędnik przemyśli. 
Dotrze to do mnie, ja przemyślę. I idzie to z powrotem. Upłynęło dwa tygodnie, robota 
stoi. Prowadziłem pięć kontraktów gospodarki wodno-ściekowej. Prowadziłem PKZ, DK-
94 i drogę do Tucznawy. Przez ten okres trzech lat prowadziłem inwestycje o wartości 
ponad miliarda złotych.

Dziś z tego doświadczenia, z wiedzy Henryka Zaguły, który pełni funkcję Wice-
prezydenta, mówimy o roku 2015, korzysta obecny prezydent…?

Akurat z panem prezydentem Podrazą, oprócz zależności służbowej, łączą nas wię-
zy koleżeńskie, przyjacielskie. On był dyrektorem szpitala mianowanym przeze mnie. 
Bardzo ładnie wyprowadził wtedy szpital – praktycznie z zapaści. Nie musi nic mówić. 
To jest też tak, że pan Prezydent Podraza wcześniej bardzo często, teraz ważne sprawy 
też próbuje ze mną przedyskutować. Ja mam ten przywilej, że się mogę z nim spierać. 
Mogę się z nim pokłócić. Mogę wyjść, trzasnąć drzwiami, że się z tym nie zgadzam. Mam 
ten przywilej, bo pan prezydent mi go dał. To ma też swoje konsekwencje, że muszę się 
przygotowywać. Nie mogę przyjść do niego, jak powie mi: „Chodź, porozmawiamy” – nie 
mogę przyjść z marszu, tylko muszę się przygotować. I to wyznacza pewien standard 
naszej współpracy. Zapyta Pan, czy moje doświadczenia są wykorzystane, wykorzysty-
wane. Myślę, że tak. Tak najbardziej cieszy mnie to, że „ułożyłem” sobie cały pion ludzi. 
Odmłodziłem bardzo mocno skład kierownictwa. Jestem spokojny. Jak odejdę na eme-
ryturę, a stanie się to czwartego czerwca 2018 roku, to zostawię tu ludzi, którzy będą 
mieli potencjał, będą mieli informacje i od nich tylko będzie zależało, jak je wykorzystają 
i w co przemienią. Życzę, żeby im się udało.



Wojciech Pacula: Dąbrowa Górnicza dla Marka Dula, który pełnił funk-
cję Prezydenta miasta – przypomnijmy – od listopada 1996 roku do września 
1999 roku, to…

Marek Dul: To miasto moich przodków, którzy od pokoleń są mieszkańcami 
Dąbrowy Górniczej. Pradziad Wojciech Zakrzewski zbudował bazylikę Matki Bo-
skiej Anielskiej. To jest ponad sto dwadzieścia lat temu. Moja kariera, miejsce 
zamieszkania – przez szkołę podstawową, średnią, studia na Wydziale Górniczym 
Politechniki Śląskiej w Dąbrowie Górniczej, mieszczącym się w „Sztygarce” – wiążą 
się z Dąbrową Górniczą. Łącznie z pracą zawodową w kopalni „Generał Zawadzki”, 
gdzie przez dwadzieścia lat przeszedłem wszystkie szczeble dozoru górniczego, 
począwszy od nadgórnika do inżyniera wentylacji włącznie. Później już samorzą-
dowe życie.

Czy to życie ocenia Pan jako satysfakcjonujące?
Z perspektywy czasu – tak. Ponieważ każdy miał wizje. Ja miałem wizję rozbu-

dowy urzędu w centrum, na ulicy Kościuszki. Moi następcy wybudowali budynek 
poza centrum. Inny gmach, powiedzmy: z mniej komfortowym dojazdem. Ale 
widzę, że się na dzień dzisiejszy przyjął i mieszkańcy nie mają jakichś większych 
problemów.

Przygoda samorządowa: Pan w roli Prezydenta Miasta – to oczywiście jakieś 
dokonania. Po drugiej stronie będziemy zapisywać to, co niektórzy określą 
słowem debet albo porażka.

Problemów było masę. Chociażby z tego względu, że ta samorządność była 
młoda, „raczkująca”. Pamiętam, wprowadzaliśmy zamówienia publiczne na rok 
wcześniej niż ustawa obligowała miasta. A to z tego powodu, żeby uciąć jakiekol-
wiek podejrzenia. Były kursy organizowane w Zakopanem, dotyczące zamówień 
publicznych. Pamiętam jak dzisiaj, bo jechałem ze swoim sekretarzem miasta 
na takie szkolenie. W czasie zajęć, po kilkunastu minutach dyskusji, pan, który 
prowadził szkolenie, przerwał i powiedział: „Panowie, ja was bardzo przepraszam. 

Marek Dul

Urodzony 14 marca 1952 r. w Nowym Sączu. Absolwent Politechniki Śląskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra 
inżyniera górnika. Pełnił obowiązki Prezydenta Dąbrowy Górniczej w latach 1996–1999, a wiceprezy-
denta w okresie 1994–1996.
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Wy już te zamówienia publiczne, do których ja tu próbuję wszystkich przekonać, 
wy już to robicie w swoim mieście…”

Panie Prezydencie, w Pana przypadku to było tak, że przyszło Panu pełnić 
funkcję Prezydenta jeszcze w tak zwanym „starym układzie ustawowym”, kiedy 
prezydent był powoływany w wyniku pewnych uzgodnień wewnątrz już wybranej 
rady, prawda? Bo to ona proponowała zarząd?

Tak.
I tutaj układ, powiedzmy wprost: sił politycznych w radzie zdecydował, że to Pan

objął funkcję Prezydenta miasta. Czy to nie było obciążenie?
Na pewno było obciążeniem, bo ja byłem i szefem partii w Dąbrowie Górniczej,

i prezydentem miasta. To był bardzo ciężki okres, bo – jakby na to nie patrzeć – Dąbrowa 
Górnicza obszarowo jest największym miastem w województwie śląskim.

Tak jest. Mieści się w dziesiątce największych miast w Polsce. Natomiast dopo-
wiedzmy: pan jest człowiekiem lewicy. Stał pan wtedy na czele SLD. Tacy jak Pan, 
wywodzący się wcześniej z SDRP, tworzyli właśnie wtedy SLD.

Tak.
Ma więc Pan wpisaną w swój charakter pewną wrażliwość społeczną, konieczność

współpracy z radnymi niepodzielającymi częstokroć Pana spojrzenia na strukturę 
społeczną, na pewną „tkankę” społeczną. To ci, którzy tu przyjechali za pracą.

Było dużo osób, które nie były związane bezpośrednio z miastem. Czyli było więcej 
osób przyjezdnych z całej Polski niż rdzennych mieszkańców. W związku z tym interesy 
różnych ludzi kłóciły się ze sobą. I to był duży problem.

Ale Pan go rozumiał, jako człowiek lewicy, mający wcześniej legitymację PZPR-
-u, wiedzący, że klasa robotnicza posiada pewną mentalność.

Był szereg ludzi, którym się wydawało, że jak teraz jest już ta pełna demokracja, 
to wszystko wolno. I okiełznać niektóre zapędy czy chęci było trudno. Czasem to były 
takie komiczne sytuacje, np. gdy jeden z radnych chciał kolejkę wybudować nad Hutą 
Katowice. Mówił: „Czemu w Chorzowie mają kolejkę, jeżdżą po parku, jak można 
w Dąbrowie usiąść i całą Hutę Katowice z góry zwiedzić”. Dzisiaj, z perspektywy cza-
su, to się wydaje śmieszne. Różni włodarze miasta na pewne rzeczy patrzą inaczej. 
Ja wychodziłem z założenia, że najważniejsza dla miasta i w mieście, oczywiście oprócz 
zdrowia i kultury, jest gospodarka. Ja wywodzę się z kopalni „Generał Zawadzki”, później 
„Paryż”, wcześniej też „Paryż”. Kopalnia, jako stara, została wytypowana do likwidacji. 
No, tak na posiedzeniu Rady Ministrów postanowiono, i między innymi „Zawadzki” 
też był do zamknięcia. To wie pan, co było dalej: w Zagłębiu praktycznie nie ma już 
żadnej kopalni. Szkoda, bo z jednej strony utracone miejsca pracy, a z drugiej strony – 
to już po ten węgiel nie sięgniemy. Odbudować szyby – to nierealne, potrzebne by były 
miliardowe nakłady.

Panie Marku, jest jakieś ważne wydarzenie właśnie z tamtych lat, które Pan przy-
wołuje w pamięci, ponieważ zbiegło się z Pana prezydenturą? Co by to mogło być? 

Miałem zaszczyt z prezydentem Sosnowca Michałem Czarskim w Zagórzu, na ziemi
zagłębiowskiej, powitać Jana Pawła II, a odbyło się to 14 czerwca 1999 roku.
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Co z własnych doświadczeń chciałby pan przekazać, podpowiedzieć samorzą-
dowcom różnego szczebla.

Teraz jest taki „cud-boom” gospodarczy w związku z Unią, z tymi dotacjami, innymi 
rzeczami. Jak przyjeżdżam do Dąbrowy, widzę, że tu się dużo dzieje. Są ludzie, którzy 
wiedzą, czego chcą i szereg spraw jest realizowanych. Pendolino jest teraz modne, a Dą-
browa w dalszym ciągu nie ma dworca. Są unijne pieniądze… W tym kierunku powinni iść 
obecni włodarze, tę sprawę próbować rozwiązać. Powinni: Podraza, Zaguła – czyli ekipa, 
która jest teraz, to są „chłopcy -samorządowcy”. Pracowałem z nimi i wiem, że potrafią. 
Co najmniej ze dwie kadencje jeszcze. Niech się pomordują. I wtedy Dąbrowa będzie 
całkiem nie do poznania.





Wojciech Pacula: Marek Lipczyk, który pełnił funkcję Prezydenta miasta na prze-
łomie wieku XX i XXI i wprowadził Dąbrowę Górniczą w to trzecie tysiąclecie, jak 
odpowie na pytanie, które najprościej brzmi: dla mnie Dąbrowa Górnicza to…?

Marek Lipczyk: To jest wbrew pozorom bardzo trudne zagadnienie. Dąbrowa Górnicza 
dla mnie była zawsze. Urodziłem się w Strzemieszycach. Wtedy to było jeszcze miasto. 
Teraz część Dąbrowy Górniczej. Moi przodkowie nawet trzysta lat temu mieszkali w Dą-
browie, na wzgórzu gołonoskim. Może nie brzmi to oryginalnie, ale Dąbrowa Górnicza 
jest moim miejscem na ziemi. Tu się urodziły moje dzieci. Tu się urodziły moje wnuki. 
I właściwie to nie jest tylko miejsce, to jest… coś znacznie więcej. Ale trudno to nazwać. 
Nazywanie tego miejsca moją „małą ojczyzną” nie oddaje w pełni tego, czym ono tak 
naprawdę jest. Bo to nie tylko miejsce, to także – a może przede wszystkim – ludzie.

Jeszcze jest coś takiego, oprócz historii, jak położenie na ziemi. Geografia: trochę 
wzgórz, trochę lasów. Dąbrowa wzięła nazwę od dębowego lasu. Natomiast teraz 
Dąbrowa Górnicza już jest mało górnicza, jeśli w ogóle jeszcze górnicza?

Myślę, że „Zielona Dąbrowa” – to tak najbardziej oddaje atmosferę.
Pierwsze skojarzenie, tak?
Tak.
Uciekamy od przemysłu w tę rekreację, w przyrodę.
No tak. Mamy dwie rzeki, w których żyją pstrągi. Cztery jeziora – jest gdzie łowić ryby. 

Tereny rekreacyjne – wszyscy nam mogą zazdrościć. Właściwie każdy może znaleźć coś 
dla siebie. Dołóżmy do tego, że jedyny duży przemysł w Zagłębiu jest właśnie w Dąbrowie 
Górniczej. Są miejsca pracy z jednej strony, a z drugiej strony przez te dwadzieścia pięć 
lat Dąbrowa naprawdę wypiękniała.

Był pan Prezydentem w określonych okolicznościach. Akurat wtedy prezydent 
jeszcze nie pochodził z wyboru bezpośredniego. Była to decyzja grupy, która została 
wybrana do samorządu. I dopiero potem proces wyłonienia zarządu, prezydenta 
miasta, i tak dalej. Inne były okoliczności wtedy, kiedy pan pełnił funkcję Prezyden-
ta, a inne są teraz, gdy rozmawiamy. Mimo to można powiedzieć, że jako miasto, 

Marek Lipczyk

Urodzony w 1957 r. w Dąbrowie Górniczej – Strzemieszycach. Samorządowiec, menadżer, doktor nauk 
ekonomicznych. Pracował na kierowniczych stanowiskach w organizacjach społecznych i w Urzędzie 
Miejskim w Dąbrowie Górniczej. W latach 1994–1999 – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej,,Lokator”. 
Współzałożyciel i prezes społeczno-kulturalnego stowarzyszenia,,Dąbrowa 2000”. Prezydent Dąbrowy 
Górniczej w latach 1999–2002. Obecnie członek zarządu Alba MPGK w Dąbrowie Górniczej.
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jako grupa zarządzająca porzuciliście starą epokę. Coś Pan wprowadzał w to miasto 
nowego, „młodego”. To był chyba najtrudniejszy czas?

To była krótka w sumie przygoda. Właściwie z jednej strony zawodowa, bo pełniłem 
wtedy funkcję prezesa Spółdzielni „Lokator” w Dąbrowie Górniczej. Równocześnie też w ja-
kiś sposób samorządny zarządzałem sporym miastem, bo ponad czterdzieści pięć tysięcy 
ludzi mieszkało wówczas w zasobach spółdzielni. Czyli problemy naturalnie chciało się 
przełożyć na władzę samorządową. To, myślę, była chyba taka generalna motywacja. Nie 
miałem wtedy ani ambicji, ani pomysłu na to, żeby zmieniać pracę, zostawać prezydentem. 
To tak właściwie chyba wynikło z konieczności.

Chce Pan powiedzieć, że to los?
Akurat tak się złożyło, że moja osoba była jakimś „konsensusem”.
A może propozycją nie do odrzucenia – dla człowieka mającego doświadczenie 

właśnie w zarządzaniu prawie pół-miastem.
Myślę, że tak. Po prostu: było zapotrzebowanie. I na to zapotrzebowanie najlepiej 

odpowiadała moja osoba. Czas był rzeczywiście bardzo trudny. Robiliśmy wiele, żeby 
tym zakładom pracy pomóc. Natomiast odbijało się to na wpływach do budżetu. Czas był 
trudny, ale bardzo ciekawy. I to rzeczywiście…

Skondensowało się?
Tak. Na pewno wszyscy „następni po mnie” mieli sytuację już zdecydowanie prostszą. 

Dlatego że my mieliśmy cały czas problem z jednym: teoretycznie pieniądze naliczone 
z podatku były, natomiast fizycznie na koncie ich nie było. Czyli: Dąbrowa Górnicza zawsze 
była bogatym miastem, natomiast w tamtym okresie teoretycznie była bogata, natomiast 
praktycznie pieniędzy nie było. I to był problem. Ale gdy jest determinacja, żeby coś zmieniać, 
to nawet w trudnych czasach czy w trudnych sytuacjach znajdzie się jakieś rozwiązanie.

Chce Pan powiedzieć, że był Pan niezwykle zdeterminowany w chwili objęcia funkcji 
Prezydenta?

Myślę, że tak. Ponieważ potraktowałem to jako osobiste wyzwanie. Nie po to, żeby 
przesiedzieć i zapisać sobie w życiorysie, że byłem prezydentem. Tylko po to, żeby coś 
zrobić. Zostawić jakiś ślad na ziemi, na tej małej „mojej” ziemi.

Sam Prezydent w pojedynkę niewiele zrobi…
Dokładnie tak. Dlatego jestem bardzo szczęśliwy, że w tamtym okresie spotkałem 

fajnych ludzi, których udało się zmotywować i zdeterminować. Może powiem, co się 
nie udało. Nie udało się ściągnąć Toyoty. Wygraliśmy w Polsce, przegraliśmy w Europie 
z Czechami. Praca nad tym projektem była bardzo ciężka, dzięki temu odkupiliśmy 400 
hektarów ziemi, zmieniliśmy plan zagospodarowania. Tereny inwestycyjne w Dąbrowie 
Górniczej są jednymi z najlepszych w Polsce. Nie mogę tego traktować jako porażki, bo tak 
jak mówię: wygraliśmy w Polsce, ale przegraliśmy w świecie, w Europie.

Z pana prezydenturą wiążą się dwie najważniejsze decyzje inwestycyjne: decyzja 
o wybudowaniu hali sportowej i aqaparku. To wszystko zmieniło centrum. Oczywiście, 
nie zapominamy jeszcze o Parku Hallera.

Realizowaliśmy pewną koncepcję centrum Dąbrowy Górniczej. Bo tak właściwie Dą-
browa Górnicza nigdy nie miała rynku, nigdy nie miała centrum. Taka czarna dziura 
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w środku. Czyli tak naprawdę te funkcje społeczne, które aquapark spełnia czy mógłby 
spełniać – to wszystko zależy od naszego pomysłu, co tam chcemy robić. Czyli znowu 
zależy to od władz danego miasta. A hala sportowa? Wiadomo że Dąbrowa Górnicza 
nigdy nie miała sportu przez duże „S”. Zawsze brakowało jakiejś idée-fixe, która by tych 
ludzi złączyła, scaliła, związała z miastem. Zasada była prosta, tak jak w każdym biznesie: 
nie ma sponsorów, bo nie ma telewizji, nie ma telewizji, bo nie ma hali sportowej i nie 
ma reklamy, bo… nie ma obiektu. I teraz, jak powstał ten obiekt, mamy dwie drużyny: 
i koszykówkę, i siatkówkę w ekstraklasie. Mnóstwo ludzi przychodzi. Jest się wokół 
czego skupiać, prawda? Wiadomo, sport… i rodzą się jakieś emocje.

A ktoś powie, że to igrzyska.
Być może, ale igrzyska też są potrzebne. Chleb mamy. Tak jak mówię: jedyny duży

przemysł w Zagłębiu jest w Dąbrowie Górniczej. W związku z tym skarbiec jest… 
Jak w starożytnym Rzymie.
Nie mieliśmy pieniędzy, więc prywatyzowaliśmy część wodociągów. W tym czasie, po-

nieważ huta nie mogła płacić, a musieliśmy coś z tym zrobić, przejęliśmy od huty udziały 
w ciepłowni. Minęło piętnaście lat, za sprzedanie tychże udziałów odkupiono wodociągi 
i jeszcze została spora górka na inne inwestycje. To jest po prostu kwestia spojrzenia czy 
też konieczność danej chwili. Wtedy, gdybyśmy tego nie przeprowadzili, na koniec roku nie 
mielibyśmy w budżecie pieniędzy na wypłaty dla całej oświaty. Tak to mniej więcej wygląda. 
Zgadzam się, że ciężko jest podejmować w samorządzie racjonalne decyzje biznesowe. 
Każdy musi się liczyć z opinią publiczną. Wtedy, na przełomie wieków, zazwyczaj osoby 
niezadowolone było słychać, natomiast osoby, które że tak powiem: były zadowolone, 
to po prostu nic nie mówiły. Ta nierównowaga powoduje, że kontrowersyjne decyzje, 
ale decyzje logiczne, uzasadnione ekonomicznie, czasami są odkładane na przyszłość. 
Później, przez następną ekipę, znowu są przekładane i nierozwiązywane. Jeżeli czasami 
się zastanawiam, to stawiam sobie pytanie: czy nie zrobiłbym więcej? Czy nie dało się 
w tamtym okresie więcej, może nawet nie dokończyć, ale rozpocząć więcej rzeczy, które 
następcy musieliby dokończyć.

Panie Marku, pewnie wielu czytelników tego wywiadu interesuje to, co działo się 
z Markiem Lipczykiem potem, kiedy już przestał być Prezydentem.

Następne etapy były bardzo fajne, bo… 
Uciekł Pan w inną przestrzeń życia… 
Tak. Bo pracowałem na koksowni, gdzie poznałem bardzo fajnych ludzi. Udało się

nam tę koksownię oddłużyć o prawie miliard dwieście milionów.
Dziś rozmawiamy w firmie, która odpowiada między innymi za czystość w mieście.

Pracuje Pan w „gospodarce śmieciowej”. Jest Pan w zarządzie Alby.
Ja powiem tak, że z racji mojego bardzo pragmatycznego podejścia do problemów,

gdzieś tam wcześniej nie było być może takiej pełnej informacji i komunikacji z miesz-
kańcami. No ale przypominam, że wtedy właściwie Internetu jako takiego i na taką 
skalę nie było.

Musiał pan decydować tu i teraz? 
Dokładnie tak.
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A co ludzie powiedzą, pomyślą, jakim to drugim życiem będzie żyło, trudno…
A będzie żyło, to później. Dzisiaj widzę, że – i to dobrze – bardzo fajnie… jest wcześniej…
Przygotować grunt.
Tak, przygotować grunt…
Medialny.
Medialny, robić konsultacje, skorzystać z portali internetowych.
Wypracować opinie.
Dokładnie.
A konsultacje? To już ustawowy wymóg, prawda?
Nie do wszystkiego. Niemniej jednak całe te budżety obywatelskie, partycypacyjne, 

które są robione, one powodują, że zaczynamy czuć się u siebie. I to jest to!
Za Pana czasów nie było?
Nie było właśnie. Gdybym wracał do tego, co powinienem sobie zarzucić w tamtym 

czasie, to być może to, że nie rozbudowaliśmy szeroko rozumianej komunikacji, wymiany 
informacji właśnie z mieszkańcami. Proszę pamiętać: przyjdą młodsi, inne pokolenie 
ludzi. Myślę, że inaczej już patrzące, bez kompleksów. Polska się rozwija, a skoro tak, 
to już w dużej mierze od nas zależy, na ile my lokalnie się rozwiniemy.

Powiedział obywatel Dąbrowy Górniczej, niegdyś Prezydent tego miasta – Marek 
Lipczyk.



Wojciech Pacula: Dla Jerzego Talkowskiego pierwsze skojarzenie, gdy pada 
nazwa Dąbrowa Górnicza, czym jest?

Jerzy Talkowski: Jest to wielkie przeżycie, dlatego że ja się tu urodziłem. Tutaj 
spędziłem młodość. Skończyłem Liceum Łukasińskiego – jedno z najlepszych liceów 
w Zagłębiu. A poza tym, niezależnie od swoich zadań zawodowych, również uczyłem 
w szkole średniej, a nawet miałem kilka lat kontaktów z wyższą uczelnią.

Ktoś kto ma takie nauczycielskie, pedagogiczne zacięcie – jak odpowie na py-
tanie: A co po mnie pozostaje?

W zasadzie jestem optymistą, ale nigdy nie byłem do końca zadowolony z siebie, 
dlatego że człowiek powinien zrobić więcej, niż mu na to warunki pozwalają. Ja jestem 
wyznawcą takiej zasady Seneki: „Ilekroć idę między ludzi, zawsze wracam skromnym 
człowiekiem”. Nigdy się nie wywyższałem, zawsze byłem wśród ludzi, rozmawiałem 
w sposób życzliwy. A stanowiska, które pełniłem – to oczywiście z dużą pokorą i sta-
rałem się uzyskać jak najlepsze wyniki, jeśli chodzi o cele społeczne. Pierwsza prezy-
dentura była w stanie wojennym. Zostałem desygnowany przez radnych jako bezpar-
tyjny. I to jest chyba do sprawdzenia, że w skali tak dużych miast ja byłem jedynym 
bezpartyjnym prezydentem w tym bardzo przełomowym okresie. Robiłem wszystko 
co można było, żeby w tych trudnych warunkach uzyskać jak największe korzyści dla 
miasta i dla naszego społeczeństwa.

Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. „Puka” 
ta demokracja, której doświadczamy od dwudziestu pięciu lat. I znowu postać Je-
rzego Talkowskiego, człowieka, który „liznął” już trochę władzy. Zna mechanizmy. 
To chyba najtrudniejsze: Pan jest jednym z tych, którzy przełamywali, przechodzili 
z tamtego „nie-bytu” w „byt” jeszcze nieznany.

Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że stan był ekstremalny. Dlatego że do władzy 
doszli – w skali rady miejskiej i gdzie indziej – ludzie nie za bardzo zorientowani. Nie 
zawsze – z punktu widzenia etyki i empatii – właściwi na stanowiska radnych.

Jerzy Talkowski

Urodzony 28 września 1934 r. w Sosnowcu-Zagórzu. Działacz społeczny i samorządowy. Absolwent 
Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Pracował w Hucie Bankowej na stanowisku kierownika Działu 
Planowania Techniczno-Ekonomicznego. Sprawował funkcję wiceprzewodniczącego Miejskiej Rady 
Narodowej w latach 1973–1980 i przewodniczącego w 1981 r. Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza 
w latach 1982–1983, 1990–1991 oraz 2002–2006. Od 1992 r. przewodniczący Zagłębiowskiego Towarzy-
stwa Ekonomicznego, a od 1995 r. przewodniczący Komisji Porozumiewawczej Stowarzyszeń Regionu 
Zagłębia Dąbrowskiego w Będzinie.
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Czuł Pan, że ma ich przeciwko sobie, a mimo to podjął się Pan tego zadania. Tak? 
To znaczy: ja na początku nie czułem. Dopiero później się okazało, że wszyscy byli

przeciwko mnie ze względu na to, że ja starałem się robić uczciwie. To jest tak: w pierw-
szej fazie tej rewolucji zawsze dochodzą do głosu ludzie bardzo kontrowersyjni. Oni 
decydują o tym momencie, w którym albo się dobrze działa i idzie się dalej, albo się 
odpada, będąc pokonanym.

Po Panu prezydentem zostaje Henryk Zaguła.
Tak. Kolejna sprawa to jest sprawa etyki. Ja nigdy nie doprowadziłbym do tego, żeby

działać skutecznie i kogoś niszczyć. To nie wchodzi w grę z powodu mojej filozofii życiowej. 
Ale to jest tak: polityk, nawet ze szczebla miejskiego, najpierw będzie rozliczany…

ze skuteczności.
Panie Redaktorze, przede wszystkim na tym stanowisku musi być człowiek bardzo

aktywny. Musi oglądać, przeglądać wszystko i starać się nadzorować procesy. To jest 
najważniejsze. A poza tym: pracowitość.

Najwięcej chyba wspomnień i refleksji dotyczy prezydentury też w trudnym czasie: 
2002–2006. To jest demokracja, kiedy jesteśmy już o coś mądrzejsi.

Tak.
Ten mandat Prezydenta Talkowskiego jest mandatem zaufania, w bezpośrednim

wyborze, prawda? Panie Jerzy, wracamy do tej najtrudniejszej, a może najciekawszej 
właśnie prezydentury.

Nie ma co być bardzo skromnym, ale…
Rozmawiamy w bibliotece…
No więc tak…
Akurat kiedyś był to gmach budowany dla potrzeb partii.
Najpierw ten obiekt chciała przejąć Politechnika Śląska, żeby zrobić tutaj filię. Ja udo-

wodniłem, że to nie ma sensu. Próbowałem to przejąć – jako miasto. Przejąłem to. 
Na tę okoliczność zrobili referendum, chcąc mnie usunąć. Niestety – właściwie: „stety” 
– przebrnąłem wszystko i zrobiłem piękną bibliotekę. Piękny obiekt, którym się teraz 
szczycą wszyscy. Zastałem te rozpoczęte kontrowersyjne inwestycje i również – przede 
wszystkim – dziurę budżetową, którą zostawiły poprzednie władze w wysokości około 
siedemdziesięciu milionów złotych. Wynikało to z tego, że zaplanowano w budżecie 
niemożliwe do osiągnięcia wielkie sumy, bazując na zobowiązaniach Huty Katowice 
i Koksowni, których oczywiście nie można było pozyskać.

Pana doświadczenie z dwudziestu pięciu lat samorządności może się sprowadzić 
do tezy: Ach, ci ludzie, jeszcze się tej samorządności nie nauczyli!

Mogę tak powiedzieć, że społeczeństwo nasze nie jest jeszcze społeczeństwem oby-
watelskim. Nie interesuje ich cały szereg zagadnień, o których oni powinni wiedzieć 
i dyskutować. To jest właściwie wielki mankament, jeśli chodzi o funkcjonowanie spo-
łeczeństwa obywatelskiego.

Ale uściślijmy: mówimy o Dąbrowie Górniczej, czy też – stawiamy tezę, którą 
można by na cały kraj rozszerzyć. Tak, wiele jeszcze musimy się nauczyć.

Tak, tak. Oczywiście.
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To przyspieszenie demokracji nie oznacza, że ludzie zainteresowali się albo 
zbyt mało zainteresowali się własnym podwórkiem, własnym miastem, własnym 
regionem.

Tak. Panie Redaktorze – ludzie nie wierzą, że ja, po którymś tam razie – trzecim bycia 
prezydentem – właściwie niczego się nie dorobiłem. To też o czymś świadczy prawda? Jeżeli 
ktoś chce coś zrobić, to musi być wierny takiemu francuskiemu powiedzeniu „noblesse 
oblige”, czyli: szlachectwo obowiązuje. To jest normalne: jeżeli się ma pieniądze, wtedy 
najłatwiej jest działać inwestycyjnie i uzyskiwać pewne efekty. Natomiast trudniej jest, 
jeżeli człowiek ma ograniczone środki finansowe i musi tymi ograniczonymi środkami 
zrealizować cele. Mnie się nigdy do końca nie udało, aczkolwiek to, co zrobiłem w dzie-
dzinie kultury czy infrastruktury, jest zadziwiające. Ja tak mówię, może leciutko chwaląc 
się, ale taka jest prawda. Dlatego że w kulturze zrobiłem bardzo dużo, aczkolwiek później 
polikwidowano niektóre instytucje, które powinny nobilitować miasto. Zagłębiowska 
Scena Muzyczna została zlikwidowana, Orkiestra Kameralna Zagłębia Dąbrowskiego, 
Galeria Ludzi Zasłużonych dla Dąbrowy. Ta ostatnia powinna być ścieżką dydaktyczną 
dla młodzieży, bo jest dwudziestu sześciu, a nawet może być już teraz dwudziestu sied-
miu wybitnych Dąbrowian! Są osobami naprawdę wysoko postawionymi w hierarchii 
społecznej. Ta galeria została usunięta z muzeum, które ja robiłem.

Zdarza się tak, ale mówi Pan, że jak się ma „ten zagłębiowski gen” gdzieś zapisany, 
to się „nie dajemy”.

Staramy się nie dać. Ja jeszcze myślę coś zrobić dla miasta, dla kultury.
Publikacja, której jest Pan współautorem, zdaje się, też nas czeka.
Nie jestem współautorem, jestem autorem. To publikacja na temat: „Wkład intelek-

tualny elit Zagłębia Dąbrowskiego w rozwój nauki i kultury Polski i świata”. W tej chwili 
jest napisana prawie w 95 procentach.

To wyciąga pan postaci, także po tych stu latach?
Taaak! I współczesnych, i te osoby, które nawet i dwieście lat temu żyły. Natomiast 

to powinno być pamiątką po mnie, dlatego że książka – tak jak w tej chwili widzę – będzie 
miała około 440 stron formatu A5. Ale sedno rzeczy tkwi w tym, że nie wszyscy panowie, 
profesorowie czy jacyś znawcy – nie wszyscy dają mi w odpowiednim czasie odpowiedzi. 
To się trochę przeciąga. Pisałem ją trzy lata i już prawie ją kończę.

Trochę sięgając do historii, tuż przed stuleciem miasta, zapytam: czy wykorzysta-
liście te dwadzieścia pięć lat – jako ludzie władzy prezydenckiej? Czy wykorzystaliście 
tę szansę? Nie zmarnowaliście jej? Czy wykorzystało ją społeczeństwo?

Trudno mi powiedzieć, Panie Redaktorze, czy wykorzystało, czy nie. Zawsze jest 
możliwość wykonania czegoś lepiej niż to sobie człowiek na początku ustalił.

Nie traci Pan nadziei, że się jeszcze uda to wszystko poprawić?
Nie, wszystko, wszystko się uda. Dobrze rozwija się ekonomika, kultura i tak dalej – 

może kultura nie za bardzo, bo jest w troszeczkę innym kierunku ustawiana, ale dzieje się 
coraz lepiej. Mnie się zdaje, że lepiej jest zaopatrzony rynek, lepiej funkcjonuje struktura 
handlu. Jeszcze nie jest tak tragicznie z bezrobociem, aczkolwiek powinno się coś robić, 
żeby to bezrobocie ograniczyć do pięciu procent.
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Co chciałby Pan Jerzy Talkowski – Prezydent, pedagog – powiedzieć tym ludziom, 
którzy idą pokoleniowo za Panem?

Człowiek powinien stale się rozwijać. Stale coś robić. Stale być odpowiednio energicz-
nie nastawionym do sytuacji i oczywiście rozwiązywać problemy w sposób najbardziej 
kulturalny, ale i skuteczny. Jest takie chińskie przysłowie: Jeżeli upadłeś i wychodzisz 
na klęczkach, zawsze miej coś w ręku. Czyli jakąś rezerwę, jakąś możliwość – i odnawiaj 
się. Ja jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że uczyłem się łaciny. Łacina nauczyła mnie tylu 
mądrości! Często – jak prowadziłem wykład czy coś podobnego – to zawsze ilustrowałem 
go mądrością starożytnego, oczywiście, Rzymu.
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