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Sprawozdanie z działalności w 2009 r. 

 

Zgodnie z postanowieniami, jakie zapadły podczas 25. posiedzenia Prezydium Senatu  

16 września 2008 r., dotyczącymi przedstawiania corocznych sprawozdań z prac zespołów 

senackich i parlamentarnych, prezentujemy sprawozdanie z działalności Parlamentarnego  

Zespołu Parlamentarzystów Województwa Śląskiego. 

Zespół został utworzony 8 lutego 2008 roku w celu inicjowania działań na rzecz 

wszechstronnego rozwoju regionu Śląska. Główne zadania Zespołu to  wspieranie działań  

na rzecz wszechstronnego rozwoju społecznego, kulturowego i gospodarczego Śląska  

w ramach Rzeczypospolitej Polskiej, popularyzowanie wartości regionalnych oraz rozwój 

edukacji regionalnej, promocja i upowszechnianie wiedzy o kulturze i historii Śląska. 

 

W Zespole zrzeszonych jest 66 Parlamentarzystów, w tym 12 Senatorów. Pracami 

Zespołu kieruje Przewodniczący, Senator Andrzej Misiołek. 

 

W 2009 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu: w dniach 4 lutego, 4 marca, 19 marca  

i 21 października.  

 
 

Dnia 4 lutego 2009 roku Zespół gościł na posiedzeniu Pana Grzegorza Łubczyka, 

wieloletniego korespondenta polskiej prasy w Budapeszcie, ambasadora RP na Węgrzech w 

latach 1997-2001, wiceprezesa stowarzyszenia „Henryk Sławik – Pamięć  

i Dzieło”, autora ksiąŜki „Henryk Sławik, Wielki Zapomniany Bohater Trzech Narodów”, 

Pana Aleksandra Fiszera, prezesa stowarzyszenia „Henryk Sławik – Pamięć i Dzieło” oraz 
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Pana Romana Dalgiewicza, przedstawiciela oficyny wydawniczej RYTM. Goście 

zaprezentowali członkom Zespołu historię jednego z wybitnych  

i zapominanych bohaterów II wojny światowej, w 1990 roku pośmiertnie uhonorowanego 

tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata przez izraelski Instytut Yad Vashem. Henryk 

Sławik zwany polskim Wallenbergiem, uratował ponad 5 tysięcy osób narodowości 

Ŝydowskiej. W trakcie posiedzenia zaprezentowano film dokumentalny o Henryku Sławiku, 

w którym wykorzystano dokumenty archiwalne, wywiady z ocalonymi przez niego ludźmi, 

wspomnienia współpracujących z nim osób. 

 

 

W dniu 4 marca 2009 odbyło się spotkanie Zespołu Parlamentarzystów Województwa 

Śląskiego będące kontynuacją posiedzenia, poświęconego osobie Henryka Sławika 

i okazją do ponownego zaprezentowania filmu na temat jego działalności. Po projekcji filmu 

wyświetlono takŜe reportaŜ z premiery filmu w Izraelu. Po obejrzeniu obu filmów 

przeprowadzono dyskusję nt. moŜliwości emisji tych dokumentów w telewizji publicznej. 

Telewizja Polska wyemitowała film w programie pierwszym tylko jeden raz - w godzinach 

nocnych, zaś Telewizja Polonia – mniej oglądana przez telewidzów  

w Polsce, kilkakrotnie. Zespół wystąpi do TVP1, TV Polonia i TV Historia z wnioskiem o 

emisję filmu z podaniem konkretnej daty (np. rocznicy urodzin lub śmierci H. Sławika) i 

godziny. W przypadku TV Historia zaproponowano takŜe, aby wnioskować  

o rozszerzenie programu równieŜ o rozmowy, spotkania z twórcami filmu,  

z przedstawicielami Zespołu itp. W ramach przybliŜenia postaci Henryka Sławika 

postanowiono, Ŝe Zespół zwróci się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa 

Kultury z wnioskiem o pomoc w zorganizowaniu wystawy poświęconej jego osobie oraz o 

popularyzację w innych krajach wiedzy na temat jego działalności. 

 

 

 

W dniu 19 marca 2009 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Parlamentarzystów Województwa 

Śląskiego, na którym uzgodniono tekst pisma Zespołu skierowanego do Ministra 

Infrastruktury, dotyczącego powstającego na Śląsku odcinka autostrady A- 1. 

W piśmie tym parlamentarzyści z województwa śląskiego zwrócili się Ministra Infrastruktury 

Pana Cezarego Grabarczyka z prośbą o rozwaŜenie renegocjacji umowy  

o realizację autostrady A-1 na odcinku Częstochowa – Pyrzowice, który to odcinek został 
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przesunięty do realizacji po 2012 roku, a wiec po Euro 2012. Remont  

i przystosowanie do standardów autostrady odcinka Piotrków – Częstochowa, zdaniem 

członków Zespołu, nic nie zmieni w płynności ruchu, szczególnie podczas Euro 2012, 

bowiem nadal „wąskim gardłem”, pozostanie przebieg drogi krajowej nr 1 przez 

Częstochowę. Jej ominięcie, poprzez wybudowanie w pierwszej kolejności trasy 

Częstochowa – Pyrzowice – zdecydowanie zmieni na korzyść płynność ruchu na A – 1 

i dojazd na Euro 2012. Członkowie Zespołu wnioskują zatem, aby najpierw wybudować 

odcinek Częstochowa – Pyrzowice, który w naturalny sposób przejmie ruch z A – 1,  

a po 2012 roku rozpocząć remont odcinek Piotrków – Częstochowa. W tym czasie naleŜy 

zmodernizować drogi rokadowe, aby mogły przejąć ruch na czas zamknięcia drogi krajowej 

nr 1. Członkowie Zespołu zwrócili się równieŜ z prośbą do Ministra Infrastruktury 

przedstawienie, na jakim etapie realizacji jest opracowanie systemowego zwolnienia z opłat 

przejazdów po autostradowych obwodnicach miast, zapowiadane przez Ministerstwo 

Infrastruktury  

 

 

Dnia 21 października 2009 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Parlamentarzystów 

Województwa Śląskiego poświęcone problematyce usuwania tzw. bomb ekologicznych na 

Śląsku. Przewodniczący senator Andrzej Misiołek poinformował członków zespołu o sytuacji 

w Tarnowskich Górach. Na terenach nieczynnych juŜ Zakładów Chemicznych  

w Tarnowskich Górach pozostały znaczne obszary gruntu skaŜonego związkami strontu, baru 

i cynku. W specjalnie budowanych sarkofagach zgromadzono juŜ 70 % skaŜonych 

materiałów, jednakŜe na terenach, którymi dysponuje Agencja Mienia Wojskowego, nie 

przystąpiono do usuwania niebezpiecznych materiałów, nie zbudowano sarkofagów, by je 

magazynować. Co gorsza, Agencja sprzedała ok. 10 ha skaŜonych gruntów prywatnym 

właścicielom, których nie moŜna obecnie zmusić do usuwania skaŜonej warstwy gruntu. 

Sposobem na rozwiązanie tej sytuacji mogłaby być, zdaniem członków zespołu, nowelizacja 

ustawy o gospodarce nieruchomościami zmierzająca do objęcia skaŜonych gruntów 

wywłaszczeniem na cele publiczne. Członkowie zespołu uznali, Ŝe najlepszym rozwiązaniem 

w tej sytuacji będzie przygotowanie stosownej inicjatywy poselskiej. 
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Gośćmi Zespołu byli: 

pan Grzegorz Łubczyk, wieloletni korespondent polskiej prasy w Budapeszcie, ambasador RP 

na Węgrzech w latach 1997-2001, wiceprezes stowarzyszenia – „Pamięć  

i Dzieło”, autor ksiąŜki „Henryk Sławik, Wielki Zapomniany Bohater Trzech Narodów”,  

pan Aleksander Fiszer, prezes stowarzyszenia Henryk Sławik – Pamięć i Dzieło,  

pan Roman Dalgiewicz, przedstawiciel oficyny wydawniczej RYTM. 

 

 

 

Przewodniczący 
 

(–) 

Andrzej Misiołek 


