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Istebna: wójt atakuje marszałka. "Można to
odczytać jako szantaż"
Data publikacji: 16.07.2021 13:05

Wczoraj (15.07) w Katowicach miało dojść do spotkania Łucji Michałek z Jakubem
Chełstowskim, które dotyczyć miało kiepskiego stanu dróg wojewódzkich na terenie gminy
Istebna. Do rozmów jednak nie doszło, a w mediach społecznościowych wójt ostro
skrytykowała marszałka województwa śląskiego.

Źródło: facebook.com/lucja.michalek

Michałek pojechała do Katowic w towarzystwie kilku istebniańskich radnych. - Marszałek pomimo umówionego
spotkania nie przyszedł do Górali, bo ich było zbyt wielu... TO NIEprawdopodobne - napisała na Facebooku.

O wyjaśnienia poprosiliśmy rzecznika Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. - W gminie Istebna ważne
inwestycje drogowe są realizowane z inicjatywy marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego,
który odwiedzał gminę oraz przewodniczącego sejmiku województwa śląskiego Jana Kawuloka i radnych
Sejmiku Stanisława Baczyńskiego, Ewy Żak, Agnieszki Biegun. To właśnie na ich wniosek Zarząd i Sejmik
skierował ogromne środki na poprawę infrastruktury drogowej w gminie Istebna. Wysokość inwestycji
drogowych w gminie w latach 2018-2021 to niemal 9 milionów złotych. Na przełomie lipca i sierpnia tego
roku zostanie ogłoszony przetarg na kolejną inwestycję drogową o wartości 4 milionów złotych. Daje to
łącznie kwotę niemal 13 milionów złotych. Jest wiele przestrzeni do współdziałania i rozmowy - rozmowy
partnerskiej, a nie dyktatu i zachowywania się w sposób, który jest charakterystyczny dla wieców i
happeningów politycznych. Tak niestety trzeba nazwać zachowanie pani wójt i kilku radnych, którzy
ewidentne zostali wprowadzeni w błąd przez panią wójt. Pan marszałek był umówiony z panią wójt
osobiście, bez udziału przedstawicieli samorządu gminnego. Pani wójt zaakcentowała przy tym, że albo
rozmowy będą się toczyć z ich udziałem, albo w ogóle do nich nie dojdzie. Można to odczytać jako szantaż, a
przecież chyba nie tak należałoby budować atmosferę partnerskiej rozmowy. To miało być spotkanie
robocze z jedną osobą, a nie w szerokim gronie, co wymaga innej formy przygotowania. Jeśli rozmowa ma

poruszać wiele aspektów, to władze województwa przygotowują się do takich spotkań ze
współpracownikami: dyrektorami Zarządu Dróg Wojewódzkich, departamentu transportu, wydziału
funduszy europejskich. Tego wymaga szacunek dla rozmówcy. Nigdy w historii Urzędu Marszałkowskiego
do takiego skandalicznego zachowania nie doszło. Takie zachowanie nie przystoi samorządowcom. Jestem
zasmucony postawą pani wójt - mówi nam Sławomir Gruszka.
Poniżej zamieszczamy wyliczenie, o którym wspomina rzecznik. Wynika z niego, że w okresie od sierpnia 2018 roku
do grudnia 2020 województwo przeznaczyło 8,9 mln zł na inwestycje drogowe na terenie gminy Istebna:
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