20...26 września 2013 r. Żuławski Park Historyczny w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Kopernika 17

zgłoszenia do udziału w poszczególnych wydarzeniach przyjmuje Biuro Klubu Nowodworskiego,
e-mail: biuro@klubnowodworski.pl, tel. 55 505 433202
lub Biuro LGD Żuławy i Mierzeja, tel. 55 2468066, 509 396900; e-mail: biuro@zulawyimierzeja.org.pl;

20..22 września 2013 r. (piątek, sobota, niedziela)

Żuławy – przyroda, zabytki, ludzie
plener fotograficzny

Plener fotograficzny na Żuławach, w którym wezmą udział artyści fotograficy zrzeszeni w Związku Polskich Artystów
Fotografików, Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego, Gdańskiego Towarzystwa Twórczości Fotograficznej.
Organizatorem jest Stowarzyszenie Żuławy przy współpracy ww. stowarzyszeń fotografików, Klubu Nowodworskiego,
Gminy Nowy Dwór Gdański, Żuławskiego Parku Historycznego oraz Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja. Z prac
pozostawionych przez fotografików zostanie stworzona mobilna wystawa, która zostanie pokazana po raz pierwszy 30
grudnia 2013 r.
20 września 2013 r. (piątek)
30
00
9 – 14

Tuga BioBlitz 2013

zawody w badaniu bioróżnorodności

W czasie Tuga Bioblitza 2013 będzie działało terenowe laboratorium z wyposażeniem do prezentacji audiowizualnych
na ekranach, bezpośrednio z mikroskopów i kamer laboratoryjnych. Będzie można na żywo podglądać pracę
naukowców, zadawać pytania i zapoznać się z relacjami z badań bioróżnorodności rzeki Tugi. Wydarzenie jest
realizowane przez Klub Nowodworski w ramach projektu Bioblitz – metoda regionalnej edukacji ekologicznej.
22 września 2013 r. (niedziela)
00
00
11 – 14

Niedziela żuławskiej kuchni regionalnej
warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych

Dla dzieci członków organizacji pozarządowych – warsztat pieczenia chleba, robienia masła i sera pod kierunkiem
Krzysztofa Jaworskiego.
Dla dorosłych członków organizacji pozarządowych, w tym członków lokalnych grup działania – warsztat produkcji
piwa żuławskiego pod kierunkiem Artura Wasielewskiego.
23 września 2013 r. (poniedziałek)
00
00
17 – 19

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja
warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja dokona wyboru nowych władz
stowarzyszenia.
W tym roku minęło 5-lecie istnienia lokalnego trójsektorowego partnerstwa na rzecz rozwoju powiatu
nowodworskiego.

24 września 2013 r. (wtorek)
00
00
11 – 14

Przywrócić szacunek zabytkom w delcie Wisły
konferencja

Odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu, podczas której zostaną przedstawione dobre praktyki
ochrony zabytków oraz doświadczenia właścicieli obiektów zabytkowych. Podczas spotkania zostaną wręczone
nagrody w konkursie fotograficznym oraz podziękowania dla opiekunów, wolontariuszy i partnerów projektu.
Konferencji będzie towarzyszyć wystawa prac konkursu fotograficznego oraz relacja fotograficzna z realizacji projektu.
25 września 2013 r. (środa)
00
00
12 – 14

Co dalej z lokalną grupą działania?

otwarte spotkanie dla wszystkich zainteresowanych

Otwarte spotkanie i dyskusja z planowanym udziałem Justyny Durzyńskiej – dyrektor Departamentu Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz przedstawicieli żuławskich
samorządów, stowarzyszeń, przedsiębiorców i rolników – osób aktywnie działających na rzecz rozwoju regionu.
Poruszone będą tematy aktualnego stanu i przyszłości wdrażania leadera w województwie pomorskim, sprawy
procedur naborów i oceny wniosków oraz inne sprawy ważne dla beneficjentów Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
30

30

15 – 20

Jak realizować pomysły za pomocą projektów?
szkolenie

Certyfikowane szkolenie w zakresie podstawowym nt. pracy metodą projektową dla wszystkich chętnych do
podniesienia swoich osobistych kompetencji poprowadzone przez Paulinę Kremer z Fundacji Pokolenia.
26 września 2013 r. (czwartek)
00
00
17 – 20

Krajowy standard społecznej ochrony przeciwpowodziowej
otwarte spotkanie grupy standaryzacyjnej

W ramach projektu Społeczna ochrona przeciwpowodziowa – związki wałowe wracają realizowanego przez
Stowarzyszenie Żuławy, w ten sposób zostanie wypracowany „Krajowy standard społecznej ochrony
przeciwpowodziowej”. Grupa pracująca nad standardem opracuje rekomendacje do udziału społeczeństwa w
ochronie przeciwpowodziowej. Jedno ze spotkań ma charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych osób.

Serdecznie zapraszamy!

