Zapraszamy na spotkanie osób uczestniczących w projekcie „Jestem
Eko – Żyję Eko”
Rozpoczęcie spotkania o godz. 16.30 w dniu 22 marca 2019 roku w Gminnym Domu Kultury
przy ulicy Centralnej 16.
Przewidywany czas spotkania ok 1- 1,5 h
Harmonogram spotkania:
1. Przywitanie uczestników,
2. Praktyczny pokaz rozpalania pieców od góry,
Pokaz prowadzić będzie Pan Wojciech Treter reprezentujący przedsięwzięcie „Czyste
Ogrzewanie”. Wieloletni praktyk w prowadzeniu pokazów, edukacji właścicieli pieców, a co
najważniejsze „domowy palacz w kotłowni”. Więcej informacji na www.czysteogrzewanie.pl
3. Pierwsze kroki w kompostowaniu – praktyczny poradnik
Spotkanie poprowadzi pan Alfred Sieradzki reprezentujący Polski Związek Działkowców
oddział w Tychach. Pasjonata, wieloletni szkoleniowiec, a także praktyk, który uwielbia dzielić
się swoją wiedzą z innymi.
4. Prawidłowe sortowanie odpadów
Spotkanie poprowadzi Pan Michał Gawroński ekspert w ww. dziedzinie, a także wieloletni
praktyk i wykładowca.
5. Przekazanie kompostowników i pojemników na deszczówkę osobom biorącym udział w
projekcie „Jestem Eko – Żyję Eko”

Ważne informacje:
- każdy uczestnik projektu otrzyma materiały edukacyjne z których będzie mógł korzystać w swoim
domu,
- każdy wykładowca jest do Państwa dyspozycji w trakcie całego spotkania – można podejść, dopytać,
rozwinąć interesujące Państwa tematy,

- kompostowniki będą złożone w kostkę (do własnego montażu w domu) przez co nie zajmą dużo
miejsca i zmieszczą się do każdego samochodu,
- pojemnik na deszczówkę ma pojemność 265 litrów – zmieści się do większości bagażników, ale
zdecydowanie większych samochodów – można też w dwójkę zanieść do domu, jeśli mieszka się
stosunkowo niedaleko.
- na część poświęconą prawidłowemu paleniu w piecach węglowych, kompostowaniu oraz
sortowaniu odpadów mogą przyjść wszystkie zainteresowane osoby, nawet jeśli nie biorą udziału
w projekcie.
Serdecznie zapraszamy
Fundacja Ekon przy współpracy z Urzędem Gminy w Kobiórze
Operacja realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Wzmocnienie kapitału społecznego w tym podnoszenie
wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem
rozwiązań innowacyjnych”.

