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W dniu 11 czerwca 2011 r. w Piechowickim O¶rodku Kultury odby³a siê pierwsza debata spo³eczna Open Space w
ramach realizacji projektu &bdquo;Partnerstwa na rzecz rozwoju&rdquo; wspó³finansowanego ze ¶rodków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Organizatorem debaty by³ Urz±d Miasta w Piechowicach, lider projektu - Dolno¶l±ska Agencja Wspó³pracy
Gospodarczej Sp. z o.o. oraz partner projektu &ndash; Agencja Rozwoju Innowacji Sp. z o.o.,
Tematem przewodnim dyskusji by³y &bdquo;Kierunki Rozwoju Gminy Piechowice&rdquo;
w zwi±zku z aktualiz
Gminnej Strategii Rozwoju, przede wszystkim w dziedzinie sportu, turystyki kultury i rekreacji.

W debacie udzia³ wziê³o ponad 50 osób, a w¶ród nich honorowi obywatele Miasta Piechowice, lokalni przedsiêbiorcy,
radni gminy oraz radny powiatu, przedstawiciele jednostek samorz±du terytorialnego i organizacji pozarz±dowych oraz
pozostali mieszkañcy gminy.
Uczestników debaty przywita³ Burmistrz Miasta Piechowice Pan Witold Rudolf, przedstawiciel lidera projektu Pan Szymon
Wydmuch oraz przedstawiciel partnera projektu Pani Katarzyna Sapa - Moñska.
W projekcie &bdquo;Partnerstwa na rzecz rozwoju&rdquo; udzia³ bierze 16 gmin woj. Dolno¶l±skiego. Zadaniem ka¿dej
z gmin jest zawi±zanie odrêbnego partnerstwa z lokalnie dzia³aj±cymi organizacjami pozarz±dowymi oraz
przedsiêbiorstwami, aby wspólne zaktualizowaæ Gminn± Strategiê Rozwoju. W ten sposób zawi±zane partnerstwo pozwoli
wszystkim trzem grupom podmiotów przystosowaæ siê do zmian gospodarczych.
Jednocze¶nie zwiêkszy to ogó
konkurencyjno¶æ ka¿dej z gmin, zarówno na tle województwa jak i ca³ej Polski.
Na pocz±tku debaty Open Space nast±pi³ podzia³ tematów do dyskusji na trzy podstawowe grupy, tj. I grupa - turystyka
ze sportem i rekreacj±, II grupa &ndash; infrastruktura
i przedsiêbiorczo¶æ oraz III grupa - edukacja, zdrowie i kultura. P
wy³onieniu g³ównych zagadnieñ uczestnicy debaty rozpoczêli dyskusje w poszczególnych grupach tematycznych.
Efektem koñcowym pierwszej debaty by³o wypracowanie wspólnej wizji rozwoju Gminy Piechowice oraz nowych
pomys³ów i za³o¿eñ do aktualizowanej Strategii Rozwoju Gminy, które bêd± podstaw± do przeprowadzenia w dalszym
cyklu projektu szkoleñ roboczych
z udzia³em przedstawicieli jednostek samorz±du terytorialnego, organizacji
pozarz±dowych oraz przedsiêbiorców.
W ramach projektu &bdquo;Partnerstwa na Rzecz Rozwoju&rdquo; we wrze¶niu br. odbêdzie siê druga debata
spo³eczna, na któr± ju¿ zapraszamy mieszkañców Piechowic.
Wszystkim uczestnikom pierwszej debaty spo³ecznej Open Space serdecznie dziêkujemy za przybycie oraz czynny
udzia³ w dyskusji.
Informacje na temat projektu &bdquo;Partnerstwa na rzecz rozwoju&rdquo; uzyskaæ mo¿na w Gminnym Centrum
Animacji czynnym we wtorki i czwartki od godz. 1530 do godz. 1730 w siedzibie tut. Urzêdu na I piêtrze lub pod nr tel.:
75 75 48 915 &ndash; Beata Janulis, animator ds. strategii, 75 75 48 909 &ndash; Marta G³owala, animator ds.
partnerstwa.
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