Debata pt. „PYTANIA O PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEJ WSI”
pod patronatem Tadeusza Draba
Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego
17 luty 2009, Wrocław

Zapraszamy Państwa do udziału w dyskusji na temat przyszłości polskiej wsi, w której
wezmą udział przedstawiciele organizacji, społeczności wiejskich oraz przedstawiciele
władz lokalnych i regionalnych woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i
wielkopolskiego.
Debata zorganizowana w formie konferencji będzie się koncentrować wokół kluczowych
kwestii dotyczących przyszłości polskiej wsi oraz polityki krajowej i europejskiej, która
na tę wieś ma wpływ.
Dyskusja będzie się toczyła wokół odpowiedzi na „6 pytań na temat przyszłości polskiej
wsi”
1. Jakie źródła utrzymania dla mieszkańców wsi? Ilu z nich będzie mogło utrzymać się z rolnictwa?
Jak skuteczniej tworzyć pozarolnicze źródła dochodu dla mieszkańców wsi?
2. Jakie inne funkcje gospodarstw poza produkcją rolną powinny być wspierane i finansowane?
3. Jak wyrównać szanse edukacyjne mieszkańców wsi? Jaki model edukacji szkolnej i przedszkolnej?
Jakie najważniejsze wyzwania dla edukacji dorosłych?
4. W jakiej wsi chcemy żyć i jaką pozostawić następnym pokoleniom? Jak pomóc mieszkańcom
wykorzystać walory krajobrazowe i środowiskowe? Jak wprowadzić ład w przestrzeni wiejskiej?
5. Jak wzmacniać aktywność społeczną mieszkańców wsi i procesy samoorganizacji?
6. Co należy uczynić, aby środki publiczne – krajowe i unijne – były efektywnie wykorzystane dla
rozwoju obszarów wiejskich? Jak zapewnić uwzględnienie lokalnych priorytetów?
PROGRAM DEBATY
1200 – 1230

1345 – 1445

Rejestracja uczestników, poczęstunek
Przywitanie- Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Drab
Wprowadzenie - Prezentacja założeń debaty– Urszula Budzich-Szukała (FAOW)
Panel dyskusyjny z udziałem: Urszuli Budzich- Szukały (FAOW), Krzysztofa Janiaka
(FAPA), Bogusława Wijatyka (Dyr. Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i
Rozwoju Obszarów Wiejskich UM), prof. Barbary Kutkowskiej (Uniwersytet
Przyrodniczy), Leszka Grali (Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej), Agnieszki Łętkowskiej
(dyr. Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu), moderator Anna
Potok
Dyskusje w małych grupach

1445 – 1515

Podsumowanie dyskusji

1515 – 1545

Głosy panelistów

1545 –

Zakończenie spotkania

1230 –

1300

1300 – 1345

1600

Państwa głosy zostaną przedstawione na ogólnopolskiej konferencji w Warszawie, która
odbędzie się 4 marca 2009r z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa, zostaną
również zaprezentowane na spotkaniu z ekspertami Wspólnej Polityki Rolnej w
Brukseli.
Konferencja odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, sala nr 510 przy
ul. Dobrzyńskiej 23 we Wrocławiu w godzinach od 12.00 do 16.00.
Zgłoszenia prosimy kierować do Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja ul. Wrocławska 41, 59-220 Legnica
tel. (76) 86 294 30 wew. 22, fax (76)721 24 96 email: zawierucha@zielonaakcja.pl (osoba kontaktowa
Maciej Zawierucha) do dnia 15.02.2009r. Informacje na temat konferencji dostępne również pod
adresem www.ZielonaAkcja.pl oraz www.dolnyslask.pl/default.aspx?docId=2078.
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