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Sprawozdanie z działalności w 2013 roku 

 

 

Zespołu Senatorów Województwa Śląskiego 

 

 

Zespół Senatorów Województwa Śląskiego został utworzony 9 maja 2012 roku, w celu 

wspierania działań na rzecz wszechstronnego rozwoju gospodarczego, społecznego, 

i kulturowego województwa śląskiego, popularyzowania wartości regionalnych, rozwoju 

edukacji regionalnej oraz promowania i upowszechniania wiedzy o kulturze i historii Śląska.  

 

Zespół zorganizował konferencję w dniu 19 lutego oraz posiedzenia: 2 października 

i 18 grudnia 2013 r.  

 

Zespół współuczestniczył w organizacji konferencji pt. "Czy jest miejsce dla 

regionalizmów w kontekście integracji europejskiej ?. Konferencja została zorganizowana  

z inicjatywy Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, Parlamentarnego Zespołu 

Kociewskiego i Zespołu Senatorów Województwa Śląskiego we współpracy  

z Międzynarodowym Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Krajową Radą Ruchu 

Stowarzyszeń Regionalnych RP. Konferencja odbyła się 19 lutego 2013 r. Uczestnicy 

konferencji podejmowali próby zdefiniowania regionalizmu, proponowali, aby spojrzeć na to 

zagadnienie z perspektywy różnych wspólnot lokalnych - Śląska, Pomorza. Mówili o miejscu 

problematyki regionalnej w programach edukacyjnych. Przypomniano też historię aktywności 

polskiego ruchu regionalnego - jego wpływ na stan świadomości narodowej i poziom 

organizacji społecznej Polaków w okresie zaborów oraz rolę istotnego elementu życia 

politycznego w II Rzeczpospolitej. Niektórzy dyskutanci odnieśli się również do szerszej 

problematyki wspólnot ludzkich, na przykład wpływu portali społecznościowych na więzi 

społeczne. Zgodzono się, że regionalna różnorodność jest bogactwem. Daje bowiem ożywczą 

możliwość zmian, a także szansę funkcjonowania współczesnych społeczeństw, opartego na 

wymianie wartości, prowadzącego do bogacenia się w wymiarze duchowym i materialnym. 



Jak podkreślano, wspieranie regionalizmu służy ochronie wartości szczególnie cennej dla 

Polaków od pokoleń - wolności. Szacunek dla odrębności, umiejętności współżycia mimo 

różnic, tolerancja dla innych to składniki wartościowej tradycji Rzeczypospolitej, zasługującej 

na przypominanie, eksponowanie i kultywowanie. 

 

Dnia 2 października 2013 r. zespól zorganizował posiedzenie poświecone stanowi prac 

nad projektem ustawy o powiecie metropolitalnym. Członkowie Zespołu postanowili 

sprawdzić na jakim etapie prac legislacyjnych znajduje się projekt i podjęli decyzję  

o przygotowaniu stanowiska popierającego projekt. Następnie zapoznano się z informacją  

o działaniach na rzecz rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie śląskim. 

Przedstawiono syntetyczne dane na temat liczby jednostek OSP, strażaków ochotników, 

wysokości środków przeznaczonych na działalność OSP, zakupów inwestycyjnych, w tym 

doposażeniu jednostek w samochody. Przedstawiono alternatywne możliwości 

dofinansowania działalności – jak choćby poprzez włączenie OSP do projektów kluczowych 

w Regionalnych Programach Operacyjnych. Dyskusji poddano również negatywny przekaz 

medialny na temat pojawiających się problemów związanych z wprowadzeniem ustawy  

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z licznymi 

krytycznymi artykułami, pojawiającymi się w prasie, obarczającymi winą parlamentarzystów, 

nie zaś samorządy, które nie są w stanie poradzić sobie z problemami, zasugerowano podjęcie 

działań takich jak przygotowanie stanowiska Zespołu w tej sprawie, przygotowanie artykułu 

do prasy czy też polemikę na łamach Dziennika Śląskiego.  

 

Dnia 18 grudnia 2013 r. odbyło się posiedzenie zespołu, podczas którego omówiono 

stan zaawansowania budowy odcinków autostrad i dróg lokalnych na Śląsku. W posiedzeniu 

uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju pan Zbigniew 

Rynasiewicz oraz p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad pan Lech Witecki 

i Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad pan Andrzej Maciejewski. 

Minister Rynasiewicz poinformował zebranych, że z kontraktu na budowę autostrady  

na odcinku Łódź – Pyrzowice nie wywiązała się spółka Alpine Bau, budowa będzie jednakże 

kontynuowana przez polską spółkę Intercor. Największe problemy stwarza budowa mostu 

MA 532 na autostradzie A1. To ostatni obiekt budowany na odcinku A1 między węzłem 

Świerklany pod Wodzisławiem Śląskim a węzłem Mszana pod Jastrzębiem Zdrojem. 

Przewidywany termin dopuszczenia do ruchu tego odcinka to I połowa 2014 r. Pozostaje  

do rozwiązania sprawa należnych kwot nie zapłaconych podwykonawcom. Aby zapłacić 



podwykonawcom w pierwszej kolejności ogłoszona musi zostać w Austrii upadłość spółki 

Alpine Bau a następnie przed polskimi sądami podwykonawcy będą mogli ubiegać się  

o uzyskanie zaległych kwot. Suma roszczeń sięgnie od 50 do 60 mln zł. Minister Rynasiewicz 

przekazał zebranym, że fragment autostrady A1 od Pyrzowic do Tuszyna w woj. łódzkim jest 

najmniej zaawansowanym w budowie całej tej trasy, powinien jednakże być realizowany w 

pierwszej kolejności, gdyż figuruje na pozycji pierwszej w dokumencie implementacyjnym. 

Początkowo autostrada miała być budowana na podstawie umowy partnerstwa publiczno-

prywatnego, pojawił się jednak pomysł powołania oddzielnej spółki. Spółka miałaby być 

zobowiązana - tak jak inne firmy działające na zasadach rynkowych – do płacenia prowizji za 

gwarancje i poręczenia Skarbu Państwa. Mogłaby też zaciągać pożyczki w Krajowym 

Funduszu Drogowym. Spółka mogłaby samodzielnie ustalać stawki opłat za przejazd 

autostradą. Minister Rynasiewicz poinformował uczestników posiedzenia, że wszystkie 

dokumenty zostały przygotowane i przekazane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Oczekiwana jest decyzja Rady Ministrów.  

Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie stanu zaawansowania budowy drogi 

lokalnej nr 69 łączącej Bielsko-Białą z Żywcem. Budową zajmował się Polimex Mostostal, 

jednakże nie wywiązał się z konstrukcji tego odcinka i kontrakt został zerwany. Nowy 

przetarg na budowę tego odcinka zostanie ogłoszony w styczniu 2014 r. Minister Rynasiewicz 

poinformował uczestników posiedzenia, że nie będzie realizowany odcinek Przybędza – 

Milówka (tzw. obejście Węgierskiej Górki). Inwestycja ta nie została ujęta w „Programie 

budowy dróg krajowych na lata 2011 – 2015”. Do przyczyn nieujęcia tego odcinka w 

programie należy zaliczyć ogromny zakres finansowy inwestycji, realizację w trudnym 

górskim terenie oraz konieczność budowy dwóch tuneli o łącznej długości 1,5 km. Budowa 

odcinków dróg – Brzeszcze, Sośnica, Kosztowy, Oświęcim – uzależniona jest natomiast od 

ekspertyzy UNESCO wykazującej ich wpływ na zabytki tam się znajdujące. Prawdopodobnie 

przyjęty zostanie jeden z czterech wariantów tj. wariant A lub hybrydowy tj. A przechodzące 

w C. Obwodnica Zawiercia nie jest planowana nawet do 2015 roku. Również nie rozpocznie 

się budowa wspólnej obwodnicy trzech miast: Chorzowa, Katowic i Bytomia. 

Ponadto członkowie zespołu prowadzili aktywną, indywidualną działalność  

w regionie.  

Przewodniczący 

Zespołu Senatorów Województwa Śląskiego 

 

Bogusław Śmigielski 


