
 

 

 

 

 

Czy Nowy Dwór Gdański ma szansę stać się slow city Czy Nowy Dwór Gdański ma szansę stać się slow city Czy Nowy Dwór Gdański ma szansę stać się slow city    
–––   miejscem spokojnego życia i przemyślanego miejscem spokojnego życia i przemyślanego miejscem spokojnego życia i przemyślanego    
zrównoważonego rozwoju w oparciu o lokalne zasoby i walory?zrównoważonego rozwoju w oparciu o lokalne zasoby i walory?zrównoważonego rozwoju w oparciu o lokalne zasoby i walory?   

   

   

Slow city na ŻuławachSlow city na ŻuławachSlow city na Żuławach      
zapraszamy zapraszamy zapraszamy    

na otwartą dyskusję nt. na otwartą dyskusję nt. na otwartą dyskusję nt. promowania różnorodności kulturalnej, promowania różnorodności kulturalnej, promowania różnorodności kulturalnej,    
tradycyjnych lokalnych produktów, ochrony środowiska naturalnego tradycyjnych lokalnych produktów, ochrony środowiska naturalnego tradycyjnych lokalnych produktów, ochrony środowiska naturalnego    
oraz dążenia do poprawy jakości życiaoraz dążenia do poprawy jakości życiaoraz dążenia do poprawy jakości życia. . .    
Slow citiesSlow citiesSlow cities   to ruch nawiązujący do przeciwstawienia się to ruch nawiązujący do przeciwstawienia się to ruch nawiązujący do przeciwstawienia się    
kierunkom współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych. kierunkom współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych. kierunkom współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.    

29 sierpnia 2014 roku o godzinie 17.00 29 sierpnia 2014 roku o godzinie 17.00 29 sierpnia 2014 roku o godzinie 17.00    
w Restauracji Joker w Nowym Dworze Gdańskim (ul. Sienkiewicza 3)w Restauracji Joker w Nowym Dworze Gdańskim (ul. Sienkiewicza 3)w Restauracji Joker w Nowym Dworze Gdańskim (ul. Sienkiewicza 3)   

ekspert slowcity ekspert slowcity ekspert slowcity Radosław KulupaRadosław KulupaRadosław Kulupa   przedstawi jak wyglądało wprowadzanie przedstawi jak wyglądało wprowadzanie przedstawi jak wyglądało wprowadzanie    
Murowanej Gośliny (województwo wielkopolskie) do Stowarzyszenia Cittaslow Murowanej Gośliny (województwo wielkopolskie) do Stowarzyszenia Cittaslow Murowanej Gośliny (województwo wielkopolskie) do Stowarzyszenia Cittaslow    
–––   organizacji zrzeszającej i promującej niewielkie miejscowości, organizacji zrzeszającej i promującej niewielkie miejscowości, organizacji zrzeszającej i promującej niewielkie miejscowości,    
jako ostoi dobrego, spokojnego życia, z dala od zgiełku wielkich miast.jako ostoi dobrego, spokojnego życia, z dala od zgiełku wielkich miast.jako ostoi dobrego, spokojnego życia, z dala od zgiełku wielkich miast.   

   
 

„Slow city na Żuławach” jest działaniem w ramach projektu „Spotkania z dziedzictwem Żuław delty Wisły” Slow city na Żuławach” jest działaniem w ramach projektu „Spotkania z dziedzictwem Żuław delty Wisły” Slow city na Żuławach” jest działaniem w ramach projektu „Spotkania z dziedzictwem Żuław delty Wisły”    
realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Żuławy i Mierzeja, współfinansowanego przez Województwo realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Żuławy i Mierzeja, współfinansowanego przez Województwo realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Żuławy i Mierzeja, współfinansowanego przez Województwo    Pomorskie.Pomorskie.Pomorskie.   


