
 

 

 

Czerwionka –Leszczyny to gmina z ogromnym potencjałem i możliwościami, 
do tego nie trzeba nikogo przekonywać. O to gdzie są one ukryte i jakie ma 
poglądy na Górny Śląsk zapytaliśmy burmistrza Gminy Pana Wiesława 
Janiszewskiego. Nasi koledzy Paweł i Łukasz podczas krótkiej wizyty w 
Urzędzie, postarali się, abyśmy poznali choć część planów i marzeń 
dotyczących Gminy, które ma jej gospodarz. 

 
 
Co Pana zachwyca na Śląsku i którą ze śląskich tradycji uważa Pan  
za najbardziej wartościową? 
 
Śląsk to piękne i wyjątkowe miejsce, a największym jego bogactwe m są ludzie. 
Ślązacy - pracowici, uczciwi, sumienni – stanowią perłę tego regionu. To właśnie 
mieszkańcom. Śląska zawdzięczamy panujący tutaj niezwykły klimat, atmosferę  
i wspania łe śląskie tradycje. Oczywiście dla mnie, człowieka, który przybył do 
Czerwionki-Leszczyn ze Śląska, ale Opolskiego, pewne tradycje były nowymi. 
Dzisiaj jestem już zakorzenionym obywatelem tej ziemi, ponieważ mieszkam tu  
od prawie trzydziestu lat, ale wciąż wiele z tych tradycji nie przestaje mnie 
zachwycać. Pięknymi zwyczajami są według mnie te bożonarodzeniowe dotyczące 
stołu wigilijnego. Właśnie tu pozna łem smak świątecznych pot raw - makówek  
i moczki. Inną śląską tradycją związaną z podniebieniem jest ko łocz. Ciasto cieszy 
się tak dużą popularnością w tym regionie, że jego tradycyjna receptura nie zmieniła 
się od wielu lat. Cenię również wartości kulturowe związane z węglem – skarbem 
Śląska. Barbórka, czyli święto wszystkich górników jest wspaniale obchodzona. 
Górnicy zasługują na te uroczystości w zamian za swoją ciężką, często niedocenianą 
pracę. 
 
Co Pan sądzi o pomyśle autonomii dla Śląska? 
 
Nie chcę ani komentować, ani polemizować z pomysłami na Śląsk. Powiem krótko – 
Śląsk jest polski. 
 
Czy jest Pan dumny ze swoich śląskich korzeni? 
 
Tak. Jestem dumny ze śląskich korzeni, choć ze względu na historię losy Górnego 
Śląska i Śląska Opolskiego by ły różne. Wynikało to jednak z faktu przemieszczania 
się ludności. 
 
 
 
 
 



 
Czy jako Ślązak spotkał się Pan na terenie Polski z przejawami nietolerancji? 
 
Nie doświadczyłem ich na terenie kraju. A nawet jako ten, któr y przybył tutaj  
z zewnątrz nie spotka łem nietolerancji w stosunku do si ebie, za co lokalnej 
społeczności dziękuję. Uważam, że tolerancja powinna być cechą każdego 
obywatela, ponieważ wynika ona z szacunku do historii, regionalizmu, mowy. 
Choć jesteśmy w większości krajem Polaków, to jednak poszczegól ne regiony mają 
swoje tradycje i one wyrażają się w sposobie ubierania, zachowaniu, al e także  
i gwarze. Uczmy się tolerancji na co dzień w stosunku do siebi e i do najbliższych,  
a nie będziemy mieć problemów z brakiem poszanowani a pomiędzy regionami. 
 
 
Gmina organizuje konkurs – „Złoża sukcesu w o biektywie”, gdzie według Pana, 
na terenie naszej gminy złoża te są zlokalizowane? 
 
Gmina Czerwionka – Leszczyny to gmi na z olbrzymim potencjałem ludzkim,  
ale także gospodarczym i przyrodniczym. Ale w pierwszej kolejności to właśnie 
mieszkający tu ludzie są bogactwem gminy. Budujemy przyszłość Czerwionki-
Leszczyn z myślą o młodych osobach. Chcemy zapewnić im dobre warunki do życia, 
pracy i wypoczynku. Na pocz ątku swojej kadencji uznałem, że konieczne 
jest stworzenie podstawowego dokumentu: „Strategii rozwoju Gminy”. Strategia 
zawiera wizję przyszłości naszej miejscowości, a zapisana jest w niej misja mówiąca 
o tym, że Czerwionka – Leszczyny to miejsce, w którym właśnie można godnie żyć, 
pracować i wypoczywać. Złożem sukcesu jest z pewnością doskona ła lokalizacja 
gminy. Dzisiaj Czerwionka-Leszczyny to ni e tylko wspomnienie o dawnej kopalni 
„Dębieńsko”, choć z pewnością nowa kopalnia „Dębieńsko I” zostanie uruchomiona. 
Ta gmina to także autostrada, która zapewni  nie tylko doskona łą komunikację,  
Ale również bogactwo związane z usytuowaniem na ter enie Bełku i Dębieńska dwóch 
węzłów autostradowych. To dla gminy szansa na pr zyciągnięcie inwestorów. 
Autostrada to także otwarcie na świat i poprawa komfortu życia. Mieszkaniec 
Czerwionki jadąc do Katowic, już za kilka miesięcy będzie musiał pokonać tylko  
20 minutową odległość. Kolejnym bogactwem są doskonałe miejsca pod zabudowę 
jednorodzinną, a także wielorodzinną, deweloperską. Chcemy móc stworzyć 
dobrą perspektywę dla tych, którzy postanowią tutaj mieszkać. Jesteśmy w trakcie 
opracowywania studium do planów zagospodar owania przestrzennego, wskażemy  
w nim miejsca pod ni e tylko tereny inwestycyjne, al e także tereny budowlane. 
Nasze so łectwa i dzielnice obfitują w piękne, atrakcyjne rekreacyjnie miejsca. 
 
Ponieważ sukces gminy zaczyna się od odkrycia atutów okolicy, zachęcam  
do poznawania walorów Czerwionki-Leszczyn, a także zgłębiania wyjątkowej, 
fascynującej historii wielu miejsc, które codziennie spotykamy na swojej 
drodze. 
 
Często wyjeżdżamy w inne regiony i zachwycamy się ich pięknem. Warto jednak 
odkrywać najbliższą okolicę – nasza miejscowość nie ustępuje wielu innym 
atrakcyjnością terenów rekreacyjnych. Mamy je na wyciągnięcie ręki. 
Na koniec źródła sukcesu czyli  176 hektarów pod inwestycje. W ostatnim czasie 
wdrażamy szereg dzia łań mających na cel u pozyskanie  inwestorów. Myślę,  
że w niedalekiej przyszłości tutaj zawitają. 



 
Jakiej sfery będą dotyczyć nowe inwestycje? 
 
Wspomniałem już o kopalni . Jeszcze ca łkiem niedawno kopalnia była jedyną 
żywicielką dla 42 tysięcznej gminy i sądzę, że udowodni łem, że ta miejscowość jest 
przygotowana, aby funkcjonować bez kopalni. Ale skoro pojawiła się możliwość 
wybudowania nowego zak ładu, to z punktu widzenia spo łecznego i gospodarczego 
stało się bardzo ważne. Miejsca pracy dla ludzi są gwarancją stabilności finansowej 
dla obywateli , ale także i dla budżetu gminy. Najbliższe inwestycje dotyczą również 
sfery usług i drobnej wytwórczości. Jeszcze w tym roku zostaną uruchomione 
zakłady drobiarskie, które zapewnią zatrudnienie dla kilkuset osób. Wydawałoby się, 
że to przedsiębiorstwo pójdzie do rozbiórki, tymczasem otrzymuje zupełnie nowy 
kształt, jako jeden z najnowocześniejszych tego typu zak ładów w kraju. W niedalekiej 
przyszłości z pewnością miejsca pracy zapewnią zakłady motoryzacyjne. Dzisiaj  
na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej działa firma Mirando  
i z satysfakcją obserwuję, że pojawiają się kolejne podmioty gospodar cze 
zainteresowane uruchomieniem nowych przedsiębiorstw. Mamy również tereny 
inwestycyjne przeznaczone na działalność z branży logistycznej. Stanowią je obszary 
zlokalizowane w bliskości autostrady - doskonale skomunikowane – jestem 
przekonany, że będą intratne dla potencjalnych inwestorów. Myślę również  
o inwestycjach w sferze sieci handlowo –usługowych. Chciałbym wspierać rodzimych 
kupców, po to, żeby zapewnić im korzystny rozwój. Ponieważ uważam,  
że pozyskanie inwestorów jest jednym z priorytetów, Urząd Gminy i Miasta 
opracował i wdraża program „Czerwionka-Leszczyny wymarzone miejsce dla Twoich 
inwestycji”. Dokładamy wszelkich starań, przekonując o atrakcyjności inwestycyjnej 
naszej gminy. Mam nadzieję, że już niebawem poznamy o woce tych dzi ałań. 
 
Bardzo dziękujemy Panu za rozmowę. 
Dziękuję i pragnę przekazać serdeczne pozdrowienia dla wszystkich uczniów Waszej 
szkoły. 


