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„Europejska przyszłość Dolnego Śląska”
Dolny Śląsk jest bardzo blisko Unii Europejskiej, wejdźmy tam razem – stwierdziło zgodnie
około 600 uczestników IV Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego 2002 zebranych
w Krzyżowej w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2002 roku, którzy obradowali na temat „Europejskiej
przyszłości Dolnego Śląska”.
Spotkanie odbyło się w czasie szczególnym dla Polski i Dolnego Śląska – na kilkanaście dni
przed finalizacją negocjacji określających warunki, na których Polska przystąpi do UE i na pól roku
przed referendum akcesyjnym. Toteż trzydniowe spotkanie z udziałem przedstawicieli dolnośląskich
przedsiębiorców, środowisk naukowych, nowo wybranych władz samorządowych, organizacji
pozarządowych, przedstawicieli rządu RP oraz korpusu dyplomatycznego reprezentującego kraje
członkowskie zdominował temat pilnej potrzeby rozszerzenia informacji na temat UE i dotarcia z nią do
jak najszerszych grup społecznych. Trzeba też przygotowywać projekty działań, które mogą liczyć na
wsparcie ze środków unijnych.
Zwrócono uwagę, na niekwestionowaną rolę instytucji pozarządowych w kształtowaniu
świadomości proeuropejskiej w dolnośląskiej społeczności. Ich aktywność i współdziałanie
z samorządami wszystkich szczebli jest warunkiem koniecznym do optymalnego wykorzystanie
funduszy i realizacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju zgodnie z ONZ –towskim Globalnym
Programem Działań AGENDA-21. Stwierdzono, że wojewódzkie struktury, zarówno samorządowe jak
i rządowe, należycie wywiązują się z tych zadań.
Wyraźnie podkreślano fakt, że to właśnie na samorządach spoczywa ogromna odpowiedzialność
za intensywniejsze przekazywanie wiedzy unijnej społecznościom lokalnym. Powinnością władz
samorządowych jest również stworzenie optymalnych warunków sprzyjających bezpośrednim
inwestycjom zagranicznym przy jednoczesnej dbałości o rodzimą przedsiębiorczość. Władze Dolnego
Śląska muszą połączyć umiejętność sprawnego zarządzania środkami z decentralizacją decyzji
i finansów. Właściwe przygotowanie samorządów lokalnych do absorpcji środków unijnych będzie
stanowić o sukcesie całego regionu w pierwszej fazie akcesji.
Praktyczne możliwości wykorzystania doświadczeń krajów członkowskich UE omawiano
w dziesięciu grupach roboczych podzielonych na dwa bloki: zagadnień gospodarczych i zagadnień
społecznych.
Uczestnicy debaty gospodarczej podkreślali, iż wymagania unijne stają się bodźcem do coraz
dynamiczniejszego procesu przystosowania dolnośląskich przedsiębiorstw do standardów
obowiązujących w krajach członkowskich. Wskazano na potrzebę regionalnych inicjatyw integrujących
przemysł, samorząd i naukę. Taki kierunek przedsięwzięć pozwoli na zwiększenie konkurencyjności
lokalnych firm na rynkach europejskich. Podkreślono pilną potrzebę stworzenia Centralnej Bazy
Informacyjnej o środkach pomocowych pozyskiwanych z funduszy europejskich i krajowych oraz
o rozmaitych sposobach finansowania oferowanych przez banki.
W celu powstrzymania dalszej degradacji wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej należy podjąć
działania zmierzające do przywrócenia sprawnego funkcjonowania przemysłu rolno-spożywczego
i wspomagania rolników w procesie dostosowywania produkcji do standardów jakościowych UE.
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Wnioskuje się również o podjęcie intensywnych działań przyspieszających modernizację i rozwój
infrastruktury drogowej i kolejowej Dolnego Śląska, szczególnie połączeń Dolnego Śląska z centrum
kraju, oraz przyspieszenie budowy autostrad A-4 i A-3 Szczecin – Praga. Zwłaszcza jej odcinek łączący
A-4 z czeskim systemem autostradowym przez Bramę Lubawską ma strategiczne znaczenie dla
rozwoju Dolnego Śląska.
Uczestnicy Forum zgodnie stwierdzili, że ze względu na konieczność umocnienia Regionu
Dolnośląskiego w Zjednoczonej Europie, należy kłaść szczególny nacisk na lokalizację w Regionie
centrów decyzyjnych związanych z funkcjonowaniem infrastruktury i przemysłu. Stworzenie we
Wrocławiu silnego ośrodka energetycznego Południowo - Zachodniej Polski ma strategiczne znaczenie
do Dolnego Śląska i Polski. W szczególności należy kontynuować i wspierać zainicjowane prace nad
budową grupy dystrybucyjnej zakładów energetycznych ( W-5) oraz grupą producentów energii
elektrycznej (BOT) celem stworzenia podstaw do skutecznego konkurowania z ościennymi koncernami
europejskimi.
Uczestnicy debaty społecznej uznali, że zbliżająca się akcesja generuje konieczność pilnego
podnoszenia kwalifikacji oraz jakości usług świadczonych w dziedzinach ochrony zdrowia i opieki
społecznej.
Szczególnym wyzwaniem będzie wdrożenie postanowień Karty Bolońskiej, na mocy których
utworzona będzie jednolita europejska przestrzeń edukacyjna. Wejście w nią Polski wymagać będzie
dostosowania naszych uczelni do wymagań i standardów obowiązujących (w różnych wersjach)
w szkolnictwie Europy, ale też stworzy szansę dla większej mobilności młodzieży i pracowników
naukowych oraz na wzmocnienie współpracy naukowej i edukacyjnej w regionie i z jego europejskim
otoczeniem. Przyszła Europa, to Europa wiedzy, ale też potrzebna jest wiedza o Europie, która już stała
się specjalizacją akademicką na niektórych dolnośląskich uczelniach..
Tegoroczne Forum w Krzyżowej było także okazją do uroczystości wręczenia nagród dla
wybijających się firm – Dolnośląskich Certyfikatów Gospodarczych. Grono dotychczasowych laureatów
powiększyło się o 8 nowych firm, a 7 kolejnych firm uzyskało certyfikaty po raz drugi – tym samym
w pierwszej lidze dolnośląskich firm jest już 35 przedsiębiorstw.
Zgromadzeni na zakończenie obrad wystąpili z postulatem rozszerzenia formuły Dolnośląskiego
Forum i zaproszenia na przyszłoroczną debatę przedstawicieli biznesu, samorządu i świata nauki
z województwa opolskiego. Celowe byłoby również zaproszenie reprezentantów innych regionów
z którymi współpracuje Dolny Śląsk. Pojawiły się również propozycje tematów przyszłorocznego,
jubileuszowego - już piątego, Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego 2003, które
najlepiej obrazie tytuł „W drodze do Unii Europejskiej”.
Do Europy wejdziemy razem a skuteczne funkcjonowanie w strukturach europejskich wymagać
będzie współpracy na wielu różnych płaszczyznach całej społeczności Dolnego Śląska. Konkluzją
sumującą przebieg tegorocznego Forum jest hasło „Razem do Unii Europejskiej”.
Krzyżowa 1 grudnia 2002 roku
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