
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

 
z realizacji zadania 

Akcja informacyjno-edukacyjna dot. ochrony powietrza oraz łagodzenia 

zmian klimatu  pn. „W dobrym klimacie chronimy powietrze” 

 
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

 

 
 

 
Gdynia, grudzień 2019 

  



1. ZAKRES SPRAWOZDANIA 

 

Niniejsze sprawozdanie dotyczy realizacji zadania pn. Akcja informacyjno-edukacyjna 

dot. ochrony powietrza oraz łagodzenia zmian klimatu  pn. „W dobrym klimacie chronimy 

powietrze” zgodnie z umową nr WFOŚ/D/358/1322/2019 z dn. 27.06.2019 

 

2. OBSZAR DZIAŁANIA 

 

Bezpośredni obszar działania to 8 gmin województwa pomorskiego tj. gminy-miasta: Gdynia, 

Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo oraz gminy wiejskie: Kosakowo, Wejherowo, Szemud. Odbiorcy: 

ok. 460 tys. mieszkańców Związku. Z racji na udział  mediów o zasięgu regionalnym ilość 

odbiorców może wzrosnąć do ponad miliona mieszkańców województwa pomorskiego.  

 

3. TERMIN REALIZACJI ZADANIA 

 

Luty 2019 – listopad 2019. 

 

4. CELE ZADANIA I DZIAŁANIA PODJĘTE DO ICH OSIĄGNIĘCIA 

 

Głównym celem zadania była edukacja na temat odpowiedzialności człowieka za stan 

czystego powietrza i wpływu naszych codziennych wyborów na zmiany klimatyczne. Podstawowe 

filary projektu to bezpośrednia edukacja dzieci i dorosłych, współpraca z lokalnymi mediami (radio, 

prasa, Internet) oraz cykl tematycznych wydawnictw.  

W ramach edukacji dzieci i młodzieży Związek współpracował z placówkami oświatowymi 

z terenu swojego działania. W ramach aktywnej edukacji w 2019 roku zrealizowano ze szkołami 45 

terenowych warsztatów ekologicznych, podczas których uczniowie poznawali zasady 

funkcjonowania wytwórców i dystrybutorów ciepła, sposoby oszczędzania energii elektrycznej 

i ciepła, przybliżano problem spalania odpadów, jak również omawiano sposoby gospodarczego 

wykorzystania biogazu oraz proces kogeneracji.  Prowadzono trzy konkursy: plastyczny pod hasłem 

„W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje”, fotograficzny #obserwuję przyrodę oraz 

wiedzy ekologicznej dedykowany młodzieży szkolnictwa specjalnego. Zrealizowano także jeden 

projekt edukacyjny we współpracy z placówkami oświatowymi pn. „Lider Lokalnej Ekologii 

2018/2019” pod hasłem „Robię porządek z odpadami”.  

Finałem współpracy z placówkami oświatowymi była uroczysta gala w dn. 12 czerwca 2019 

r. w Teatrze Miejskim w Gdyni, w ramach której podsumowano efekty edukacji ekologicznej 

realizowanej w roku szkolnym 2018/2019 przez KZG „Dolina Redy i Chylonki”. 

Edukacja dorosłych z kolei prowadzona była poprzez realizację projektu „Zmień zachowania 

na dobre” i opierała się na współpracy z grupami opiniotwórczymi, m.in. słuchaczami Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku, urzędnikami, strażą miejską. Poprzez cykl spotkań, uzupełnianych o wyjazdy 

terenowe poszerzano wiedzę wśród lokalnej społeczności na zmian klimatu, w tym ochrony 

powietrza czy retencji wód.  

Równolegle w trakcie realizacji zadania prowadzono działania informacyjne w lokalnych 

mediach, w tym emitowano tematyczne audycje/wywiady radiowe, artykuły/ogłoszenia w lokalnej 

prasie oraz w Internecie. 

Wszystkie wyżej wymienione działania wzmacniano szeregiem wydawnictw opracowanych 

w biurze Związku w postaci broszur, komiksów, książeczek do kolorowania, ulotek, plakatów, 

których nadrzędnym celem była edukacja oraz trwała zmiana zachowań na poprawne nawyki 

w trosce o otaczające nas środowisko oraz klimat. 

 

 

 

 

 



 

  5.    SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ 

 

 

5.1.Działania edukacyjne, w tym organizacja projektu edukacyjnego, konkursów, 

warsztatów terenowych, spotkań seminaryjnych dla dorosłych, przygotowanie 

i zorganizowanie gali finałowej  

 

 

a) Projekt edukacyjny  pn. ”Lider Lokalnej Ekologii”  pod hasłem „Robię porządek z odpadami”. 

Celem projektu była edukacja na rzecz zasad świadomego konsumenta i prawidłowych zasad 

postępowania z odpadami, w tym informacji o szkodliwości spalania odpadów w piecach 

domowych. Każda placówka została wyposażona przez Związek w zestaw materiałów 

informacyjno-promocyjny dot. projektu oraz propozycje działań do realizacji. Do projektu 

przystąpiło 38 placówek oświatowych, z czego 34 faktycznie zrealizowało projekt. Najbardziej 

wyróżniającym się placówkom przyznano 10 tytułów „Lider Lokalnej Ekologii 2018/2019” oraz 

2 tytuły „Złoty Lider Lokalnej Ekologii 2018/2019”. Nagrodzono również 37 szkolnych/ 

przedszkolnych koordynatorów, którzy otrzymali zaproszenie na Międzynarodowe Targi 

Ochrony Środowiska POL-ECO w Poznaniu w dn. 11.10.2019 r. Wszystkie sprawozdanie 

w formie prezentacji PP dostępne są na stronie www.kzg.pl w zakładce „Edukacja” 

(https://kzg.pl/edycja-x-2018-2019%ef%bb%bf/). 

 

b) Konkurs plastyczny pt. „W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje” skierowany 

do przedszkolaków oraz dzieci ze szkół podstawowych klas I – III. Zadaniem konkursu było 

pokazanie zagrożeń wynikających ze spalania odpadów w domowych piecach, o tym jakie niesie 

to konsekwencje dla otaczającego nas środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt. Celem konkursu 

było rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej, poczucia odpowiedzialności za swoje 

środowisko, a także kształtowanie postaw i nawyków czynnej ochrony przyrody. Do konkursu 

przystąpiły 53 placówki oświatowe. Nadesłano 250 prac konkursowych. Łącznie w konkursie 

wyłoniono 24 laureatów. Wszystkie nagrodzone prace znajdują się na stronie www.kzg.pl 

w zakładce „Galeria” (https://kzg.pl/galeria/edukacja-ekologiczna/rok-szkolny-2018-

2019/male-dzieci-nie-chca-smieci-xxi-edycja-pn-w-domowym-piecu-spalanie-smieci-truje-i-

rujnuje/) 

 

c) Konkurs fotograficzny pt. #obserwujęprzyrodę skierowany do młodzieży szkół podstawowych 

klasy IV-VI oraz szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności 

obserwacji środowiska naturalnego i znajomość tematu związanego z ochroną przyrody. 

Do konkursu przystąpiły 24 placówki oświatowe. Nadesłano 205 fotografii konkursowych.  

Nagrodzono 17 uczniów. Wszystkie nagrodzone prace znajdują się na stronie www.kzg.pl 

w zakładce „Galeria” (https://kzg.pl/galeria/edukacja-ekologiczna/rok-szkolny-2018-

2019/galeria-prac-konkursu-fotograficznego-pt-obserwujeprzyrode/). 

 

d) Konkurs wiedzy ekologicznej skierowany do szkolnictwa specjalnego oraz uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z obszaru działania Związku. 

Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego, jak również 

wspieranie integracji środowisk szkolnictwa specjalnego. Temat konkursu: „Zmieniamy 

zachowania na dobre”. Konkurs organizowany jest we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem 

Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gdyni (SOSW nr 2). Finał konkursu odbył się dn. 19 marca 

2019 r. w SOSW nr 2 w Gdyni przy ul. Energetyków 13, w którym uczestniczyło 9 

dwuosobowych zespołów 

 

http://www.kzg.pl/
https://kzg.pl/edycja-x-2018-2019%ef%bb%bf/
http://www.kzg.pl/
https://kzg.pl/galeria/edukacja-ekologiczna/rok-szkolny-2018-2019/male-dzieci-nie-chca-smieci-xxi-edycja-pn-w-domowym-piecu-spalanie-smieci-truje-i-rujnuje/
https://kzg.pl/galeria/edukacja-ekologiczna/rok-szkolny-2018-2019/male-dzieci-nie-chca-smieci-xxi-edycja-pn-w-domowym-piecu-spalanie-smieci-truje-i-rujnuje/
https://kzg.pl/galeria/edukacja-ekologiczna/rok-szkolny-2018-2019/male-dzieci-nie-chca-smieci-xxi-edycja-pn-w-domowym-piecu-spalanie-smieci-truje-i-rujnuje/
http://www.kzg.pl/
https://kzg.pl/galeria/edukacja-ekologiczna/rok-szkolny-2018-2019/galeria-prac-konkursu-fotograficznego-pt-obserwujeprzyrode/
https://kzg.pl/galeria/edukacja-ekologiczna/rok-szkolny-2018-2019/galeria-prac-konkursu-fotograficznego-pt-obserwujeprzyrode/


e) Warsztaty terenowe pt. „Ciepło dla Trójmiasta” skierowane do najstarszych uczniów szkół 

podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, podczas których uczeń poznaje 

zagadnienia związane z szeroko rozumianą ochroną powietrza oraz sposoby na zmniejszenie 

emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, w tym zasady funkcjonowania wytwórców 

i dystrybutorów ciepła, sposoby na oszczędzanie energii elektrycznej i cieplnej, skutki spalania 

odpadów w piecach domowych (10 spotkań, uczestniczyło 225 uczniów). Wykaz placówek, 

które brały udział w spotkaniach przedstawia Tabela 1. 
 

Tabela 1. Wykaz szkół, które uczestniczyły w  warsztatach terenowych pn. „Ciepło dla Trójmiasta” 

L.p. Nazwa placówki Adres Termin Liczba 
uczniów 

1 Szkoła Podstawowa nr 31 
Ul. Chylońska 227 

Gdynia 
06.02.2019 

 
21 

2 Szkoła Podstawowa nr 8 
Ul. Nanicka 22 

Wejherowo 
27.02.2019 

 
25 

3 X Liceum Ogólnokształcące 
Ul. Władysława IV 58 

Gdynia 
11.03.2019 

 
28 

4 Szkoła Podstawowa nr 40 
Ul. Rozewska 33 

Gdynia 
20.03.2019 

 
24 

5 Zespół Szkół Chłodniczych i Elektrycznych 
Ul. Sambora 48 

Gdynia 
03.04.2019 

 
15 

6 
Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 
Ul. Morska 79 

Gdynia 
15.05.2019 

 
19 

7 
Zespół Szkół Ogólnokształcących 

Szkoła Podstawowa nr 9 
Ul. Stoczniowców 6 

Rumia 
29.05.2019 

 
15 

8 Szkoła Podstawowa nr 13 
Ul. Halicka 8 

Gdynia 

09.10.2019 

 
30 

9 Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 3 

Ul. Raduńska 21 

Gdynia 

06.11.2019 

 
22 

10 Powiatowy Zespół Szkół nr 3 
ul. Budowlanych 2 

Wejherowo 

13.11.2019 

 
26 

RAZEM: 225 

 

f) warsztaty terenowe pt. „Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami” 

skierowane do uczniów szkół podstawowych (od klasy IV) oraz uczniów szkół 

ponadpodstawowych, podczas których uczeń poznaje zagadnienia związane z  zasadami 

świadomego konsumenta, hierarchią postępowania z odpadami, funkcjonowaniem 

współczesnych składowisk odpadów łącznie z gospodarczym wykorzystaniem biogazu  

(35 spotkań, uczestniczyło 864 uczniów). Wykaz placówek, które brały udział w spotkaniach 

przedstawia Tabela 2. 

 
Tabela 2. Wykaz szkół, które uczestniczyły w  warsztatach terenowych pn. „Bliżej Europy – nowoczesne 

metody gospodarowania odpadami” w 2019 roku 

 

L.p. Nazwa placówki Adres placówki Termin 
Liczba 

uczniów 

1 Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna Ul. Kujawska 8A, Rumia 
05.03.2019 

 
30 

2 Szkoła Podstawowa nr 26 Ul. Tatrzańska 40, Gdynia 07.03.2019 33 

3 Szkoła Podstawowa nr 1 Ul. Kościelna 6, Rumia 12.03.2019 35 

4 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mostach 
Ul. Szkolna 16, Mosty  

Gm. Kosakowo 
14.03.2019 27 

5 Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych Ul. Sambora 48, Gdynia 21.03.2019 23 

6 Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 Ul. Energetyków 13, Gdynia 26.03.2019 28 



7 Szkoła Podstawowa nr 2 Ul. Zawadzkiego 12, Reda 28.03.2019 32 

8 Szkoła Podstawowa nr 48 Ul. Jowisza 60, Gdynia 02.04.2019 16 

9 Szkoła Podstawowa nr 31 Ul. Chylońska 227, Gdynia 04.04.2019 25 

10 Szkoła Podstawowa w Górze 
Ul. Szkolna 4 ,Góra 

Gm. Wejherowo 
09.04.2019 19 

11 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 Ul. Starowiejska 4, Rumia 16.04.2019 15 

12 Szkoła Podstawowa nr 40 Ul. Rozewska 33, Gdynia 25.04.2019 17 

13 Szkoła Podstawowa nr 6 Ul. Gniewowska 33, Reda 30.04.2019 31 

14 Szkoła Podstawowa nr 34 Ul. Cylkowskiego 5, Gdynia 14.05.2019 27 

15 Szkoła Podstawowa w Łebnie 
Ul. Szkolna 1, Łebno 

Gm. Szemud 
16.05.2019 31 

16 Powiatowy Zespół Szkół nr 4 Ul. Sobieskiego 344, Wejherowo 21.05.2019 22 

17 Szkoła Podstawowa nr 13 Ul. Halicka 8, Gdynia 28.05.2019 34 

18 Powiatowy Zespół Szkół ul. Łąkowa 36/38, Reda 30.05.2019 23 

19 Szkoła Podstawowa nr 6 Ul. Cechowa 22, Gdynia 04.06.2019 21 

20 Szkoła Podstawowa nr 6 Ul. Cechowa 22, Gdynia 06.06.2019 18 

21 
Niepubliczna Szkoła Rzemiosła  
im. Św. Józefa w Wejherowie 

Ul. Kalwaryjska 3. Wejherowo 02.10.2019 16 

22 Szkoła Podstawowa nr 6 Ul. Sienkiewicza 30, Rumia 03.10.2019 35 

23 Szkoła Podstawowa nr 48 ul. Jowisza 60, Gdynia 08.10.2019 26 

24 Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Morska 192, Gdynia 10.10.2019 30 

25 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szemudzie ul. Szkolna 6, Szemud 15.10.2019 18 

26 Szkoła Podstawowa nr 9 Ul. Kolberga 15, Sopot 17.10.2019 23 

27 Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Nanicka 22, Wejherowo 24.10.2019 30 

28 Szkoła Podstawowa nr 23 ul. Grottgera 19, Gdynia 29.10.2019 19 

29 Szkoła Podstawowa nr 48 ul. Jowisza 60, Gdynia 31.10.2019 23 

30 Szkoła Podstawowa nr 45 Ul. Wiczlińska 33, Gdynia 05.11.2019 16 

31 Szkoła Podstawowa nr 45 Ul. Wiczlińska 33, Gdynia 07.11.2019 18 

32 Szkoła Podstawowa nr 1 Ul. Armii Krajowej 50/54, Sopot 12.11.2019 27 

33 Szkoła Podstawowa nr 8 Ul. Golca 3 , Sopot 14.11.2019 19 

34 Szkoła Podstawowa nr 6 Ul. Śmiechowska 36, Wejherowo 19.11.2019 21 

35 Szkoła Podstawowa w Gościcinie 
Ul. Wejherowska 22, Gościcino 

Gm. Wejherowo 
21.11.2019 36 

RAZEM 864 

 

g) uroczysta gala finałowa 12 czerwca 2019 w Teatrze Miejskim w Gdyni będąca 

podsumowaniem działań edukacyjnych Związku prowadzonych w roku szkolnym 2018/2019 

(liczba uczestników ok.250 osób) z udziałem prezydentów, burmistrzów oraz wójtów gmin 

należących do Związku,  przedstawicieli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

RZGW w Gdańsku, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Gdańsku, prezesów spółek komunalnych, jak również lokalnych mediów. Podczas gali wręczono 

nagrody laureatom konkursów oraz projektów edukacyjnych z placówek oświatowych aktywnie 

współpracujących ze Związkiem w danym roku szkolnym. 

 

      



 

   
 

Relacje z wydarzenia prezentowane była na stronie internetowej Związku, Urzędu Miasta Gdyni 

oraz w lokalnych mediach: Dziennik Bałtycki, Radio Kaszebe, Radio Plus, Twoja Telewizja 

Morska. 

 

 https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/gdynscy-uczniowie-i-przedszkolaki-sa-

eko,539005 

 http://gdynia.naszemiasto.pl/artykul/wielka-gala-komunalnego-zwiazku-gmin-

dolina-redy-i-chylonki,5165231,artgal,t,id,tm.html 

 https://www.telewizjattm.pl/dzien/2019-06-12/50593-roze-ekologii-ponownie-

przyznane.html?play=on 

 https://dziennikbaltycki.pl/wielka-gala-komunalnego-zwiazku-gmin-dolina-redy-i-

chylonki-podsumowanie-dzialan-edukacyjnych/ar/c1-14206051 

 https://kzg.pl/aktualnosci/21-edukacji-ekologicznej-kzg/ 

 https://kzg.pl/edukacja-ekologiczna-rok-szkolny-2018-2019/  

 

 

Logo WFOŚiGW w Gdańsku pojawiło się na zaproszeniach na galę, dyplomach, naklejkach 

na nagrodach, planszy powitalnej i końcowej wg poniższych wzorów: 

 

 zaproszenie na uroczystą galę zakończenia działań edukacyjnych, nakład 200 sztuk 

 
 

  

https://dziennikbaltycki.pl/wielka-gala-komunalnego-zwiazku-gmin-dolina-redy-i-chylonki-podsumowanie-dzialan-edukacyjnych/ar/c1-14206051
https://dziennikbaltycki.pl/wielka-gala-komunalnego-zwiazku-gmin-dolina-redy-i-chylonki-podsumowanie-dzialan-edukacyjnych/ar/c1-14206051
https://kzg.pl/aktualnosci/21-edukacji-ekologicznej-kzg/
https://kzg.pl/edukacja-ekologiczna-rok-szkolny-2018-2019/


 dyplomy (90 sztuk) 

 
 

 naklejki (100 sztuk) 

 

 
 

 

 plansza powitalna łącznie z informacją o sponsorach i partnerach 

 

 
 

  



Dodatkowo w terminie 14-28 czerwca 2019 r. prace laureatów konkursu plastycznego 

oraz fotograficznego były prezentowane na wystawie w gdyńskim InfoBoxie (Gdynia, 

ul. Świętojańska 30). Na planszy informacyjnej dot. wystawy zamieszczono logo WFOŚiGW 

Gdańsk. 

 

       
 

   
 

h) Edukacja dorosłych poprzez cykliczne spotkania seminaryjno-wyjazdowe w ramach projektu 

pt. „Zmień zachowania na dobre”. Spotkania skierowane są do grup opiniotwórczych, m.in.  

słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i przedstawicieli urzędów gmin. W ramach spotkań 

propagowano zachowania zapobiegające zmianom klimatu: oszczędzanie energii elektrycznej 

i ciepła,  ochrona powietrza i wód,  stosowanie zasad świadomego konsumenta, retencja wód itp. 

Zorganizowano 4 spotkania, łączna ilość uczestników: 123. Opis spotkań przedstawiono poniżej: 

 

 Podopieczni Centrum Caritas im. Św. Siostry Faustyny w Rumi; seminarium tematyczne 

dot. ochrony wód połączone z wyjazdem studyjnym na obiekt należący do Sp. PEWIK 

GDYNIA - Stację Uzdatniania Wody w Redzie. Termin: 11.10.2019 r. Ilośc uczestników: 

39 osób. 

   



 Spotkanie seminaryjne poświęcone tematyce opłat za usługi wodne. W ramach spotkania 

omawiano zagadnienia dot. zwiększania sposobów retencji wód opadowych na terenach 

zamieszkałych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele PGW Wody Polskie RZGW w 

Gdańsku,  Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, przedstawiciele urzędów miast/gmin 

i przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych działających na obszarze Związku. 

Termin: 14.11.2019 r. Ilośc uczestników: 22 osoby. 

 

 
 

 Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku YMC z Wejherowa. Temat seminarium: 

„Kogeneracja - ekologiczny sposób wytwarzania energii i ciepła na terenie gmin 

Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”. Odwiedzony obiekt komunalny: 

Elektrociepłownia im. Jerzego Kossa w Wejherowie  - obiekt Sp. OPEC. Termin: 

20.11.2019 r. Ilośc uczestników: 29 osób. 

 

       
 

 Centrum Aktywności Seniora z Gdyni. Temat seminarium: „Kogeneracja - ekologiczny 

sposób wytwarzania energii i ciepła na terenie gmin Komunalnego Związku Gmin „Dolina 

Redy i Chylonki”. Odwiedzony obiekt komunalny: Elektrociepłownia im. Jerzego Kossa 

w Wejherowie  - obiekt Sp. OPEC. Termin: 22.11.2019 r. Ilośc uczestników: 33 osoby. 

 

        
 



i) Zakupiono materiały promocyjno - edukacyjne do dystrybucji wśród uczestników 

warsztatów terenowych tj. torby bawełniane (600 szt.) 

 

 

5.2 Promocja projektu oraz materiały edukacyjne 

 

 

a) prasa: na łamach „Dziennika Bałtyckiego” w dniu 27 września 2019 r.  (DB Goniec Rumski, DB 

Trójmiasto, DB Gryf Wejherowski – łączny nakład 35 tys. szt.) oraz w  bezpłatnej gazecie „Nasze 

Miasto - Trójmiasto” w dn. 30.09.2019 r. (nakład: 17 tys. szt.) 

  

 

 
 

b) ten sam artykuł pojawił się dodatkowo na stronie internetowej www.naszemiasto.pl 

wyświetlanej na terenie Gdyni, Redy, Rumi, Sopotu i Wejherowa (ilość odsłon 115) 

 
 

  

 



c) cykl trzech artykułów tematycznych zamieszczanych  na łamach 4 gminnych informatorów 

wydawanych drukiem o zasięgu lokalnym, tj.: „Biuletyn Miasta Redy”, „Rumskie Nowiny”, 

„Biuletyn Rady i Wójta Gminy Kosakowo”, „Lesôk” (Gmina Szemud) w ramach cyklu  

„Co słychać w Dolinie Redy i Chylonki” (nakład miesięczny  biuletynów ok. 23 tys.)  

 

 Sposób prezentowania logo WFOŚiGW w Gdańsku: 

 

 
 Tematy artykułów i termin ich publikacji: 

I. Ochrona powietrza – marzec 2019 

II. Podsumowanie działań z zakresu edukacji ekologicznej KZG łącznie 

z informacją dot. dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Gdańsku  

– czerwiec 2019  

III. Szkodliwość spalania odpadów w piecach domowych– październik 2019. 

 

d) radio: wywiady oraz tematyczne słuchowiska  

 

 na antenie Radia Kaszebe w ramach audycji „Ekopatrol” wyemitowano cykl 

3 wywiadów (każdy miał emisję x2) dot. ochrony powietrza  

 

• liczba emisji: 6 

• czas trwania pojedynczego wywiadu: ok. 8 min 

• pierwszy wywiad dot. szkodliwości spalania odpadów: emisja 02 października 2019 r., 

powtórka 03 października2019 r.;  

• drugi wywiad dot. działań na rzecz ochrony powietrza: emisja 9 października 2019 r., 

powtórka 10 października 2019 r.;  

• trzeci wywiad dot. miejskiej sieci ciepłowniczej: emisja 16 października 2019 r., 

powtórka 17 października 2019 r.  

 

Wywiady są także zamieszczone na stronie internetowej Związku 

(https://kzg.pl/multimedia/o-nas-mediach/) oraz na stronie Radia Kaszebe w cyklu audycji 

„Ekopatrol”: 

• http://radiokaszebe.pl/podcast/ekopatrol-sezon-grzewczy-i-palenie-smieci/   

• http://radiokaszebe.pl/podcast/ekopatrol-jak-dbac-o-czyste-powietrze/ 

• http://radiokaszebe.pl/podcast/ekopatrol-odnawialne-zrodla-energii-2/ 

 

 na antenie Radia Plus (oddział Gdańsk) emitowano 4 słuchowiska  

 

1. Pierwsze półrocze 2019 - dwa słuchowiska pt. „Czyste powietrze” oraz „Nie pal 

śmieci”.  

• liczba emisji: 16 

• termin od 14 marca 2019 do 25 marca 2019 

• czas trwania pojedynczej audycji: 180 sekund 

 

2. Drugie półrocze 2019 - dwa słuchowiska pt. „Ochrona powietrza” oraz „Retencja wód”.  

• liczba emisji: 16 

• termin od 12 listopada 2019 do 18 listopada 2019 

• czas trwania pojedynczej audycji: 180 sekund 

http://radiokaszebe.pl/podcast/ekopatrol-odnawialne-zrodla-energii-2/


 

Informacje o emisji słuchowisk były zamieszczone na FB Radia Plus oraz na stronie 

internetowej Związku. Słuchowiska są także na stałe zamieszczone na stronie internetowej 

Związku w zakładce „Multimedia” (https://kzg.pl/multimedia/sluchowiska/) 

 

 
 

 
  

https://kzg.pl/multimedia/sluchowiska/


 

 

 ranking słuchalność ww. stacji w okresie maj 2019-październik 2019 przedstawia się 

następująco: 

 

Stacja radiowa 

Zasięg dzienny 

Udział w 
rynku 

Średni czas 
słuchania 

(min) 

Zasięg 
tygodniowy 

    

Wszystkie 
Dni 

Powszednie Weekendy 

zasięg 
dzienny w 
tysiącach 

pn-nd 

zasięg 
tygodniowy 
w tysiącach 

Radio Plus Gdańsk 8,5% 9,2% 6,8% 6,5% 143 32,9% 85 856 333 369 

Radio Kaszebe 6,6% 6,2% 7,5% 4,4% 135 26,8% 66 533 271 089 

 

 

e) Internet:  

 

 w lokalnym serwisie informacyjnym www.nadmorski24.pl tematyczny baner reklamowy 

na stronie głównej portalu w okresie 23.09.2019-19.10.2019 (294 196 wyświetleń) oraz artykuł 

sponsorowany dot. szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych okresie 23-25.09.2019 

(984 wyświetleń). 

 

 

  
 

 

 

 

http://www.nadmorski24.pl/


 
 

 

 na stronie głównej portalu trojmiasto.pl tematyczny baner reklamowy w terminie 19.08-

25.08.2019; baner zanotował 260 356 odsłon oraz 345 kliknięcia (po kliknięciu przekierowanie 

na stronę www.kzg.pl)  

 

 
 

 logo WFOŚiGW Gdańsk oraz informacje dotyczące realizowanego zadania i dofinansowania 

ze środków Funduszu prezentowane były na stronie internetowej Związku www.kzg.pl:  

- logo w formie hiperłącza na stronę https://wfos.gdansk.pl/ na stronie głównej  jako „Nasi 

Partnerzy” oraz w zakładkach dostępnych z poziomu strony głównej „Projekty” oraz „Przydatne 

strony” 

- informacje dot. dofinansowania i informacji o projekcie w zakładce „Projekty”  

 

http://trojmiasto.pl/
http://www.kzg.pl/
http://www.kzg.pl/
https://wfos.gdansk.pl/


 
 

 

 
 

 

 
 



f) druk tematycznych wydawnictw opracowanych w biurze Związku: 

 

- ulotka składana w formie litery „Z” pt. „W domowym piecu spalanie śmieci truje 

i rujnuje” (nakład 5 000 szt.) 

 

 
 

 
  



- ulotka-zawieszka dot. ochrony powietrza (nakład 5 000 szt.) 

 

 
 

- kolorowanki  skierowane do dzieci wychowania przedszkolnego oraz klas I-III szkół podstawowych 

dot. ochrony świata przyrody, w tym ochrony powietrza i zachowań zmniejszających wielkość 

emisji gazów cieplarnianych, w tym ”Olek chroni powietrze”, „Ela oswaja żywioły”, „Ania i Wiesio 

chronią przyrodę”, „Jaś – ekspert recyklingu”, „Krzyś – mistrz upcyklingu” (łączny nakład 5000 

szt.) 

 

 kolorowanka pt. „Olek chroni powietrze”; nakład 1 000 sztuk

 
 

  



 kolorowanka pt. „Ela oswaja żywioły”; nakład 1 000 sztuk 

 
 

 kolorowanka pt. „Jas-  ekspert recyklingu”; nakład 1 000 sztuk 

 
 

 kolorowanka pt. „Krzyś - mistrz upcyklingu”; nakład 1 000 sztuk 

 
 

 kolorowanka pt. „Ania i Wiesio chronią przyrodę”; nakład 1 000 sztuk 

  



- plakat pt. „W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje” (nakład 500 szt.) 

 

 
 

- komiks pt. „Czarny dym” dot. szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych 

oraz „Syndrom Bigmana” dot. zasad świadomego konsumenta skierowany do uczniów 

klas IV-VIII szkół podstawowych oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych (łączny 

nakład 2000 szt.) 

 

 komiks pt. „Czarny dym”; nakład 1 000 sztuk   

     

 
 

  



 komiks pt. „Syndrom Bigmana”; nakład 1 000 sztuk 

 

 
 

 

- broszura informacyjna dot. ochrony powietrza (nakład 1 000 szt.) 

 

 
 

  



- informator dot. aktualnej oferty edukacyjnej Związku na rok szkolny 2019/2020 (nakład 500 

szt.). 

 

 
 

Wszystkie wydawnictwa dystrybuowane były w biurze Związku w trakcie spotkań z mieszkańcami, 

w placówkach oświatowych z terenu działania Związku, urzędach gmin zrzeszonych w Związku 

oraz przez Straże Miejskie (m.in. Straż Miejska z Gdyni dystrybuowała materiały dot. ochrony 

powietrza i szkodliwości spalania odpadów w domowych piecach w trakcie pokazów 

dla mieszkańców w zakresie odgórnej metody palenia w piecach domowych). 

   

 

6. BUDŻET PROJEKTU 

 

Wszystkie zaplanowane w ramach zadania Akcja informacyjno-edukacyjna dot. ochrony 

powietrza oraz łagodzenia zmian klimatu  pn. „W dobrym klimacie chronimy powietrze” 

przedsięwzięcia zostały wykonane w pełnym zakresie ujętym w harmonogramie rzeczowo-

finansowym stanowiącym załącznik do umowy nr WFOŚ/D/358/1322/2019 z dn. 27.06.2019 r. 

Budżet został wykonany następująco: 

 
Lp. Wyszczególnienie Koszt kwalifikowany (zł) Udział WFOŚ (zł) 

 
Nazwa zadania: Akcja informacyjno-edukacyjna dot. ochrony powietrza oraz łagodzenia zmian klimatu   

pn. „W dobrym klimacie chronimy powietrze” 

1. 

Działania edukacyjne, w tym organizacja konkursów  

i zakup nagród, zorganizowanie i przeprowadzenie 

warsztatów, spotkań seminaryjno-wyjazdowych, statuetki, 

przygotowanie i zorganizowanie gali finałowej 

63 181,41 zł 0,00 zł 

2. Promocja projektu oraz materiały edukacyjne 48 951,00 zł 15 000,00 zł 

OGÓŁEM 112 132,41 zł 15 000,00 zł 

 

 

  



7. OSIĄGNIĘTY EFEKT RZECZOWY I EKOLOGICZNY 

 

EFEKT RZECZOWY: 

 

1. Edukacja dzieci, młodzieży, grona pedagogicznego ze szkół, przedszkoli z terenu działania 

Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”:  

a) projekt edukacyjny „Lider Lokalnej Ekologii”, udział 34 placówek oświatowych, łącznie ok. 

10 tys. odbiorców, 

b) warsztaty terenowe pt. „Ciepło dla Trójmiasta” ilość spotkań 10, ilość uczestników 225 

osób, 

c) warsztaty terenowe pt. „Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania odpadami” 

ilość spotkań 35, ilość uczestników 864 osób, 

d) konkurs plastyczny „Małe dzieci nie chcą śmieci”, ilość uczestników: 53 placówki 

oświatowe; liczba nadsyłanych prac 250, liczba laureatów – 24; 

e) konkurs fotograficzny #obserwuję przyrodę, ilość uczestników: 24 placówki oświatowe; 

liczba nadsyłanych prac 205, liczba laureatów – 17; 

f) konkurs wiedzy ekologicznej – udział 9 placówek szkolnictwa specjalnego i integracyjnego, 

g) uroczysta gala finałowa 12 czerwca 2019 roku w Teatrze Miejskim w Gdyni z udziałem 

ok. 250 gości, 

h) materiały promocyjno - edukacyjne do dystrybucji wśród uczestników warsztatów 

terenowych tj. torby bawełniane (600 szt.) 

 

2. Edukacja dorosłych poprzez cykliczne spotkania seminaryjno - warsztatowe w ramach projektu  

pt. „Zmień zachowania na dobre” - 4 spotkania,123 uczestników. 

 

3. Działania prowadzone za pośrednictwem lokalnych mediów: 

a) prasa:  

- artykuł w „Dzienniku Bałtyckim” (nakład wydania 35 tys.),  

- artykuł w bezpłatnej gazecie „Nasze Miasto” (nakład wydania 17 tys.) 

- cykl trzech artykułów tematycznych zamieszczanych  w  4 lokalnych biuletynach 

gminnych z terenu Związku w dodatku pt. „Co słychać w Dolinie Redy i Chylonki” (nakład 

miesięczny  biuletynów ok. 23 tys.),  

b) radio:  

- 3 tematyczne wywiady prezentowane na antenie Radia Kaszëbë; 6 emisji, długość jednego 

wywiadu ok. 8 min.;   

- 4 tematyczne słuchowiska prezentowana na antenie Radia Plus (oddział Gdańsk): łącznie 

32 emisje - długość jednego słuchowiska 3 min.; 

c) Internet:  

- baner reklamowy (30 dni, 294 196 wyświetleń) oraz artykuł sponsorowany (3 dni, 984 

wyświetleń) w lokalnym serwisie informacyjnym www.nadmorski24.pl; 

- baner reklamowy dot. zadania na portalu trójmiasto.pl (7 dni, 260 356 odsłon); 

- stała prezentacja zadania na stronie internetowej Związku www.kzg.pl (ok. 70 tys. 

unikalnych odsłon strony w ciągu roku).  

 

4. Tematyczne wydawnictwa: 

- ulotka składana w formie litery „Z” pt. „W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje” 

nakład 5 000 szt., 

- ulotka-zawieszka dot. ochrony powietrza, nakład 5 000 szt., 

- kolorowanki (5 rodzajów), łączny nakład 5 000 szt., 

- plakaty pt. „W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje” nakład 500 szt., 

- komiks (2 rodzaje), łączny nakład 2 000 szt., 

- broszura dot. ochrony powietrza, nakład 1 000 szt. 

- informator dot. aktualnej oferty edukacyjnej Związku na rok szk. 2019/2020, nakład 500 szt. 



 

EFEKT EKOLOGICZNY: 

 

 Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie potrzeby ochrony powietrza i wpływu 

naszych codziennych wyborów na zmiany klimatyczne. 

 Zdobycie wiedzy o przyczynach powstawania zanieczyszczeń powietrza, w tym 

podniesienie świadomości w zakresie szkodliwości spalania odpadów w domowych 

piecach. 

 Znajomość właściwych metod gospodarowania odpadami, w tym hierarchia postępowania 

z odpadami, właściwe zasady segregacji odpadów, nowoczesne technologie 

wykorzystywane w zakresie odzysku i recyklingu odpadów, w tym gospodarcze 

wykorzystanie biogazu z odpadów organicznych (energia elektryczna i ciepło).  

 Zachowania prośrodowiskowe wpływających na poprawę czystości powietrza, w tym 

zasady prawidłowego palenia, podłączanie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci 

gazowej, korzystanie z odnawialnych źródeł energii, kompleksowe termomodernizacje 

budynków, korzystanie z komunikacji publicznej lub jazdy rowerem. 

 Zachowania prośrodowiskowe zmniejszających wielkość emisji gazów cieplarnianych, 

w tym sposoby na oszczędzanie energii elektrycznej i ciepła, zasady świadomego 

konsumenta, ograniczanie powstawania odpadów i właściwe postępowanie z nimi. 

 Kształtowanie postawy badawczej poprzez obserwacje, wskazywanie problemów, 

interpretowanie wyników, wyciąganie wniosków, szukanie rozwiązań zgodnie z koncepcją 

zrównoważonego rozwoju i zasadami współpracy.  

 Aktywizacja lokalnej społeczności do działań na rzecz mitygacji i adaptacji do zmian 

klimatu. 

 Zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego i jakości życia, w tym poprawa jakości 

powietrza i naszego zdrowia. 

 


