
MOJA GMINA – MOJE MIEJSCE NA ZIEMI

Projekt „Moja Gmina – moje miejsce na Ziemi” – to poszukiwanie społecznej wizji rozwoju gminy
oraz odkrywanie  rezerw zielonych  miejsc  pracy.  Polski  Klub  Ekologiczny zaprasza wszystkich
mieszkańców do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Oś 4 – LEADER.

Adresujemy swoje  działania  do  włodarzy  i  mieszkańców trzech  zaprzyjaźnionych  gmin
CHOCZEWA, KROKOWEJ, GNIEWINA, a także do sympatyków regionu, którzy korzystając z
oferty rekreacyjno-turystycznej  bywają  tu  chętnie  i  mają  znaczący wpływ na rozwój  lokalnego
rynku pracy. 

Chcielibyśmy poznać opinie  o jakości  życia  i  o  preferowanych kierunkach rozwoju  tych
terenów.  Służy  temu  ankietyzacja  oraz  debaty,  które  będziemy  organizować  w  miesiącach
wiosenno-letnich w gościnnym Urzędzie Gminy Choczewo. Będzie to cykl piątkowych spotkań dla
mieszkańców i sympatyków tych niezwykle pięknych i przyrodniczo cennych obszarów. 
„DEBATY PRZY FILIŻANCE HERBATY” – to doskonała okazja sprawdzenia, czy znamy zasady
konstruktywnego dialogu, potrafimy dzielić się doświadczeniami, lojalnie współpracować dla dobra
wspólnego. W programie są również zaplanowane prelekcje  na tematy, których znajomość jest
niezbędna dla dobrego zarządzania gminą: 

• o zrównoważonym rozwoju 
• o gospodarowaniu na terenach objętych ochroną przyrody
• o oszczędzaniu energii w domu i gminie 
• o sposobach pozyskiwania energii w oparciu o lokalne możliwości
• o gospodarce odpadami i gospodarce wodno – ściekowej
• o ogrodach, warzywnikach i zdrowej, lokalnej żywności 

Warto o tym porozmawiać teraz, bo zbliża się termin listopadowych wyborów samorządowych i
czas  opracowania  nowych  strategii  rozwoju  gmin  –  terminy  obecnie  obowiązujących  strategii
kończą się  w 2015 roku.  Spotkania są  nieodpłatne.  Mają  charakter  szkoleń,  podzielonych na
część wykładową i rozmowy o wykorzystaniu pozytywnej energii społecznej mieszkańców. Osoby,
które  zaliczą  części  wykładowe  wszystkich  sześciu  spotkań,  uzyskają  dyplomy  ukończenia
szkolenia.

Zapraszamy  szczególnie  ciepło  samorządowców  i  kandydatów  do  samorządów  lokalnych,
nauczycieli,  przedstawicieli  jednostek gospodarczych, organizacji  pozarządowych i kościelnych,
oraz  aktywnych  mieszkańców.  Dla  nauczycieli  mamy  również  propozycje  warsztatów
metodycznych i podręczniki.

Wszystkich,  którym  sprawia  przyjemność  udział  we  wspólnych  działaniach  na  rzecz  poprawy
jakości  życia  w  gminach  prosimy  o  mailowe  potwierdzenie  uczestnictwa  na  adres:
pke.gdansk@gmail.com,   albo  ewapodlesinska@wp.pl  lub  telefonicznie:  605  33  47  92.
Skontaktujemy się i prześlemy szczegółowy program spotkań.
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