
Zespół Parlamentarzystów 

Województwa Śląskiego 

Warszawa, dnia   lutego 2011 r. 

 

Prezydium Senatu  

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Sprawozdanie z działalności w 2010 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 65 Parlamentarzystów, w tym 13 Senatorów. Pracami 

Zespołu kieruje Przewodniczący, Senator Andrzej Misiołek. 

 

W 2009 roku odbyły się jedno posiedzenia Zespołu w dniu 8 kwietnia 2010 r. podczas 

którego rozwaŜano moŜliwość wsparcia ze strony Zespołu kandydatury Chorzowa jako 

miejsca, w którym odbyłyby się mistrzostwa świata w lekkiej atletyce w roku 2015. Pomimo 

niekorzystnej decyzji Komitetu Wykonawczego UEFA o przyznaniu organizacji finałowego 

turnieju UEFA EURO 2012 czterem miastom w Polsce z pominięciem Chorzowa i Stadionu 

Śląskiego nie zahamowano prac związanych z modernizacją tego obiektu. Aby Stadion Śląski 

był konkurencyjny dla innych obiektów sportowych na świecie potrzebne są nakłady 

finansowe w wysokości 30 milionów złotych. 
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Członkowie Zespołu Parlamentarzystów Województwa Śląskiego postanowili 

wystosować pisma do Ministra Sportu i Turystyki i do Ministra Finansów z prośbą  

o zapewnienie w przyszłorocznym budŜecie kwot niezbędnych na realizację tego projektu. 

Pismem z dnia 22 lipca 2010 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki pan 

Tomasz Półgrabski poinformował Zespół, Ŝe sprawa ubiegania się o organizacje Mistrzostw 

Świata w lekkiej atletyce w 2105 r. jest juŜ nieaktualna ze względu na decyzję Zarządu 

Międzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki, który nie przyjął wstępnej aplikacji Polskiego 

Związku Lekkiej Atletyki na organizację mistrzostw świata w  lekkiej atletyce w 2015 r.  

 

 

Przewodniczący 
 
 

 
Andrzej Misiołek 


