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Miasto JaworznoAktualności

OGŁOSZENIE

3maja przypada Światowy Dzień Wolności Prasy

Po co mieszkańcy, poprzez płacenie 
podatków, dorzucają się do budżetu 
województwa? Po to, by w zamian 
korzystać ze wspólnych przedsię-
wzięć wykraczających poza obszar 
miasta, takich jak międzymiastowe 
linie autobusowe. 

Czy Jaworzno powinno wystąpić 
z województwa śląskiego?

Jednak władze wo-
jewództwa śląskiego li-
ni i  łączących Jaworz-
no z Katowicami i  So-
snowcem finansować nie 
chcą. Utrzymanie tych 
połączeń wzięły na sie-
bie gminy, na czym jed-
nak traci lokalna komuni-
kacja miejska. Było to wi-
dać np. przy ostatnim po-
większeniu liczby kursów 
między Jaworznem a Ka-
towicami, kiedy jedno-
cześnie zlikwidowano li-
nię 302. W końcu trzeba 
powiedzieć „dość” margi-

nalizowaniu naszego mia-
sta (niezmiennego od lat, 
bez względu na przynależ-
ność partyjną władz woje-
wództwa). Jednak wnio-
sek do marszałka w spra-
wie finansowania linii au-
tobusowych spotkał się 
z odmową. W odpowiedzi 
stwierdzono, że w pla-
nie transportowym woje-
wództwa śląskiego prze-
widziano organizowanie 
przewozów pasażerskich 
tylko środkami transportu 
kolejowego, gdyż uznano, 
iż to „transport kolejowy 

winien stanowić główny 
szkielet sieci połączeń ko-
munikacyjnych na terenie 
województwa”. Wszystko 
byłoby w porządku, gdyby 
nie fakt, że część miast – 
w tym Jaworzno – w pobli-
żu centrum stacji kolejo-
wej nie posiada, więc dla 
nich kolej podstawowego 
szkieletu transportowego 
stanowić nie może.

W takiej sytuacji nie 
pozostało nic in-
nego, jak złożyć 
do przewodni-
czącego Sejmiku 
Województwa 
Śląskiego skargę 
na zarząd Woje-
wództwa Śląskie-
go z powodu nie-
sprawiedliwego 
podziału środ-
ków finansowych 
na transport 
publiczny. 

Z pewnością oficjal-
ne pismo do władz woje-
wództwa powinien wysłać 
też prezydent Jaworzna, 
który do tej pory poruszał 
tę kwestię w wywiadach. 
Nie może być tak, że wo-
jewództwo zabiera pie-
niądze jednym gminom 
i  przekazuje  je  innym 
(często zamożniejszym), 
a nie daje praktycznie 
nic w zamian. W takim 
przypadku przynależność 
do województwa jest dla 
Jaworzna czystą stratą. 
Samo pośrednictwo w roz-
dzielaniu dotacji unijnych 
nie jest wystarczającym 
powodem, aby należeć 
do wspólnego wojewódz-
twa z innymi gminami – 
gdyby Jaworzno było nie-
zależnym miastem na pra-
wach województwa, to też 
dostałoby swoją część 
środków.

Na koniec trzeba za-
uważyć, że bezczynność 
władz na wyższym szcze-
blu nie powinna być 

usprawiedliwieniem dla 
niskiej jakości komuni-
kacji publicznej – zarów-
no wewnątrzmiejskiej, jak 
i międzymiastowej. 

Jeśli utrzymanie 
adekwatnej 
do potrzeb 
częstotliwości 
kursów jest 
dla miasta nie 
do udźwignięcia, 
to może czas 
zamknąć 
połączenia 
autobusowe 
z Katowicami 
i Sosnowcem 
– w końcu 
finansowanie 
takich połączeń 
jest zadaniem 
województwa 
i to do jego 
władz powinny 
być kierowane 
pretensje. 

Z r e s z t ą  p o d o b n i e 
uczyniono kilka lat temu, 
kiedy skrócono na pe-
wien czas linie dojeżdża-
jące do Chrzanowa i dzię-
ki temu udało się zmusić 
sąsiadów do dorzucenia 
się do nich. Skoro jed-
nak miasto może sobie 
pozwolić nawet na „re-
wolucyjny” bilet roczny 
za 180 zł, to tym bardziej 
powinno wystarczyć pie-
niędzy na to, aby pasaże-
rowie nie musieli gnieść 
się w tłoku ani czekać 
pół godziny na autobus. 
A jeśli komunikacja pu-
bliczna ma być atrakcyj-
niejszą opcją niż samo-
chód, to ekspresowe linie 
kursujące co kwadrans 
do sąsiednich miast po-
winny stać się standar-
dem.
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