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"Strategia rozwoju Dolnego Śląska"
Ponad 300 osób odpowiedziało na inicjatywę zorganizowania I Dolnośląskiego Forum Politycznego
i Gospodarczego. Obradujący w Krzyżowej przedstawiciele świata nauki, polityki i gospodarki, działając
dla dobra Dolnego Śląska i jego mieszkańców, zadeklarowali wolę realizacji uzgodnionej wizji
i kierunków rozwoju naszego regionu. Za kluczowe dla przyszłości województwa dolnośląskiego oraz
podnoszenia jego konkurencyjności w Polsce i Europie uznano:
•
•
•
•
•
•

przystosowanie systemu kształcenia do wymogów przyszłości;
rozwój budownictwa;
modernizację infrastruktury i zagospodarowanie przestrzenne;
integrację i podnoszenie jakości usług turystycznych;
wspieranie innowacyjności w gospodarce;
odtworzenie tożsamości dolnośląskiej.

Podkreślano znaczenie edukacji jako kluczowego czynnika w realizacji celów zawartych w „Strategii
Rozwoju Województwa Dolnośląskiego”. Istniejący system nie odpowiada już na wyzwania dnia
obecnego, a tym bardziej przyszłości. Model edukacji powinien opierać się o holistyczne kształcenie
ogólne, nastawione na kształtowanie kultury, kreatywności myślenia oraz umiejętności praktycznego
działania w zmieniającym się świecie. Uzupełnieniem musi stać się rozbudowany system kształcenia
ustawicznego i szkół zawodowych, szczególnie na poziomie wyższym. Przyjęto, że Dolny Śląsk ma
szansę zostać zagłębiem nowatorskich idei w edukacji. Celem strategicznym powinno być
uporządkowanie struktury szkolnictwa wyższego w regionie.
Za konieczne uznano poprawę stanu zagospodarowania przestrzennego. Postulowano stworzenie
dolnośląskiego forum na rzecz budownictwa z udziałem gmin, developerów, przedsiębiorstw
budowlanych, zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami. Zgłoszono również postulat pod
adresem władz centralnych o przyspieszenie komunalizacji majątku Skarbu Państwa na rzecz
samorządów. Zaproponowano wprowadzenie Dolnośląskiego Certyfikatu Jakości dla firm budowlanych
i developerskich. Podkreślono potrzebę zwiększenia efektywności samorządów w pozyskiwaniu
zewnętrznych środków finansowych.
W zakresie rozwoju infrastruktury przedstawiono konkretne rozwiązania umożliwiające
finansowanie modernizacji i rozwoju systemu dróg. Ponadto, poparto budowę kompleksowego systemu
gospodarki odpadami w regionie podstawie opracowanej Dolnośląskiej Karty Sieciowej. Zaapelowano
do rządu i parlamentarzystów o przygotowanie regulacji prawnych umożliwiających partnerstwo sektora
prywatnego i publicznego w zakresie finansowania strategicznych przedsięwzięć. Uznano konieczność
szybkiego nadania Programowi dla Odry 2006 rangi programu rządowego.
Dla integracji i polepszenia jakości usług turystycznych wypracowano interesujące uzupełnienia do
strategii rozwoju województwa. Zadeklarowano powołanie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz
uruchomienie zintegrowanego systemu informacji turystycznej. Pojawiła się propozycja budowy
systemu promocji regionalnego produktu turystycznego.
Wyraźnie stwierdzono, że szansą dla regionu jest postawienie na nowatorstwo w gospodarce.
Konieczna jest budowa spójnego systemu współpracy na rzecz innowacyjności pomiędzy
przedsiębiorcami, światem nauki i kapitałem. Podkreślono konieczność lepszego wykorzystania
istniejących i tworzenia nowych instrumentów finansowania małych i średnich przedsiębiorstw.
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Potwierdzono misję Dolnego Śląska jako europejskiego narożnika Polski. Dla odtworzenia
tożsamości dolnośląskiej uznano za niezbędne zidentyfikowanie celów i wykreowanie produktów
wyraźnie wyróżniających Dolny Śląsk w Polsce i Europie. Realizacja misji regionu wymaga intensywnej
edukacji i akcji informacyjnej dotyczącej możliwości integracji Dolnoślązaków ze światem oraz aktywnej
współpracy z sąsiednimi regionami.
Podczas Forum spontanicznie zawiązano zespół do spraw zdrowia, który podjął dyskusję
o prywatyzacji i reorganizacji służby zdrowia w regionie. Ponadto zawiązały się cztery inne zespoły
dyskusyjne: „Poprawa bezpieczeństwa na Dolnym Śląsku”, „Restauracja regionalnej tożsamości
społecznej”, „Funkcje i obowiązki metropolii w kształtowaniu regionu” oraz „Wieś i rolnictwo Dolnego
Śląska”.
Jesteśmy świadomi, że dziedziny te nie wyczerpały katalogu problemów, przed którymi stoi Dolny
Śląsk. Pojawiające się w dyskusjach wątki poświęcone m. in. kulturze czy ekologii utwierdzają nas
w przekonaniu, że jedyną stawką o jaką warto grać dla Dolnego Śląska jest uczynienie z niego
najsilniejszego regionu Polski i znaczącego regionu w Europie. Owocem naszej pracy są konkretne
idee, pomysły i projekty. Za sukces konferencji uznajemy wyrażoną przez uczestników wolę współpracy
dla realizacji zarysowanych przedsięwzięć.
Nie sposób niedoceniać wagi zawiązanego partnerstwa pomiędzy środowiskami dolnośląskiej
nauki, polityki, biznesu i organizacji pozarządowych. Wypracowany model współpracy uznajemy za
skuteczną drogę dla podejmowania ważnych dla województwa rozstrzygnięć.
Efekty przekonują nas do celowości kolejnych Edycji Forum. Wyrażamy nadzieję, że wejdzie ono do
kalendarza ważnych konferencji gospodarczych o zasięgu europejski i – w przyszłości – stanie się
środkowoeuropejskim odpowiednikiem szwajcarskiego Davos.
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