
 

 
 

Deklaracja wyborcza 

      Sojuszu Lewicy Demokratycznej Województwa Śląskiego 

 
Śląscy parlamentarzyści i samorządowcy, członkowie Sojuszu Lewicy 

Demokratycznej, nie zgadzają się na przypisywanie im odpowiedzialności za całe zło 

polskiego życia publicznego – korupcję, arogancję i nepotyzm. Przyznajemy jednak, że 

nie potrafiliśmy niestety odwrócić lub zahamować procesu destrukcji, który od kilku 

lat rozwijał się w szeregach Sojuszu, osłabiając jego zdolność do działania, a przede 

wszystkim podważając ogromne zaufanie społeczne, jakim obdarzyli nas wyborcy  

w 2001 roku. 

 

W województwie śląskim możemy poszczycić się pozytywnym bilansem 

ostatnich czterech lat. Dotyczy to w szczególności gospodarki – jej przekształceń 

strukturalnych oraz tempa wzrostu gospodarczego na poziomie najlepiej rozwijających 

się regionów w Polsce. Odnotowano także znaczący spadek ilości osób bez pracy  

i społecznie wykluczonych, jakkolwiek skala tych i innych negatywnych zjawisk jest 

wciąż zbyt wysoka. Ten priorytet naszego programu wyborczego pozostaje aktualny! 

  Osiągnięciem minionego czterolecia w województwie śląskim jest  realizacja 

rządowych programów restrukturyzacji i modernizacji: górnictwa, hutnictwa, 

przemysłu zbrojeniowego i energetyki, w tym oddłużenie finansowe wielu kluczowych 

przedsiębiorstw. Jest nim także zdecydowanie szybsza w ostatnich trzech latach 

rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej, m.in. międzynarodowego lotniska  

w Pyrzowicach oraz połączenie go w najbliższej przyszłości z drogą krajową nr 1, 

Drogowa Trasa Średnicowa, budowa  śląskiego odcinka autostrady A-4, drogi 

ekspresowej Bielsko-Cieszyn oraz kontynuacja drogi ekspresowej Żywiec- Zwardoń.  

 

 Podstawę naszego programu wyborczego stanowią tradycyjne wartości lewicy, 

w tym solidaryzm społeczny, które - będąc zaprzeczeniem niesprawiedliwości, 

nierówności społecznych i regionalnych - są orężem w walce z biedą i wykluczeniem 

społecznym. Nasz program działania na najbliższe cztery lata jest kontynuacją zadań, 

które przyjęliśmy kilka lat temu i są nadal społecznie akceptowane. Zawiera też nowe 

propozycje mające zapewnić naszemu regionowi dalszy rozwój oraz godne miejsce    

w Polsce i Unii Europejskiej.  

 

1. Priorytetowym celem rozwoju województwa śląskiego jest innowacyjność 

gospodarcza oraz modernizacja technologiczna, polegająca na zastępowaniu 

przestarzałych technologii przemysłowych technologiami nowoczesnych generacji. 

Tylko rozwój gospodarki opartej na nowoczesnych technologiach stworzy przesłanki 

dla trwałego wzrostu gospodarczego, powstania nowych miejsc pracy oraz - co 

najważniejsze - zlikwidowania dysproporcji miedzy Śląskiem a regionami Zachodniej 

Europy, pozwoli zmniejszyć, a w przyszłości uniknąć uzależnienia od pomocy 

bogatszych i lepiej rozwiniętych partnerów europejskich.  

 

 



 

 

 

2.  Kontynuacja procesu modernizacji infrastruktury technicznej, przede wszystkim 

drogowej i ochrony środowiska, to także wielka szansa rozwoju gospodarczego, dająca 

jednocześnie realne możliwości tworzenia nowych miejsc pracy. Po latach zaniedbań 

wreszcie możemy z satysfakcją obserwować budowę trasy DTŚ na kierunkach:  

północno-wschodnim oraz południowo-zachodnim, połączenia aglomeracji katowickiej  

z lotniskiem w Pyrzowicach, które staje się znaczącym pasażerskim portem krajowym  

i międzynarodowym, a po rozbudowie zaplecza  pasa ruchu ciężkiego, ma szansę  stać 

się największym krajowym portem cargo.  

Należy kontynuować prace przy budowie autostrady A1 Północ-Południe, oraz 

międzynarodowej drogi Katowice – Bielsko-Biała – Żywiec do granicy państwa. 

 

3. Przyjęcie  ustawy aglomeracyjnej stworzyłoby podstawy prawne i instytucjonalne 

dla rozwiązywania wielu problemów wykraczających poza kompetencyjne możliwości 

poszczególnych miast aglomeracji katowickiej. Ustawa ta ułatwiłaby samorządom 

współpracę w dziedzinie komunikacji, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki 

wodno-ściekowej, utrzymania i rozwoju ponad lokalnych instytucji kultury, a także  

przezwyciężanie administracyjnych i formalno-prawnych barier dla inwestowania. 

 

4. Ustawowe zwiększenie roli samorządu terytorialnego w stosunku do terenowej 

administracji rządowej poprzez pogłębienie procesu komunalizacji, czyli przekazanie 

samorządom publicznego transportu tramwajowego, wodociągów i kanalizacji. 

Wyposażenie organów samorządu województwa w kompetencje pozwalające na 

samodzielną gospodarkę środkami unijnymi. 

 

5. Rewitalizacja starej zabudowy przemysłowej i budownictwa  mieszkaniowego  staje 

się koniecznością techniczną, ale zarazem szansą aktywizacji gospodarczej. Jej 

wdrożenie będzie  możliwe po przyjęciu ustawy, której zasadniczym elementem 

byłoby stworzenie funduszu zapewniającego obsługę finansową zadania oraz 

stworzenie gwarancji prawnych mieszkańcom modernizowanych obiektów do 

mieszkania zastępczego na czas modernizacji oraz prawa  powrotu do miejsca 

zamieszkania.  

 

6. Dalsze pozyskiwanie środków europejskich oraz krajowych funduszy celowych na 

modernizację technologiczną oraz zrównoważony rozwój województwa śląskiego,  

zdominowanego przez tradycyjne branże gospodarki. Wykorzystanie doświadczeń  

z realizacji ciągu ostatnich czterech lat kluczowych dla naszego regionu inwestycji  

z zakresu ochrony środowiska, finansowanych z funduszy europejskich.  

Racjonalne zagospodarowanie znacznych środków unijnych, przeznaczonych na 

poprawę stanu środowiska naturalnego oraz infrastruktury drogowej, winno przynieść 

wymierny efekt w postaci co najmniej kilkunastu tysięcy nowych miejsc pracy. 

 

 

 

 



 

7. Harmonizacja i koordynacja polityki rozwoju terytorialnego wszystkich władz 

samorządowych - gmin, powiatów i województwa, służąca wyrównywaniu 

dysproporcji gospodarczych, społecznych i kulturalnych w naszym województwie,  

wymaga wsparcia ze strony rządowej i europejskiej polityki regionalnej.  

 

8. Modernizacja w regionie szkolnictwa ponad-gimnazjalnego, aby powstały warunki 

dla zdobywania wykształcenia oraz zawodów odpowiadających aspiracjom młodzieży, 

by powszechnie dostępne było kontynuowanie nauki na poziomie wyższym, a kierunki 

kształcenia dostosowane do potrzeb rynku pracy i gospodarki. 

Zbudowanie systemu kształcenia ustawicznego ludzi dorosłych, który w przyszłości 

winien stanowić istotny segment wojewódzkiego systemu  oświaty.  

 

9. Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, które w minionym 

piętnastoleciu, dzięki przedsiębiorczości ich właścicieli, zastąpiły likwidowane  

przedsiębiorstwa państwowe. W naszym województwie, podobnie jak w gospodarkach 

regionów zachodniej Europy, te podmioty będą  tworzyć  przeważającą część produktu 

krajowego. Władze samorządowe i rząd winny sprzyjać ich rozwojowi. Szczególnego 

wsparcia wymagają przedsiębiorstwa własne, działające w naszym regionie, którym - 

w sytuacji różnego rodzaju uprzywilejowania podmiotów zagranicznych - powinno 

zapewnić się adekwatne środki wsparcia. 

 

10. Ważnym zadaniem jest rozwiązanie problemów finansowania ponadlokalnych  

i regionalnych specjalistycznych usług i instytucji medycznych, zarówno tych, które - 

dzięki wysiłkom władz samorządowych oraz środowiskom medycznym - już istnieją  

i świadczą usługi, jak i przyszłych inwestycji i programów, w tym programu 

wczesnego wykrywania chorób nowotworowych (PET) w Gliwicach.  

 

Najważniejsze cele programu wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej  

w województwie śląskim, zadania które postawiliśmy przed sobą, można zrealizować 

w ramach trwałego i sprawiedliwego rozwoju regionu, którego misja harmonizuje cele 

gospodarcze, ekologiczne oraz sprawiedliwość społeczną, między pokoleniami  

i w obrębie każdej grupy społecznej. Wizję takiego długoletniego programu rozwoju  

naszego województwa wypracowaliśmy już kilka lat temu, wzbogacamy ją i nadal 

staramy się pozyskać sojuszników dla jej realizacji.  

Przy wsparciu parlamentarzystów oraz rządowej polityki  regionalnej, społecznemu 

poparciu, jesteśmy w stanie nasz program zrealizować oraz osiągnąć wszystkie 

zamierzone cele.   
 


