Instytut
na rzecz Ekorozwoju

Fundacja
Pole Dialogu

Wójt
gminy Kaliska

zapraszają

na

WYSŁUCHANIE PUBLICZNE
czyli
spotkanie mieszkańców dotyczące rozwoju inwestycji
w odnawialne źródła energii na terenie gminy Kaliska
w dniu 19 czerwca 2015 r. o godzinie 18.00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach
W PROGRAMIE:
Otwarcie spotkania z udziałem Wójta Gminy
Przedstawienie projektu „Włącz się Kociewie”
Prezentacja rekomendacji społecznych – propozycji działań
wypracowanych przez grupę mieszkańców gminy podczas spotkań
energetycznej narady obywatelskiej
Dyskusja na temat poszczególnych rekomendacji
Głosowanie na najważniejsze rekomendacje
Oficjalne przekazanie rekomendacji na ręce władz gminy
Poczęstunek
Specjalnie dla uczestników spotkania koncert lokalnego zespołu. Zapraszamy!

Sam możesz decydować o swojej gminie!
Podczas wysłuchania publicznego mieszkańcy gminy zaprezentują oddolne rekomendacje
dotyczące ważnych zagadnień i wyzwań związanych z energetyką, a w szczególności
z propozycjami dotyczącymi inwestycji w odnawialne źródła energii na terenie gminy Kaliska.
Lokalna społeczność będzie mogła się z nimi zapoznać, uzupełnić je oraz wskazać działania
najważniejsze. W taki sposób każdy będzie miał wpływ na ostateczną formę rekomendacji,
które następnie zostaną przekazane na ręce Wójta i Radnych, aby mogły być uwzględnione
w lokalnej polityce energetycznej.
Przygotowane rekomendacje są efektem pracy grupy mieszkańców podczas cyklu czterech
spotkań energetycznej narady obywatelskiej. Narada obywatelska, jako metoda partycypacji
społecznej, daje szansę na zdobycie rzetelnej wiedzy i zabranie głosu w tematach, które
zwykle zarezerwowane są dla ekspertów – w tym wypadku lokalnej polityki energetycznej.
Energetyczne narady obywatelskie są organizowane w ramach projektu „Włącz się Kociewie”
realizowanego w gminie Kaliska przez dwie fundacje – Instytut na rzecz Ekorozwoju i Pole
Dialogu.
Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.wlacz-sie.pl

Partnerzy projektu:
Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) jest pozarządową organizacją typu
think-tank, której misją jest budowanie pomostów między ochroną środowiska
a gospodarką i społeczeństwem.
Motto Instytutu brzmi: „W interesie przyszłych pokoleń”.
Fundacja Pole Dialogu (FPD) powstała, by wspierać udział obywateli w życiu
publicznym oraz tworzyć narzędzia rzetelnych konsultacji społecznych.
Wykorzystuje wiedzę akademicką dla dobra obywateli, społeczeństwa i jego
instytucji.

Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.

Skróty rekomendacji opracowanych przez mieszkańców gminy KALISKA

1. Budowa elektrowni na biomasę na terenie gminy wykorzystującej nadmiar drewna
z okolicznych lasów i tartaku. Zapewnienie dostępu do nowego, czystego źródła
ciepła i zachęcenie mieszkańców do odejścia od pieców węglowych w celu poprawy
jakości powietrza w gminie.
2. Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej wszystkich mieszkańców gminy
z naciskiem na promowanie przestrzegania prawa w zakresie spalania odpadów
poprzez informowanie o możliwych konsekwencjach.
3. Oświetlenie uliczne zasilane energią ze źródeł odnawialnych, czyli wiatru i słońca
z wykorzystaniem nowoczesnych lamp LED. Uniezależnienie od istniejącej sieci
energetycznej, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, zmniejszenie wydatków
gminy na energię.
4. Pozyskiwanie środków na inwestycje dla mieszkańców, aby indywidualnie można
było zakładać instalacje OZE w gospodarstwach domowych. Większa skuteczność
działania dzięki spójnym projektom w skali całej gminy.
5. Wsparcie dla gminnych inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE). Poprawa
jakości życia, podniesienie atrakcyjności gminy oraz oszczędności finansowe dzięki
możliwie największemu wykorzystaniu OZE w budynkach użyteczności publicznej.
6. Maksymalizacja produkcji i wykorzystania energii pozyskiwanej z OZE w obiektach
publicznych. Obniżenie wydatków na energię i poprawa estetyki gminy dzięki
nowoczesnym instalacjom.
7. Wprowadzanie innowacyjnych przyszłościowych rozwiązań z dziedziny energetyki.
Wsparcie nowatorskich pomysłów, rozwój badań, testowanie prototypów.
Nowoczesne instalacje energetyczne we wszystkich obiektach publicznych w Gminie.

Szczegółowe rekomendacje można znaleźć na stronie projektu:
www.wlacz-sie.pl

Serdecznie zapraszamy do dyskusji!

