Program telewizyjny „Bezpiecznie bo ekologicznie”
Zadanie zrealizowane w okresie czerwiec 2010 – sierpień 2011
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

1. ZAKRES SPRAWOZDANIA I STAN REALIZACJI ZADANIA
Niniejsze sprawozdanie dotyczy przebiegu realizacji zadania pn. Program telewizyjny
„Bezpiecznie bo ekologicznie”.
Zadanie realizowane było zgodnie z warunkami określonymi w umowie
nr WFOŚ/D/358/215/2010 z dnia 29.09.2010 r.
Wszystkie działania objęte harmonogram rzeczowo-finansowym zostały wykonane w pełnym
zakresie.
2. ZAKRES TEMATYCZNY ZADANIA
Zadanie obejmowało wykonanie pięciu materiałów programowych (kaŜdy po około 10 minut)
przeznaczonych do emisji w lokalnej telewizji o tytułach:
1.
2.
3.
4.
5.

EKO DOLINA
Odpady niebezpieczne
Ochrona wód
Ochrona powietrza
Energia, źródła energii, efektywność energetyczna

Poszczególne odcinki prezentowały wybrane aspekty gospodarki komunalnej w powiązaniu
z prezentacją zasobów przyrodniczych na terenie KZG.
ZałoŜeniem, było ukazanie regionu na przykładzie północnej części aglomeracji trójmiejskiej
jako wyjątkowego pod względem przyrodniczo – geograficznym miejsca w kraju, ze względu
na rzadko spotykane bogactwo naturalnego krajobrazu i niektórych ekosystemów oraz
miejsca nowoczesnych rozwiązań lokalnej gospodarki komunalnej, w tym: gospodarki
odpadami, wodno – ściekowej, energetycznej i ciepłowniczej.
Poprzez przybliŜenie tematów j.w. przewidziano wzrost świadomości społeczności lokalnej,
który z czasem zaowocuje zmianą postaw na prośrodowiskowe.
3. ADRESACI ZADANIA
Zgodnie z załoŜeniami treść poszczególnych materiałów programowych tj. gospodarki
odpadami, odpadów niebezpiecznych, ochrony wody i powietrza oraz energetyki
przeznaczonych do emisji na antenie lokalnej telewizji bezpośrednio dotyczyła terenu ośmiu
gmin Związku.
W skład Komunalnego Związku Gmin wchodzą: miasta Gdynia, Sopot, Rumia, Reda,
Wejherowo oraz gminy: Kosakowo, Wejherowo (populacja ok. 450 tys. mieszkańców).

Dzięki współpracy z Twoją Telewizją Morską bezpośrednie emisje materiałów
programowych dotarły do mieszkańców całego powiatu wejherowskiego i puckiego (ok. 90
tys. widzów).
KaŜdy z odcinków był emitowany na antenie TTM Sp. z o.o. 11 razy, co daje łączna sumę
emisji – 55.
Ponadto zamieszczenie materiału programowego na stronie internetowej Związku
(www.kzg.pl) oraz stronach internetowych urzędów gmin Związku: Redy, Rumi, Wejherowa
oraz Szemudu uczyniło materiał dostępny dla wszystkich zainteresowanych odwiedzających
nasza stronę z całego kraju (średnia liczba miesięczna wejść na stronę www.kzg.pl to ok.
12 000).

http://www.kzg.pl/index.php/bezpiecznie_bo_ekologicznie

4. CELE PROJEKTU I DZIAŁANIA PODJĘTE DO ICH OSIĄGNIĘCIA
Głównym celem realizacji materiałów programowych było zwiększenie świadomości
społeczeństwa lokalnego dotyczącej systemów gospodarki komunalnej i kreowanie
emocjonalnego stosunku do otaczającego środowiska naturalnego.
Celem była równieŜ akceptacja społeczeństwa względem nowych rozwiązań i technologii
szczególnie w gospodarce odpadowej, wodno – kanalizacyjnej i ciepłowniczej.
Cele projektu osiągnięto poprzez realizacje pięciu materiałów programowych pt.: EKO DOLINA,
Odpady niebezpieczne, Ochrona powietrza, Ochrona wód i Energia, źródła energii,
efektywność energetyczna, których głównym załoŜeniem był przekaz, Ŝe w zakresie gospodarki
komunalnej na terenie gmin Związku spółki wykorzystują nowoczesne i bezpieczne technologie
z dbałością i w poczuciu odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.
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Materiał programowy EKO DOLINA miał za zadanie pokazanie zakładu jako niezbędnego
elementu kaŜdego systemu gospodarki odpadami. Zakładu, spełniającego wymogi prawa
krajowego i unijnego, stosującego nowoczesne i bezpieczne technologie (BAT). ZałoŜeniem
programu było takŜe pokazanie, Ŝe aby system gospodarki odpadami, którego elementem jest
EKO DOLINA mógł działać efektywnie, niezbędne jest współudział kaŜdego z nas, zwykłego
mieszkańca.
Materiał programowy Odpady niebezpieczne miał za zadanie uświadomienie mieszkańcom, Ŝe
we wszystkich gospodarstwach domowych powstają odpady niebezpieczne. KaŜdy jest
zobowiązany do ich wydzielania i oddawania, mając do dyspozycji działający na terenie gmin
Związku kompleksowy system zbiórki odpadów niebezpiecznych (stacjonarny i obwoźny).
Materiał programowy Ochrona wód miał za zadnie zaznajomienie mieszkańców ze złoŜonością
problemu gospodarki wodno-ściekowej m.in. tematem pobierania i zaopatrzenia w wodę
naszego regionu, uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków, wpływem człowieka na stan
wód i ich zuŜycie w gospodarstwie domowym.
Materiał programowy Ochrona powietrza miał za zadanie przedstawienie problemu
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, a przez to uświadomienie waŜności jego
ochrony poprzez wytwarzanie ciepła w systemie skojarzonym oraz szkodliwości spalania
odpadów w domowych paleniskach.
Materiał programowy Energia, źródła energii, efektywność energetyczna miał za zadanie
upowszechnienie wiedzy na temat produkcji energii w kogeneracji spójnej z wytycznymi
dyrektyw unijnych i polityki energetycznej kraju. Ponadto pokazywał sposoby, w jakie kaŜdy
z mieszkańców ma wpływ na oszczędność energii (np. eko-etykiety).

5. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ
Dla realizacji załoŜonych celów zostały zrealizowane działania:
1. Opracowanie szczegółowych scenopisów wraz z tekstami lektorskimi
i animacjami.
2. Wykonanie animacji do materiałów programowych.
3. Realizacja 5 materiałów programowych.
4. Emisja gotowych materiałów programowych na antenie TTM w terminie 29
kwiecień 2011– 31 maj 2011.
5. Zamieszczenie materiałów programowych na stronie internetowej Związku.
6. Zamieszczenie na stronach internetowych urzędów gmin banera reklamowego
przekierowującego na stronę www.kzg.pl do działu Multimedia, w którym
zamieszczono materiały programowe.
7. Zgodnie z paragrafem 6 umowy informacja o realizacji i dofinansowaniu
ze środków WFOŚ Gdańsk została zamieszczona na stronie internetowej
Związku:
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http://www.kzg.pl/index.php/edukacja,zrealizowane_wfosigw

oraz w materiałach programowych wykonanych w ramach Zadania zamieszczono logo
WFOŚ Gdańsk z informacją o współfinansowaniu przez Fundusz.

6. EFEKT RZECZOWY I EKOLOGICZNY PROJEKTU
Zgodnie z załoŜeniami projekt przyniósł efekt ekologiczny w postaci wymiernej jak
równieŜ w postaci niewymiernej.
 Wymiernym edukacyjnym efektem ekologicznym jest:
- wzrost akceptacji mieszkańców dla funkcjonujących rozwiązań gospodarki komunalnej,
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- wzrost zainteresowania rolą systemów – wodno-kanalizacyjnego, ciepłowniczego,
odpadowego i energetycznego,
- wzrost zainteresowania bogactwami przyrody na terenie Związku.

-

Wymiernym efektem rzeczowym jest:

Pięć szczegółowych scenopisów wraz z prawami autorskimi.
Pięć materiałów programowych p.t.: EKO DOLINA, Odpady niebezpieczne, Ochrona
powietrza, Ochrona wód oraz Energia, źródła energii, efektywność energetyczna.
55 emisji na antenie Twojej Telewizji Morskiej.
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