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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Moje oświadczenie dotyczy pomijania Wrocławia w pomocy finansowej. Pomimo że w jego tytule jest 

Wrocław, to chcę podkreślić, że dotyczy to wielu gmin wrocławskich, które niestety będą stratne na Nowym 

Ładzie i które bardzo często są niestety pomijane, jeśli chodzi o rozmaite formy pomocy, pomocy inwesty-

cyjnej. Wtedy, kiedy te gminy są ambitne i realizują rozmaite przedsięwzięcia, trudne i kosztowne, niestety 

nie mogą liczyć na pomoc państwa. 

Jeśli chodzi o rozmaite fundusze adresowane do samorządów, a także do innych podmiotów funkcjonują-

cych na Dolnym Śląsku, to wyraźne są poważne dysproporcje, dysproporcje nieusprawiedliwione. Wrocław 

w ostatnim czasie, i to chcę podkreślić, podjął wiele niezwykle poważnych wyzwań infrastrukturalnych. Na 

nie składają się nowe linie tramwajowe, zakup samych tramwajów, przeprawa przez Odrę we wschodniej 

części Wrocławia, a także przedsięwzięcia proekologiczne związane z ochroną powietrza, czyli walką ze 

smogiem. Niestety, w tym samym czasie na skutek pandemii środki własne zostały mocno uskromnione. 

Zapowiadane są także decyzje rządu, które ograniczają źródła dochodów gminy. Zatem generalnie rzecz bio-

rąc, można powiedzieć, że stan możliwości partycypacji bez zadłużania gminy Wrocław niezwykle się pogor-

szył. 

Muszę przyznać, że dotyczy to także wielu innych gmin, takich jak Wałbrzych czy Świdnica, a także 

miejscowości małych. Tym bardziej jest to dotkliwe, że one dysponują skromnym budżetem. Przypomnę, że 

przez wiele, wiele lat brałem udział w takich przedsięwzięciach, które budowały infrastrukturę kultury we 

Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Była to ochrona zabytków, było to budowanie takich obiektów jak Narodo-

we Forum Muzyki, Teatr Capitol, praktycznie wszystkie szkoły artystyczne. I na pewnym etapie nastąpiło 

ucięcie pomocy państwa dla przedsięwzięć, podkreślam, ambitnych, kosztownych, dobrze przygotowanych 

i niezwykle potrzebnych. 

Jeżeli chodzi o pomoc dla Wrocławia, to musi ona obejmować również służbę zdrowia. Trzeba pamiętać, 

że Dolny Śląsk odziedziczył po tzw. zapleczu Armii Czerwonej sporą ilość majątku, który ma służyć służbie 

zdrowia. Niestety w ostatnim czasie wydolność, możliwość funkcjonowania SOR, czyli pogotowia ratunko-

wego, była dalece niewystarczająca. Mieliśmy też do czynienia z bardzo poważnym strajkiem w SOR, 

w takim kluczowym SOR we Wrocławiu. Tu od razu chcę podkreślić, że jeżeli nie będzie prawidłowej reak-

cji na te zdarzenia, na te zjawiska, to niestety sytuacja we Wrocławiu będzie dramatyczna. 

Oczekuję od Pana Premiera zdecydowanie większego zainteresowania, większej życzliwości dla miasta 

Wrocławia, stolicy Dolnego Śląska. 

Bogdan Zdrojewski 
 


