Pra w o i Sprawie d l i w o ś ć
PROGRAM SAMORZĄDOWY

2010–2014
województwo
ŚLĄSKIE

Spis treści
Wstęp ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3
Diagnoza i charakterystyka województwa śląskiego������������������������������������������������������7
Zrównoważony rozwój gospodarczy województwa śląskiego������������������������������������������9
Rynek pracy ������������������������������������������������������������������������������������������������������������21
Pomoc społeczna i polityka prorodzinna��������������������������������������������������������������������24
Ochrona zdrowia����������������������������������������������������������������������������������������������������28
Edukacja����������������������������������������������������������������������������������������������������������������31
Kultura ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������37
Tereny wiejskie i rolnictwo ���������������������������������������������������������������������������������������42
Ochrona środowiska������������������������������������������������������������������������������������������������44
Transport i komunikacja ������������������������������������������������������������������������������������������47
Rewitalizacja miast i gmin����������������������������������������������������������������������������������������53
Promocja turystyki, sportu i rekreacji��������������������������������������������������������������������������56
Program przeciwpodzowiowy ����������������������������������������������������������������������������������58
Fundusze unii europejskiej����������������������������������������������������������������������������������������64
Z prawem i sprawiedliwością bezpieczniej ����������������������������������������������������������������41

2

Program Samorządowy 2010–2014

Wstęp
21 listopada Polacy wybiorą nowe władze samorządowe wszystkich szczebli
od gmin poprzez miasta i powiaty po sejmiki wojewódzkie.  Prawo i Sprawiedliwość z pełnym zaangażowaniem bierze udział w tych ważnych dla Polaków
wyborach.  Przedstawiamy naszych kandydatów na prezydentów, burmistrzów,
wójtów, radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Są wśród nich zarówno ci, którzy już skutecznie pełnili te funkcje, jak i wielu nowych, często młodych
ludzi, pragnących służyć swym lokalnym społecznościom.  Chcemy, aby w samorządach wszystkich szczebli było jak najwięcej osób kompetentnych, uczciwych, potrafiących wsłuchiwać się w oczekiwania swych współmieszkańców
i rozumiejących potrzeby ludzi, których będą reprezentować.
Wszystkich kandydatów Prawa i Sprawiedliwości łączy program samorządowy adresowany do wszystkich ludzi, nastawiony na rozwiązywanie ich codziennych problemów, niezależnie od miejsca ich występowania.  Polska równych szans to kraj, który nie może być podzielony na obszary coraz bogatsze
i pozostające w tyle – najczęściej małe miasta i wsie. Dla przedstawionej w programie polityki rozwoju ważne są wszystkie regiony, wszystkie gminy i miejscowości. 
Rozwinięciem ogólnopolskiego programu samorządowego jest 16 propozycji
programów wojewódzkich.  W ten sposób rozpoczynamy debatę samorządową,
do udziału której zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu. 
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Do Mieszkańców Województwa Śląskiego!
Szanowni Państwo,
Przedstawiamy „Program samorządowy Województwa Śląskiego 2010 – 2020”,
przygotowany przez ekspertów Prawa i Sprawiedliwości, reprezentujących różne
obszary życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego regionu.
Nasz program to w przeciwieństwie do Platformy Obywatelskiej, zrównoważony rozwój całego Województwa Śląskiego wszystkich jego subregionów, od Częstochowy poprzez aglomerację katowicką i rybnicką, aż po Bielsko-Białą. Bogaci
różnorodnością tradycji i doświadczeń ostatnich lat zintegrujmy nasze wysiłki i budujmy razem region na miarę naszych oczekiwań, tak, aby z owoców pracy mogli
solidarnie korzystać wszyscy mieszkańcy województwa.
Województwo Śląskie posiada cały szereg walorów i zasobów ludzkich i materialnych, które już dziś powodują, że jest ono atrakcyjnym miejscem zamieszkania,
pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Jesteśmy atrakcyjnie położeni
na wielkich szlakach komunikacyjnych Europy Środkowej. Możemy stać się zwornikiem współpracy międzyregionalnej i kontaktów gospodarczych w tej części kontynentu. Posiadamy walory przyrodniczo – krajobrazowe i liczne miejsca zabytkowe.
Czyni to obszar naszego województwa atrakcyjnym pod względem turystyczno –
rekreacyjnym.
Dysponujemy różnorodnym potencjałem gospodarczym. Dużą ilością małych
i średnich przedsiębiorstw, które wymagają szczególnej troski i wsparcia władz publicznych. Wszak to od ich jakości zależy rozwój naszego województwa.
Rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze, zrestrukturyzowane górnictwo, hutnictwo i przemysł włókienniczy, dynamicznie rozwijający się przemysł maszynowy,
w tym samochodowy oraz turystyka, mogą stanowić silną bazę ekonomiczną gospodarki regionu.
Naszym największym kapitałem są jednak ludzie i kultura pracy, która stwarza
możliwości stabilnego zrównoważonego rozwoju naszego województwa.
Posiadamy ośrodki akademickie, wiele wyższych uczelni, renomowane instytucje kulturalne, opieki zdrowotnej i sportowe.
Wszystko to razem wzięte pozwala nam myśleć optymistycznie o przyszłości
Województwa Śląskiego.
Nasz program jest odpowiedzią na „stracony czas”, który charakteryzuje ostatnią kadencję Sejmiku Województwa Śląskiego, a w szczególności działania Zarządu Województwa Śląskiego na czele z Marszałkiem Województwa Śląskiego, który
reprezentuje Platformę Obywatelską.
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Przyszedł czas rozliczeń polityków, którzy rządzili Województwem Śląskim przez
ostatnie kilka lat. Zapewniali nas, że to będzie czas wielkich przemian, bazujących
na potężnym strumieniu środków unijnych. Pozostało wiele pustych słów, niezrealizowanych obietnic, a nasz region jest wymieniany dziś jako jeden z najgorszych
regionów w Polsce pod względem ich wykorzystania. Czas tej kadencji zostanie
także zapisany w historii jako porażka w walce o organizację Mistrzostw Europy
w piłce nożnej na Śląsku. Bezpowrotnie straciliśmy szansę potężnego impulsu dla
naszego regionu. Ostatnie lata były też czasem obietnic Marszałka dotyczących
Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, który okazał się symbolizować niemoc tej władzy. Mieli być wielcy inwestorzy, a skończyło się jak zwykle
na okłamywaniu mieszkańców regionu.
A budowa Zbiornika Racibórz Dolny – największej inwestycji przeciwpowodziowej, nawet nie została rozpoczęta. W konsekwencji czego grozi nam utrata ok.
500 mln zł. środków UE. Tymczasem to dopiero ten Zbiornik zabezpieczy południe
Polski przed wielką wodą.
Władza w regionie doskonale wpisała się w obraz porażek gospodarczych rządu Donalda Tuska. Ostatnie lata to przecież czas wielkich obietnic z jednej strony i gigantycznego zadłużenia publicznego z drugiej – do czego doprowadził ten
rząd. Nasz dług sięga obecnie prawie 800 miliardów złotych. Żyjemy na kredyt,
który będą musiały spłacać następne pokolenia Polaków. Rząd podnosi podatek
VAT. Przypominamy, że Platforma Obywatelska obiecywała politykę podatkową
3x15, a w praktyce podniesie podatek do jednej z najwyższych na świecie stawek.
Kuleje zadłużona służba zdrowia, rozszerza się bezrobocie wśród młodych ludzi,
polska szkoła przechodzi kolejne stadia choroby. Czas promocji i obietnic, które
nic nie kosztowały, skończył się. Nadszedł czas rozliczeń w państwie i w regionie.
Marszałek Województwa Śląskiego mógł być inicjatorem wielkich przemian na Śląsku, a stał się podobnie jak cała formacja Platformy Obywatelskiej zakładnikiem
swoich niezrealizowanych obietnic.
Niekompetencje zarządzających Województwem Śląskim zostały obnażone
przez katastrofy, które nawiedziły nasz region (trąby powietrzne, wielkie oblodzenia zimowe czy powódź. Do dzisiaj wiele rodzin i przedsiębiorców nie otrzymało
adekwatnej wypłaty odszkodowań, nie mówiąc o Lasach Państwowych, które nie
otrzymały ani złotówki na usuwanie szkód.
Prawo i Sprawiedliwość zmieni to, wprowadzając szereg nowych propozycji, które zmienią oblicze naszego województwa.
Czas pustych obietnic i straconych szans PO mija,
Czas konkretów PiS nadchodzi.
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Województwo Śląskie potrzebuje mądrej, rozsądnej, skierowanej ku przyszłości
polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego.
Województwo Śląskie jest jedno, dlatego rozwojowi dużych miast musi towarzyszyć rozwój mniejszych i średnich miast oraz terenów wiejskich w poszczególnych jego
subregionach – częstochowskim, rybnickim, bielsko-bialskim i aglomeracji katowickiej. 
Właśnie taki program Państwu przedstawiamy. 
Chcemy go realizować we wszystkich wymiarach życia publicznego: gospodarczym, społecznym, kulturalnym, w dbałości o środowisko przyrodnicze i dziedzictwo naszego regionu. 
Nasz program gwarantuje wysoką jakość życia i dostęp do usług publicznych
dla wszystkich mieszkańców województwa.  A także niwelowanie różnic w infrastrukturze miast, miasteczek, obszarów wiejskich, m.in. poprzez poszukiwanie tzw. 
nisz rozwojowych, gdyż każdy subregion ma swoja charakterystykę i specyfikę oraz
wynikające z tego możliwości rozwoju. 
Do roku 2020 musimy wykorzystać szansę Województwa Śląskiego. 
Musimy sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym i osiągnąć trwały wzrost gospodarczy. Kreatywność, przedsiębiorczość i innowacyjność, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), to klucze do naszego sukcesu.
Pragniemy przypomnieć, że to za rządów PiS 2005-2007 Polska rozwijała się
najszybciej. I tak PKB wzrósł w ciągu dwóch lat o 13,9%, a roczny deficyt obniżyliśmy do poziomu 1,9 PKB, tj. 23 mld zł. 
Rozpoczęła się reforma finansów publicznych. 
To rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego obniżył podatki, co miało znaczący
wpływ na rozwój gospodarczy, i tak eksport wzrósł o 1/3, inwestycje o 40%, a inwestycje budowlane o 60%, inwestycje zagraniczne także wzrosły o 60%. Bezrobocie spadło z 17,6% do 11,2%, tj. o 1/3. Płace wzrosły o 12%, wzrosły emerytury
i renty. Zniesiony został podatek od spadków i darowizn dla członków rodzin. 
Były wysokie ceny produktów rolnych, a więc wzrosła dochodowość rolników
i mieszkańców wsi. Wzrosły dochody przedsiębiorstw. Potrafiliśmy znakomicie wykorzystać środki europejskie. 
Rząd Jarosława Kaczyńskiego w 2007roku przekazał m.in. ogromne środki na
cele społeczne, rozwój wsi, służbę zdrowia, infrastrukturę, finansowanie nauki oraz
bezpieczeństwo publiczne. 
Tymczasem rząd Donalda Tuska podnosi podatki i sięga coraz głębiej do naszych kieszeni, a miało być miło, przyjemnie i dostatnio i podatek 3x15, a pozostały slogany, puste obietnice i zwykłe kłamstwo. 
Czas na zmiany.
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Diagnoza i charakterystyka
Województwa Śląskiego
Województwo Śląskie zamieszkuje około 4,6 mln mieszkańców na obszarze
12 334 km kw., tj.  3,9% powierzchni kraju co stanowi 12,3% ludności kraju
(2 miejsce). Posiada najwyższą w kraju gęstość zaludnienia – 380 osób/km kw. 
(przy średniej dla kraju 122 osoby/km kw.). 
Położone jest w centralnej części Europy w dorzeczu Wisły, Odry i Warty,
u wrót Bramy Morawskiej, która łączy masywy górskie – Sudety i Karpaty oraz
obszary wielkich nizin – Niziny Węgierskiej i Niziny Polskiej. 

Źródło: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 – 2013

Śląsk od południa graniczy z Republiką Czeską i Republiką Słowacją,
od północy z województwami Łódzkim i Świętokrzyskim, od wschodu Małopolskim i Opolskim od zachodu.
Województwo Śląskie zajmuje szczególne miejsce w krajowej i europejskiej
przestrzeni geograficznej. Usytuowane jest w miejscu węzłowym dwóch korytarzy
komunikacyjnych Europy Środkowej: głównego korytarza relacji północ-południe (kraje Skandynawskie, Bałkany, z odgałęzieniem dla relacji Częstochowa –
Ostrawa, Wiedeń, Wenecja) oraz wschód-zachód. Województwo Śląskie posiada
rozwiniętą sieć dróg i kolei, komunikację rzeczną i lotniczą z międzynarodowym

Województwo Śląskie

7

Prawo i Sprawiedliwość
lotniskiem w Pyrzowicach oraz bezpośrednie połączenie kolejowe szerokim torem z Ukrainą i Rosją. Cechą charakterystyczną dla województwa jest duże zróżnicowanie jego obszarów — od przemysłowych aż do rekreacyjno-turystycznych. 
Występują tu góry, tereny wyżynne i niziny. Jest to region obfitujący w zasoby
naturalne, węgiel kamienny, złoża cynku i ołowiu, pokłady metanu, gazu ziemnego, złoża wapieni oraz kruszywa naturalnego, złoża wód leczniczych, mineralnych i termalnych oraz ogromne zasoby wód geotermalnych. 
Województwo Śląskie posiada duży potencjał zasobów ludzkich i materialnych, jest regionem o dużej różnorodności kulturowej i o bogatej tradycji samorządowej.  Społeczności lokalne, szczególnie w mniejszych miastach i gminach
wiejskich są silnie zintegrowane. 
Cechy, które wyróżniają mieszkańców naszego województwa to: silna wiara
chrześcijańska zakorzeniona w rodzinach i związana z nią tradycja, która była
i jest motorem wielu inicjatyw społecznych mających na celu zachowanie i rozwój kultury i obszarów.  Także tradycyjną wartością mieszkańców Województwa
Śląskiego jest pracowitość i solidaryzm społeczny. Społeczność Regionu cechuje
otwartość na inne kultury, co sprawia łatwość w nawiązywaniu kontaktów w różnych formach i na różnych płaszczyznach. 
Dzięki zasobom surowcowym w Województwie Śląskim powstał największy
w kraju okrąg przemysłowy, który odgrywa nadal decydującą rolę dla kraju,
szczególnie w bilansie paliwowo-energetycznym. 
Województwo Śląskie jest jednym z największych w kraju ośrodków naukowych i akademickich (3 miejsce w kraju). W ostatnich latach zanotowano wyraźny wzrost liczby uczelni niepublicznych. 
Obszary wiejskie w Województwie Śląskim charakteryzują się: wielofunkcyjnością i dużym potencjałem rekreacyjnym. 
Nasz region cechuje się wysoką atrakcyjnością inwestycyjną, decydują o tym:
położenie geograficzne, duży rynek zbytu oraz zaplecze surowcowe, dobrze rozwinięta infrastruktura, wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza, wyróżniająca
mieszkańców regionu kultura i dyscyplina pracy, tańsza niż w wysoko rozwiniętych krajach UE siła robocza, uzbrojenie terenu oraz bliskość lotniska o znaczeniu międzynarodowym, port rzeczny w Gliwicach, szerokotorowa linia kolejowa
w Sławkowie, a także zlokalizowana na obszarze województwa Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE). 
Województwo Śląskie przestrzennie podzielone jest na 4 subregiony: subregion zachodni – rybnicki, subregion południowy – bielsko-bialski, subregion północny – częstochowski oraz subregion centralny – katowicki.
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Rysunek 1 – Mapa Śląska (Subregiony) (źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego dla Województwa Śląskiego)

Dane o województwie śląskim (źródło: GUS – www.stat.gov.pl)
Ludność (31 marzec 2010) – 4639,3 tys. 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w woj. 
(lipiec 2010) – 3579,05 zł
Stopa bezrobocia (lipiec 2010 – stan w końcu miesiąca) – 9,2%
Mieszkania oddane do użytkowania (styczeń-lipiec 2010) – 5127
Podmioty gospodarki narodowej (31 sierpień 2010) – 445407
Przedsiębiorstwa państwowe (31 sierpień 2010) – 19
Spółki prawa handlowego (31 sierpień 2010) – 32023
Zakłady osób fizycznych (31 sierpień 2010) – 338731

Zrównoważony rozwój gospodarczy
Województwa Śląskiego
Wstęp
Działania Samorządu Województwa w zakresie spraw gospodarczych mają
bardzo ograniczony charakter ze względu na kompetencje przewidziane przez
prawo.  Nie oznacza to jednak, że Zarząd, a w szczególności Marszałek Woje-
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wództwa nie mogą inicjować różnych działań mających na celu zrównoważony
rozwój wszystkich subregionów wzmocnienie potencjału gospodarczego regionu. 
W naszym odczuciu, zrobiono niewiele, żeby tę szansę wykorzystać. Charakterystyczne stało się całkowite upolitycznienie niektórych ciał opiniodawczych i zrezygnowanie z dialogu społecznego, który jest fundamentem „dobrych zmian”. 
Efektem było wycofanie się z prac w instytucjach dialogu społecznego przedstawicieli związków zawodowych, jako strony społecznej, która nie widziała sensu
współpracy noszącej pozory dialogu. 
Województwo Śląskie zajmuje 2 miejsce w Polsce pod względem wysokości
produktu krajowego brutto (około 13% PKB), co powoduje, że odgrywa szczególną rolę w polskiej gospodarce. To właśnie tutaj produkuje się:
91.4% węgla kamiennego w Polsce,
63% wyrobów walcowych,
42.6% koksu,
68.8% stali,
19.7% energii elektrycznej,
82.7% samochodów. 
Jeśli do tych danych dodamy informację, że w strukturze podmiotów działających w tym regionie jest zarejestrowanych ponad 350 tysięcy firm rodzinnych,
to będziemy mieli kompletny obraz regionu, który także pod względem liczby
mieszkańców jest większy od kilku państw Unii Europejskiej. Oznacza to oczywiście, że na tym obszarze koncentruje się wiele problemów natury społecznej, które wynikają głównie z procesów restrukturyzacji.  Pomimo swojego ogromnego
potencjału, Województwo Śląskie jest wciąż regionem, który w wielu obszarach
wymaga natychmiastowej interwencji. 

Udział firm rodzinnych w MMSP wg województw (Źródło: Badanie MMSP, faza odkrywcza)
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Gospodarka charakteryzuje się niezrównoważonym poziomem w subregionach, z dominacją centralnego. 
Analiza sytuacji rynku województwa pokazuje jednoznacznie, że szczególne zaniedbania dotyczą sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP), które
stanowią 95.6% wszystkich podmiotów zarejestrowanych w Województwie Śląskim. 
W kampanii samorządowej startujemy z hasłem dotyczącym gospodarki:
„Województwo Śląskie najbardziej innowacyjnym regionem
w Polsce!”
Zasadniczym celem polityki innowacyjnej jest przyspieszenie rozwoju
gospodarczego w Województwie Śląskim.
Zważywszy, że istnieją trzy kapitały, ekonomiczny, ludzki i przyrodniczy, jednak
nadrzędnym kapitałem jest ludzki. Opowiadamy się za ekonomią personologiczną, w której człowiek jest podmiotem gospodarowania, a nie przedmiotem, zasobem pracy, czy czynnikiem produkcji. 
Wspierać będziemy rozwój rozumiany jako przechodzenie do form doskonalszych, ale podporządkowany godności człowieka i poprawie jakości życia. 
Zamierzamy:
Doprowadzić do dialogu i współdziałania wszystkich środowisk gospodarczych,
naukowych, biznesowych i społecznych, działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości – reaktywujemy Wojewódzką Radę Zatrudnienia. 
Pakt gospodarczy dla regionu.
Prawo i Sprawiedliwość doprowadzi do realizacji celu, który mówi o tym, że w ciągu trzech najbliższych kadencji samorządowych Województwo Śląskie stanie się najbardziej innowacyjnym regionem w Polsce. 
To zadanie jest możliwe do zrealizowania, ale wymaga współpracy wielu środowisk, w szczególności polityków. Pakt gospodarczy dla regionu jest konieczny, ponieważ
jest to zadanie, które wykracza poza granice jednej kadencji Sejmiku Województwa
Śląskiego, na co wskazują doświadczenia najbardziej innowacyjnych regionów w Unii
Europejskiej. Chcemy te najlepsze doświadczenia z innych krajów, ale także z innych
regionów Polski przenieść do naszego regionu. Oznacza to w praktyce konieczność
zaangażowania poza naszym rodzimym kapitałem (w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw), także „dużego” kapitału zagranicznego, wprowadzenia nowych
rozwiązań technologicznych, tworzenia nowych inwestycji, współpracy z samorządem,
światem akademickim, organizacjami gospodarczymi.  Region innowacyjny oznacza
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nowe miejsca pracy i dobrobyt dla mieszkańców. Warunkiem jest jednak ciągłość realizacji tego hasła, co musi zapewnić współpraca różnych środowisk politycznych. 
Regionalna Agencja Przedsiębiorczości
Należy rozważyć sens dalszego utrzymywania niektórych instytucji o charakterze samorządowym, których zakres kompetencji często zazębia się. Chodzi o Fundusz Górnośląski S.A. oraz Górnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Trzeba powrócić
do idei połączenia tych dwóch organizacji w jedną, która będzie funkcjonowała pod
nazwą Regionalnej Agencji Przedsiębiorczości. Będzie to instytucja utworzona na wzór
tego rodzaju instytucji funkcjonujących w innych krajach Unii Europejskiej, podległych
bezpośrednio władzom regionu.  Agencja przejmie wszystkie dotychczasowe zadania
dwóch wymienionych instytucji i skoncentruje się na bardzo silnej promocji Województwa Śląskiego. Nie widzimy powodu, dla którego nasz region nie może stać się najbardziej innowacyjnym województwem w Polsce. Dziś możemy tylko z zazdrością obserwować jak rozwija się choćby Region Dolnośląski. Wymaga to oczywiście wsparcia
ze strony samorządowców różnych szczebli, w szczególności prezydentów miast. Musimy wreszcie zrozumieć, że siła regionu tkwi w jedności. Tego nie udało się zrealizować
dotychczas żadnej z ekip sprawujących władzę samorządową w Sejmiku. Chcemy promować i wspierać konkretnymi działaniami (targi, konferencje, wyjazdy grup ekspertów za granice, kampanie medialne) m.in. hasłem „Województwo Śląskie najbardziej
innowacyjnym regionem w Polsce!”. Działania promujące województwo przełożą się
na zwiększenie inwestycji w regionie, tworzenie nowych miejsc pracy i podniesienie poziomu życia mieszkańców. W ramach Regionalnej Agencji Przedsiębiorczości znajdzie
się centrum obsługi inwestora, którego działalność musi być zdynamizowana. 
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
Nie znajdujemy racjonalnego wytłumaczenia wydzielenia tej jednostki z Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego. Wygenerowano środki
na tą inicjatywę, a jej funkcjonowanie podsumował sam Zarząd, odwołując jej
dyrektora. Należy dokonać dokładniej oceny działania tej jednostki, kierując się
w szczególności sugestiami przedsiębiorców, którzy wymierzają silne ostrze krytyki
pod jej adresem i rozważyć możliwość przeniesienia jej bezpośrednio do struktur
Urzędu Marszałkowskiego. Proces przekazywania środków musi być scentralizowany w ramach jednego działu bez specjalnego wydzielania jednostki zajmującej się obsługą przedsiębiorców.
Na poparcie naszego rozwiązania świadczą wyniki Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. 
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Łączna kwota środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach
działania/poddziałań wdrażanych przez IP2 RPO WSL wynosi 222 305 880
euro. 
A tak wygląda wypłata środków dla beneficjentów, którymi są Mikro, Małe
i Średnie Przedsiębiorstwa. 
Rok 2008
Plan wydatków 16 022 360, wykonano 2 492 828, 27, tj. 15,56%
Rok 2009
Plan wydatków 139 710 000, wykonano 15 730 153, 86, tj. 11,26%
Wydział do Spraw Przedsiębiorczości, Wydział Gospodarki,
konkursy
Sektor Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MMSP) zajmuje kluczowe
miejsce w gospodarce Województwa Śląskiego. Oznacza to, że w praktyce działania Urzędu Marszałkowskiego powinny w szczególny sposób akcentować rolę,
jaką ten sektor zajmuje.  Zamierzamy w przeciwieństwie do poprzednich ekip
stworzyć w Urzędzie Marszałkowskim – Wydział do Spraw Przedsiębiorczości,
który będzie koncentrował działalność wyłącznie na inicjatywach wspierających
przedsiębiorców tego sektora.  Wydział powinien pozostawać w bezpośredniej
relacji z Śląską Radą Gospodarczą oraz instytucjami otoczenia biznesu, które
odgrywają ogromną role w reprezentowaniu środowiska mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Niestety, dotychczasowa działalność władzy samorządowej nie pozostawia żadnych wątpliwości, że instytucje te miały znaczenie
drugorzędne. Kulminacją tego było przesunięcie środków w ramach poddziałania dotyczącego instytucji otoczenia biznesu na potrzeby tak zwanych projektów
kluczowych. Władza doszła do wniosku, że lepszym rozwiązaniem od zrównoważonego wsparcia wszystkich części Województwa Śląskiego oraz wielu instytucji
otoczenia biznesu a przez to samych przedsiębiorców, będzie skierowanie tych
środków do Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej.  Niezależnie od ewentualnego
badania w przyszłości zgodności tej decyzji z przepisami prawa, zwraca uwagę
zupełny brak zrozumienia zasady zrównoważonego rozwoju i całkowita dowolność podejmowania decyzji.  Proponowany wydział powinien w realny sposób
wspierać przedsiębiorców Województwa Śląskiego.  W gąszczu informacji zawartych na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach nie
sposób łatwo znaleźć choćby programy, w ramach których przedsiębiorcy mogą
uzyskać dotacje. Wydział powinien zajmować się także działalnością informacyjną, promocyjną, w tym stworzyć bazę wymiany informacji dotyczących spotkań
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biznesowych.  Jednocześnie zamierzamy stworzyć bardzo dokładne informacje
dotyczące dużych przedsiębiorstw w Województwie Śląskim, co wejdzie w zakres
zadań istniejącego Wydziału Gospodarki.  Powinniśmy wiedzieć dokładnie jak
duży jest kapitał zagraniczny zaangażowany w naszym regionie. Nie powinno to
być objęte tajemnicą.  Nie mamy informacji, w jakich branżach działają przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym, ile tworzą miejsc pracy, z jakich krajów
pochodzą.
Będziemy dążyli do tego, żeby Marszałek Województwa Śląskiego organizował poprzez swoje wydziały konkursy promujące rozwój przedsiębiorczości,
projekty innowacyjne, osoby w szczególny sposób wspierające przedsiębiorców. 
Tego rodzaju konkursy są organizowane w innych regionach Polski, natomiast
w Województwie Śląskim zainteresowanie zazwyczaj sprowadza się do udzielania
patronatów tego rodzaju inicjatywom. Dla nas Marszałek musi się czuć jak gospodarz regionu, a to oznacza działalność twórczą, a nie odtwórczą. 
Innowacyjność w Województwie Śląskim, Regionalny Park
Naukowo-Technologiczny, wsparcie klastrów (sieci).
W dokumentach programowych, które dotyczą Województwa Śląskiego wiele
jest mowy o innowacyjności (Strategia Rozwoju Regionu, Regionalna Strategia
Innowacji). Niestety nie widzimy zbyt wiele namacalnych dowodów rzeczywistego
przełożenia języka teorii na język praktyki.  O innowacyjności słyszymy od wielu
lat, ale dziś stawiamy otwarte pytanie, ile dla realnego rozwoju innowacji w regionie zrobili rządzący naszym województwem?
Odpowiedź jest jedna – niemal nic.  Środki UE wspierające innowacyjność
w znikomym stopniu wykorzystane, wszak do połowy 2010r.  brakowało rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury
strefy badawczo rozwojowej, w ramach RPO. 
Urząd Marszałkowski poinformował o ogłoszeniu konkursu (pierwszego)
w drugiej połowie 2010 r. 
Takie działania rażące zaniechania rządzących w tak newralgicznych dziedzinach, jak badania oraz innowacje od których zależy rozwój naszego województwa muszą spotkać się z negatywną oceną. Nie ma na to żadnego usprawiedliwienia. Jest to działanie na szkodę Polski i naszego województwa. 
Proponujemy utworzenie Regionalnego Parku Naukowo – Technologicznego. Co prawda parki technologiczne funkcjonują w Województwie Śląskim, ale
żaden z nich nie ma wymiaru regionalnego jak choćby w Województwie Po-
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morskim.  Problemem natury organizacyjnej jest dzisiaj relacja pomiędzy sektorem naukowo-badawczym i organizacjami gospodarczymi, które reprezentują
przedsiębiorców, a także samorządem różnych szczebli. Tego rodzaju inicjatywa
powinna była być stworzona już kilka lat temu i wsparta środkami unijnymi. To
mogłoby być „serce innowacji regionalnych”, gdzie byłyby realizowane projekty
o charakterze innowacyjnym. W takim miejscu można prowadzić też działalność
edukacyjną w zakresie produktów innowacyjnych wobec młodzieży.  Na wzór
funkcjonujących już w Polsce tego rodzaju inicjatyw, można wydzielić strefę ekonomiczną dla potrzeb powstania takiego Parku, a także wesprzeć przedsiębiorców, którzy będą inwestowali w takim miejscu zwolnieniami w ramach podatku
dochodowego.  W tym miejscu powinny powstać też projekty, które dotyczą tak
zwanych klastrów (sieci).
Brak zaangażowania Zarządu Województwa Śląskiego w tym zakresie jest zupełnie niezrozumiały, ponieważ w Unii Europejskiej tego rodzaju inicjatywy są
wspierane dużymi środkami finansowymi. 
Regionalny Fundusz Innowacyjności
Utworzymy Regionalny Fundusz Innowacyjności, który będzie jednostką działającą na wzór Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.  Środki będzie
gromadził (głównie z KBN, także z UE i inne).  Jako, że środki z UE kiedyś się
skończą, musimy myśleć o zapewnieniu finansowania dla innowacyjnych rozwiązań. Dlatego będzie to Fundusz odtworzeniowy na podobnych zasadach, jak
właśnie WFOŚr.  To tu, tak Jednostki Badawczo Rozwojowe, Instytuty Naukowe
oraz Uczelnie, a także przedsiębiorcy, głównie małe i średnie będą mogli skorzystać z realnej oferty. 
Internet szerokopasmowy – źródło wzrostu gospodarczego.
Jeśli Województwo Śląskie ma stać się w ciągu najbliższych 10 lat najbardziej
innowacyjnym regionem w Polsce, to pierwszym krokiem na drodze do realizacji tego hasła powinny być działania mające na celu objęcie jak najszerszej
ilości mieszkańców tak zwanym internetem szerokopasmowym. Polska sieć telekomunikacyjna pod względem technologicznym zajmuje w UE jedno z ostatnich
miejsc, a program sieci szerokopasmowych ma zrównywać szanse rozwojowe
mieszkańców Unii. Skoro są w Unii Europejskiej kraje, których obszar w całości
jest objęty nowoczesnymi sieciami telekomunikacyjnymi z Internetem szerokopasmowym, to nie widzimy powodów, dla których nasze województwo miałby pozostawać w ogonie europejskich regionów. 
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Mówimy kategoryczne nie pustym kampaniom promocyjnym regionu, które
nie mają wpływu na rozwój gospodarczy regionu.  Kampania „Śląsk – pozytywna energia” jest tego doskonałym przykładem, który często nas wręcz ośmiesza. 
Jeśli chcemy ożywić gospodarczo region, jednym z pierwszych działań powinno
być wprowadzenie internetu szerokopasmowego. 
Szybki Internet zatrzymany przez PO.
Tymczasem w tej sprawie ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji weszła dopiero 17 lipca br. Pomimo tego, że na ten
cel przeznaczono 1.5 miliarda EURO (na lata 2007-2013), to samorządy przez
trzy lata wykorzystały zaledwie 3% przeznaczonych środków tj. tylko 56 milionów. 
Czy to jest odpowiedzialne podejście PO za rozwój Polski i naszego
województwa?!
Miarą innowacyjności gospodarki jest stopień komercjalizacji (wdrażania) nowych technologii.
Komercjalizacja i wdrożenie technologii kształtować będzie przyszłe miejsce
Województwa Śląskiego na mapie gospodarczej kraju, Europy czy świata. Działalność badawczo – rozwojowa to jeden z najistotniejszych czynników działalności innowacyjnej w polityce gospodarczej. 
Władze publiczne, przedsiębiorcy / konsumenci efektów B+R jak i przedsiębiorcy / twórcy badań B+R muszą ustalić i uzgodnić koncepcję, jakiego rodzaju
działalności badawczo – rozwojowej chcemy realizować w Województwie Śląskim w następnym dziesięcioleciu. 
Nagradzane będą te badania, których rozwiązania będą z powodzeniem
wdrażane i przysporzą realnej wartości dodanej przedsiębiorstwu i przyczynią
się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i całego naszego województwa
w odniesieniu nie tylko polskim, ale i europejskim. 
Głównym nośnikiem innowacji winny stać się małe i średnie przedsiębiorstwa
(MŚP), działające w określonym środowisku, w którym innowacje i transfer technologii powinny być wynikiem konsekwentnych działań przedsiębiorstw, władz publicznych i różnorodnych instytucji tworzących odpowiedni klimat do ich rozwoju. 
Mamy jednak do czynienia z szeregiem niekorzystnych zjawisk, w dziedzinie
innowacji i transferu technologii w regionie, powodujących, że duża część (MŚP)
w naszym województwie może nie sprostać rosnącym wyzwaniom i przestać się
liczyć na coraz bardziej otwartym i konkurencyjnym rynku. 
Sektor (MŚP) w Województwie Śląskim jest bardzo zróżnicowany, jeśli chodzi
o charakter innowacji, sposoby ich realizacji, kontakty z otoczeniem, ocenę barier, wysuwane postulaty. W polityce wspierania innowacyjności firm musi zostać
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zastosowany szereg instrumentów i środków pomocy adekwatnych do potrzeb
różnych grup firm.  Grupa firm dobrych i bardzo dobrych liczy od 20 do 35%,
w tym bardzo dobrych (liderów) od 5 do 15%. Grupa firm bardzo słabych liczy
od 40 do 50% ogółu firm. Zbyt duży jest odsetek firm słabych i bardzo słabych. 
Realizowane przez nie innowacje są z reguły drobnymi modyfikacjami i usprawnieniami, dającymi słabe efekty rynkowe i w zatrudnieniu, a wiedza o zarządzaniu innowacjami, umiejętność oceny różnorodnych barier dla innowacji, rozmiar
i intensywność kontaktów z otoczeniem są głęboko niedostateczne. To właśnie ta
część śląskich MŚP może nie sprostać rosnącym wyzwaniom i przestać się liczyć
na coraz bardziej otwartym i konkurencyjnym rynku. 
Uchwalona przez Sejmik Strategia Innowacyjności Województwa Śląskiego na
lata 2003-2013 musi ulec pilnej aktualizacji i odpowiedzieć na nowe wyzwania,
przed którymi stanęły przedsiębiorstwa Województwa Śląskiego, szczególnie (MŚP). 
Kluczowym czynnikiem determinującym transformację gospodarki regionu
jest rozwijanie instytucji sektora otoczenia biznesu.  Należy tworzyć wszelkie warunki sprzyjające powstawaniu i rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw.
Władze publiczne, w tym samorządowe oraz organizacje gospodarcze winny
prowadzić politykę prowadzącą do wyrównywania szans na wolnym rynku, m.in.:
poprzez fundusze unijne i inne instrumenty finansowe, w celu zasilenia kapitałowego małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). 
W planach zagospodarowana przestrzennego Samorządy winny wskazywać
wręcz nisze dla rozwoju przedsiębiorczości. 
Będziemy stanowczo eliminować bariery krępujące rozwój gospodarczy, do
nich należą m.in.: bariery prawne, administracyjno – organizacyjne, ekonomiczne i społeczno – kulturowe. 
Będziemy efektywnie wspierać powstawanie i rozwój (MŚP) m.in.
poprzez:
wyrównanie szans konkurowania na wolnym rynku i otwarcie tzw. „zamkniętych
rynków” gospodarki śląskiej, to jest: podział większej liczby przetargów na części,
likwidację nadmiernego obciążenia administracyjnego wobec Mikro, Małych
i Średnich Przedsiębiorstw (MMSP),
wdrożenie instrumentów umożliwiających MMSP pozyskiwanie kapitału i finansowanie ich działalności gospodarczej,
zwiększenie dostępu przedsiębiorstw z tego sektora do informacji,
inicjowanie działań innowacyjnych,
inicjowanie współpracy sektora badawczo-rozwojowego i przedsiębiorstw,
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rozwój kształcenia ustawicznego w regionie,
rozwój funduszy pożyczkowych i poręczeniowych,
prowadzenie systematycznych badań dotyczących sytuacji gospodarczej w regionie (monitoring gospodarki),
badanie potrzeb pracodawców w połączeniu z rynkiem pracy,
kształtowanie polityki szkoleniowej, zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców. 
Władze publiczne będą egzekwowały zapisy dyrektywy w sprawie opóźnień
w płatnościach na rzecz MMSP, jako kluczową kwestię poprawy kultury płatności
w środowisku przedsiębiorstw oraz administracji publicznej (np.  zwrot VAT, wadium, etc.). 
Podstawą prawną tych działań jest program: SBA dla Europy
(COM/2008/394) K.E.  pozytywnie zaopiniowaną przez Komitet Regionów na
sesji plenarnej 12-13.02.2009 (ECOS-IV-027). 
Mikroprzedsiębiorstwa (zazwyczaj rodzinne) oraz Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MSP) szybciej i lepiej dostosowują się do zmiennych warunków otoczenia.  To od ilości i jakości Mikroprzedsiębiorstw, oraz Małych i Średnich
Przedsiębiorstw, w dużej mierze zależy osiąganie wyższego poziomy rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego. Ale ta idea, jakpokazuje praktyka jest obca dla
Platformy Obywatelskiej.  Niech o tym zaświadczy fakt zaangażowania środków
unijnych w Priorytecie I:
Priorytet I – Badania i rozwój technologicznych (B+R), innowacje
i przedsiębiorczość, jakże istotny Priorytet dla rozwoju
Województwa Śląskiego:
wnioski o dofinansowanie zatwierdzone na poziomie 26%
zakontraktowane środki na poziomie 7,56%
płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów na poziomie 0,8%
To rażąco niskie wykorzystanie środków, w tym szczególnym Priorytecie wyniknęło z braku rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego
w ramach regionalnych programów operacyjnych, które weszło w życie dopiero
w połowie 2010 r. 
Informacja na podstawie materiałów z Urzędu Marszałkowskiego z dnia
18.06.2010r. 
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A przecież od realizacji tego Priorytetu zależy wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw i rozwój naszego województwa. 
Port Lotniczy Pyrzowice
Port Lotniczy w Pyrzowicach jest jednym z naszych najważniejszych punktów zainteresowania ze względu na swoje strategiczne znaczenie dla rozwoju gospodarki
regionu. W sposób oczywisty wielkość portu decyduje o wzroście infrastruktury wokół
niego, a także podnosi atrakcyjność regionu. Ubolewamy, że nie uda się stworzyć do
2012 roku połączenia kolejowego z Katowic do Portu Lotniczego Pyrzowice. Winą
za ten stan obarczamy także Marszałka Województwa Śląskiego, który powinien doprowadzić do szybszej realizacji tej inwestycji. Tymczasem skonfliktował się z wieloma
środowiskami samorządowymi i gminami, przez które owo połączenie ma przebiegać. W końcu uchybiając prawu oraz zasadzie współżycia społecznego zaopiniował,
nawet bez wiedzy swojego Zarządu najbardziej niekorzystny wariant budowy tego
odcinka, grożący wieloma konfliktami społecznymi oraz wielką ingerencją w przestrzeni. Grozi to wieloma wyburzeniami i budową wielu obiektów technicznych, co
znakomicie zwiększy koszty budowy, której sam projekt to koszt ponad 50 mln zł,. 
Tak sporządzony projekt zapewne skończy na półce, a nasze województwo, poprzez
nieodpowiedzialne działanie naszego Marszałka straci 50 mln zł. Nie możemy dłużej tolerować buty i pychy Marszałka oraz Platformy Obywatelskiej i psucia naszego
województwa. Dla przykładu, Port Lotniczy w Modlinie jest dopiero w planach, jednak Marszałek Województwa Mazowieckiego potrafił zadbać o to, żeby zagwarantować środki na budowę połączenia kolejowego. Z naszego punktu widzenia jest to
jedna z najważniejszych inwestycji w regionie i przyspieszenie jej realizacji znacznie
podniesie atrakcyjność naszego regionu.
Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie
Spośród wielu działań, które pokazują niemoc władzy Platformy Obywatelskiej,
a jednocześnie wpływają na gospodarcze oblicze regionu, przytaczamy przykład
Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku S.A. w Chorzowie. Był wielki szum medialny, a skończyło się jak zwykle. Z wielkich obietnic pozostał kosztowny i niezrealizowany francuski „Master Plan”, z uporem lansowany przez Marszałka. Brak inwestorów i zdemontowana kolejka linowa „Elka”, która była symbolem Parku, ale nie
pasowała do irracjonalnych pomysłów Marszalka.  Kolejkę linową zdemontowano,
a nowa nie powstała. Natomiast „Master Plan” można praktycznie wrzucić do kosza. 
Pragniemy przypomnieć, że to z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości.  Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku przekazany został Samorządowi Województwa
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Śląskiego. Z mocą stwierdzamy, że WPKiW jako przestrzeń, to skarb na skalę europejską. Tylko nasze województwo posiada 620ha w samym centrum aglomeracyjnym. Jest to teren najdroższy i najbardziej atrakcyjny, dlatego wizja jego zagospodarowania winna być całościowa i innowacyjna. Część komercyjna winna
finansować inne części parku, w tym ZOO, szczególnie zaniedbane i pominięte
całkowicie w owym „Master Planie”. Także Planetarium winno być odpowiednio
doposażone i być jak dawniej jedną z wizytówek Parku i województwa.  Należy
rozważyć śmiałą wizję rozwoju, np.  w rodzaju wyspy Tropikana pod Berlinem
(odpoczynek zimą – lato w tropiku z wieloma atrakcjami), czy na wzór Eden Parku pod Londynem (ogród 4 stref klimatycznych), w którym nie wyjeżdżając w dalekie podróże, możemy korzystać z atrakcji różnych stref klimatycznych ziemi. 
WPKiW ma szansę stać się wyjątkowym w skali europejskiej miejscem z bogatą
ofertą kulturalno – wypoczynkową. Tak sformułowany program i innowacyjność
myślenia są zgodne z zapisami Strategii Województwa Śląskiego, w szczególności z zapisami Strategii Rozwoju Innowacyjności Województwa Śląskiego – „Marzenia tworzą rzeczywistość”. Tylko taki program może zachęcić przedsiębiorców
do realizacji inwestycji, podobnie jak to już uczyniono w innych miejscach Europy. Tę szansę musimy wykorzystać. Po rządach Platformy Obywatelskiej w naszym
województwie pozostają puste słowa i niespełnione obietnice.  Takie szkodliwe
działanie PO należy określić defraudacją naszego bogactwa. 
Nie stać nas dłużej na marnowanie szans i kompromitację. Mieszkańcy Województwa Śląskiego zasługują na Marszałka i Zarząd, który wprowadzi nasz region na drogę rozwoju na drogę zrównoważonego rozwoju na miarę XXI wieku. 
Biuro Regionalne w Brukseli
Należy poddać wnikliwej analizie działalność Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli pod kątem wpływu na tworzenie nowych inwestycji
zagranicznych w Województwie Śląskim lub konkretnego wsparcia działalności
przedsiębiorców poza granicami Polski.  Powinniśmy wiedzieć dokładnie, jakie
działania zostały przeprowadzone w tym kierunku i jaki wpływ na gospodarkę
w naszym regionie miały ewentualne inwestycjezagraniczne. Brak efektów ewentualnej działalności w zakresie wsparcia gospodarki regionu, zmusi nas do rozważenia dalszego funkcjonowania biura w dotychczasowej formie. 
Sektor paliwowy – energetyczny
Sektor paliwowo-energetyczny Województwa Śląskiego wytwarza 20,8% energii elektrycznej w kraju.  Gospodarka Śląska i gospodarstwa domowe zużywają
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20,8% wytworzonej energii elektrycznej w Polsce.  Oznacza to, że Województwo
Śląskie jest największym producentem i konsumentem energii elektrycznej w kraju. 
Zatem wdrożenie Pakietu Energetycznego UE 3x20% w pełnym jego zakresie
i planowanym czasie ( do 2020r.) w pierwszej kolejności i w najwyższym stopniu
dotknie Województwo Śląskie w postaci głębokiego i długotrwałego załamania
gospodarczego.  Powyższa Dyrektywa wymusza na nas redukcję gazów cieplarnianych głównie CO2 o 20%, dlatego musimy zwiększyć efektywność o 20%
oraz zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych również o 20%. Nie ulega
wątpliwości, że władze publiczne szczebla centralnego i Województwa Śląskiego
nie mogą dopuścić do spełnienia „czarnego i realnego” scenariusza zdarzeń. 
Wystąpimy, więc o moratorium na zawieszenie wdrażania Pakietu Energetycznego UE 3x20 na obszarze Województwa Śląskiego. 
Zwrócimy się do rządu o wspólne opracowanie Pakietu Energetycznego dla
Śląska – 3x? kompatybilnego z Pakietem Klimatyczno-Energetycznym UE. 
Pakiet Klimatyczno-Energetyczny Śląska 3x? winien być oparty o realne nasze
możliwości i rozłożony w czasie. 
Ponadto przypominamy, że w pracach nad uchwaleniem Strategii Rozwoju
Województwa Śląskiego, którą Sejmik uchwalił w tym roku.  Zarząd Województwa zaproponował, aby w naszej Strategii umieścić zapis, który wyrażałby zgodę
na powyższą Dyrektywę Energetyczną UE 3x20 ze wszystkimi jej konsekwencjami. 
To na wniosek klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość ów zapis został ze Strategii
ostatecznie usunięty. 
Giełda energii
Wobec faktu, że w naszym województwie zlokalizowana jest przytłaczająca
większość przemysłu węglowego i duża część sektora energetycznego, podejmiemy starania do utworzenia konkurencyjnego rynku obrotu energią – utworzenie
Śląskiej Giełdy Energii. 

Rynek pracy
Wstęp
Spośród najważniejszych kwestii dotyczących rynku pracy i polityki społecznej
w Województwie Śląskim, sprawą o znaczeniu priorytetowym jest czynnik demograficzny. Władze Województwa przykładają zbyt mało uwagi temu problemów,
który w naszym odczuciu ma jeden z najistotniejszych wpływów na sytuację w na-
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szym regionie.  Społeczeństwo naszego Województwa „starzeje się”, a z drugiej
strony obserwujemy bardzo silny odpływ osób do innych regionów oraz za granicę. Nie zwracamy uwagi na fakt, że Województwo Śląskie ma najgorsza sytuację
demograficzną w Polsce.  W ciągu kilku lat ubyło kilkaset tysięcy osób, co ma
ogromne znaczenie choćby w wymiarze gospodarczym.  Przyrost naturalny jest
o wiele niższy niż średnia krajowa a wielkość ludności poprodukcyjnej znacznie
przekracza ilość osób w wieku przedprodukcyjnym.  To powinno zmusić osoby
odpowiedzialne za władze samorządową, a także parlamentarzystów do próby
odpowiedzi na pytanie, dlaczego osoby te wyjeżdżają z regionu nie chcąc wiązać z nim swojego życia i szukać sposobów przełamania tego problemu. W ciągu kilku lat wreszcie w Województwie Śląskim będzie najsilniejsze obciążenie
ludności w wieku produkcyjnym – ludnością w wieku nieprodukcyjnym. 
Bezrobocie, utworzenie sieci współpracy
Stopa bezrobocia w Województwie Śląskim jest niższa niż średnia krajowa, ale istnieje bardzo silne zróżnicowanie w naszym regionie.  Dla przykładu,
w podregionie katowickim stopa bezrobocia wynosi 6.4%, podczas gdy w regionie częstochowskim stopa bezrobocia wynosi obecnie 12.8%, a w podregionie
bytomskim nawet 13.4%.  W ramach podregionów, w Katowicach na przykład,
stopa bezrobocia wynosi 3.5%, podczas gdy w powiecie myszkowski aż 17.9%. 
Wniosek jest taki, że należy w taki sposób projektować działania dotyczące rynku pracy, żeby ze szczególną siłą wspierać obszary, w których bezrobocie ma
charakter strukturalny. W szczególności dotyczy to współpracy z instytucjami rynku pracy z tych obszarów i zachęcanie je do prowadzenia tak zwanej aktywnej
polityki rynku pracy.  Region musi rozwijać się w sposób zrównoważony i solidarny, co oznacza, że naszym głównym zadaniem jest pomoc społecznościom
dotkniętym w najsilniejszym stopniu zjawiskiem bezrobocia.  Bardzo istotna rolę
koordynująca może odegrać w tym zakresie Wojewódzki Urząd Pracy, który przy
wsparciu ze strony Urzędu Marszałkowskiego może przeprowadzić cykl szkoleń
dla powiatowych urzędów pracy, w jaki sposób najlepsze pup wykorzystują środki unijne nakierowane na walkę z bezrobociem poprzez wspieranie uzyskiwania
i podnoszenia kwalifikacji zawodowych (PO KL działanie 9.3). 
Prawo i Sprawiedliwość będzie dążyło do stworzenia w Województwie Śląskim sieci
współpracy pomiędzy instytucjami samorządowymi, instytucjami rynku pracy, związkami
zawodowymi oraz organizacjami pracodawców. Dotychczas nie dopracowano się realizacji takiej idei, w ramach której mogłaby być prowadzona wymiana informacji pomiędzy różnymi organizacjami. Wiele działań w odniesieniu do rynku pracy cechuje bardzo
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dużachaotyczność. Marszałek Województwa Śląskiego, jako gospodarz regionu, mógłby
wziąć na siebie odpowiedzialność za utworzenie takiej sieci wymiany informacji. 
Braku jednocześnie badań dokładnych dotyczących rynku pracy.  W praktyce jedynym podmiotem, który dysponuje informacjami na temat sytuacji na rynku pracy
w wymiarze regionalnym jest Obserwatorium Rynku Pracy przy Wojewódzkim Urzędzie
Pracy. Ze względu na brak właściwego instrumentarium instytucja ta nie jest w stanie
przedstawić dokładnych analiz dotyczących rynku pracy, pod który byłoby prowadzone
projektowanie potrzeb edukacyjnych w różnych zawodach, z nieuwzględnieniem potrzeb pracodawców. Inne badania, prowadzone w ramach projektów finansowanych
ze środków Unii Europejskiej dotyczą bezrobocia na poziomie lokalnym. Powstał tylko
jeden projekt dotyczący prowadzenia tego rodzaju badań w wymiarze regionalnym
w ramach działania 6 (koordynowanego przez WUP Katowice), ale zanim projekt się
zakończy większość działań będzie już nieaktualna. Powinien powstać zupełnie nowy
podmiot, który dostarczy nam takich informacji.  Prawo i Sprawiedliwość proponuje
utworzenie Śląskiego Obserwatorium Gospodarki, w ramach którego będą prowadzone badania dotyczące konkretnych zjawisk występujących na śląskim rynku pracy. 
Martwi ogromne bezrobocie wśród osób do 25 roku życia oraz zwraca uwagę, że
wiele osób nie posiada żadnych kwalifikacji. Oznacza to potrzebę promowania systemów uzyskiwania kwalifikacji zawodowych, uznawanych w Unii Europejskiej. Jest to
działanie bardzo opłacalne z punktu widzenia regionu. Nic nie stoi na przeszkodzie
na przykład występowaniu o środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na
konkretne zadania realizowane na poziomie regionu.  Nic nie stoi też na przeszkodzie przeniesieniu dobrych praktyk w zakresie „flexicurity” (elastyczne formy zatrudnienia) na grunt Województwa Śląskiego.  W tym zakresie istnieje potrzeba stworzenia
w Urzędzie Marszałkowskim płaszczyzny wymiany informacji pomiędzy organizacjami
reprezentatywnymi dla różnych środowisk (spotkania, konferencje, grupy eksperckie). 
Na dziś obserwujemy brak jakichkolwiek działań w tym zakresie.  WKDS działający
przy Wojewodzie Śląskim w naszym odczuciu nie spełnia tej roli, jako ułomna forma
instytucji dialogu społecznego na poziomie regionalnym.  Marszałek jest uprawniony
i zobowiązany do bardziej aktywnej działalności w odniesieniu do rynku pracy, a nie
zasłaniania się polityką rządu w zakresie rynku pracy. 
Śląskie Obserwatorium Gospodarki
Utworzymy w Województwie Śląskim – Regionalnego Obserwatorium Gospodarki. Podobna inicjatywa została podjęta z sukcesem w Województwie Małopolskim. Jeśli mamy rozmawiać o problemach gospodarczych regionu, to Marszałek musi poczuwać się do roli gospodarza, musimy, więc dokładnie znać procesy
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przebiegające w regionie w zakresie gospodarki. Obecnie często mamy kłopoty
z projektowaniem programów pod konkretne potrzeby pracodawców.  Byłoby
to także doskonałe narzędzie ułatwiające wnioskodawcom takie przygotowanie
projektów, żeby korespondowały z potrzebami pracodawców.  Taka inwestycja
mogła być już zrealizowana w ramach priorytetu VIII POKL Regionalne Kadry
Gospodarki. W budowę takiego obserwatorium można było włączyć przedstawicieli świata akademickiego oraz reprezentantów przedsiębiorców. 

Pomoc społeczna i polityka
prorodzinna
Wstęp
Zachodzące procesy demograficzne w istotny sposób wpływają na sytuację
społeczno – ekonomiczną mieszkańców Województwa Śląskiego. W Województwie Śląskim zamieszkuje ok.  4,6 mln osób, co stanowi ponad 12% mieszkańców naszego kraju.  Województwo charakteryzuje się znaczną gęstością zaludnienia wynoszącą 381 osób na km².  Na stu mężczyzn przypada 106,9 kobiet. 
Do zjawisk demograficznych, które w największym stopniu wpływają na sytuację
społeczno-ekonomiczną należą: zmiany w strukturze rodzin powodowane m.in. 
spadkiem dzietności kobiet oraz wzrost przeciętnej długości życia.  Jednoczesne
nałożenie się na siebie tych dwóch zjawisk powoduje, że struktura społeczna
w najbliższych latach będzie kształtować się odmiennie niż dotychczas, tj. postępuje starzenie się społeczeństwa. 
A więc stają przed nami nowe wyzwania. 
Zagrożona rodzina
Podstawową komórką zabezpieczenia społecznego w naszym regionie jest
rodzina.  Dzięki oparciu w rodzinie zachowana jest godność i poczucie bezpieczeństwa. 
Niestety nasilają się tendencje negatywne wśród rodzin Województwa Śląskiego, m.in.:
brak bezpieczeństwa ekonomicznego,
trudna sytuacja na rynku pracy, niski poziom zarobków, niemożność nabycia
i utrzymania mieszkania, wysokie koszty edukacji dzieci,
wzrost liczby zachowań patologicznych niepożądanych społecznie,
przemoc w rodzinie,
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wzrost przestępczości i narkomanii,
brak dostatecznej infrastruktury zapewniającej zaspokojenie przez osoby młode ich potrzeb kulturalnych i sportowych, w szczególności w odniesieniu do
młodzieży nastoletniej,
niedostateczny poziom rozwoju instrumentów edukacji uzupełniającej tradycyjny system szkolenia oraz zapewniającej osobom młodym twórcze spędzanie czasu wolnego. 
Ubóstwo
Obserwuje się stały trend ubożenia coraz większej części społeczeństwa. Mimo
ogólnego wzrostu poziomu dochodów i wydatków, corocznie coraz większy odsetek ludności znajduje się poniżej granic ubóstwa – zarówno opartych na miarach
absolutnych, jak równieżrelatywnych. Oznacza to, że coraz więcej rodzin nie jest
w stanie zaspokoić swoich potrzeb oraz że zwiększa się stopień zróżnicowania dochodowego w społeczeństwie.  Długotrwałe ubóstwo wymusza zmianę stylu życia
rodziny, powoduje wzrost poczucia bezradności i negatywnie wpływa na kierunek
podejmowanych decyzji. Brak możliwości rekompensowania kolejnych potrzeb powoduje drastyczny spadek poziomu życia rodziny i powoduje powstawanie kolejnych niekorzystnych zjawisk: alkoholizm, przemoc w rodzinie, osłabienie więzi rodzinnych, wzrost przestępczość. Niepokojącym zjawiskiem jest dziedziczenie biedy. 
Wykluczenie i marginalizacja
Odrębna kategoria problemów dotyczy poszczególnych grup społecznych,
które z racji niekorzystnie toczących się kolei losu, czynników mniej lub bardziej
zawinionych doświadcza szczególnie silnej ekspozycji na zagrożenie ubóstwem
i wykluczenie społeczne. 
W naszym województwie można zidentyfikować następujące grupy znajdujące się w trudnej sytuacji:
osoby bezdomne,
osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych i alkoholu,
osoby będące ofiarami przemocy. 
Integracja społeczna tych grup wymaga wdrażania przemyślanych, kompleksowych programów, które będą uwzględniały specyfikę członków danej
grupy. 
Zdrowa i silna rodzina
Nasz program skierowany jest na wzmocnienie rodziny w realizacji jej funkcji. 
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Silna zdrowa i trwała rodzina jest w stanie rozwiązać szereg problemów we
własnym zakresie. Rodzina taka zapewnia poszczególnym członkom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji odpowiednie wsparcie. 
Wszelkie działania ze strony państwa czy samorządów powinny być kierowane
do niej, jako całości, bo tylko wtedy ją wzmacniają w realizacji swoich funkcji. 
Działania
Podnoszenie efektywności i skuteczności pomocy społecznej w Województwie Śląskim poprzez:
wzmocnienie planowania strategicznego i operacyjnego w zakresie polityki
społecznej,
pogłębianie współpracy z organizacjami pozarządowymi, kościołami, związkami, samorządami,
zwiększenie udziału organizacji w tworzeniu strategii rozwiązywania problemów społecznych,
zwiększenie udziału organizacji pozarządowych realizacji polityki społecznej
w województwie,
podnoszenie profesjonalizmu kadry pomocy społecznej,
tworzenie kompleksowych i systemowych rozwiązań w pomocy społecznej,
inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej,
rozwój specjalistycznego poradnictwa w tym rodzinnego,
organizacja środowiskowych form pomocy dla dzieci i młodzieży,
rozwijanie rodzinnej opieki zastępczej,
pomoc rodzinom niezaradnym i niewydolnym w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
zapobieganie wykluczeniu społecznemu. 
Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych:
likwidacja barier architektonicznych,
poprawa poziomu wykształcenia osób niepełnosprawnych,
pomoc w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
organizowanie i rozwijanie form pomocy w środowisku zamieszkania. 
Pomoc osobom starszym:
zwiększanie udziału osób starszych w życiu społecznym – wdrażanie projektów przygotowujących wolontariat seniorski,
udział wspierający poprawę warunków mieszkaniowych dla seniorów w gminach,
organizowanie i rozwijanie form pomocy w środowisku zamieszkania,
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inicjowanie wsparcia Centrów Seniora oraz wparcie i koordynowanie różnych organizacji, działających na rzecz osób starszych,
poprawa jakości opieki świadczonej całodobowo,
utworzenie serwisu informacyjnego dla seniorów i stron o opiece medycznej w regionie,
wsparcie tworzenia i partycypowanie w utrzymaniu hospicjów domowych i stacjonarnych w subregionach. 
Wzmocnienie polityki prorodzinnej w Województwie Śląskim:
promowanie rodzinnego stylu życia,
kultywowanie tradycji rodzinnych,
wzmacnianie rodziny w realizacji swoich funkcji,
poprawa jakości życia rodzin,
rozwijanie poradnictwa rodzinnego,
pomoc Polakom ze Wschodu w powrocie do Ojczyzny – Województwa Śląskiego. 
wspieranie działań legislacyjnych na rzecz podniesienia dzietności rodzin. 
Osoby wychowujące dzieci (do 7 roku życia) powinny otrzymywać stałe miesięczne świadczenie wychowawcze zaliczane do uprawnień emerytalnych. Do rozważenia pozostaje, od którego kolejnego dziecka przysługiwałoby to świadczenie. 
Ponadto uwolniłoby to wiele miejsc pracy oraz miejsc w żłobkach i przedszkolach. 
Tylko takie śmiałe rozwiązania, mogą przyczynić się skutecznie do odwrócenia fatalnego trendu demograficznego, tj. spadania dzietności i starzenia się społeczeństwa. 
wzmacnianie rodziny w realizacji swoich funkcji.  Pomoc finansowa w tworzeniu
nowych przedszkoli w subregionach np.„Przedszkole 2012”. 
Rodzina w centrum uwagi Prawa i Sprawiedliwości.
Rodzice pięcioraczek Paulina
i Piotr oraz ich kochane dzieci
Maja, Oliwia, Natalia, Karolina
i Julia Szymkiewicz.
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Pragniemy przypomnieć państwu, że to w okresie dwóch lat rządów
Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęła się aktywna polityka rodzinna rządu.
Wzrosły świadczenia rodzinne. 
Gwałtowanie spadło bezrobocie. 
Wzrosła płaca minimalna. 
Przywrócono fundusz alimentacyjny. 
Obniżono składkę rentową. 
Wprowadzono rodzinne ulgi podatkowe. 
Zwiększono nakłady na dożywianie dzieci. 
Zwiększono świadczenia dla rodzin wielodzietnych. 
Jako Prawo i Sprawiedliwość, w przeciwieństwie do Platformy Obywatelskiej wychodzimy z założenia, że Państwo ma obowiązek niesienia
pomocy tym, którzy jej potrzebują.

Ochrona zdrowia
Stan obecny
Województwo Śląskie posiada stosunkowo dużą bazę opieki zdrowotnej. 
Warto jednak podkreślić, że większość budynków szpitalnych to budynki wyeksploatowane. Prawie nie występują szpitale nowe (do 10 lat), szpitale 20-50 letnie są standardem a zdarzają się i placówki ponad 100 letnie. Mimo pozornie
dostatecznej ilości łóżek dostęp do świadczeń medycznych jest coraz trudniejszy. 
Wolne łóżka w szpitalach, przy długich kolejkach oczekujących są klasycznym
przykładem występującej patologii.  Zamykanie oddziałów nierentownych stało
się standardem postępowania, akceptowanym przez organ założycielski, czyli
właściciela. 
Przyczyną zaistniałej sytuacji jest pogarszające się finansowanie ochrony
zdrowia w Województwie Śląskim oraz brak działań reformujących organizację
lecznictwa zamkniętego. 
Przykładem fatalnego finansowania ochrony zdrowia w Województwie Śląskim jest przyjęty przez Ministerstwo Zdrowia plan na rok 2011; przy ogólnym
wzroście nakładów na ochronę zdrowia z 55,5 mld zł do 58,0 mld ( wzrost
o 4,48 %), dla Województwa Śląskiego przyjęto ich zmniejszenie o 3 % (spadek
nakładów z 7,02 mld zł w roku 2010 do 6,82 mld zł w roku 2011). 
Przy tak znacznych obniżkach nakładów na ochronę zdrowia, pomoc samorządów, choć znaczna, nie gwarantuje uzyskania oczekiwanych efektów. 

28

Program Samorządowy 2010–2014
Likwidacja Kas Chorych w roku 2003 umożliwiła „zabieranie pieniędzy ze
Śląska” i rozpoczęła proces zadłużania zakładów opieki zdrowotnej. Warto przypomnieć, że w roku 2003 większość szpitali w województwie nie posiadało zobowiązań, pacjenci byli zadowoleni (praktycznie nie istniały kolejki) a dyrektor
Śląskiej Klasy Chorych otrzymał zarzut „trzymania środków finansowych” oraz
wprowadzenia karty ubezpieczenia zdrowotnego. 
W trakcie aktualnej kadencji władz Sejmiku Województwa Śląskiego sytuacja
szpitali śląskich gwałtownie się pogorszyła. Poziom zobowiązań osiągnął rekordową
wartość 600 mln zł, co stanowi prawie 50% całości budżetu Województwa Śląskiego. Wszystkie szpitale strategiczne utraciły płynność finansową. Rządząca Platforma
Obywatelska nie pozwoliła powołać zespołu ds.  restrukturyzacji szpitali, zaś próba
wystąpienia do władz centralnych o zwiększenie finansowania śląskiej służby zdrowia
została skutecznie zablokowana przez Klub Radnych Platformy Obywatelskiej. 
Propozycja działań, które zamierzamy podjąć to?
Powrót Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych
Nieodzownym warunkiem poprawy finansowania ochrony zdrowia w Województwie Śląskim jest przywrócenie Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych.  Narodowy Fundusz Zdrowia jest instytucją całkowicie skompromitowaną, niepotrafiącą zarządzać
finansami ochrony zdrowia. 
Przywrócenie Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych zapewni wyższe finansowanie
ochrony zdrowia w naszym województwie.  Aby wzrost ten przełożył się na wzrost
efektywności leczenia oraz dostępności do świadczeń medycznych konieczne jest
wprowadzenie zmian organizacyjnych.  Ich niezbędny zakres zależy od dotychczasowych przekształceń. Największe zmiany konieczne są w lecznictwie szpitalnym, ale
i pozostałe zakresy wymagają działań naprawczych. 
Lecznictwo stacjonarne
Specyfiką lecznictwa szpitalnego w Województwie Śląskim jest duże zróżnicowanie organów założycielskich. 
W wielu przypadkach szpitale miejskie czy powiatowe odgrywają zbliżoną rolę co
szpitale marszałkowskie. Istnieją miasta, w których funkcjonują tylko szpitale marszałkowskie, ale są również duże obszary, w których szpitale te w ogóle nie występują. 
Olbrzymim uzupełnieniem bazy szpitalnej są kliniki. 
Konieczne jest stworzenie Regionalnej Sieci Szpitali obejmującej jednostki bez
względu ma organ założycielski.  Nadrzędnym celem Regionalnej Sieci Szpitali
winno być zapewnienie równego dostępu do świadczeń medycznych. 
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Utworzenie sieci to wspólne zadanie wszystkich szczebli samorządu oraz Uniwersytetu Medycznego. 
Założenia do tworzenia sieci:
Jeden szpital obejmuje rejon działania 150 000 – 200 000 mieszkańców
(granice płynne)
Szpital posiada, co najmniej 200 łóżek, 8 oddziałów w tym 4 podstawowe,
Szpital posiada Oddział Intensywnej Opieki Medycznej,
Szpital posiada szpitalny oddział ratunkowy lub całodobową izbę przyjęć
Szpital zapewnia diagnostykę laboratoryjną
Szpital zapewnia diagnostykę obrazową w trybie ciągłym (TK, RTG, USG)
Szpital posiada blok operacyjny
Szpital prowadzi całodobowe dyżury oddziałowe
Szpital prowadzi poradnie przyszpitalne umożliwiające kontynuację leczenia. 
Liczba szpitali dodatkowo wynika z uwarunkowań geograficznych (odległość
do szpitala) oraz istniejącej bazy. Proponuje się, aby odległość od szpitala uzależnić od gęstości zaludnienia.
Gęstość zaludnienia (osoby na km kw.)

Maksymalna odległość od szpitala

do 50

60 km

50-100

40 km

100-300

30 km

powyżej 300

25 km

Ratownictwo medyczne
W Województwie Śląskim funkcjonuje 154 zespołów ratownictwa medycznego; w większości w ramach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zespoły pracują w oparciu o sieć ustaloną przez Wojewodę.
Średnio jeden zespół przypada na 30 798 mieszkańców.  Stosunkowo małe
odchylenie od średniej występuje w poszczególnych powiatach.  Wprowadzona
ustawą o państwowym ratownictwie medycznym sieć zespołów ratownictwa medycznego najlepiej zapewniona równy dostęp do świadczeń medycznych.
Podstawowa opieka zdrowotna
W Województwie Śląskim funkcjonuje wystarczająca sieć placówek podstawowej opieki zdrowotnej. W zdecydowanej większości są to placówki niepubliczne.
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Za celowe uznaje się koncentrowanie placówek podstawowej opieki zdrowotnej oraz ich większą integrację z pozostałymi zakresami świadczeń.
Stomatologia
Bardzo gęsta sieć placówek o stosunkowo wysokim standardzie świadczeń.
Brak danych oceniających obiektywnie działanie tego sektora.
Z pojawiających się doniesień prasowych wynika, że w Polsce około 30 %
populacji nie korzysta z usług stomatologicznych.
Należy podjąć działania poprawiające dostępność w tym zakresie, szczególnie w odniesieniu do dzieci i młodzieży.
Pragniemy przypomnieć, że to za rządów Prawa i Sprawiedliwości nakłady na
ochronę zdrowia wzrosły o 1/4, tj. o 12 mld zł. 
Wzrost finansowania umożliwił rekordowe podniesienie wynagrodzeń służby
zdrowia, średnio o 30%.  Ponadto środowisko lekarskie doczekało się uregulowań dotyczących kwestii czasu pracy: dyżur medyczny został zaliczony do czasu
pracy. 
Wprowadzona została ustawa o państwowym ratownictwie medycznym, która
zalegalizowała zawód ratownika medycznego. Jej nowoczesne rozwiązania, zapewniające spójną współpracę wszystkich służb ratowniczych budzą zainteresowanie w innych krajach europejskich. 
Musimy powrócić do Programu ochrony zdrowia Profesora Zbigniewa Religii. 
Tylko realizacja tego Programu zapewni mieszkańcom Województwa Śląskiego bezpieczeństwo zdrowotne.

Edukacja
Wstęp
Prawo i Sprawiedliwość pragnie, aby polska szkoła była miejscem kształtowania pięknych charakterów i postaw patriotycznych, pozwalała na odkrywanie
i rozwój talentów, uczyła solidnej pracy, a nauka w niej stanowiła źródło radości,
satysfakcji i sukcesów w całym życiu.
Stan obecny
Mówimy stanowcze NIE postępującej liberalizacji rynku podręczników szkolnych. W roku 2008 rząd Platformy Obywatelskiej wprowadził nowelizację do
Ustawy o systemie oświaty, która znosi bardzo jasne zasady określające, że
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szkoła mogła stosować tylko jedynie trzy podręczniki dla jednego przedmiotu
i musiały one być używane minimum trzy lata.  Koszt podręczników i przyborów
szkolnych dla rodziny posiadającej trójkę dzieci to ponad 2500 zł. Kluczowa jest
także kwestia, jakie kroki poczynił rząd PO, aby zachować zerową stawkę podatku VAT na podręczniki szkolne. 
Prawo i Sprawiedliwość jest za ograniczeniem liczby podręczników dla danego przedmiotu, zwiększeniem wysokości wyprawki szkolnej i zachowaniem zerowej stawki VAT dla podręczników szkolnych. Oczekujemy także spełnienia obietnic wyborczych z kampanii prezydenckiej i przywrócenia 50% ulgi dla studentów
na przejazdy środkami komunikacji. 
Poziom wykształcenia mieszkańców Województwa Śląskiego przedstawia się
niekorzystnie na tle innych zurbanizowanych województw.  Odsetek osób z wykształceniem wyższym jest jednym z niższych w skali kraju. Ilość niektórych typów
placówek specjalistycznych z zakresu opieki, wychowania, profilaktyki, pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy kultury jest niezadawalająca.  Dotyczy to
także kształcenia praktycznego i nauki dla dorosłych.  Bardzo wiele budynków
szkół czeka na wykonanie podstawowych remontów, takich jak wymiana podłóg, stolarki okiennej.  Brakuje sal gimnastycznych, boisk, solidnych ławek, mebli i podstawowych pomocy naukowych.  Nie ma standardów, według których
zagwarantowane byłoby zatrudnienie w szkołach pedagogów czy bibliotekarzy,
a więc w wielu szkołach ich się po prostu nie zatrudnia, albo zatrudnia na ułamek etatu.  Nie ma pieniędzy na zajęcia profilaktyczne.  Likwiduje się gabinety
lekarskie i stomatologiczne. 
Mówimy stanowcze NIE powstawaniu sklepów z tzw.  „legalnymi narkotykami”, czyli dopalaczami.  Nieudolność rządu, a szczególnie ministerstw zdrowia
i sprawiedliwości, w zakresie tworzenia przepisów zabraniających sprzedaży tych
środków jest porażająca. 
Prawo i Sprawiedliwość jest za bezwzględnym zakazem sprzedaży jakichkolwiek produktów tzw. „kolekcjonerskich” w sklepach specjalnie tworzonych przez
dilerówznajdujących się często w bezpośredniej bliskości szkół.  To niedopuszczalne w Państwie prawa!
Kluczowym problemem współczesnej rzeczywistości jest wysokie bezrobocie. 
Ważną rolę w przełamywaniu tendencji wzrostu bezrobocia może odegrać jakość
edukacji.  Dzisiaj nie uwzględnia ona niskiego popytu na pracę, system kształcenia zawodowego młodzieży odznacza się małą elastycznością, w znacznym
stopniu jest niedostosowany do wymogów rynku pracy, kierunki kształcenia nie
są dostosowane do gospodarki rynkowej oraz lokalnego rynku pracy i europej-
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skiego rynku pracy. W zakresie szkolnictwa zawodowego muszą nastąpić istotne
zmiany, również jeżeli chodzi o kształcenie policealne, którego absolwenci mają
największe problemy ze znalezieniem pracy. 
Działania
Nadrzędnym działaniem Prawa i Sprawiedliwości będzie sporządzenie wieloletniej strategii oświaty wojewódzkiej. 
Przez okres czterech lat ekipa Platformy Obywatelskiej rządząca Województwem Śląskim nie podjęła prac nad stworzeniem kompleksowej strategii rozwoju
oświaty wojewódzkiej.
Główne obszary działań dla Województwa Śląskiego w oparciu o Strategię
Rozwoju Województwa Śląskiego oraz Programu Prawa i Sprawiedliwości to
podniesienie rangi szkolnictwa zawodowego w Województwie Śląskim
poprzez:
stworzenie mapy sieci szkół zawodowych ponadgimnazjalnych, policealnych
oraz wyższych szkół zawodowych,
stworzenie mapy deficytowych kierunków kształcenia,
zwiększenie liczby ośrodków akademickich w subregionach o najniższej liczbie szkół wyższych zawodowych np. subregion zachodni,
podniesienie rangi szkolnictwa zawodowego poprzez przekształcanie kolegiów nauczycielskich w wyższe szkoły zawodowe,
stały monitoring szkolnictwa zawodowego w odniesieniu do zapotrzebowania
rynku pracy,
wzmocnienie współpracy z cechami rzemieślniczymi, izbami gospodarczymi
upowszechnienie programów praktyk zawodowych kształtujących postawy
przedsiębiorcze,
wypożyczanie podręczników. 
Należy stworzyć system, w którym uczestniczyliby Urzędy Marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Pracy oraz przedstawiciele służb Wojewody, których zadaniem
byłoby określanie zapotrzebowania na kadrę w konkretnych zawodach wynikające z planowanych procesów prorozwojowych i inwestycyjnych w danym regionie. 
Proponujemy także systemowe rozwiązania mające na celu zachęcenie pracodawców do udostępniania własnych stanowisk pracy i wyspecjalizowanej kadry
poprzez stworzenie systemu stypendiów dla uczniów szkół zawodowych wszystkich typów. Stypendia miałyby charakter celowy, z nich uczeń opłacałby zajęcia
praktyczne realizowane u pracodawcy. Uelastycznieniem systemu i próbą związania ucznia z pracodawcą byłaby możliwość zawarcia umowy pomiędzy uczniem
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a pracodawcą o nie wnoszeniu opłat za naukę zawodu w zamian za zobowiązanie do zawarcia umowy o pracę z danym pracodawcą na czas określony np. 
2 lat po zakończeniu nauki. Istnieje potrzeba intensywnych prac nad tworzeniem
rynku pomocy dydaktycznych, opracowywania podręczników uwzględniających
zmieniające się technologie i innowacje w gospodarce oraz doskonalenia nauczycieli i instruktorów zawodu we współpracy z państwowymi uczelniami zawodowymi, związkami pracodawców czy wręcz firmami. 
Upowszechnienie doradztwa zawodowego dla szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Doradca zawodowy w szkołach gimnazjalnych.
Sprawą kluczową dla przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy jest
stworzenie systemu oraz objęcie doradztwem zawodowym wszystkich uczniów
gimnazjów. Za pomocą różnorodnych narzędzi diagnostycznych, testów psychologicznych służących badaniu sprawności intelektualnej, zainteresowań, specjalnych uzdolnień należy pomóc młodym ludziom dokonać trafnego wyboru zawodu.  Na tym etapie kształcenia powinny nastąpić pierwsze kontakty uczniów
z pracodawcami. 
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
Większy strumień funduszy europejskich na zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne, dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań. 
Dziś sytuacja wygląda tak, że pieniądze przeznaczone na edukację, szerokim
łukiem omijają konkretne szkoły, a bogatym strumieniem wpływają do firm gromadzących się wokół szkół. Chodzi tu przede wszystkim o firmy, które odpowiadając na zapotrzebowanie stale reformowanego szkolnictwa, edukują i przeszkalają
nauczycieli, dyrektorów szkół i urzędników oświatowych.  Samonapędzająca się
maszyna zbędnych szkoleń, jako nigdy niekończącego się źródła pieniędzy. Beneficjantami pieniędzy w szkolnictwie są również realizatorzy przeróżnych programów
typu: „Komputer dla każdego ucznia”, który zakończył się wydaniem 16 mln PLN
na szkolenie nauczycieli i ani jednym laptopem dla ucznia. Tymczasem na zajęcia
pozalekcyjne rozwijające uczniów nie ma pieniędzy. Brakuje ich również na organizację olimpiad przedmiotowych, które wyłaniają przecież talenty. 
Zwiększenie środków na stypendia dla uczniów uzdolnionych
Prawo i Sprawiedliwość jest za skierowaniem większego strumienia środków europejskich przeznaczonych na finansowanie stypendiów dla uczniów zdolnych. Wielkim pro-
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blemem sprawnego wykorzystania pieniędzy przeznaczonych na stypendia jest biurokracja.  Postulujemy maksymalne uproszczenie procesu wnioskowania i dokumentowania
działań w okresie pobierania stypendium. 
Zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na wyprawki szkolne i dożywianie
uczniów. 
Wielkość i liczba wyprawek szkolnych proponowanych przez rząd jest dalece niewystarczająca.  Rząd Platformy Obywatelskiej wielokrotnie obiecywał, iż żadne dziecko
z rodziny o niskich dochodach nie będzie miało problemów z zakupem podręczników
i nie będzie w czasie nauki w szkole głodne. Domagamy się spełnienia obietnic poprzez
centralne zwiększenie środków przeznaczonych na dożywianie i wyprawki szkolne dla
uczniów polskich szkół. 
Przedszkola dostępne dla wszystkich dzieci
Zwiększenie liczby przedszkoli poprzez partycypowanie samorządu województwa. 
Rząd Platformy Obywatelskiej nakłada na samorządy ogromne koszty budowy i utrzymania nowych i już istniejących przedszkoli, bez zaangażowania środków bezpośrednio
z budżetu państw. Do dziś nie ustanowiono żadnego realnego mechanizmu finansowania tego zadania. Dysproporcja między udziałem dzieci w wychowaniu przedszkolnym
z miasta i ze wsi jest ogromna.  Tylko sprawiedliwy mechanizm finansowania tego zadania z budżetu państwa, którego obecnie brak, jest w stanie zahamować pogłębianie
się różnić między tymi środowiskami. Małe punkty przedszkolne i zespoły przedszkolne,
korzystające ze środków unijnych, miały być alternatywą dla drogich przedszkoli samorządowych i wypełnić deficyt miejsc przedszkolnych.  Niestety, ale w skali kraju proces
tworzenia tych struktur nie otrzymał wsparcia ze strony MEN. Najwyższy czas, aby wychowanie przedszkolne zaczęło być finansowane nie tylko przez samorządy i samych
rodziców, którzy płacą bardzo duże pieniądze za swoje dzieci w przedszkolach. 
Prawo i Sprawiedliwość posiada kompleksowy program finansowania tworzenia nowych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. 
Zwiększenie liczby placówek wychowawczych, resocjalizacyjnych
i opiekuńczych
Organizacja w każdej gminie oddziałów gimnazjów dla dorosłych z możliwością edukacji uczniów od 16-17 roku życia. Analiza potrzeb w zakresie ewentualnego rozszerzenia sieci placówek resocjalizacyjnychPoprawa jakości kształcenia. 
Prowadząca do wzrostu kompetencji mieszkańców województwa poprzez (odniesienie do strategii – str. 51):
wzmocnienie roli procesu wychowawczego szkół,
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podniesienie rangi wychowania patriotycznego poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych gimnastyki korekcyjnej, edukacji regionalnej,
wprowadzenie zajęć podstaw ekonomii, przedsiębiorczości już na poziomie
szkół gimnazjalnych,
wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne,
dokształcanie nauczycieli. 
Szkoła powinna ponadto aktywnie uczestniczyć w procesie wychowawczym
uczniów i współpracować w tym zakresie z rodziną, a także instytucjami społecznymi i placówkami doskonalenia nauczycieli, promując i rozwijając postawy kreatywne, przedsiębiorcze, a także tolerancję i otwartość.  Niezbędne jest wzmocnienie
roli szkoły jako lokalnego centrum kultury, kształcenia ustawicznego i aktywności
obywatelskiej – włączanie szkół w realizowanie polityki edukacyjnej, społecznej,
zatrudnienia i rozwoju. Wyposażenie szkół, placówek edukacyjnych, placówek doskonalenia nauczycieli i uczelni w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie do prowadzenia badań powinno zapewnić nabycie kompetencji kluczowych
w zakresie technologii informatycznych, języków obcych i kwalifikacji zawodowych. 
Pragniemy Państwu przypomnieć działania rządu Prawa
i Sprawiedliwości.
Rozpoczęto rządowy Program „Zero tolerancji”, którego realizacja miała
trwać od 2007 do 2013 roku:
– Podstawowym zadaniem programu była poprawa bezpieczeństwa w szkołach,
Zakładał, m.in.: przeciwdziałanie przemocy fizycznej i psychicznej wśród uczniów,
agresji prześladowaniu, zażywanie narkotyków czy spożywanie alkoholu. 
– Zakładał przywrócenie właściwych proporcji między prawami, a obowiązkami uczniów.  Wprowadzał monitoring wizyjny w szkołach i innych placówkach oświatowych. 
Wprowadzono Program „Bezpieczna szkoła”.  Nauczyciele uzyskali ustawowy status funkcjonariuszy publicznych, i w ten sposób zagwarantowano im
ochronę prawną, co oznacza, że czyny popełnione na ich szkodę są ścigane
z urzędu, a nie jak wcześniej z oskarżenia prywatnego:
– Zaostrzono kary za stosowanie przemocy fizycznej wobec nauczycieli oraz
za naruszanie ich nietykalności osobistej bądź znieważanie. 
– Zwiększono pomoc materialną dla uczniów. 
Wprowadzono nowe, korzystne zasady funkcjonowania szkół wyższych, którym zapewniono odpowiedni poziom kształcenia. 
Wprowadzono nauczycielom korzystniejsze przepisy emerytalne. 
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Przeznaczono znacznie więcej pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli i subwencję oświatową, dla JST. 
Rósł prestiż i autorytet zawodu nauczyciela. 
Po wygranych wyborach Platforma Obywatelska zaniechała realizacji
obu tych programów.
Na efekty nie trzeba było długo czekać.  Platforma Obywatelska w naszym
województwie realizuje politykę w dziedzinie edukacji , w myśl zasady rządu Donalda Tuska, że najlepszą polityką – jest brak strategii rozwoju edukacji – róbta
co chceta. 
Nauczyciele są obrażani, poniewierani przez bezkarnych chuliganów klasowych i bandy uczniowskie, nafaszerowanych różnymi używkami, do narkotyków włącznie. 
Nauczyciel z obawą wchodzi do klasy, gdzie traktowany jest jak intruz. 
Rodzice z obawą posyłają dzieci do szkoły, wszak nie mają pewności, czy
dziecko wróci zdrowe, i czy w ogóle wróci. 
Czy takiej szkoły rzeczywiście pragniemy dla swoich dzieci?!
A jeśli nie,
to powiedzmy Platformie Obywatelskiej
DOŚĆ
w nadchodzących wyborach!

Kultura
Jako Prawo i Sprawiedliwość uważamy, że kultura Polska z jej bogactwem
regionalnym, musi zachować swój własny polski, narodowy charakter. 
Kultura jest wyrazem społeczności ludzkich, a zwłaszcza narodu.  Człowiek
tworzy kulturę we wspólnocie z innymi. 
Kultura jest przede wszystkim dobrem wspólnym narodu.  „Kultura polska –
jak przemawiał Ojciec Święty do młodzieży na Wzgórzu Lecha w 1979r.– jest
dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków. 
Ona wyodrębnia nas jako naród”. To wskazanie na kulturę, jako fundament
życia narodowego wyszczególnia Jan Paweł II w kontekście zobowiązań narodu
wobec kultury, bo „tylko tworząc kulturę można ją zachować”. 
Kultura jest równocześnie dana i zadana, a jej dziedzictwo wymaga wierności, pomnażania i przekazywania następnym pokoleniom. 
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Kultura narodu jest podstawową szkołą życia: Jest ona nieustającą szkołą
rzetelnego i uczciwego patriotyzmu. 
„Województwo Śląskie posiada cenne i trwałe wartości wymagające podtrzymania,
wśród których najistotniejsze to: silna wiara chrześcijańska zakorzeniona w rodzinach
i związana z nią tradycja i kultura, więzi międzypokoleniowe, rodzina, aspiracje życiowe i zawodowe społeczności, etos pracy, aktywność i przedsiębiorczość młodych ludzi,
wysokie poczucie przynależności i identyfikacji z „małymi ojczyznami” w warunkach
globalnej transgraniczności, dziedzictwo duchowe i materialne regionu.”
Będziemy dbać o rozwój kultury oraz ochronę jej dziedzictwa.  Udzielimy
wsparcia środowiskom twórczych oraz zwiększymy uczestnictwo mieszkańców
w kulturze. 
W Województwie Śląskim posiadamy liczna bazę instytucji i placówek kultury,
należących do samorządów różnych szczebli. 
Działania.
1.	 Utworzenie Wojewódzkiej Rady Kultury, jako kreatora rozwoju kultury w regionie. 
2.	 Utrzymać mecenat sejmiku Województwa Śląskiego w sferze kultury dla zapewnienia dalszego wzrostu nakładów na kulturę. 
3.	 Zwiększać poziom finansowania ochrony zabytków. 
4.	 Realizować duże projekty w sferze infrastruktury kultury Województwa Śląskiego. 
5.	 Wspierać młodych twórców. 
6.	 Ułatwić dostęp do kultury, szczególnie ludziom młodym. 
7.	 Troszczyć się o zachowanie dziedzictwa narodowego. 
8.	 Wspierać rozwój programów edukacji kulturalnej i patriotycznej. 
9.	 Umacniać publiczne media w pogłębianiu ich roli w pielęgnowaniu polskiej
świadomości narodowej i kultury. 
10.	Wspierać i promować czytelnictwo, szczególnie wśród młodych i najmłodszych odbiorców kultury. 
11.	Promować kulturę poza granicami regionu i kraju. 
Środki unijne na rozwój kultury.
Kultura narodowa jest największym skarbem, który należy pielęgnować
i wzbogacać.  Szansą dla rozwoju infrastruktury kultury w najbliższych latach są
fundusze Unii Europejskiej. Decyzją rządu PiS kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znalazły się wśród priorytetów Programu Operacyjnego. 
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W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata
2007-2013 przeznaczono w Priorytecie IV Kultura 63 274 160 EUR przeznaczonych na rozwój infrastruktury, systemu informacji kulturalnej i promocję. Niestety
i w tym Priorytecie realizacja nie jest najlepsza. 
Inwestycje
Dokończymy rozpoczęte najważniejsze inwestycje w sferze kultury ujęte w wieloletnim planie inwestycyjnym: Budowa nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach, Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej (Skansen
Królowa Luiza), rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach, rewitalizacja Zespołu
Pałacowo-Parkowego w Koszęcinie, Śląska Internetowa Biblioteka zbiorów zabytkowych, adaptacja budynku Teatru Śląskiego tzw. Malarnia, budowa nowego obiektu
wielofunkcyjnego na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie. 
Samorząd organizatorem, patronem i mecenasem kultury
Samorząd musi być mecenasem kultury – należy zdecydowanie odrzucić koncepcję liberałów, głoszące wycofanie się samorządu z tego obszaru. W ramach
mecenasu będziemy stymulować działania na rzecz rozwoju bazy materialnej
kultury.  Powinny w nich uczestniczyć przede wszystkim samorządy dysponujące
środkami finansowymi w ramach Programu Rozwoju Subregionów – priorytet
„Infrastruktura kultury” oraz sponsorzy prywatni. 
W oparciu o „Wojewódzki program opieki nad zabytkami w Województwie
Śląskim na lata 2010-2013” będziemy wspierać działania właścicieli lub posiadaczy zabytków dla ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego Województwa Śląskiego. Zwiększymy poziom finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków
w ramach otwartego konkurs ofert. 
Zrealizowanie tych zamierzeń, poprzez budowę nowych i przebudowę istniejących obiektów pozwoli na wdrożenie programów powszechnego uczestnictwa
w wysokiej kulturze.  Powstanie przestrzeń dla działalności i podwyższenia poziomu lokalnych zespołów artystycznych, a także poznawania oferty kulturalnej
pochodzącej z innych ośrodków w kraju i za granicą. 
Na wsparcie zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa
kulturowego zgodnych z zapisami „Strategii rozwoju kultury w Województwie
Śląskim na lata 2006-2020” o zasięgu lub znaczeniu regionalnym, zwiększymy
dotychczasową pulę środków pieniężnych na otwarty konkurs ofert na zadania
publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kul-
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turowego. Oprócz instytucji kultury z budżetu wojewódzkiego będziemy wspierać
także indywidualnych twórców oraz środowiska kultury poprzez stypendia i nagrody. 
Będziemy wspierać działające w naszym województwie trzy regionalne ośrodki
kultury – w Bielsku-Białej, w Częstochowie oraz w Katowicach, których działanie
obejmuje doskonalenie zawodowe i specjalistyczne pracowników, animatorów
i twórców kultury, poradnictwo, promocję zespołów artystycznych i twórców kultury, gromadzenie i przetwarzanie informacji o stanie kultury w regionie, wspomaganie inicjatyw kulturalnych instytucji kultury oraz prezentowanie wartości kultury
poprzez imprezy artystyczne i wystawy, inspirowanie działalności folklorystycznej,
mającej na celu ochronę, zachowanie i pielęgnowanie bogactwa kultury ludowej, dokumentowanie zjawisk folklorystycznych, ożywianie dostrzegalnych, a już
wygasających, przejawów twórczości ludowej. ROK-i są ponadto organizatorami
wielu ciekawych imprez lokalnych, regionalnych i międzynarodowych. 
Doceniamy i będziemy wspierać działalność naszych 6 Muzeów, 3 Teatrów,
Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego, Filharmonii Śląskiej, Opery Śląskiej w Bytomiu, Instytucji Filmowej Silesia Film, Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
oraz Biblioteki Śląskiej upowszechniających dziedzictwo kulturowe oraz promujących kulturę poza granicami regionu i kraju. 
Przywrócimy dumę ze swojego dziedzictwa.
Przywrócimy priorytetowe znaczenie polityce historycznej i kształtowaniu postaw patriotycznych.  Jednym ze środków budowania dumy Polaków ze swej historii oraz dokonań w sferze duchowej i materialnej będą kampanie społeczne adresowane do młodych, oparte na pozytywnym przekazie.  W ich ramach
będzie m.in. upowszechniona wiedza o przełomowych wydarzeniach w dziejach
Polski naszego regionu oraz o wybitnych postaciach. 
W szczególności będziemy pamiętać o kolejnych rocznicach trzech Powstań
Śląskich, rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” oraz wprowadzenia rocznicy
stanu wojennego i pacyfikacji KWK Wujek oraz o innych ważnych wydarzeniach
z dziejów Polski i Województwa Śląskiego. 
To właśnie na wniosek klubu radnych PiS został ogłoszony Rok 2009 Rokiem Wojciecha Korfantego, wielkiego Polaka i Ślązaka – przywódcy Powstań
Śląskich, szczególnie zwycięskiego, III Powstania Śląskiego.  Nad obchodami
Roku Wojciecha Korfantego honorowy patronat objął św.p.  Prezydent RP Pan
Lech Kaczyński. Natomiast premier Donald Tusk takiego honorowego patronatu odmówił. 
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Misja mediów publicznych
Stanowczo widzimy potrzebę umacniania publicznych mediów elektronicznych, pogłębianiu ich roli w pielęgnowaniu polskiej świadomości narodowej
i kultury.  Media publiczne mają realizować swą niezbędną misję tylko jako samodzielne instytucje publiczne mające ustawowo zagwarantowane, pozabudżetowe źródła finansowania. 
Czytelnictwo
Jedną z podstawowych dróg nabycia kompetencji kulturowej jest nadal czytelnictwo, mimo ekspansji komunikacji audiowizualnej.  Dlatego będziemy promować różnorodne akcje wspierające i promujące czytelnictwo, szczególnie
wśród młodych odbiorców kultury. Opowiadamy się za utrzymaniem najniższych
stawek VAT w przypadku książek. 
Promocja kultury
Jednym z ważniejszych zadań podejmowanych przez Województwo Śląskie
będzie promocja kultury poza granicami regionu i kraju poprzez prezentacje różnych dziedzin sztuki oraz współpraca międzynarodowa w tym zakresie. 
W naszych działaniach na rzecz rozwoju kultury będziemy wykorzystywać dorobek Kongresu Kultury Województwa Śląskiego, który odbędzie się 23-24 września 2010 roku.  Kongres ma zilustrować stan kultury w naszym województwie,
zdefiniować kierunki koniecznych zmian, aby wykorzystać możliwości, jakie daje
kultura dla zrównoważonego rozwoju Województwa Śląskiego. 
Przypominamy, że to za rządów PiS nastąpił:
Przełom w finansowaniu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
Zasadniczy przełom w zaniedbanej do tej pory dziedzinie ochrony zabytków,
Znacznie wzrosły środki wydatkowania na te cele z budżetu Państwa. 
Rząd PiS wsparty przez Pana Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego pielęgnował
i przywracał pamięć historyczną. 
Obecnie widzimy, że trwa ze wzmożoną siła walka o pamięć. 
Prawo i Sprawiedliwość nadal będzie strażnikiem pamięci historycznej, ponieważ jak nauczał Ojciec Święty Jan Paweł II:
„Naród bez pamięci nie ma przyszłości.”
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Tereny wiejskie i rolnictwo
Wstęp
Województwo Śląskie postrzegane jest jako region przede wszystkim przemysłowy, zurbanizowany, o marginalnym rolnictwie.  Trzeba zmienić ten stereotyp, gdyż tereny wiejskie stanowią 43% powierzchni naszego regionu i żyje tu
około 990 tys.  mieszkańców, co stanowi 21% ludności województwa.  Na 167
gmin Województwa Śląskiego, 118 to gminy o charakterze wiejskim.  Specyfiką
naszego regionu jest występowanie sołectw w obrębie administracyjnym miast. 
Mimo to włączone w miasta sołectwa poprzez kultywowanie tradycji nie zatraciły
charakteru wiejskiego.  Nie trudno też zauważyć zwiększającego się osadnictwa
mieszkańców miast na terenach wiejskich. 
Szczególne zaniedbania rządzącej PO w kraju i naszym województwie widzimy na obszarach wiejskich i w rolnictwie. 
W 2010 roku wydatki na rolnictwo i rozwój wsi są najniższe w ostatnich latach. 
Klub PiS w sejmiku zgłosił projekt uchwały – apel do rządu Premiera Donalda
Tuska o uzupełnienie polskich Priorytetów o Priorytet wieś i rolnictwo w czasie
polskiej prezydencji w UE, w drugiej połowie 2011 roku. 
Niestety nasza uchwała została odrzucona przez Klub Platformy Obywatelskiej. 
Z racji wielkiego potencjału rolniczego Polska powinna aktywnie
kreować Wspólną Politykę Rolną
Polska musi przemówić silnym głosem w sprawie przyszłości WPR. 
Program PiS to ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, stabilne rolnictwo
oraz zagospodarowane obszary wiejskie jako atrakcyjne miejsce zamieszkania,
pracy i rekreacji. 
Troską naszą jest stabilność i dobra przyszłość naszej wsi, w myśl zasady:
„Każde sołectwo jest ważne, tak jak każdy rolnik jest ważny i każdy mieszkaniec wsi.”
Dwa lata rządów Prawa i Sprawiedliwości potwierdziły w praktyce realizację naszego programu:
Przestaliśmy być wielkim niemową w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR)
w UE. 
Poprawa sytuacji na wsi. 
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Nowa efektywna polityka rolna. 
Zdecydowana poprawa sytuacji dochodowej rolnictwa i przetwórstwa rolno
spo|ywczego. 
Jak obecnie wygląda sytuacja w polskim rolnictwie i gospodarce żywnościowej?
Rząd nie ma strategii dla polskiego rolnictwa:
Rosną ceny środków produkcji rolnej, a niskie ceny zbóż, warzyw, mięsa
i mleka zmniejszyły opłacalność produkcji. 
Zniszczony został polski rynek cukru. 
Chaos zapanował w administracji rolnej. 
Działania
Ożywienie małych miast poprzez rozwój niszowy. 
Odbudow i rozwój lokalnego rynku rolnego i małego przetwórstwa. 
Uruchomienie powiatowych i gminnych centrów rozwoju. 
Utworzenie hurtowego rynku produktów rolnych. 
Podniesienie jako[ci infrastruktury oraz urbanistyki i sanitacji wsi. 
Wzmocnienie pozycji gospodarstw rodzinnych. 
Wzmocnienie rolniczo-gospodarskiej sfery produkcyjnej oraz wspieranie dziaBaD dotyczcych rentowno[ci gospodarstw rodzinnych. 
Konsekwentne wdrażanie przyrodniczo przyjaznych systemów produkcji rolniczej oraz promowanie przedsiębiorczości i produktów regionalnych, tradycyjnych czy ekologicznych. 
Wzmocnienie systemu edukacji, w tym kursowego kształcenia w nowych
umieętnościach i podwyższania kwalifikacji zawodowych. 
Budowanie i wspieranie regionalnego systemu współdziałania instytucji otoczenia rolnictwa i terenów wiejskich. 
Wspieranie turystyki wiejskiej i agroturystyki przez racjonalne kształtowanie infrastruktury oraz waloryzację i ochronę przestrzeni rolniczej, krajobrazu wiejskiego i wartości kulturowych
Bezwzgldne zakazanie stosowania GMO. 
Strategiczne kierunki żywnościowe oraz poza żywnościowe
Wspierać będziemy strategiczne kierunki żywnościowe w naszym województwie:
1.	 Bydło mleczne oraz owce i kozy — produkcję masła, śmietany, serów. 
2.	 Drób nieśny wolnowybiegowy – produkcję jaj. 
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3.	 Kierunki mięsne – głównie trzoda chlewna, chów gęsi i rybactwo. 
4.	 Rozwój produkcji orzechów laskowych i przetwórstwa owoców miękkich. 
Strategiczne kierunki poza żywnościowe:
1.	 Produkcja biomasy na cele energetyczne. 
2.	 Biopaliwa – biodisel, biogaz, etanol. 
3.	 Szkółkarstwo
Przedstawione wyżej siedem kluczowych kierunków generuje szereg kierunków towarzyszących, np. pełne wykorzystywanie użytków zielonych, rozwój małego przetwórstwa gospodarskiego, produkcję sadowniczą, zielarską, itd. 
Tylko realizacja programu PiS na rzecz wsi i rolnictwa zapewni dynamiczny rozwój gmin i obszarów wiejskich w poszczególnych sołectwach, a rolnikom i mieszkańcom wsi oraz małych miasteczek warunki do godnego życia
i pracy, do rozwoju edukacji, kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku.
W przeciwieństwie do Platformy Obywatelskiej, Prawo i Sprawiedliwość słowa dotrzymuje, co potwierdził rząd Pana Premiera Jarosława Kaczyńskiego swoimi działaniami na rzecz wsi zasobnej i nowoczesnej.

Ochrona środowiska
Ochrona środowiska naturalnego przy zrównoważonym rozwoju województwa. 
Stan obecny
Chociaż stan środowiska naturalnego w Województwie Śląskim ulega sukcesywnie poprawie, jednak postępuje o wiele za wolno, w stosunku do zagrożeń,
które są ciągle zbyt duże.  Na terenie Województwa Śląskiego stan środowiska
naturalnego w dużym stopniu jest zróżnicowany. 
Do istotnych problemów ekologicznych należą zanieczyszczenia wód powierzchniowych, ilość wytwarzanych ścieków komunalnych, odpadów przemysłowych i innych, oraz emisja pyłów i gazów. 
Na ekologicznym obrazie regionu ciążą zaszłości z minionych dziesięcioleci. 
Są one szczególnie drastyczne w gospodarce odpadami. 
Ze względu na przemysłowy charakter województwa oraz wysoką gęstość zaludnienia, region zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem ilości wytwarzanych ścieków przemysłowych i komunalnych. 
Głównymi przyczynami zanieczyszczenia wód powierzchniowych są:
nieoczyszczone i niedostatecznie oczyszczone ścieki komunalne,
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ścieki z zakładów przemysłowych,
zasolone wody dołowe z odwadniania kopalń. 
Działania
Nasze działania skoncentrujemy m.in. na usuwaniu barier uniemożliwiających
skuteczną realizację programu ochrony środowiska w Województwie Śląskim. 
Wszak produkowanie kolejnych opasłych tomów środowiskowych utonie
w gąszczu barier przepisów i biurokratycznych zarządzeń. 
Opowiadamy się stanowczo za utrzymaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, który jest funduszem realnie wspierającym inwestycje proekologiczne w naszym województwie oraz dźwignią do pozyskiwania środków unijnych. Jego
działanie od lat przyczynia się znacząco do ekorozwoju naszego województwa. 
Podejmiemy działania nad stworzeniem strategii zaopatrzenia w wodę pitną
mieszkańców Województwa Śląskiego. 
Ochrona powietrza
Będziemy wspierać redukcję niskiej emisji, głównie pochodząca w domowych
palenisk.  Niska emisja to ok.  75% emisji gazów, głównie CO2.  Niestety od 1
stycznia 2010roku inwestycje, mające na celu redukcję niskiej emisji uległy zatrzymaniu. Powód – rząd Donalda Tuska odebrał Fundusze Ochrony Środowiska
gminom i powiatom, przez co pozbawił gminy i powiaty wsparcia, tych jakże
koniecznych inwestycji ekologicznych. 
Domagamy się stanowczo przywrócenia Funduszy Ochrony Środowiska gminom i powiatom. 
Ochrona wód
Będziemy wspierać budowę sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. 
Gospodarka odpadami
Odpady to największy problem ekologiczny w Województwie Śląskim. Będziemy wspierać budowę bezpiecznych składowisk, wspierać segregację odpadów. 
Nadal pozostaje temat budowy termicznych spalarni odpadów. 
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych.
Jednym z podstawowych działań ochrony środowiska w Województwie Śląskim, ujętym w ten sposób także w „Programie Ochrony Środowiska” jest rewitalizacja, tj. przekształcenie terenów przemysłowych i zdegradowanych. 
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Na podstawie danych za rok 2004-2005 (ostatnie takie dane) zarejestrowanych zostało 487 terenów wskazanych przez gminy, powiaty i inne podmioty,
o łącznej powierzchni 11304,8 ha. 
Są to tereny zagrażające środowisku i zdrowiu ludzi, ale są też tereny przydatne do pełnienia nowych funkcji gospodarczych, usługowych czy rekreacyjnych. 
Niestety obecnie funkcjonująca baza danych o terenach poprzemysłowych nie
jest platformą ogólnie dostępną, nie wiedzieć dlaczego?
Wszak to właśnie dzięki aktywnej polityce informacyjnej o tych terenach
i możliwościach wsparcia dla inwestorów, możemy odzyskać wiele terenów pod
nowe inwestycje. 
A nasze miasta powszechnie cierpią na brak terenów inwestycyjnych.  Tymczasem nadal na drodze realizacji tego jakże ważnego celu, tj.  przekształcenie
terenów poprzemysłowych i zdegradowanych Województwa Śląskiego stoją przeszkody m.in.:
brak wiedzy o aktualnym stanie oraz stopniu degradacji tych terenów,
brak interaktywnej mapy elementów przyrodniczych, która stanowiłaby podstawę do uzyskania zbiorczej informacji o wybranym terenie,
nieegzekwowanie zasady „zanieczyszczający płaci”,
problemy prawno – własnościowe terenów,
śladowe zaangażowanie ze strony rządzących, czego wynikiem jest brak odpowiednich narzędzi prawnych i finansowych. 
Utworzona w latach 2004-2006 i wprowadzona do RSIP baza terenów poprzemysłowych posiada zasadnicze wady:
nie jest dostępna publicznie, a jedynie dla osób uprawnionych,
nie jest aktualizowana, ponieważ zakładane procedury jej aktualizacji nie
sprawdziły się. 
Działania
Uczynimy wszystko, aby wreszcie przełamać niemoc urzędniczą w tej dziedzinie, jakże ważnej dla Województwa Śląskiego. 
Rozpoczniemy usuwanie barier uniemożliwiających skuteczną realizację programu ochrony środowiska. 
Usuwanie barier.
Bariery ekonomiczne.
Skomplikowane i długotrwałe procedury pozyskiwania środków europejskich. 
Bariery instytucjonalne:
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brak koordynacji, odpowiedzialności i kontroli realizacji Programu,
niejasny podział kompetencji w podejmowaniu decyzji na szczeblu lokalnym
i regionalnym,
brak spójności w realizacji działań z zakresu ochrony środowiska z planami
zagospodarowania przestrzennego,
złożone i mało przejrzyste procedury dla przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska. 
Bariery formalno – prawne:
niespójne zapisy w prawie powodujące liczne wątpliwości interpretacyjne
i spory kompetencyjne jednostek administracji państwowej,
brak lub niewystarczające narzędzia prawne stymulujące zwiększenie ekoinnowacji (nowości technologiczne) w przedsięwzięciach inwestycyjnych na
rzecz ochrony środowiska,
problemy własnościowe terenów inwestycyjnych. 
Bariery informacyjne.
Bariery informacyjne stanowią jeden z najważniejszych problemów w skutecznej realizacji Programu, a w szczególności w jego jasnym i nieskomplikowanym
monitorowaniu. Dotyczą one m.in.:
braku prawnego obowiązku udostępnienia danych,
braku jednolitej bazy danych o środowisku, z dostępem dla społeczeństwa,
braku odgórnie wytycznych wskaźników do monitorowania Programu. 
Ta skala barier paraliżujących skuteczną realizację ochrony środowiska w Województwie Śląskim świadczy o nieudolności i braku kompetencji w sprawowaniu władzy przez Platformę Obywatelską.
Czas na zmiany!

Transport i komunikacja
Wstęp
Strategia rozwoju Województwa Śląskiego podkreśla, że rozwój regionu powinien się opierać między innymi na rozbudowie nowoczesnego systemu transportowego. Obniżenie kosztów transportu, w tym zmniejszenie jego oddziaływania na środowisko odbywać się powinno – między innymi – poprzez tworzenie
warunków dla dalszego intensywnego rozwoju transportu kolejowego oraz wzrost
jakości usług świadczonych przez transport publiczny.  W ramach priorytetu C
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(rozbudowa oraz unowocześnienie systemu transportowego i komunikacyjnego)
realizowane będą cztery cele strategiczne, z których dwa dotyczą:
zwiększenia dostępności komunikacyjnej regionu – w szczególności poprzez
poprawę stanu istniejących dróg kolejowych
udrożnienia i integracji układu komunikacyjnego regionu – w szczególności
poprzez rozbudowę i zintegrowanie publicznego transportu pasażerskiego
oraz tworzenie zintegrowanego systemu przewozów pasażerskich. 
Obszar Województwa Śląskiego jest położony na przecięciu europejskich korytarzy
transportowych wschód – zachód i północ – południe (drogowych i kolejowych). Ze
względu na silną dominację przemysłu w poprzednich dziesięcioleciach, na Śląsku istnieje dobrze rozbudowana infrastruktura transportowa, jednak jest ona w dużym stopniu zdegradowana na skutek zaniedbań, które można zaobserwować w całym kraju,
a dodatkowo na skutek działania szkód górniczych. Wejście do Unii Europejskiej oraz
fundusze pomocowe mogą wydatnie pomóc w rozwiązaniu tych problemów. 
W ramach funkcjonowania zintegrowanego systemu transportu pasażerskiego
istnieje kilka podsystemów: kolejowy, tramwajowy i autobusowy.  System kolejowy
powinien ukształtować podstawowe osie obsługi transportem pasażerskim w aglomeracji.  W ramach systemu kolejowego będą funkcjonować: transport pasażerski
Eurocity i Intercity, ruch międzywojewódzki, ruch regionalny oraz kolej aglomeracyjna. Zadaniem systemu tramwajowego jest zapewnienie połączeń międzymiastowych
na kierunkach, które nie są obsługiwane przez kolej oraz połączeń wewnątrzmiejskich. Natomiast funkcja systemu autobusowego polega na zapewnieniu skomunikowania obszaru z węzłami przesiadkowymi na komunikację szynową. 
Przesiadki z innych systemów komunikacji zbiorowe wymagają przed wszystkim budowy zintegrowanych przystanków (funkcjonalnych i bezpiecznych węzłów
przesiadkowych posiadające duże parkingi i inne zaplecze w Systemie Park&Ride) umożliwiających dogodne i bezpieczne przesiadki. 
Działania
Kolej Regionalna Województwa Śląskiego.
Kolej jest środkiem transportu wykazującym generalnie najwyższą punktualność.  Niestety kolej obsługuje głównie centrum aglomeracji, nie penetrując
w przeciwieństwie do linii autobusowych licznych miast województwa. Na skutek
wielu zaniedbań, rola kolei w obsłudze województwa spadła do rozmiarów minimalnych. Realny popyt pasażerów spada z roku na rok. 
Przyczyną tego stanu rzeczy jest nieodpowiednia i niedostosowana do potrzeb
oferta rozkładowa przewoźnika PKP PR. 
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Wyraźny regres udziału kolei w obsłudze ruchu wewnętrznego jest powodem
niskiej dostępności kolei (np.: Rybnik-Katowice, Bytom-Gliwice, Katowice-Dąbrowa Górnicza), brak cyklicznego charakteru rozkładu jazdy, niewłaściwa lokalizacja przystanków kolejowych (długie dojście pasażera do przystanku / jest
za długie), brak wspólnego biletu z obowiązującymi systemami taryfowymi (brak
integracji taryfowo-biletowej). 
Ociężałe, niesprawne organizacyjnie, niezorientowane na pasażera/klienta
PKP PR nie jest w stanie spełnić oczekiwanych postulatów i stanowią nieuzasadniony wzrost wydatków Samorządu Województwa na ich funkcjonowanie. 
Podejmiemy działania, polegające na:
1.	 Przejęciu infrastruktury kolejowej regionu (szyny, przystanki, trakcje) od PKP
PLK przez Samorząd Województwa (możliwość swobodnego inwestowania
w infrastrukturę, oraz skuteczna kontrola jakości świadczenia usług przez
przewoźników). 
2.	 Stworzeniu Lekkiej Kolei Miejskiej (LKM) na wzór aglomeracji Trójmiasto w ramach PPP (partnerstwo-publiczno-prywatne) z udziałem prywatnych operatorów kolejowych (np. wg wzoru województwa kujawsko-pomorskiego). 
3.	 Budowie nowych szlaków i rewitalizację zlikwidowanych połączeń tj.:
budowę i modernizację obiektów towarzyszących,
budowę węzłów przesiadkowych w systemie „park&rade”. 
Tramwaje, autobusy szynowe Województwa Śląskiego.
Atutem transportu tramwajowego jest całkowite wydzielenie na całej długości torowiska od drogi samochodowej, co eliminuje wpływ ruchu drogowego na tramwaje
(kolizje, etc.) oraz zapewnienie punktualności podróży i rozkładu jazdy oraz zapewnienie całodobowej komunikacji pomiędzy miastami Województwa Śląskiego.  Wysoka częstotliwość kursów linii tramwajowych stanowi przewagę konkurencyjną nad
transportem kolejowym i samochodowym. Komunikacja tramwajowa Województwa
Śląskiego ulega ciągłej degradacji.  Tabor i infrastruktura tramwajowa znajduje się
w tragicznym stanie.  Co więcej, władze samorządowe akceptują taki stan rzeczy. 
Następuje likwidacja tramwajów w miastach (np. Gliwice). Tramwaje śląskie kursują
ze średnią prędkością 15 ÷ 18 km/h tyle, co transport rowerowy. Brak zapewnienia
bezpieczeństwa pasażerów tramwaju (agresja, wandalizm). 
Komunikacja tramwajowa jest najwolniejsza (kolej, autobus), dla przykładu podróż na trasie Katowice-Sosnowiec planowo zajmuje 31 min a kolei 14
min, a autobus 19 min. Czas jazdy tramwaju jest dłuższy, lecz pewność dojazdu
w ciągu określonego czasu. 
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Podejmiemy działania – będziemy wspierać:
1.	 Rewitalizację połączeń tramwajowych (np.: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza). 
2.	 Rozwój i modernizację sieci tramwajowych. 
3.	 W ramach PPP wyłonienie prywatnych przewoźników/operatorów tramwajowych.  Wyznaczenie dla nich standardów taboru i obowiązku ich spełnienia. 
Inwestowanie w tabor, cenę za przejazd i rozkład jazdy (częstotliwość) spada na przewoźnika bez udziału Samorządu, ale z określoną regulacją (cena,
rozkład jazdy, częstotliwość),
4.	 Większą koncentrację patroli policyjnych i straży miejskich na trasach i przystankach tramwajowych. 
Transport drogowy (autobusy, mikrobusy, etc.).
Komunikacja autobusowa zdominowała przewozy publiczne pasażerskie
w Województwie Śląskim.  Organizowane są w ramach biletu KZK GOP, głównie w centralnym obszarze województwa. Największe atuty oferty autobusowej to
duża liczba kursów na dobę oraz równomierna obsługa dobrze spenetrowanych
generatorów ruchu.  Większość linii obsługiwana jest taborem nowoczesnym
i wielkopojemnym. Konkurencję dla dużych przewoźników, w tym KZK GOP stanowią przewoźnicy prywatni / komercyjni.  Przewagą prywatnych przewoźników
jest stała niezależna od długości przejazdu cena za przejazd dzieci i młodzieży
oraz nowoczesność taboru autobusowego i szybkość dojazdu.  Są tańsi o 20%
od KZK GOP. 
Trzecim przewoźnikiem są prywatni przewoźnicy busowi. Są konkurencyjni cenowo, są tańsi o 30% od KZK GOP. Bardziej mobilni i dyspozycyjni oraz posiadają nowoczesny tabor. 
W godzinach szczytu komunikacyjnego docierają szybciej niż inni przewoźnicy. Są jednak dyskryminowani przez władze miejskie. Brak zezwolenia na zatrzymywanie na przystankach autobusowych, brak informacji o ich rozkładzie jazdy,
nie honorowanie biletów KZK GOP. Jest to najbardziej dynamicznie rozwijający
się segment rynku zwłaszcza w obrębie miasta i ich dzielnic.  Komfort podróży
i bezpieczeństwo jest najwyższe z dostępnych obecnie na rynku. 
Rozbudowa oraz integracja systemu transportowo-komunikacyjnego.
Poprawa stanu i gęstości drogowej oraz stworzenie zintegrowanego systemu
komunikacji w województwie, w zdecydowanym stopniu przyczyni się do poprawy płynności i drożności układów drogowych. Modernizacja istniejących szlaków
komunikacyjnych w regionie poprawi stan bezpieczeństwa na drogach. Podniesie to jakość życia mieszkańców. 
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Rozbudowa oraz unowocześnienie systemów infrastruktury technicznej to
II CEL STARTEGICZNY określony w „Strategii rozwoju…”, w ramach którego
wskazano kierunek działań 1. Optymalizacja i integracja systemu transportowego. 
Podstawą jest zapewnienie na terenie regionu dogodnych krajowych i zagranicznych połączeń komunikacyjnych.  Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej
i kolejowej oraz budowa zintegrowanego systemu komunikacji wewnątrz województwa, uwzględniającego realne potrzeby i planowe kierunki rozwoju przestrzennego, w zdecydowanym stopniu poprawi konkurencyjność oraz atrakcyjność obszaru głównych transeuropejskiej szlaków transportowych, co stanowi
poważne wyzwanie rozwojowe. 
Optymalizacji i integracji systemu komunikacyjnego obok budowy i rozbudowy sieci infrastruktury transportowej powinno towarzyszyć stałe podnoszenie
i utrzymanie jej jakości, m.in.: poprzez przebudowę nawierzchni i dostosowanie
do standardów nacisków na oś obowiązujących w UE. 
Oprócz rozbudowywania należy wyznaczać nowe szlaki komunikacyjne –
drogowe na podstawie systemu autostrad, dróg ekspresowych, krajowych, wojewódzkich o system dróg lokalnych zapewniający optymalną dostępność transportową oraz spójność terytorialną całego województwa. 
Stan infrastruktury transportowej, będący głównym czynnikiem determinującym rozwój gospodarczy, jest jednym z najważniejszych kryteriów oceny poziomu
społeczno – gospodarczego regionu.  Budowa strategicznych obiektów systemu
transportu publicznego będzie decydująca z punktu widzenia międzynarodowych
połączeń regionu. 
Działania
1.	 Opracowanie strategii i polityki transportowej, zintegrowaną z planami przestrzennymi zmierzającą m.in. do wzrostu transportu publicznego. 
2.	 Szybkie ukończenie budowy autostrady A1 w Województwie Śląskim. 
3.	 Budowa dróg ekspresowych i powiązania ich węzłami autostradowymi i z istniejącą siecią. 
4.	 Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do autostrad i dróg ekspresowych. 
5.	 Dokończenie budowy DTŚ – powrót do rządowego finansowania (tak było
od początku inwestycji, aż do rządów Premiera Jarosława Kaczyńskiego. 
Rząd Donalda Tuska wycofał się z zasady finansowania centralnego, obarczając w części samorządy Województwa Śląskiego. 
6.	 Połączenie i integracja sieciowa DTŚ z systemem autostrad. 
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7.	 Zamiana dróg jedno jezdniowych na dwujezdniowe. 
8.	 Budowę obwodnic miejskich ograniczających natężenie ruchu w centrach. 
9.	 Implementację narzędzi inteligentnego transportu, w tym systemów monitorowania i sterowania ruchem. 
10.	Budowę infrastruktury służącej powiązaniu poszczególnych gałęzi transportu, poprzez rozbudowę, m.in.: centrów logistycznych i przeładunkowych,
centrów przesiadkowych i miejsc postojowych dla samochodów („park and
ride”) oraz modernizację dworców. 
11.	Ułatwienie dostępu do infrastruktury kolejowej regionu niezależnych operatorów kolejowych. 
12.	Budowanie i odtwarzanie funkcji transportowych na szlakach wodnych, m.in. 
Kanał Odra – Dunaj. 
13.	Budowa nowej i podnoszenie jakości istniejącej infrastruktury transportowej,
w tym drogowej, kolejowej, lotniczej na rzecz stworzenia spójnego systemu
transportowego w regionie z udrożnieniem połączeń między ośrodkami metropolitarnymi (aglomeracjami) wraz ze wzmocnieniem połączeń komunikacyjnych
wewnątrz regionu, w tym budowę nowych odcinków dróg (krajowych, wojewódzkich, powiatowych) oraz przebudowę istniejących odcinków dróg do parametrów zgodnych z wymogami UE, m.in. budowa drogi dwupasmowej Pszczyna
– Żory – Rybnik – Racibórz, budowa drogi południowej Racibórz – Wodzisław
Śląski – Jastrzębie Zdrój – Pszczyna, budowa DK 79 (obwodnica Chorzowa),
budowa obwodnicy Siemianowic Śląskich, budowa obwodnicy Częstochowy…
Ocena standardów jakościowych komunikacji miejskiej.
W każdym z rodzajów transportu pasażerskiego publicznego w Województwie
Śląskim (autobus, tramwaj, kolej) przewoźnicy / operatorzy posiadają bezwzględną przewagę nad mieszkańcami / pasażerami.  Wypadanie kursów, notoryczne
spóźniania, a nawet niehonorowanie rozkładu jazdy są zjawiskiem powszechnym
bez żadnych konsekwencji prawno – materialnych dla nich. 
Koniecznym jest stworzenie prawnego bezpieczeństwa mieszkańców / pasażerów. 
Takim narzędziem winno być ustanowienie KARTY PRAW PASAŻERA w Województwie Śląskim. 
Roszczenie materialne mieszkańców / pasażerów w państwach starej UE wobec
operatów/przewoźników, ich właścicieli, samorządów gmin, miast i województw
jest zjawiskiem powszechnym. Wzorem mogą być: Szwecja, Austria, Szwajcaria. 
Należy rozważyć ustawowe wprowadzenie KARTY PRAW PASAŻERA. 
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Realizacja naszego programu to:
Wzrost jakości życia mieszkańców. 
Zmniejszenie zatłoczenia dróg i zwiększenie bezpieczeństwa. 
Poprawę dostępności komunikacyjnej aglomeracji, miast i gmin województwa. 
Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu. 
Tymczasem obserwujemy na drogach chaos i niemoc Platformy Obywatelskiej. 
Procesy rekonstrukcji infrastruktury technicznej transportu wymagają wiele decyzji administracyjnych, których ciągle przybywa (środowiskowych, budowlanych,
zatwierdzenia dokumentacji geodezyjnej, wodnoprawnych itp.).  Ponadto ciągle
zmieniające się przepisy prawa i jego niejednoznaczność, sprawia, że zamiast
przyspieszać budowę dróg, tkwimy w sieci procedur, jakże często sprzecznych ze
sobą. 
PO głosiła uproszczenie przepisów i procedur krępujących rozwój – tymczasem mamy praktykę wręcz odwrotną, a przykład budowy autostrady A1 w naszym województwie aż nadto o tym świadczy. 
Firma budująca odcinek autostrady A1 została wycofana z powodu opóźnień
w pracach, tymczasem po wielu miesiącach po rozstrzygnięciu przetargu wraca
ta sama firma, tym razem pod hasłem „przyspieszania prac”.  Tej tragiko farsy
dopełniają zuchwałe kradzieże na budowie tejże autostrady A1, przez co i jakość
autostrady zapewne nie odpowiada parametrom. 
A gdzie nadzór?
Pragniemy podkreślić, ze aglomeracja Śląska to specyficzny układ miast, dlatego tez jedynym rozsądnym wyjściem jest wprowadzenie bezpłatnego poruszania się po autostradach. 
W przeciwnym wypadku zamiast przyśpieszyć przemieszczanie się mieszkańców poszczególnych miast do pracy czy tez szkół, doprowadzimy do paraliżu
komunikacyjnego dwóch autostrad. 
Za dużo nas mieszkańców Województwa Śląskiego kosztują rządy Platformy
Obywatelskiej!

Rewitalizacja miast i gmin
Wiele miast w naszym województwie stoi nadal przed wyzwaniem odnowy
obszarów miejskich, szczególnie dzielnic dotkniętych problemem degradacji spo-
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łeczno – ekonomicznej, ze względu na utratę dotychczasowych funkcji administracyjnych, gospodarczych i kulturowych, szczególnie dotyczy to miast i dzielnic,
gdzie doszło do zamknięcia kopalń i innych przedsiębiorstw. 
Tymczasem nadal mimo dużych środków unijnych, niemal są one nieruszone
w tej jakże kluczowej dziedzinie dla wielu naszych miast. 
Do połowy 2010 zrealizowano tylko 1,6% z przypadających w Priorytecie VI
o nazwie „Zrównoważony rozwój miast”. 
Cytujemy z dokumentu sygnowanego przez Marszałka Województwa Bogusława Śmigielskiego z dnia 18.06.2010r. o stanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 
„W okresie sprawozdawczym w zakresie Priorytetu VI analizując dane obserwujemy bardzo niski poziom we wdrażaniu tego Priorytetu.  Zaistniała sytuacja
związana jest z faktem, iż IŻ (Jednostka Zarządzająca – dop.  autor.) RPOWŚL
zpowodów prawnych, brak Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego dot. 
Pomocy publicznej w zakresie rewitalizacji w ramach regionalnych programów
operacyjnych nie mogła ogłosić zaplanowanych konkursów. Chodzi o konkursy
w ramach RPOWŚL 6.2.1.Rewitalizacja – duże miasta oraz 6.2.2. Rewitalizacja
– małe miasta, jednak ze względu na zaistniałą sytuację termin ogłoszenia ww. 
konkursów został przesunięty. Analizując poniższe dane obserwujemy bardzo niski poziom wzdrażaniania priorytetu VI, dzieki któremu Województwo Śląskie ma
szanse konkurować z innymi ośrodkami w kraju i Europie…”
Dzięki środkom z tego Priorytetu, miasta Województwa Śląskiego miały podnosić swoją jakość, aby móc skutecznie konkurować z innymi ośrodkami w kraju
i Europie. 
A trzeba tu dodać, że obecnie Ministrem Rozwoju Regionalnego jest Pani
Elżbieta Bieńkowska – wcześniej Dyrektor Wydziału Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim w naszym województwie i wiceministrem Rozwoju Regionalnego jest
Pan Adam Zdziebło, wcześniej radny Sejmiku Województwa Śląskiego. 
Śladowe zaangażowanie ze strony rządzących – czego wynikiem jest brak odpowiednich narzędzi prawnych i finansowych. 
Te informacje zapewne zaszokują mieszkańców miast, szczególnie dużych,
którzy pozbawieni prawdziwej informacji ulegają łatwiej propagandzie, że to
Platforma Obywatelska najlepiej reprezentuje ich interesy.  Ufamy, że powyższe
dane, które zdzierają maskę obłudy z twarzy polityków Platformy Obywatelskiej
ukazują ich niekompetencję i działanie na szkodę naszych miast. 
Jako PiS uczynimy wszystko, aby wreszcie przełamać niemoc urzędniczą w tej
dziedzinie, jakże ważnej dla zrównoważonego rozwoju naszych miast. 
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Doprowadzimy do uchwalenia kompleksowej ustawy regulującej problem rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i zdegradowanych, poprzez m.in.:
nadania statusu rewitalizacji statusu zadania publicznego oraz inwestycji celu
publicznego,
przyznania odpowiedniego statusu programom rozwiązującym te problemy,
w aspekcie finansowym,
ułatwienia w organizowaniu konsorcjów umożliwiających współdziałanie
różnych podmiotów oraz współfinansowania przedsięwzięć z różnych źródeł
(Partnerstwo – Publiczno – Prywatne). 
Ponadto zwiększymy środki i znacznie przyspieszymy ich wdrażanie, szczególnie na kompleksową rewitalizację obszarów i dzielnic zagrożonych wykluczeniem
społecznym, kulturowym i gospodarczym. 
Kolejnym zagrożeniem naszych miast jest postępujące ich zadłużenie. 
Od dwóch lat wpływy samorządów z tytułu dochodów własnych maleją. Tylko
w porównaniu do roku 2008 z tytułu PIT spadły ok. 3,8 mld zł. Najbardziej dotyczy to dużych miast na prawach powiatów. 
Rząd premiera Donalda Tuska uderzył w miasta!
Jako PiS domagamy się zwrotu VAT od prowadzonych inwestycji publicznych. 
Klasycznym przykładem jest budowa boisk, tzw. „Orlików”, które utrwaliły się
w potocznym rozumieniu, jako inwestycja rządowa. 
Tymczasem nic bardziej mylnego. Na budowę „Orlika” składa się montaż finansowy 330 tyś. zł rząd, 330 tyś. zł samorząd województwa, a gmina resztę. Zazwyczaj
koszty budowy „Orlika” oscylują wokół kwoty 1,5 mln zł.  To właśnie od tej kwoty,
czyli od całości inwestycji gmina odprowadza 22% podatku VAT. Łatwo obliczyć, że
22% podatku od kwoty 1,5 mln zł daje 330 tyś zł, które gmina oddaje rządowi. 
To wielkie medialne oszustwo Platformy Obywatelskiej, wszak „Orliki”, chociaż na ich otwarcie bezwstydnie, gremialnie stawiają się rządzący i przedstawiają je jako sukces rządu, są inwestycjami samorządowymi. Kolejny raz, odnośnie
PO, okazuje się trafne hasło:
Jak rządzący mówią, że dadzą – to mówią,
lub inne
„jedną ręką daje, a drugą wyciąga”.
To samorządy finansują obecnie ponad połowę wszystkich inwestycji w kraju. 
Bez nich tempo rozwoju województwa ostro wyhamuje. 
Postępujące w galopującym tempie zadłużenie państwa przez rząd premiera
Donalda Tuska, uniemożliwi już od 1.01.2011r. wielu samorządom zaciągniecie
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kredytów, nawet na wkład własny do pozyskiwania środków unijnych na inwestycje. A to oznacza wiele mld euro niewykorzystanych, bez których miasta i gminy
znajda się w dramatycznej sytuacji. 
Jak z powyższych faktów wynika – rząd Donalda Tuska i Platforma Obywatelska skutecznie blokuje rozwój miast i gmin. 
W okresie tak wielkiej konkurencji, miasta i gminy naszego województwa
mogą jej nie sprostać i zamiast rozwoju mogą popaść w stagnację i nieodwracalną degradację. 
Nie możemy do tego dopuścić!
Już dość szkodliwych rządów Platformy Obywatelskiej. 
Tylko realizacja programu Prawa i Sprawiedliwości zapewni kompleksową rewitalizację miast i gmin oraz obszarów zdegradowanych!

Promocja turystyki, sportu i rekreacji
Stan obecny
Województwo Śląskie posiada dogodne warunki dla rozwoju turystyki. Obejmuje ono jeden z najbardziej atrakcyjnych przyrodniczo obszarów południowej
Polski: Wyżynę Krakowsko – Częstochowską, Pogórze Śląskie oraz Beskid Zachodni.  W obrębie Województwa Śląskiego znajduje się Klasztor oo.  Paulinów
na Jasnej Górze w Częstochowie, stanowiący centrum kultu religijnego o zasięgu światowym. Co roku słynny klasztor odwiedza ok. 4 mln osób, w tym 70
tys. turystów zagranicznych. W Województwie Śląskim znajduje się unikatowy na
skalę europejską szlak drewnianych kościołów. 
Atrakcyjność Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej podnoszą dodatkowo ruiny
zamków i strażnic piastowskich ze Szlaku Orlich Gniazd z XIV i XV wieku. Najlepiej zachowane i największe ruiny gotycko-renesansowego zamku „Ogrodzieniec” znajdują się w Podzamczu. Dużą atrakcją turystyczną jest również fragment
unikatowej na skalę europejską Pustyni Błędowskiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. 
Pomimo niezwykłej atrakcyjności tego terenu jego zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne jest stosunkowo ubogie, niewystarczająca jest baza gastronomiczna i noclegowa. Na południu województwa znajduje się jedno z najlepiej
zagospodarowanych górskich regionów kraju – Beskidy.  Turystyczny charakter
Beskidów znajdujących się w obrębie województwa (Beskid Śląski, Żywiecki,
Mały) tworzą góry, zbiorniki wodne, stwarzając bardzo dobre warunki do wypo-
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czynku i rekreacji w różnych formach. Obszar ten poszczycić się może rozwiniętą
bazą turystyczną. Skupiona jest ona w największych beskidzkich centrach wypoczynkowych: Ustroniu, Wiśle, Szczyrku, Żywcu. 
W regionie znajdują się również uzdrowiska posiadające wody chlorkowosodowo-wapniowe, bromkowe i jodkowe oraz źródła termalne.  Są one jednak
słabo wykorzystane i mało rozpropagowane. 
Turystyka wodna rozwinęła się na terenach, które posiadają zbiorniki wodne
np.: Pławniowice, Jezioro Międzybrodzkie, Chechło-Nakło, Poraj, Blachownia,
Jezioro Żywieckie, Jezioro Rybnickie, Pogoria, Dzierżno. 
W ostatnich latach stopniowo nasilają się tendencje związane z promowaniem turystyki rowerowej.  Efektem tego trendu jest coraz częstsze podejmowanie przez samorządy lokalne inicjatyw w zakresie urządzania ścieżek rowerowych
oraz całego zaplecza turystycznego dostosowanego dla potrzeb rowerzystów
(parkingi – wiaty rowerowe na terenach obiektów turystycznych). 
Bliskość dużych ośrodków miejskich sprzyja rozwojowi turystyki miejsko-przemysłowej, a liczne kompleksy leśne stwarzają warunki do rozwoju turystyki weekendowej.  Dużą atrakcją staje się szlak Zabytków Techniki, również unikatowy
na skalę europejską. To rozwój turystyki może stać się główną niszą rozwojową
w subregionach Województwa Śląskiego. 
Dlatego będziemy wspierać tworzenie i budowanie infrastruktury turystycznej. 
Bo tylko wysoka jakość bazy usługowej może zapewnić dynamiczny i zrównoważony rozwój wielu obszarów naszego województwa. 
W Województwie Śląskim turystykę można podzielić na:
Turystykę sakralną – sanktuaria Maryjne, z Jasną Górą na czele. 
Turystykę aktywną – góry, jeziora, szlaki, WPKiW i inne atrakcje
Turystykę kulturową – muzea, zamki, szlak Orlich Gniazd
Turystykę industrialną – szlak zabytkowej techniki – unikat w skali Europy
Jak widzimy, nasze województwo dysponuje wodami, górami i zabytkami kultury materialnej i duchowej, które stanowią atrakcję nie tylko dla gości krajowych, ale i zagranicznych. 
Działania
Stworzymy Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej (całościowa baza
danych, co gdzie, kiedy na obszarze województwa). 
Obecnie jest tylko informacja wyrywkowa, uniemożliwiająca skuteczną promocję turystyki. 
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Będziemy wspierać promocję atrakcyjności turystycznej województwa
m.in.:
Wizerunkową, np. Jura i Beskidy to też Województwo Śląskie,
Produktową, np. Szlak Zabytków Techniki, unikatowy w skali Europy. 
Konferencyjną, np. Jura i Beskidy po sezonie. 
Budowę różnorodnej infrastruktury od drogowej i komunikacyjnej, aż po wysokiej jakości bazę usługową. 
Rozwój turystki to ogromna szansa na rozwój wielu obszarów (nisz) w poszczególnych subregionach naszego województwa. Wszak każdy z subregionów,
tj. subregion częstochowski, rybnicki, bielsko-bialski czy aglomeracja katowicka
posiada inną charakterystykę i inny rodzaj atrakcji turystycznych. 
Będziemy wspierać:
budowę kompleksów sportowo – rekreacyjnych, także w ramach PPP, czyli
Partnerstwa Prywatno – Publicznego,
poprawę standardu istniejącej bazy sportowej, turystycznej i rekreacyjnej,
budowę obiektów sportowych i ośrodków rekreacji. 
To szansa na powstanie i rozwój wielu małych i średnich przedsiębiorstw
w sektorze usług. Musimy tę szansę wykorzystać !
To realizacja naszego programu przyczyni się do dynamicznego rozwoju turystyki, sportu i rekreacji w naszym województwie, promocji gmin i miast oraz
zrównoważonego rozwoju poszczególnych subregionów Województwa Śląskiego. 

Program przeciwpowodziowy
Wstęp
Województwo Śląskie po raz kolejny nawiedziły wielkie kataklizmy. 
Mieszkańcy Województwa Śląskiego ucierpieli wpierw podczas trąby powietrznej, kiedy to zniszczonych zostało wiele domostw i tysiące hektarów lasów. 
Tegoroczna zima poczyniła ogromne spustoszenia, szczególnie w energetyce,
kiedy to w dużej mierze został sparaliżowany częstochowski północny subregion
województwa. Tysiące rodzin i przedsiębiorstw pozbawione zostało dopływu prądu na wiele dni. Ogromnemu zniszczeniu uległo tysiące hektarów lasów. 
Latem bieżącego roku przyszła niszczycielska powódź, która dokonała kolejnych wielkich zniszczeń. Wiele rodzin utraciło wręcz cały dorobek swojego życia,
a w lasach dokonała równie wielkiego spustoszenia, gdzie zniszczyła dukty i dro-
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gi leśne. Skala owej powodzi wyniknęła z zaniechań rządu w budowie urządzeń
przeciwpowodziowych w naszym województwie
Straty po owych kataklizmach ocenia się na setki mln złotych, dotyczy to
zniszczeń domostw i zakładów pracy oraz infrastruktury. W samych tylko lasach
częstochowskiego subregionu Dyrekcja Lasów Państwowych ocenia straty na ok. 
200mln zł.  Jednocześnie Dyrekcja Lasów stwierdza, że do tej pory Nadleśnictwa nie otrzymały żadnych środków na usunięcie skutków żywiołu, na odbudowę
drzewostanu, ani na odbudowę infrastruktury leśnej.  Także wypłata odszkodowań dla rodzin poszkodowanych w kataklizmach napotyka na wiele absurdalnych przeszkód biurokratycznych.  Rząd Platformy Obywatelskiej robi wszystko,
aby spowolnić lub wręcz uniemożliwić wypłatę adekwatnych odszkodowań. 
Radni Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Śląskiego zwracali
się o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej na terenach dotkniętych kataklizmami. 
Rządzący Polską i Województwem Śląskim politycy Platformy Obywatelskiej
zignorowali nasz apel.  Dzisiaj widzimy dlaczego? Wszak ogłoszenie stany klęski żywiołowej wiązałoby się z o wiele skuteczniejszym usuwaniem skutków kataklizmów oraz o wiele szybszym wypłacaniem odszkodowań.  Jeszcze raz potwierdziła się hipokryzja Platformy Obywatelskiej, kiedy to w czasie trwania tych
dramatycznych wydarzeń przewijał się korowód delegacji rządzących, oczywiście obiecujących wszelką i szybką pomoc. I kolejny raz okazało się, że gdy PO
mówi, że da – to mówi. 
Jeszcze raz w czasie kampanii prezydenckiej Platformie Obywatelskiej udało
się oszukać wyborców Województwa Śląskiego.  Ufamy, że tym razem wyborcy
Województwa Śląskiego w zbliżających się wyborach samorządowych odpowiednio rozliczą rządzącą Platformę Obywatelską. Inaczej znowu po wyborach znajdziemy się w przysłowiowym lesie, w dodatku po klęsce żywiołowej i bez pomocy
wojewody i Marszałka. 
W sierpniu 2007roku rząd Jarosława Kaczyńskiego przygotował listę strategicznych inwestycji, w tym wiele projektów przeciwpowodziowych. Projekty te zostały w znakomitej większości skreślone przez Rząd Platformy Obywatelskiej. Była
to jedna z pierwszych decyzji, którą nowa Minister Rozwoju Regionalnego Pani
Ewa Bieńkowska podjęła po objęciu stanowiska,
Wg danych Międzynarodowego Komitetu Wielkich Zapór z 1998r. w Europie
(bez Rosji i Turcji) funkcjonuje 5.346 zapór wodnych o wysokości ponad 15 m,
z których np. w Hiszpanii wybudowano 1.187, we Francji 569, na terenie Włoch
524, w Albanii 306, w Austrii 149,a w Polsce tylko 69, w tym 3 o wysokości
powyżej 60m. 
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W poniższej tabeli przedstawiono ilość zapór z pierwszej dziesiątki
krajów europejskich i na ich tle ilość w Polsce.
Wszystkie zarejestrowane
Lp. 

Kraj

Ilość

1

Hiszpania

2

Francja

Wysokość powyżej 30m
Lp. 

Kraj

1187

1

Hiszpania

569

2

Włochy

Wysokość powyżej 60m

Ilość

Lp. 

Kraj

Ilość

500

1

Hiszpania

181

316

2

Włochy

105

3

Włochy

524

3

Francja

191

3

Francja

60

4

Wielka Brytania

517

4

Norwegia

114

4

Szwajcaria

48

5

Norwegia

330

5

Wielka Brytania

114

5

Rumunia

31

6

Niemcy

311

6

Niemcy

99

6

Norwegia

25

7

Albania

306

7

Szwajcaria

88

7

Niemcy

25

8

Rumunia

246

8

Rumunia

85

8

Portugalia

23

9

Szwecja

190

9

Albania

83

9

Grecja

17

10

Bułgaria

180

10

Austria

79

10

Austria

16

12

Austria

149

13

15

Polska

69

17

Polska3

3

13
Polska

19

Analiza przyczyn powodzi w 2010 roku w aspekcie Województwa
Śląskiego.
Już analiza ilości zapór wodnych wykazuje jak duże jest zapóźnienie w tym
zakresie w Polsce. Wiadomo przecież, że zatrzymanie jak największej ilości wody
z fali powodziowej w zbiornikach retencyjnych, suchych dokach, polderach
zmniejszy skutki powodzi. 
Dla zsynchronizowania wszystkich działań przeciwpowodziowych niezbędna
jest „pionowa koordynacja” gospodarką wodną i obiektami hydrotechnicznymi
oraz prognozowaniem opadów. 
Zasadne jest, aby takie „piony zarządzające” były utworzone odrębnie dla
zlewni rzeki Wisły i dla rzeki Odry, w których już są i mogą być odmienne uwarunkowania w zagrożeniu przeciwpowodziowym. 
Uwarunkowania zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa społeczności
w czasie zagrożenia powodziowego lub powodzi niezbędne jest podjęcie szeregu
przedsięwzięć w ramach tzw. „biernej” i „czynnej” ochrony przeciwpowodziowej. 
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Bierną ochronę stanowią:
wały przeciwpowodziowe;
poldery otwarte;
zbiorniki przepływowe i suche doki (zb.) bez zamknięć,
kanały ulgi i bramy przeciwpowodziowe,
utrzymywanie właściwego stanu koryta rzeki i międzywala,
regulacja rzek i potoków górskich,
właściwe gospodarowanie wodami w zalewni,
utrzymywanie pojemności przeciwpowodziowej w zbiornikach retencyjnych,
oraz plan ewakuacji ludności z zagrożonych terenów. 
Czynna ochrona przeciwpowodziowa polega na sterowaniu obiektami
hydrotechnicznymi w celu ograniczenia skutków powodzi.
Do tej ochrony zalicza się m.in.:
eksploatację zbiorników retencyjnych w aspekcie powodzi,
eksploatację polderów z ruchomymi zamknięciami pozwalającymi sterować
odpływem wody,
eksploatację suchych zbiorników (tzw. doków) z regulowanym odpływem,
inne metody likwidacji zatorów na rzekach. 
W warunkach Polski należy z powagą podchodzić do współdziałania z państwami granicznymi, w których na terenach przygranicznych powstają zagrożenia
powodziowe np.:
na terenie Czech występuje zlewnie rz.  Odry (rz.  Opawa, rz.  Ostrawica,
rz.  Olza), której powierzchnia wynosi 4.665 km kw., a zbiorniki retencyjne
(8 szt.) zamykają zlewnię tylko 1.414 km kw. i generują pojemność całkowitą
386 mln m3 a powodziową tylko 70 mln m3. 
w obszarach źródłowych rz. Odry i rz. Wisły na terenie Województwa Śląskiego, w przypadku wystąpienia opadu o dużym natężeniu, fale wezbraniowe
tworzą się stosunkowo szybko. 
Wymagania konserwacyjno – remontowe rzek, cieków i urządzeń
hydrotechnicznych.
W normalnych stanach wody w rzekach i ciekach występuje akumulacja osadów rzecznych, która w tych stanach zachodzi wyłącznie w obrębie koryta. 
W stanach powodziowych akumulacja osadów następuje także na powierzchniach międzywała lub na rozlewiskach. 
Szczególnym przypadkiem akumulacji powodziowej jest gromadzenie się osadów w zbiornikach zaporowych, w których w wyniku gwałtownego wzrostu ilości
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przemieszczanego w korytach rzecznych materiału, rzeczywista objętość zbiorników zaporowych ulega istotnemu zmniejszeniu. 
Na ponad połowie obszarów międzywale (nawet w niektórych rejonach w 80%)
występują znaczne zadrzewienia, które spowalniają odpływ wód do morza. 
Stwierdza się także zły stan techniczny wałów przeciwpowodziowych w znacznej części wybudowanych jeszcze w XIX wieku oraz brak ich konserwacji czy remontów. 
Ponadto urządzenia melioracyjne (podstawowe i szczegółowe) charakteryzują
się w większości ich długości małą przepustowością przepływu wód opadowych
z uwagi na brak wykaszania traw, karczowania krzaków i pogłębiania dna (zamulania i zarastanie różną roślinnością). 
Ocena stanu organizacyjnego i odpowiedzialności za ochronę
przeciwpowodziową.
Polska, jako państwo, nie dysponuje „generalnym programem ochrony przed
powodzią”, są tylko jego pewne elementy, np. program Odra 2006 czy program
Wisła 2020. 
W ostatnich latach rząd drastycznie obniżył środki finansowe na zadania zabezpieczające przed powodzią. 
Występujący „bałagan kompetencyjny” w tej branży potęguje stan zagrożenia
przeciwpowodziowego. 
Np.  duże rzeki oraz potoki i duże zbiorniki są w administracji rządowej (regionalne zarządy gospodarki wodnej), natomiast wały przeciwpowodziowe oraz
mniejsze rzeki i mniejsze zbiorniki są w administracji samorządowej (zarządy melioracji i urządzeń wodnych). Stan taki jest wygodny dla ludzi w tej branży pracujących, bo nikt nie ponosi odpowiedzialności za występowanie podtopień, zalań,
powodzi, na ogół obwinia się przyrodę. 
W okresie do 1990r. na terenie aktualnego Województwa Śląskiego funkcjonowało 5 przedsiębiorstw budownictwa wodno – melioracyjnego i inżynieryjnego
z dość dobrym usprzętowieniem niezbędnym do robót na rzekach, potokach,
ciekach i rowach. Pracowało przez prawie cały rok ok. 800-1000 pracowników
nad usprawnieniem systemu wodno – melioracyjnego i przeciwpowodziowego. 
Przez czas od 1990-1997 jak i niestety po wielkiej powodzi w 1997r. znacznie ograniczano zapotrzebowanie na w/w roboty, stąd w/w przedsiębiorstwa uległy likwidacji lub istniejące ograniczyły znacznie swój potencjał. 
Nadto funkcjonowało bardzo dużo (prawie w każdej gminie) Spółek Wodnych, które zajmowały się szczególnie konserwacją rowów melioracyjnych. 
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Przy bardziej udrożnionym przepływie w rzekach i dopływach następowało
odprowadzenie wód opadowych od początku opadu, stąd zagrożenie kulminacją fali było mniejsze. 
Zaniechanie robót konserwacyjnych i remontowych oraz nowych inwestycji
w branży wodnej stanowi potencjalne zagrożenie podtopieniami lub powodzią
w przypadku dużych opadów atmosferycznych, które występują coraz częściej. 
Działania dotyczące zlewni rzeki górnej Odry:
1.	 Należy bezwzględnie zwrócić się do rządu Czech o:
a) zwiększenie pojemności przeciwpowodziowej istniejących zbiorników retencyjnych z 70 mln m3 do co najmniej 154 mln m3 (tj. 40% ich całkowitej pojemności 386 mln m3). 
b) podjęcia budowy na terenie Czech dalszych zbiorników wyrównawczych
dla pozostałej zlewni (4.665 – 1.414)= 3.250 km kw.  w celu zredukowania zagrożenia przeciwpowodziowego z tak dużego obszaru o dużej
częstotliwości dużego natężenia opadów atmosferycznych. 
2.	 Bezwzględnie konieczne jest przyspieszenie budowy zbiornika przeciwpowodziowego Dolny Racibórz o pojemności 185 mln m3, a docelowo ponad 300 mln m3
– to kluczowa inwestycja przeciwpowodziowa na górnej Odrze, która ostatecznie
zabezpieczy przed powodzią wiele miast i gmin południowo – zachodniej Polski. 
3.	 Niezbędna jest pilna modernizacja śluz Kanału Gliwickiego oraz pogłębienia
– odmulenia rzeki Kłodnicy i naprawy obwałowania. 
4.	 Nadto konieczna jest budowa zbiornika (suchego) przeciwpowodziowego na
rz.  Biała Woda w Krzyżanowicach, zbiornika przeciwpowodziowego na rz. 
Rudzie w Kuźni Raciborskiej, 3 polderów w gm. Rudnik oraz zbiornika na rz. 
Lubomce w gm. Lubomia. 
5.	 Konieczna jest tzw. regulacja (oczyszczenie z osadów, wycinka zadrzewienia,
umocowanie koryta) rzek w celu zwiększenia przelotowości koryta i przyspieszenia przepływu wód, szczególnie w okresach intensywnych opadów. 
6.	 Bezwzględnie niezbędna jest konserwacja i naprawa wałów przeciwpowodziowych oraz systemów melioracyjnych. 
Działania dotyczące zlewni górnej Wisły:
1.	 Bezwzględnie konieczne jest dokończenie budowy zbiornika Świnna Poręba
na rzece Skawie o pojemności całkowitej 161 mln m3. Już w 2010r. zbiornik
ten częściowo przechwycił wezbranie rzeki Skawy. 
2.	 Konieczna jest regulacja rzek w celu zwiększenia przepustowości przepływu,
szczególnie w okresach intensywnych opadów. 
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3.	 Konserwacja i naprawa wałów przeciwpowodziowych oraz systemów melioracyjnych winna być nakazem dla funkcjonujących służb. 
Tylko realizacja tego programu wreszcie pozwoli mieszkańcom Województwa
Śląskiego odetchnąć z ulgą i żyć spokojnie ze świadomością, że wreszcie mogą
być zabezpieczeni przed powodzią. 
W Województwie Śląskim w czasie powodzi w 2010 roku Marszałek Województwa zrzucał odpowiedzialność na służby wojewody i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – jednostkę rządową.  Tymczasem służby Marszałka takie jak
Zarząd Melioracji i Gospodarki Wodnej, a także Wydz. Terenów Wiejskich słabo
koordynuje i niewystarczająco kontroluje i egzekwuje realizację zadań konserwacyjnych, remontowych i inwestycyjnych na wałach przeciwpowodziowych i systemie
melioracyjnym. Na ten bałagan kompetencyjny nałożyły się wzajemne urazy i ambicje Marszałka i Wojewody, co nie ułatwiało odpowiedniej koordynacji działań. 
Tylko służby Państwowej Straży Pożarnej, Policja, OSP i wojsko przy wspomaganiu miejscowej ludności podjęły heroiczną walkę z powodzią.  Tymczasem
mieszkańcy zalanych miejscowości, do dzisiaj nie otrzymali adekwatnej pomocy
i odszkodowania ze strony państwa. 
Rządzący politycy PO nie dotrzymali słowa także w odniesieniu do tysięcy przedsiębiorców – tak dalej być nie może!
Już dość pogłębiania dna i trzymania się koryta!!!
NIE STAĆ NAS NA KOLEJNE MARNOTRAWIENIE CZASU I NARAŻANIE
LUDZI NA KOLEJNE KATASTROFY.
Obowiązkiem państwa jest przede wszystkim zapewnić obywatelom
wszelkie bezpieczeństwo, także związane z zagrożeniem powodzią

Fundusze Unii Europejskiej
Wstęp
Truizmem jest twierdzić, że od skutecznego i szybkiego wykorzystywania środków unijnych zależy rozwój województwa, w różnych jego dziedzinach. Niemożna tego powiedzieć o rządzącej województwem Platformie Obywatelskiej.  Tymczasem w czasie rządów PiS wykorzystanie Śródków UE wzrosło z 1,1 mld zł we
wrześniu 2005r. do 10,5 mld zł w roku 2006 i 17,8 mld zł do sierpnia 2007r. 
Jednocześnie zaprogramowaliśmy politykę władz publicznych w zakresie rozwoju
na lata 2007-2013. 
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Nasze poniższe wskazania błędów popełnionych w Województwie Śląskim
w zakresie wykorzystania środków unijnych ograniczamy do oceny tych działań,
które dotyczą poziomu regionalnego rozdysponowania środków.  Nie odnosimy się do rankingów, w których znajdujemy obiektywne informacje, które kraje najlepiej wykorzystują pomoc unijną.  Niestety, nasze 14 miejsce w rankingu
Komisji Europejskiej oznacza, że nie potrafimy dobrze wykorzystywać tych środków. Z ubolewaniem przyjmujemy, że kraj o tak wielkim potencjale, znajduje się
w czasach rządów Platformy Obywatelskiej w gronie „europejskich średniaków”. 
Rankingi obalają też całkowicie tezę jakoby Polska miała być liderem w wydawaniu środków unijnych, głoszoną przez niektórych przedstawicieli władzy. 
Nie lepsza jest sytuacja w Województwie Śląskim.  Alokacja dotycząca poszczególnych regionów wykazała, że Śląsk znalazł się na drugim miejscu w Polsce pod względem ilości środków, które miały być do nas skierowane. 
Województwo Śląskie znajduje się w gronie najsłabiej wydatkujących środki
regionów w Polsce, obok Województwa Mazowieckiego oraz Województwa Lubelskiego.  Nie lepiej wygląda sytuacja pod względem ilości podpisanych umów. 
Województwo Śląskie znajduje się poniżej średniej krajowej, ze współczynnikiem
realizacji 49.4%. 
Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości działania Zarządu Województwa
Śląskiego, aby były skuteczne, powinny opierać się na:
1) dobrej bazie ekspertów oceniających projekty,
2) dobrej infrastrukturze i komunikacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami
pośredniczącymi i Zarządem Województwa,
3) jasnej informacji dla potencjalnych beneficjentów,
4) dobrego wyposażenia jednostek zarządzających w działaniach,
5) szybkiej procedurze wyłaniania projektów,
6) sprawnym procesie podpisywania umów i przekazywania środków,
7) sprawnym procesie kontroli realizacji projektów. 
Zarząd Platformy Obywatelskiej jest zaprzeczeniem tych działań.  W oficjalnych rankingach dotyczących wykorzystania środków unijnych w poszczególnych
regionach, Województwo Śląskie znajduje się na dalekich lokatach.  Martwi
szczególnie różnica, która dzieli choćby nasz region a Województwo Pomorskie,
które sięga 23% różnicy w ilości podpisanych umów dotyczących działań regionalnych. To jest przepaść, która pokazuje w jakim miejscu znajduje się Śląsk. Za
to należą się najwyższe słowa krytyki skierowane pod adresem władz regionu. 
Zarząd Województwa Śląskiego ponosi pełną odpowiedzialność za tą sytuację. 
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Obecnie podpisano umowy dotyczące zaledwie 49.4% środków, które zostały skierowane do naszego regionu. To mnie niż średnie krajowa! Jesteśmy nie
liderem, lecz „średniakiem” w zakresie wykorzystania środków. 
Pytamy otwarcie, dlaczego Województwo Pomorskie potrafi podpisać umowy
dotyczące 72.3% środków a nasz region znajduje się daleko w tyle?
Nawet województwa sąsiadujące z nami mają znacznie lepsze wskaźniki:
Województwo Opolskie 64.8%, Województwo Małopolskie 60.5% a Województwo Łódzkie 63.8%. To jest najlepsza ocena pracy tego Zarządu na czele z Marszałkiem Województwa Śląskiego. 
Prawo i Sprawiedliwość doprowadzi w krótkim czasie do tego, że będziemy
jednym z liderów wśród polskich regionów pod względem wartości podpisanych
umów oraz wysokości wydatkowania środków !
Swoją sprawność i fachowość udowodniliśmy za naszych rządów!
Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w zakresie wielkości środków wydanych na
realizację kontraktów.  Województwo Śląskie znajduje się w gronie najgorszych
regionów w Polsce obok Województwa Mazowieckiego i Województwa Lubelskiego. To nie jest prywatna sprawa tego Zarządu, lecz całej społeczności regionu. Ta niemoc w wykorzystaniu środków unijnych będzie skutkowała tym, że najprawdopodobniej Województwo Śląskie nie skorzysta z tak zwanej dodatkowej
puli w ramach krajowej rezerwy wykonania (512 mln euro). Środki z niej zostaną
skierowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego do tych województw, które
mają najlepsze wskaźniki wykonania (8-10 regionów). Taka niemoc pozbawi nas
dodatkowych środków na przedsiębiorczość, innowacyjność, ochronę środowiska, infrastrukturę społeczną, transport. Polityka transparentności (przejrzystości)
wydatkowania środków. 
Obecnie zwykły mieszkaniec Śląska, chcąc dowiedzieć się ile wydatkowano
środków unijnych na realizację inicjatyw, nie znajdzie takich informacji.  Zarząd
Województwa najpewniej wstydzi się swoich dokonań i nie potrafi ujawnić na
swojej stronie internetowej: ile podpisano umów, jakie są wartości tych umów, ile
skierowano środków na ich realizację.  Jeśli będziemy sprawować władze w regionie, doprowadzimy do ujawnienia tych informacji na stronach internetowych. 
Każdy na bieżąco, tak jak choćby w Województwie Pomorskim (gdzie nie muszą
się wstydzić swoich dokonań), będzie mógł śledzić, jakie mamy sukcesy na tym
polu.  Zmienimy całkowicie strony internetowe w tym zakresie.  Informacja dotycząca środków unijnych i ich dostępności dla mieszkańców regionu jest fatalna. 
Ubolewamy, że nie ma sieci punktów informacyjnych o środkach unijnych w Województwie Śląskim, stworzonych przez Urząd Marszałkowski w ramach środków
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unijnych. Brak informacji w tym zakresie przekłada się na słabość całego systemu (polecamy uwadze takie sieci funkcjonujące w innych regionach).  W województwie Pomorskim działa aż 20 takich punktów we współpracy z izbą rzemieślniczą, agencjami. Tego nie udało się zrealizować w naszym województwie. 
Proces wyboru ekspertów
Całkowicie zawiódł system wyboru ekspertów oceniających projekty w ramach poszczególnych działań.  Nie ma standaryzacji oceny wniosków.  Eksperci
często popełniają kardynalne błędy merytoryczne przy ocenie wniosków. 
To regionowi powinno zależeć na tym, żeby w gronie ekspertów znalazły
się osoby dysponujące wielkim potencjałem merytorycznym. Fakty pokazują, że
oceną projektów w ramach zadań dodatkowych zajmują się pracownicy. Cały
system został źle skonstruowany.  Czasokres oceny wniosków wynosi od 7 do
12 miesięcy w niektórych działaniach. Często w tym czasie zadania określone
przez beneficjentów dezaktualizują się. W związku z tym należy pilnie dokonać
oceny bazy ekspertów i przeprowadzić nowe konkursy.  Osoby powinny także
przejść stosowne szkolenia, nawet za cenę wydatkowania środków regionu na
ten cel. 
Projekty w ramach RPO
Nie rozumiemy, dlaczego do dziś nie wprowadzono zasady prefinansowania projektów w RPO w działaniach dla przedsiębiorców? Takie prefinansowanie
funkcjonuje w innych regionach, a jego brak pozbawia wielu przedsiębiorców
możliwości realizacji ciekawych projektów. Naszym zadaniem będzie jak najszybsze doprowadzenie do wprowadzenia tej zasady. 
Krytycznie odnosimy się także do sposobu zaprojektowania działań dla
przedsiębiorców polegającym na tym, że finansowanie inwestycji na Śląsku może
nastąpić do wysokości 750 tysięcy złotych.  Finansowanie projektów na poziomie krajowym dla przedsiębiorców możliwe jest dopiero od kwoty 8 mln złotych. 
Oznacza to, że źle została określona tak zwana linia demarkacyjna pomiędzy
działaniami. 
To jest oczywisty błąd Zarządu.  Nie ma możliwości finansowania projektów,
które znajdują się pomiędzy tymi dwoma rodzajami działań, co powoduje wykluczenie z finansowania projektów wielu przedsiębiorców. 
Dokonano złej alokacji środków na poszczególne działania.  Przykładowo
w ramach RPO na działania dla przedsiębiorców przeznaczono zbyt mało środków, co powoduje, że obecnie Zarząd przesuwa środki z innych działań.  Zła
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alokacja spowodowała, że na jeden dofinansowywany wniosek przypadało aż 9
złożonych wniosków. 
Następuje ciągła zmiana harmonogramów działań. 
W krótkim czasie zamierzamy dokonać dokładnego przeglądu sytuacji w poszczególnych działaniach i wprowadzić korekty, a także zmieniać alokacje. 
Wszystko to sprawi, że Województwo Śląskie wkrótce znajdzie się w czołówce
wśród polskich regionów. 
Informacje o postępie wdrażania Priorytetów RPO WSL
W załączeniu przedstawiamy informacje o postępie wdrażania poszczególnych Priorytetów RPO WSL, na podstawie dokumentu Urzędu Marszałkowskiego
z dnia 18.06.2010r. 
Po zapoznaniu się z tą informacją, wychodzi cała prawda o kompetencji i fachowości rządzącej Platformy Obywatelskiej. 
Priorytet I – badania i rozwój, innowacje i przedsiębiorczość.
Badania i rozwój technologicznych (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, jakże istotny Priorytet dla rozwoju Województwa Śląskiego:
wnioski o dofinansowanie zatwierdzone na poziomie 26%
zakontraktowane środki na poziomie 7,56%,
płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów na poziomie 0,8%. 
To rażąco niskie wykorzystanie środków w tym szczególnym Priorytecie wyniknęło z braku rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego
w ramach regionalnych programów operacyjnych, które weszło w życie dopiero
w połowie 2010r.  Informacja na podstawie materiałów z Urzędu Marszałkowskiego z dnia 18.06.02010r. 
Priorytet II – Społeczeństwo informacyjne
wnioski o dofinansowanie zatwierdzone na poziomie 12%
zakontraktowane środki na poziomie 8,49%
płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów na poziomie 0,1%. 
Tymczasem w tej sprawie ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych w telekomunikacji weszła dopiero 17 lipca br. Pomimo tego, że na ten
cel przeznaczono 1.5 miliarda EURO (na lata 2007-2013), to samorządy przez
trzy lata wykorzystały zaledwie 3% przeznaczonych środków tj. tylko 56 milionów. 
Także brak studium rozwoju sieci szerokopasmowych. 
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Czy to jest odpowiedzialne podejście PO za rozwój Polski i naszego województwa?!
Priorytet III – Turystyka
wnioski o dofinansowanie zatwierdzone na poziomie 34%
zakontraktowane środki na poziomie 14,81%
płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów na poziomie 0,1%
To śladowe wykorzystanie tych środków tłumaczy Zarząd Województwa aneksowaniem umów. 
Priorytet IV – Kultura
wnioski o dofinansowanie zatwierdzone na poziomie 74%
zakontraktowane środki na poziomie 67,01%
płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów na poziomie 13%
Porównując poprzednie Priorytety widzimy znaczny postęp, aczkolwiek 13%
zrealizowanych płatności na rzecz beneficjentów to nadal niski poziom.
Priorytet V – Środowisko
wnioski o dofinansowanie zatwierdzone na poziomie 52%
zakontraktowane środki na poziomie 17,13%
płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów na poziomie 2,1%
I znów to znikome wykorzystanie środków wynika z braku Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego. 
Priorytet VI – Zrównoważony rozwój miast
wnioski o dofinansowanie zatwierdzone na poziomie 14%
zakontraktowane środki na poziomie 5,43%
płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów na poziomie 1,6%
To ten właśnie Priorytet ma służyć miastom Województwa Śląskiego, aby mogły konkurować z innymi ośrodkami w kraju i w Europie.  Przy takim poziomie
wykorzystania środków, czekać możemy długo. 
I znów jednym z powodów był brak rozporządzenia MRR dot.  Pomocy publicznej w zakresie rewitalizacji w ramach regionalnych programów operacyjnych. 
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Priorytet VII – Transport
wnioski o dofinansowanie zatwierdzone na poziomie 57,55%
zakontraktowane środki na poziomie 35,93%
płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów na poziomie 6,78%
Ten Priorytet ma służyć odbudowie i rozbudowie dróg i szlaków transportowych, realizacja w takim tempie oznacza, że jeszcze długo postoimy w korkach. 
Priorytet VIII – Infrastruktura edukacyjna
wnioski o dofinansowanie zatwierdzone na poziomie 84%
zakontraktowane środki na poziomie 43,54%
płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów na poziomie 4,18%
I tu podobnie, jak w innych Priorytetach, jeszcze długo nasze placówki dydaktyczne będą odbiegały poziomem od podobnych w UE. 
Priorytet IX – Zdrowie i rekreacja
wnioski o dofinansowanie zatwierdzone na poziomie 74%
zakontraktowane środki na poziomie 66,04%
płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów na poziomie 13%
Szczególnie w tym Priorytecie bulwersujący jest tak niski poziom zrealizowanych płatności na rzecz beneficjentów, a więc zdrowie nasze nadal zagrożone. 
Priorytet X – Pomoc techniczna
W 2009 roku z zakresie ww. działania wydatkowano 1 938 051, 83 euro, co
stanowi 0,05% alokacji na działanie 10.1 na cały okres programowania. 
Śląskie centrum przedsiębiorczości
Uchwałą Sejmiku Śląskiego nr III/13.4.2007 z dnia 19 września 2007 zostało powołane Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia (IP2 RPO WSL). IP2 RPO WSL w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,
jest odpowiedzialna za wdrażanie poniższych działania/ poddziałań:
działanie 1.2 – Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MMSP),
poddziałanie 3.1.1 – Infrastruktura zaplecza turystycznego / przedsiębiorstwa,
poddziałanie 3.2.1 – Infrastruktura około turystyczna / przedsiębiorstwa. 
Łączna kwota środków przeznaczonych na finansowanie projektów w ramach
działania/ poddziałań wdrażających przez IP2 RPO WSL wynosi 222 305 880 euro. 
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A tak wygląda wypłata środków dla beneficjentów, którymi są Mikro,
Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MMSP).
ROK

Plan Wydatków

Wykonanie

% wykonanie planu

2008

16 022 360,00

2 492 828,27

15,56%

2009

139 710 000,00

15 730 153,86

11,26%

Wypłaty dotacji dla beneficjentów – tak przedstawiają się w poszczególnych województwach Polski: (źródło
Rzeczpospolita, z dnia 22.03.2010r. Powolne wypłaty dotacji).

Same liczby mówią za siebie, w tym jakże istotnym dla rozwoju MMŚP Województwo Śląskie zajmuje ostatnie miejsce, a wiemy doskonale, że kto szybko
daje, ten dwa razy daje. 
Niestety maksyma ta nie odnosi się do naszego Województwa Śląskiego. 
Rządzący naszym województwem wykazują nonszalancję i niekompetencję. 
Głoszą wielkie hasła o rozwoju województwa, tymczasem fakty temu przeczą. 
W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH – CZAS NA ZMIANY.

Z Prawem i Sprawiedliwością bezpieczniej
POwstrzymać hazardzistów!
Obowiązkiem władz demokratycznych państwa jest zapewnienie obywatelom
bezpiecznego życia, w domu, w szkole, na ulicy.  Ciężka praca będzie daremna,
jeśli nasze życie, zdrowie i mienie będą narażone na atak bezkarnych przestępców. 

Województwo Śląskie

71

Prawo i Sprawiedliwość
Mamy do czynienia ze słabym państwem, gdzie zwykły człowiek, jego rodzina
i jego mienie stają się coraz bardziej zagrożone. 
Często stają się wręcz zakładnikiem różnych grup przestępczych.  Polskę,
w tym także nasze województwo, zalewa coraz bardziej fala przestępczości skierowanej przeciw życiu i zdrowiu mieszkańców. 
Przestępcy zawłaszczają coraz większe obszary państwa, nie tylko przy pomocy całych grup skorumpowanych urzędników, ale także sędziów, prokuratorów i policjantów. Wobec faktu, że w naszym województwie mamy do czynienia
z wszystkimi rodzajami przestępstw, trzeba wielkiej determinacji i zdecydowania
władz oraz jej organów do likwidacji wszechogarniającej przestępczości i korupcji, która spycha uczciwych ludzi na margines.  Afery i korupcja niszczą gospodarkę, w której nie liczy się przedsiębiorczość, tylko układy. 
Mówimy dość aferom i korupcji!
Przywrócimy ponownie sprawiedliwość i prawo równe dla wszystkich, przyjazne dla uczciwych ludzi, uczciwych przedsiębiorców, ale groźne i stanowcze dla
przestępców. 
Walka z przestępczością musi być ostra i twarda. 
Zawód – „przestępca” przestanie się znowu opłacać. 
Przypominamy! Platforma Obywatelska osiągnęła najwyższy wynik wyborczy
w zakładach karnych!
Do mieszkańców Województwa Śląskiego
Czy w takiej Polsce chcemy żyć?
Czy takiej Polski pragniemy dla swoich dzieci?
A skoro nie chcemy –
pokażmy Platformie hazardzistów czerwoną kartę wyborczą.
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