
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

na 29. posiedzeniu Senatu
w dniu 19 marca 2009 r.

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnêtrznych i admini-
stracji Grzegorza Schetyny

Panie Ministrze!
Pragnê poprzeæ stanowisko Zarz¹du Œl¹skiego Zwi¹zku Gmin i Powiatów z dnia 6 marca 2009 r., za-

niepokojonego pojawiaj¹cymi siê informacjami o planach stworzenia na granicy Rzeczypospolitej z Re-
publik¹ Czesk¹ jednego oddzia³u Stra¿y Granicznej w K³odzku, a tym samym mo¿liwoœci¹ likwidacji
Komendy Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Raciborzu.

Jak siê dowiadujê, w lutym 2009 r. pan minister podpisa³ „Za³o¿enia wieloletniej koncepcji funkcjo-
nowania Stra¿y Granicznej na lata 2009–2015”. Zgodnie z t¹ koncepcj¹ komenda przysz³ego jedynego
oddzia³u SG na granicy z Czechami bêdzie siê znajdowaæ w K³odzku. Œl¹ski Oddzia³ Stra¿y Granicznej
w Raciborzu ma byæ rozwi¹zany, a w jego miejsce ma byæ utworzona jedynie niewielka placówka podleg-
³a oddzia³owi w K³odzku.

Przeniesienie komendy oddzia³u z Raciborza do K³odzka poci¹gnie za sob¹ zwolnienie prawdopodob-
nie ponad dwustu pracowników cywilnych zatrudnionych w Raciborzu, zaœ dwustu funkcjonariuszy
Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej bêdzie musia³o przenieœæ siê w inne miejsca albo po¿egnaæ
z mundurem (nie ma mo¿liwoœci zaproponowania nowych miejsc s³u¿by lub pracy wszystkim funkcjo-
nariuszom i pracownikom znoszonych lub przekszta³canych jednostek organizacyjnych). Do tego dojd¹
zwolnienia grupowe pracowników cywilnych. Przewidywane zmiany maj¹ nast¹piæ w 2010 r.

Nie muszê dodawaæ, ¿e planowane zmiany to tragedia wielu ludzi (utrata pracy, koniecznoœæ przeno-
sin) oraz likwidacja jedynego oddzia³u Stra¿y Granicznej na Górnym Œl¹sku. Moim zdaniem, wszystkie
argumenty (po³o¿enie, koszty utrzymania, itd.) przemawiaj¹ za pozostawieniem komendy oddzia³u
w Raciborzu.

Jak czytam w stanowisku zarz¹du, Komenda Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej w Raciborzu jest
jednym z najwa¿niejszych urzêdów i pracodawców maj¹cych sw¹ siedzibê w tym mieœcie. Wieloletnie,
bardzo dobre kontakty jednostek samorz¹du terytorialnego województwa œl¹skiego ze Œl¹skim Oddzia-
³em Stra¿y Granicznej zaowocowa³y efektywn¹ wspó³prac¹ w zakresie poprawy bezpieczeñstwa i ochrony
ludnoœci. Najlepszym tego przyk³adem mo¿e byæ udzia³ formacji Stra¿y Granicznej w zwalczaniu skutków
powodzi z 1997 r. oraz innych zagro¿eñ w ostatnich latach. Funkcjonariusze Œl¹skiego Oddzia³u Stra¿y
Granicznej aktywnie uczestnicz¹ w ¿yciu codziennym miasta Racibórz i powiatu raciborskiego.

Racibórz po³o¿ony jest w stosunkowo niewielkiej odleg³oœci od ponaddwumilionowego górnoœl¹skie-
go obszaru metropolitarnego oraz ponadczterystutysiêcznej Aglomeracji Rybnickiej i innych du¿ych
miast województwa œl¹skiego. Miêdzynarodowy Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice jest trzecim co do
wielkoœci lotniskiem w Polsce. Najwiêkszy ruch samochodowy na po³udniowej granicy naszego kraju
odbywa siê w Cieszynie, a kolejowy w Zebrzydowicach. Województwo œl¹skie pozostaje jednym z g³ó-
wnych wêz³ów transportowych w Polsce, poniewa¿ po³o¿one jest w ramach III i VI europejskiego koryta-
rza transportowego (wschód – zachód oraz pó³noc – po³udnie). Infrastruktura drogowa bêdzie, podobnie
jak mo¿liwoœæ ukrycia siê w miastach, czynnikiem u³atwiaj¹cym nielegalny pobyt cudzoziemcom. Nie
trzeba podkreœlaæ, ¿e przed Stra¿¹ Graniczn¹ postawione zostan¹ ogromne zadania w zakresie migracji
i readmisji cudzoziemców w najwiêkszej aglomeracji w Polsce, jak¹ jest Œl¹sk.

Panie Ministrze, nasuwa siê prosty wniosek: to Racibórz powinien pozostaæ siedzib¹ komendy nowe-
go oddzia³u Stra¿y Granicznej.

Czes³aw Ryszka




