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Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i przedstawicieli biznesu.
● Czym jest zrównoważony rozwój? / Co jest bogactwem
naszych gmin? / OZE - Biomasa.
● Jak gospodarować

na terenach objętych ochroną

przyrody. / Promowanie bogactwa gminy. / OZE – Energia
wiatru.
● Zapytaj eksperta - jak oszczędzać energię w domu
i gminie. / Energetyka rozproszona. / OZE – Energia
ze słońca.
● Pozyskiwanie energii w oparciu o lokalne możliwości.
/ OZE - Pompy ciepła
● Ogród, warzywnik, zdrowa, lokalna dieta kaszubska
w gospodarstwie

agroturystycznym.

/

Budownictwo

energooszczędne. / Przydomowe oczyszczalnie ścieków.
● Gospodarka odpadami i gospodarka wodno–ściekowa.
Ochrona Klimatu przed emisjami. / OZE – Biogazownie.

Moja Gmina
– moje miejsce na Ziemi

● społeczna wizja rozwoju gminy ● wspieranie przedsiębiorczości
● poszukiwanie zielonych miejsc pracy dla bezrobotnych

Walory przyrodnicze, klimatyczne i zdrowotne trzech
sąsiadujących

gmin:

Choczewo,

Gniewino,

Krokowa

stwarzają bardzo dobre warunki do rozwoju usług w obszarach
turystyki, rekreacji, oszczędności energii w budownictwie,
a także korzystania z Odnawialnych Źródeł Energii.
Dlatego zapraszamy do udziału w projekcie

Moja

Gmina – moje miejsce na Ziemi wszystkich mieszkańców
i trustów,

którzy są

zainteresowani

tworzeniem

strategii

zrównoważonego rozwoju tych tych pięknych terenów. Chcemy
przeanalizować

z

Państwem

możliwości

wzbogacenia

lokalnego rynku pracy, i co za tym idzie poprawy jakości życia
w gminach Choczewo, Gniewino i Krokowa, przy odpowiedniej
dbałości

o

środowisko

i

dziedzictwo

kulturowe
W 2014 roku planujemy:

kaszubszczyzny.
Podczas ankietyzacji oraz Debat przy filiżance

•

Przeprowadzenie ankietyzacji mieszkańców i osób

herbaty będziemy zbierać ciekawe pomysły i propozycje

przebywających czasowo na terenie gmin Choczewo,

dotyczące przyszłości gmin, ćwiczyć umiejętności prowadzenia

Gniewino, Krokowa.

konstruktywnego dialogu i dobrej współpracy.

Rozmawiać

•

Zorganizowanie sześciu seminariów edukacyjno–

z ekspertami na temat Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

warsztatowych pod wspólną nazwą Debaty przy

oraz oszczędności energii w ogóle. Przyjrzymy się mocnym

filiżance herbaty.

stronom gmin. Mamy też nadzieję, że Projekt pomoże

•

Wydanie zbioru materiałów ze spotkań w formie

w wyłonieniu tematyki przyszłych szkoleń dla poszukujących

drukowane oraz elektronicznej na stronie pke.gdansk.pl

zawodu i zmotywuje do zdobywania funduszy na ten cel.

oraz naszym profilu na facebooku.

