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TUTAJ NIE MA
DRÓG NA SKRÓTY
Rozmowa z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego Marcinem Krzyżanowskim.

 - Panie Marszałku, odpo-
wiada Pan za sprawy spo-
łeczne Województwa Dolno-
śląskiego. To duże wyzwanie. 
Jakie są przed Panem naj-
ważniejsze i najpilniejsze za-
dania?

 - Tak, to duże wyzwanie. 
Chciałbym przede wszyst-
kim zadbać o to, aby rozwój 
społeczny w regionie doga-
niał, towarzyszył i obejmował 
niejako rozwój gospodarczy, 
którym cieszy się Dolny Śląsk. 
Innymi słowy, nie może być 
tak, że metropolia, jaką jest 
Wrocław, ucieka pozostałym 
ośrodkom w województwie. To 
zresztą dotyczy nie tylko po-
lityki społecznej, ale również 
innych działów. Kompensacja 
nierównowagi między stolicą 
województwa a pozostałymi 
ośrodkami regionalnymi, dba-
nie o zrównoważony rozwój 
województwa – to moje priory-
tety. 

 - Ma Pan na myśli jakieś 
konkretne obszary?

 - Ważnym elementem jest 
rozwój ośrodków edukacyj-
nych podlegających pod sa-
morząd wojewódzki. Tutaj 
musimy zadbać o szereg pla-
cówek oświatowych nadzoro-
wanych przez marszałka, aby 

spełniały swoją rolę w regio-
nie. Mam tu na myśli zarówno 
placówki kształcące w obsza-
rze zawodowym, placówki 
kształcenia specjalnego – tutaj 
wspieranie środowisk osób 
z niepełnoprawnością w regio-
nie jest kluczowe, branżowe 
szkoły, ośrodki wychowaw-
cze, placówki biblioteczne – 
wszystkie chciałbym wesprzeć 
w działaniu, chętnie korzysta-
jąc z pozostałych jeszcze do 
zrealizowania środków unij-
nych obecnej perspektywy. 

 Nie można tu zapomnieć 
o współpracy z uczelniami 
wyższymi w ramach dotacji 
celowych czy takich inicjaty-
wach jak „Najlepszy dyplom 
roku”. Koniec końców wielu 
żaków wrocławskich to miesz-
kańcy regionów. Trzeba tych 
uzdolnionych wspierać, choć-
by w formie Dolnośląskiego 
Systemu Uzdolnień, w ramach 
którego przyznajemy stypen-
dia „zDolny Śląsk” czy orga-
nizujemy konkursy przedmio-
towe, wspieramy Dolnośląski 
Festiwal Nauki. Budowa żywej 
transgranicznej współpracy 
w obszarze edukacji, tworzenie 
możliwości budowy sieci kon-
taktów międzynarodowych, 
również jest ważnym elemen-
tem budowania oferty eduka-
cyjnej w regionie. Chciałbym 

również intensywnie rozwi-
jać projekty finansowane ze 
środków unijnych, które po-
zwalają rozwijać i rozbudowy-
wać szkolnictwo zawodowe 
w regionie czy realizować ideę 
szkoły bez barier – tutaj mamy 
szereg projektów w toku, 
myślę, że można próbować 
jeszcze wykorzystać obecną 
perspektywę z pożytkiem dla 
województwa. Włączanie spo-
łeczne, znoszenie barier spo-
łecznych, dostosowywanie 
edukacji zawodowej do rynku 
pracy to ważne obszary dzia-
łania i możliwe do sfinansowa-
nia ze środków zewnętrznych.

 - No tak, ale przecież poli-
tyka społeczne nie stoi tylko 
placówkami budżetowymi, 
są przecież inne podmioty, 
które wspomagają realizację 
zadań.

 - Kolejny obszar to rozwój 
sektora pozarządowego. Tu-
taj bez wątpienia promowanie 
Dolnośląskiego Budżetu Oby-
watelskiego jest istotnym ele-
mentem pobudzania lokalnych 
społeczności do działania,  
z pożytkiem dla wszystkich. 
Chciałbym również pomyśleć 
nad trwalszą formułą wspiera-
nia NGO, która pozwoli im na 
merytoryczne działania. Może 
wydłużenie okresu realizacji 
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zadań będzie jakimś rozwiąza-
niem. Chciałbym również inte-
grować finansowanie NGO np. 
z działalnością na rzecz osób 
z niepełnosprawnością. Można 
tutaj rozwijać zarówno obywa-
telskie postawy jak i realizować 
ważne i trudne zadania polityki 
społecznej. Musimy spojrzeć 
holistycznie na pewne działa-
nia, bo środków finansowych 
jest, jak zawsze, mało, a po-
trzeb bardzo wiele. Wymaga 
to refleksji i mądrego plano-
wania. Choćby problematyka 
seniorów i dbanie o nich łą-
czy w sobie wiele elementów 
wspólnych z problemami osób 
niepełnosprawnych – problem 
dostępności, transportu, inte-
gracji społecznej – tutaj działa-
ją podobne czynniki związane 
z trudnościami zdrowotnymi. 
Trzeba umiejętnie łączyć pro-
blemy i szukać finansowych 
ram dla nich oraz wsparcia 
organizacyjnego – czyli NGO, 
które są gotowe do realizacji 
zadań.

 - A co ze sprawami osób 
niepełnosprawnych? Czy ma 
Pan jakieś plany wobec tego 
obszaru?

 - Jeśli chodzi o wspieranie 
osób z niepełnosprawno-
ściami, to sprawa dla mnie 
szczególnie ważna, ponieważ 
w przeszłości realizowałem 
wiele projektów związanych 
z tą problematyką. Marzy mi 
się rozwój sieci Zakładów Ak-
tywności Zawodowej na Dol-
nym Śląsku, taki pomysł jak 
ZAZ w każdym powiecie – to 
byłoby coś. Obecnie powiaty 
posiadają często szkoły spe-
cjalne, sieć Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej, Środowiskowe 
Domy Samopomocy i wiele 
innych form wsparcia, ale 
brakuje sieci placówek, które 
w bezpieczny i systematycz-
ny sposób wprowadzają na 
rynek pracy osoby niepełno-
sprawne. Innym równie waż-
nym obszarem jest zadbanie 
o opiekunów osób z niepełno-
sprawnością. Upowszechnia-
nie i wspieranie takich usług 

jak Asystent Osoby Niepełno-
sprawnej, czy w ogóle usługi 
przerwy wytchnieniowej, to 
jedno z wielu rozwiązań, które 
chciałbym rozwijać w regionie 
i przekonywać powiaty i gminy 
do ich realizacji. Zresztą ten 
obszar jest świetnym przykła-
dem, że problemy społeczne 
przenikają poszczególne wy-
działy. Chciałbym łączyć tutaj 
możliwości finansowania, po-
szukiwać środków unijnych, 
współpracować z instytucjami 
pośredniczącymi tak, aby sku-
mulować zasoby finansowe. 
Bo jak zwykle, środków jest 
mało a potrzeby w regionie 
dolnośląskim ogromne. 

 - Pomoc społeczna Panie 
Marszałku, jak Pan widzi rolę 
DOPS-u?

 - Działania Dolnośląskiego 
Ośrodka Polityki Społecznej 
również chciałbym rozwijać. 
Nie tylko wsparcie seniorów, 
programy rozwijania sieci żłob-
ków, ośrodków adopcyjnych 
i rozwój podmiotów ekonomii 

społecznej – tu znowu obszar 
NGO się pojawia. Chciałbym 
większego wsparcia w ob-
szarze przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie, rozwijania 
i wspierania pracowników so-
cjalnych, zarówno w zakresie 
superwizji, ale też odpowied-
niego przeszkolenie z zakre-
su bezpieczeństwa własnego 
i podnoszenia kompetencji. 
To niezwykle trudny i ważny 
obszar, który można rozwijać 
regionalnie, myślę, że również 
w oparciu o środki zewnętrz-
ne. 

 - Zadania w zakresie 
ochrony zdrowia spoczywają 
również na poszczególnych 
szczeblach samorządu tery-
torialnego. Panie Marszałku, 
czy samorządy mogłyby bar-
dziej dbać o zdrowie lokal-
nych społeczności? 

 - Nie będę zbyt odkrywczy, 
gdy powiem oczywiście, że 
tak. To kolejne bardzo trudne 
zadanie. Lepsze dbanie rozu-
miem jako wspieranie placó-

wek, rozwijanie ich działalno-
ści, wzmacnianie oferty usług, 
usprawnianie ich zarządzania. 
Z drugiej strony, bardzo waż-
ne jest kryterium dostępności 
usług świadczonych w tych 
placówkach. I tu również jest 
wiele do zrobienia. Chciałbym 
tutaj zadeklarować, że będę ze 
wszystkich sił dążył, aby nie-
równości w obszarze dostęp-
ności do usług medycznych, 
ze względu na miejsce za-
mieszkania, stan portfela, czy 
stan zdrowia były z czasem 
niwelowane. Jestem zwolen-
nikiem idei samorządu wraż-
liwego, czyli takiego, który 
w obszarze zdrowia realizuje 
nie tylko to, co musi, ale to, 
co może. Niestety nie jest to 
powszechne. Miasta mogą 
bardziej angażować się w 
sprawy zdrowia i uczestniczyć 
w kosztach związanych z utrzy-
maniem placówek. Dobrym 
przykładem jest Poradnia Chi-
rurgii Ogólnej przy przychod-
ni na ul. Dobrzyńskiej 21/23. 
To ważne miejsce, w którym 
w godzinach nocnych miesz-
kańcy mogą otrzymać pomoc. 
Wspólnie z miejskimi radnymi 
wystąpiliśmy do Prezyden-
ta Wrocławia Jacka Sutryka 
o partycypowanie w kosztach 
funkcjonowanie tej placówki. 
W skali budżetu Wrocławia to 
niewielkie obciążenie: około 
50 tys. złotych miesięcznie. 
Czekamy na decyzję prezy-
denta, mam nadzieję, że zgo-
dzi się z tym, że to dobrze wy-
dane pieniądze.

 - Wraz z wydłużaniem się 
życia człowieka pojawia-
ją się różne problemy jako 
konsekwencja starzenia się: 
problemy socjalne i ekono-
miczne, samotność, izolacja 
społeczna, zubożenie, pro-
blemy zdrowotne – wzrost 
chorób neurologicznych, 
zaburzeń psychiatrycznych, 
zaburzeń pamięci, otępie-
nie. Statystyki nie są optymi-
styczne: Polski senior cho-
ruje krócej, szybciej umiera, 
najczęściej w wyniku chorób 
układu krążenia oraz nowo-

tworów. Na Dolnym Śląsku 
kobiety i mężczyźni żyją prze-
ciętnie o pół roku krócej niż 
w innych regionach: mamy 
w opiece szpitalnej zbyt mało 
łóżek geriatrycznych, bardzo 
wyraźnie spadła liczba łóżek 
internistycznych, brakuje 
lekarzy POZ (w Polsce 2,5 
lekarza na 1000 pacjentów, 
w Europie 4 lub więcej), bra-
kuje pielęgniarek, są długie 
kolejki do lekarzy specjali-
stów, na leczenie szpitalne, 
rehabilitację, leki nowej ge-
neracji w zbyt małym stop-
niu są refundowane. Opieka 
zdrowotna nad seniorami 
jest ściśle związana z nakła-
dami finansowymi będącymi 
w gestii NFZ, ale ogromną 
rolę dla zachowania zdrowia 
odgrywa polityka medyczna 
i społeczna województw. 

 - Wymieniła Pani wiele bo-
lączek polskiego systemu 
opieki zdrowotnej. Chciałbym 

mieć czarodziejską różdż-
kę, za pomocą której jednym 
pociągnięciem załatwiłbym 
je wszystkie od razu. Ale ta-
kie rzeczy zdarzają się tylko 
w baśniach. Ma Pani rację, wraz 
z wydłużeniem życia pojawiają 
się nowe problemy i wyzwa-
nia. Polacy żyją co raz dłużej, 
wiele chorób okazuje się być 
obecnie niedogodnościami, 
z którymi potrafimy żyć latami. 
Chciałbym przede wszystkim 
spojrzeć holistycznie na pro-
blemy seniorów i uważam, 
że można łączyć rozwiązania 
na przykład obszaru działań 
z osobami z niepełnospraw-
nością. Zwłaszcza w zakresie 
włączania społecznego, akty-
wizacji społecznej, znoszenia 
barier, pewnych usług, które 
są potrzebne dla obu grup. 
Ale to nie rozwiąże wszystkich 
problemów. Jednak z doświad-
czenia wiem, że w sytuacji nie-
doboru finansowego bardzo 
ważne jest zarządzanie i umie-

jętność łączenia problemów i 
rozwiązań, które pomagają na 
optymalizację finansową. Inny-
mi słowy wiele można zdziałać 
z poziomu zarządzania w tych 
obszarach. Oczywiście, poli-
tyka senioralna prowadzona 
jest również na poziomie gmin 
i powiatów, sporo w tej materii 
robi ministerstwo i rząd. Będę 
szukał dźwigni, która wzmocni 
ten obszar w regionach.

 - A sytuacja w służbie zdro-
wia?

 - W ramach swoich działań 
i kompetencji mogę zapewnić, 
że będę dbał o rozwój podle-
głych mi placówek zarówno 
jeśli chodzi o nowe techno-
logie, metody leczenia jak i 
rozwój kadrowy. Mamy w pla-
nach budowę nowego szpitala 
onkologicznego we Wrocła-
wiu. Ostatnio uczestniczyłem 
w otwarciu Oddziału Rehabi-
litacji Kardiologicznej w Le-

gnicy, jest wiele projektów 
realizowanych w placówkach 
medycznych podlegających 
pod samorząd wojewódzki. 
Niestety, tutaj nie ma dróg na 
skróty. Utrzymanie wysokiej 
jakości usług medycznych 
i jednocześnie zadbanie 
o dostępność do nich przy 
równoległym rozwoju placó-
wek, zarówno od strony tech-
nicznej jak i kadrowej – to wiel-
kie wyzwanie i jednocześnie 
mój cel. Będę tutaj podpierał 
się działaniami rządu i dołożę 
wszelkich starań w tym obsza-
rze. Mam świadomość, że jest 
wiele do zrobienia, ale małymi 
krokami, systematycznością 
i dobrym zarządzaniem jeste-
śmy w stanie pokonywać kolej-
ne kamienie milowe na drodze 
do realizacji tych postulatów. 
W to wierzę i dołożę wszelkich 
starań w tym kierunku. 
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