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Bezpłatny dodatek gazety „Co tydzień”

aby nasze miasto było lepsze

nr 5/37nakład 30 tys. egz.

Codziennie w internecie aktualne informacje o mieście na  www.jaw.pl

Lwica
lewicy

Piękna zgrabna, 
a mężczyźni 
mówią, że jest 
seksi. O kim 
mowa? 
O czarnym 
koniu 
lewicy.
1 maja 
wszyscy byli nią 
zauroczeni. Nawet 
nasz fotograf 
i kamerzysta. 
Fotograf zrobił – jak 
nigdy – prawie 100 
zdjęć a kamerzysta 
tak się zapatrzył, 
że z wrażenia nie 
włączył kamery. I gdyby 
nie przytomna reakcja 
koleżanki, to nie byłoby 
materiału filmowego 
z obchodów 1 Maja 
w Jaworznie. Jednym 
słowem – zauroczyła.

W numerze:
Bezprawne wydatki 

6 mln na wirtualny 

prezydencie, 

Na JBO przeznaczymy 

prezydent
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Blog: Tramwaj zwany pożądaniem

Ten nawyk jak widać wszedł Sil-
betowi w krew tak dalece, iż cią-
gle zapomina o zmianie układu sił 
w miejskiej radzie. Od listopada ub. 
roku 15 radnych opozycji nie pozwa-
la już prezydentowi na jego radosną 
indywidualną twórczość za publicz-
ne pieniądze.

Przykładów jest co najmniej kilka. 
Natomiast wydatkom już poniesio-
nym na wyimaginowane przez pre-
zydenta inwestycje i przedsięwzię-
cia, których w konsekwencji Wysoka 
Rada nie uchwala, powinni przyjrzeć 
się nie tylko radni.

Choć stadionu lekkoatletycz-
nego nie będzie, to drzewa pod 
jego budowę już wycięte.

Tak twierdzi jeden z radnych 
okręgu, w którym znajduje się 
Szczakowa. – Bezpośrednia oko-
lica boiska piłkarskiego Szcza-
kowianki została pozbawiona 
drzew. Zostały wycięte pod bu-
dowę stadionu lekkoatletyczne-
go – twierdzi radny. O budowie 
w tym miejscu stadionu mó-
wią nie tylko ludzie dorośli, ale 
i uczniowie tej dzielnicy. Skąd 
ta informacja? – Pisali w gazecie 

przystankowej i mówili na ze-
braniu z prezydentem – twier-
dzi starszy, ale aktywny społecz-
nie człowiek. Drzewo już zostało 
sprzedane na opał i leży na jed-
nej z posesji. Ostatecznie stadio-
nu lekkoatletycznego tu nie bę-
dzie. Jeśli zacznie się jego bu-
dowa to – jak zdecydowali radni 
– na Podłężu. Prezydent jednak 
robi wszystko, by tę inwesty-
cję zakwestionować, a co naj-
mniej przedłużyć jej rozpoczę-
cie do czasu po wyborach.

cd. obok

Bezprawne wydatki 

Metoda tworzenia faktów dokonanych uchodziła bezkarnie 
prezydentowi Silbertowi przez wiele lat. Zasługi mają tu radni dawnej 
prezydenckiej koalicji, którzy swoją spolegliwością przyzwyczaili 
głowę miasta do kosztownych nawyków wszechwładztwa.

Czy radni powstrzymają skutecznie władcze zapędy prezydenta, które generują nieuzasadnione wydatki z gminnej kasy?

Tytuł felietonu zapożyczyłem 
od Tennessee Williamsa, który 
w roku 1947 napisał sztukę 
o takim tytule. Znacie pewnie 
jej ekranizację z 1951 roku, 
w której wystąpił Marlon 
Brando. Tak – ten Brando, 
który w 1972 roku zagrał „Ojca 
Chrzestnego”.

Ale wracajmy do Nowego 
Orleanu, gdzie rozgrywa 
się akcja sztuki. Tu nie 
numerowano linii 
tramwajowych, lecz nadawano 
im nazwy własne. Jedna z linii 
nazywała się nomen omen 
„Desire”, co w tłumaczeniu 
na polski znaczy „Pożądanie”. 

Bohaterka sztuki 
podróżowała właśnie 
tramwajem „Pożądanie”, kiedy 
z dalekiej mieściny przyjechała 
w odwiedziny do siostry 

w Nowym Orleanie. Nie będę 
opowiadał treści, ale była ona 
osnuta na wariackich napięciach 
pomiędzy Stanleyem Kowalskim 
a przybyłą do jego mieszkania 
na dłuższy czas szwagierką 
z prowincji.

Z Nowego Orleanu wróćmy 
do Jaworzna. Tu, podobnie 
jak kiedyś w Nowym Orleanie 
nasz wódz pragnie uruchomić 
tramwaje. Nieraz pragnienia 
przeradzają się w pożądanie. 
Zatem wzorem Nowego Orleanu 
warto by może zastanowić 
się nad numeracją linii. 
A w rzeczywistości zastąpienie 
numeracji linii nazwami 
własnymi. I tak np. jedna 
z linii mogła by się nazywać 
„Pożądanie”.

A na jej otwarcie zaprosić 
by można np... No nie, Brando 

nie żyje, Tennessee Williams 
tym bardziej, bo starszy 
od Marlona był. To może w ich 
zastępstwie zaprosić Bracka 
Obamę, jako reprezentanta 
narodu amerykańskiego, gdzie 
sztuka powstała. Przy okazji 
nasz wybujały w ambicje 
prezydent miałby wreszcie 
okazję pogadać z kimś równym 
sobie. Pogadali by jak prezydent 
z prezydentem.

A tak na poważnie. Jeśli się 
już wszystko spieprzyło, co 
było do spieprzenia, a nadal 
pożąda się władzy, to jednym 
ze sposobów jest ucieczka 
do przodu.

W przypadku naszego 
wodza to ucieczka tramwajem 
– tramwajem zwanym 
„Pożądanie”.

Józef Matysik

To niemal o połowę więcej, niż 
wynika z całości wydatków zapi-
sanych w zawartym porozumie-
niu z Mysłowicami i Sosnowcem 
na przygotowanie i finansowanie 
projektu technicznego (tzw. POPT- 
u) dla tej drogi. Te bowiem mają wy-
nieść 2,2 mln złotych.

I jeśli nawet wartość planowane-
go przetargu to skutek przegranego 
przez Jaworzno (lidera projektu) kon-
kursu na dofinansowanie tej części 
przedsięwzięcia, to pomysł na tak 
przewymiarowane wydatki wymaga 
co najmniej przyjrzenia się sprawie.

Tym bardziej, że DTŚ to pro-
jekt z listy projektów kluczowych 
składanych przez trzy gminy, któ-
rego potrzebują gminy Sosnowca 
i Mysłowic. W Jaworznie projekt 
zajmie co najwyżej kilka metrów 
chodnika, a mieszkańcy z powsta-
nia DTŚ nie odniosą zauważalnej 
poprawy płynności ruchu. Stąd 
deklarowane już w tym porozu-
mieniu przez nasze miasto wydat-
ki w wysokości 0,5 mln złotych, 
powinny zostać poddane pilnej 
weryfikacji.

cd. poniżej

Cztery miliony 

Aż 4 miliony złotych na Drogową Trasę 
Średnicową zapisał prezydent Silbert 
w tegorocznym planie przetargów, jakie 
ma ogłosić wydział inwestycji miejskich.

Jak widać na planie, cała DTŚ-ka jest poza granicami Jaworzna 

Tyle bowiem ma kosztować 
opracowanie studium dla tego 
przedsięwzięcia. Wydatek widnie-
je w harmonogramie przetargów 
do zrealizowania przez wydział 
miejskich inwestycji na ten rok, 
który został zatwierdzony przez 
prezydenta. To zatem działanie 

bezprawne. Bowiem nawet zawar-
cie zapisów takiego przedsięwzię-
cia w miejskim studium, które na-
wet jeśli będzie uchwalone przez 
radnych, nie stanowi żadnej pod-
stawy do planowania i wydawania 
gminnych pieniędzy.

GH

Formalnie i prawnie inwestycja w jaworznicki 
tramwaj nie istnieje. W rzeczywistości, jeszcze 
w tym roku prezydent Silbert zaplanował 
do wydania na ten cel 6 mln złotych.
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Po przegłosowaniu przez rad-
nych opozycji jeszcze w ub. roku 
zmian w regulaminie tego budżetu, 
przyszła pora na zapewnienie odpo-
wiedniej puli środków do dyspozy-
cji mieszkańców i wyrównanie szans 
pomiędzy dzielnicami.

Na JBO 
przeznaczymy 

prezydent
Jaworznicki Budżet Obywatelski coraz bardziej 
wymyka się Silbertowi z rąk. Z fasadowego 
projektu jakim miał być zgłoszony przez niego 
projekt JBO, radni opozycji konsekwentnie 
czynią narzędzie w rękach jaworznian do 
współzarządzania budżetowymi wydatkami. 

W imieniu radnych opozycji wniosek 
o zwiększenie kwoty na JBO złożył 
Wacław Chudzikiewicz

Z taką myślą podczas ostatniej se-
sji radni opozycji zgłosili poprawkę 
algorytmu, przy użyciu którego wyli-
czana ma być pula pieniędzy do dys-
pozycji każdej dzielnicy.

Po uchwaleniu poprawek, za-
miast przyznawanej stałej kwoty 35 
tys. zł na dzielnicę i 10 zł przypada-
jących na mieszkańca – jak chciał 
Silbert, stała kwota wzrosła do 100 
tys. zł na dzielnicę i 15 zł na każde-
go jej mieszkańca.

To oznacza, że padł prezydenc-
ki projekt, by na ten cel w 2015 
roku przeznaczyć 2,1 mln złotych.

Poprawka radnych klubów 
PO, WdJ, SdJ i będącego z nimi 
w koalicji Krzysztofa Lehnorta 
zwiększa pulę środków na ten 
cel do niemal 3 mln złotych.

Poprawiony projekt prze-
szedł jednogłośnie, mimo zgła-
szanych wcześniej protestów 
przez samego prezydenta i rad-
nych R. Gacek i E. Zuber. Jak 
widać opozycjonistki zmieniły 
zdanie co do poparcia popra-
wek po przerwie w obradach, 
o jaką wcześniej poprosiła rad-
na Zuber.

gh

 
Hulaj dusza, piekła nie ma 

– tak pisaliśmy w lutym, kie-
dy Silbert poczuł się jak wła-
ściciel Jaworzna. Bowiem za-
raz po zakończeniu styczniowej 
sesji, podczas której uratowali 
go urzędnicy-związkowcy, dał 
ogłoszenie do gazety z nabo-
rem na kolejne nowo stworzone 
przez niego stanowisko – pla-
styka miejskiego. I pewnie z nie-
złą kasą.

Silbert dysponuje już 9 pra-
cownikami biura promocji i in-
formacji, które spełnia rolę biu-
ra propagandy. Zatrudniał dwie 
ekipy telewizyjne, posiada gaze-
tę przystankową, korzysta z ła-

Panie nieobecny prezydencie, 
czyli wystąpienia mieszkańców 
na ostatniej sesji rady miejskiej

mów „zaprzyjaźnionych” gazet. 
I okazuje się, że potrzebny mu 
jest jeszcze plastyk. 

Nic dziwnego, w roku wybor-
czym Silbert zaklepał sobie o 1,7 
mln zł więcej na wynagrodze-
nia. Ma zatem na kolejne miej-
sca pracy. Ciekawe, kogo na to 
stanowisko – po „obiektywnym” 
naborze – przyjmie? My słysze-
liśmy, że będzie to syn pewnego 
jaworznickiego lekarza.

Czy nasze rokowania się po-
twierdzą? Zobaczymy – pisali-
śmy w lutym br.

Okazuje, że nasza publikacja 
była prorocza. „Konku

Kiedy przyszedł czas na wnioski mieszkańców, prezydent z sali wyszedł. 
Trudno odebrać to jako wyraz szacunku. A poniżej prezentujemy niektóre 

wypowiedzi mieszkańców. Może tą drogą trafią do prezydenta?

 zbulwersowany torpe-
dowaniem przez prezydenta procesu 

Czym zawinili 

rzutów wobec 
dworu prezyden-

Genowefa Szynal 
Ile to wszystko ma 
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Z przymrużeniem oka oraz na poważnie

Na ostatniej sesji prezydent nie wytrzymał i wyszedł podczas 

wniosków składanych przez mieszkańców. Prawdopodobnie bał 

się, aby nie podnieśli mu ciśnienia. Bo każdy chciał powiedzieć 

naszemu pasterzowi jak mu się w tym jaworznickim stadzie 

żyje. Niestety, mieszkańcy mówili do pustego krzesła. Powstał 

zatem pomysł, by w takim przypadku nad jego krzesłem umieść 

duże zdjęcie prezydenta. Młodzież poszła dalej i postuluje 

postawienie telebimu z wizerunkiem – za przeproszeniem – 

pasterza.

W magistracie istnieje trend, aby na intratne stanowiska przyjmować do pracy ludzi z okolic Chrzanowa. Wiceszef miasta, wiceszef MCKiS, szef biblioteki, szef domu kultury w Byczynie to tylko niektóre stanowiska, jakie piastują mieszkańcy pochodzący z powiatu chrzanowskiego. Choć z przymusu, to przyzwyczailiśmy się do tego. Ostatnio do gry weszła kolejna miejscowość powiatu chrzanowskiego – Dulowa. Otóż właśnie firma z Dulowej będzie projektowała jeden z placów zabaw w jednej z dzielnic Jaworzna w ramach projektu JBO. Widać z tego, że nawet JBO napędzi kasę dla ChBB.

Na szykownej karafce czytamy: Nasza woda jest dobra! Pij 

ją prosto z kranu! I podpis – wodociągi Jaworzno. Hasło 

zachęcające, ale czy kranówkę piją szefowie i pracownicy 

wodociągów? Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że informacja 

ta nie dotarła jeszcze do magistratu, bo na sesji przed każdym 

radnym i przed prezydentem zamiast kranówki stoi woda 

Jurajska.

Pomysł zorganizowania Forum zrodził się w głowie Katarzyny Miazio 
(na zdj. u góry), szefowej biura posła na Sejm RP Wojciecha Saługi, 
szczęśliwej mężatki, mamy 11–letniego Kuby i 6-letniej Madzi.
Przecież to w nas – jaworzniankach tkwi niesamowity potencjał 
i wspaniałe pasje. Jaworznianki to kobiety, które mają bardzo 
wiele do zaoferowania, podzielenia się swoimi talentami, wiedzą, 
zainteresowaniami, pomysłami i doświadczeniem. Warto się tym 
podzielić z innymi i dać znać o swoim istnieniu – mówi pani Katarzyna.
Gościem specjalnym Forum była wicepremier Elżbieta Bieńkowska.
Miejsca dla ponad 200 pań, uczestniczek Forum, udzieliła 
dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Jaworznie 
Danuta Skrzydłowska, która wspólnie z Grażyną Bogacz-Sokół 
współorganizowały przedsięwzięcie.
O czym panie dyskutowały, czego dowiedziały się od wicepremier i jakie 
jeszcze atrakcje przeżyły, zobaczcie na portalu www.jaw.pl.  mm

Kobiety na start

W Jaworznie pojawił się nowy typ papierka lakmusowego. Co nim jest? Otóż jest nim uścisk dłoni naszego władcy. Jeśli prezydent poda ci rękę, to jesteś OK. Jeśli nie, to „nie żyjesz”. Na nic zdały się nauki spin doktora, który namawiał, żeby witać się ze wszystkimi – nawet z wrogami. Przykład Obamy, Kwaśniewskiego czy Buzka nie przekonał jednak naszego wodza. Nie podam ręki i koniec! Można to skwitować pytaniem: Uparty czy niekulturalny?

Pewien jaworznicki społecznik ma nie byle jaki problem. 

Nie wie gdzie kupić... krokomierz. Przyrząd potrzebny jest 

do zmierzenia odległości – 5 kroków. Pilna potrzeba zakupu 

przyrządu wzięła się stąd, że władca Jaworzna, w przerwie 

sesji, twardo oświadczył społecz nikowi: – 5 kroków ode 

mnie, postawiłeś nie na tego konia. Społecznik się tym nie 

zasmucił, bo mógł oczywiście postawić na osła, ale przecież 

postawił na poważnego kandydata. W miasto poszła jednak 

fama, że społecznik potrzebuje pilnie kupić krokomierz 

i teraz wszyscy szukają. Dziś wiadomo, że nie kupi się go 

w Polsce, lecz są podobno jakieś aplikacje na iPhone?

Czy przyjmować mieszkańców, czy też iść na jubileusz jednego z zespołów śpiewaczych? Przed takim dylematem stanął nasz wódz, bo te dwa zdarzenia przypadły na tę samą godzinę. Przyjmowanie interesantów to rzecz uciążliwa. Większość jęczy, czegoś chce i są wieczne niezadowoleni – jak niesie magistracka wieść. A imprezowe spotkanie to śpiew, jedzonko, a może i taniec. Trudny orzech do zgryzienia. I tu przyszedł z pomocą pomysłowy Dobromir: – Niech zespół przesunie godzinę rozpoczęcia imprezy i wówczas władca będzie na jednym i na drugim. Nieważne, że już wysłano zaproszenia. Czego się bowiem nie robi dla władcy.


