
 

 

 

 

 
            

 

 

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 15 czerwca 2021 r. uprzejmie 

informuję, że minione dwa i pół roku to solidnie przepracowany czas przez 

Wicemarszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Kałużę i cały Zarząd 

Województwa Śląskiego. Na półmetku kadencji samorządu województwa trzeba 

zaznaczyć, że żaden     poprzedni Zarząd Województwa Śląskiego nie pracował 

w tak trudnym czasie.  

Pandemia koronawirusa wyznaczyła zupełnie nowy kierunek pracy. 

Wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża od początku pandemii 

z ogromnym zaangażowaniem i determinacją włączył się w pracę nad 

przygotowaniem pakietów pomocowych dla mieszkańców regionu. Było to 

możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy Zarządu Województwa Śląskiego  

z Komisją Europejską i administracją rządową. Wicemarszałek Województwa 

Śląskiego Wojciech Kałuża nadzorując pracę departamentów związanych  

z gospodarką i wdrażaniem funduszy europejskich w województwie 

bezpośrednio przyczynił się do przygotowania i uruchomienia Śląskiego Pakietu 

dla Gospodarki o wartości 1,4 miliarda złotych oraz Śląskiego Pakietu dla 

Turystyki o wartości 88 milionów złotych. Środki pozwoliły na przetrwanie wielu 

firmom. Pozwoliły utrzymać miejsca prace dla mieszkańców województwa 

śląskiego.  

Warto zaznaczyć, że pomimo pandemii Zarząd Województwa realizował 

wiele zadań wpisujących się w obchody 100-lecia Powstań Śląskich. Celem tych 

inicjatyw było upamiętnienie walki Powstańców o to, aby Śląsk był częścią Polski. 

Przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne mają także na celu pielęgnowanie 

kultury i tradycji Śląska. Podkreślić należy, że obecny Zarząd Województwa 

Śląskiego zwiększył nakłady na kulturę o 50 milionów złotych w porównaniu do 

lat poprzednich. To pozwala na jeszcze dynamiczniejszy rozwój instytucji kultury 

oraz tworzenie nowych przestrzeni. Tutaj pragnę wskazać, że Województwo 

Śląskiego przejęło współodpowiedzialność za prowadzenie Muzeum Powstań 

Śląskich w Świętochłowicach oraz jest jednym z czterech podmiotów, które 

tworzą Panteon Górnośląski.  

Zgodnie z artykułem 23 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa z dnia 

5 czerwca 1998 roku „radny obowiązany jest kierować się dobrej wspólnoty 

samorządowej województwa. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz 

ich organizacjami”. Wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża 

jest w stałym kontakcie z mieszkańcami i grupami mieszkańców. Spotyka się  

z przedsiębiorcami, przedstawicielami świata nauki, medycyny i kultury oraz 

mieszkańcami podczas plenerowych wydarzeń jak na przykład Festiwal Górnej 

Odry, który odbył się w miniony weekend.  

 

                                         Z wyrazami szacunku 

 
     Sławomir Gruszka 

Zastępca Dyrektora Kancelarii  Zarządu       
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