
Akcja informacyjno-edukacyjna 
pt.: „Zmie ń zachowania na dobre” 

 
Zadanie zrealizowane w okresie styczeń 2010 – grudzień 2010. 

 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

 
 

1. ZAKRES TEMATYCZNY PRZEPROWADZONEJ AKCJI 
 
Zgodnie z załoŜeniami, zadaniem akcji było kreowanie wysokiej jakości Ŝycia poprzez 
poprawę ekologicznych warunków środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochronę 
lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne uŜytkowanie zasobów przyrody. 
 
Szczególny nacisk połoŜony był na podniesienie wiedzy i świadomości  mieszkańców 
z terenu gmin Związku na ich udział w zintegrowanych systemach w zakresie gospodarki 
wodą, odpadami i ciepłem wytwarzanym w kogeneracji. 
 
Prezentowane były równieŜ działania podejmowane na terenie gmin w rejonie Zat. Gdańskiej 
w zakresie gospodarki komunalnej, w tym gospodarki wodą, energii elektrycznej i cieplnej 
zasilanej z systemów centralnych. Podkreślano równieŜ prawa i obowiązki ciąŜące na 
mieszkańcach wobec środowiska. Popularyzowana była równieŜ i pogłębiana była wiedza 
mieszkańców w zakresie walorów lokalnego środowiska.    
 

2. OBSZAR REALIZACJI, ADRESACI AKCJI 
 
Zgodnie z załoŜeniami obszarem realizacji działań objętych akcją był rejon północnej części 
aglomeracji trójmiejskiej, w tym ośmiu gmin Związku, czyli miast: Gdynia, Sopot, Rumia, 
Reda, Wejherowo oraz gmin: Kosakowo, Wejherowo (populacja ok. ok. 430 tys.  
mieszkańców).  
Potrzeba uzupełnienia wiedzy społeczeństwa prowadząca do wzrostu świadomości 
ekologicznej, kształtowania społecznych postaw środowiskowych, obejmowała działania 
skierowane poza mieszkańcami równieŜ na grupy opiniotwórcze z terenu 8 gmin Związku – 
administracje samorządowe (urzędnicy, straŜe gminne), administracje spółdzielni 
mieszkaniowych, radnych dzielnic, nauczyciele i pracownicy administracji placówek 
oświatowych z terenu Związku. 
 

3. CELE PROJEKTU I DZIAŁANIA PODJ ĘTE DO ICH OSIĄGNIĘCIA 
 
Celem akcji była aktywizacja osób mających bezpośredni wpływ na poprawę ochrony 
środowiska w tym gospodarki odpadami, wodą i ciepłem, ze szczególnym naciskiem na 
jednostkę, której postawa i zachowanie ma decydujący wpływ na działanie systemu 
odpadowego, wodno – kanalizacyjnego, ciepłowniczego i energetycznego. 

 
W tym celu przeprowadzone zostały spotkania połączone z wyjazdami studyjnymi dla rad, 
dzielnic, urzędników, straŜy gminnych i nauczycieli. Wyjazdy do spółek EKO DOLINA, OPEC, 
PEWIK, dały – poza waŜną informacją moŜliwość bezpośredniego wglądu w działanie 
systemów. Połączenie wiedzy z doświadczeniem ma za zadnie zaktywizowanie działań na rzecz 
ochrony środowiska  przez co projekt ma charakter proekologiczny.  
 
Do działań promocyjnych akcji i wzmocnienia najwaŜniejszych treści opracowano 
wydawnictwa popularyzujące najbardziej waŜkie zagadnienia związane z systemami 
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gospodarki odpadami oraz nowoczesnymi metodami ich zagospodarowania, ciepłownictwem 
oraz gospodarka wodno-ściekową (broszury tematyczne, folder).  
Wykonano równieŜ materiały promocyjne: teczki firmowe i torby płócienne oraz ekspozycje 
towarzyszącą w postaci banerów i stojaków na ulotki. 
 
Głównymi celami akcji było: 

- kształtowanie oraz poprawa ekologicznych warunków Ŝycia,  
- poprawa jakości środowiska, bezpieczeństwa ekologicznego, 
- ochrona lokalnych zasobów przyrody, 
- podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin Związku, 
- aktywizacja społeczeństwa lokalnego do działań na rzecz poprawy stanu środowiska 

poprzez zwiększenie świadomości i wykreowanie emocjonalnego stosunku do 
walorów przyrody, 

- poprawa komunikacji w zakresie działań podejmowanych w obszarze poszczególnych 
systemów gospodarki komunalnej na rzecz środowiska,  

- stworzenie w ramach współpracy wspólnego celu społecznego poprawiającego jakość 
Ŝycia, 

- wzbogacenie wiedzy grup opiniotwórczych na temat gospodarki odpadami, energią i 
wodą oraz pozyskanie do współpracy na rzecz edukacji ekologicznej nowych 
środowisk działających na terenie gmin, 

- podniesienie świadomości na temat gospodarki komunalnej (odpadami, wodą, 
ciepłem), stanie środowiska naturalnego i jego cennych walorów przyrodniczych, 

- zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania systemów gospodarki 
odpadami, wodą i ciepłem,   

- zwiększenie świadomości i wiedzy na temat ustawowych obowiązków oraz prawnych 
moŜliwości uczestniczenia w poszczególnych systemach, 

- zwiększenie poziomu zrozumienia i akceptacji dla sposobu działania nowoczesnych 
systemów: wodno -  kanalizacyjnego, sanitarnego i odpadowego. 

 
4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEPROWADZONYCH DZIAŁA Ń 

 
Aktywizacja osób – grup opiniotwórczych – objęła cykl trzech spotkań/konferencji 
połączonych z wyjazdami studyjnymi. 

5.1 Wyjazdowe spotkanie studyjne pt.: Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie 
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
 
W dniu 30 czerwca br. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zorganizował 
wyjazdowe spotkanie studyjne dla przedstawicieli Rad Dzielnic. Program obejmował 
szkolenie w siedzibie KZG, gdzie zaprezentowano informacje o Związku, jego rolę i zadania, 
oraz wyjazd do Zakładu Zagospodarowania Odpadów EKO DOLINA Sp. z o.o. 
W siedzibie Spółki wiceprezes Zarządu EKO DOLINA – pani Izabela Wołosiak, przedstawiła 
prezentację dotyczącą zakładu. Uczestnicy wyjazdu zapoznali się m.in. z historią zakładu, 
ilościami przyjmowanych odpadów oraz sposobami ich zagospodarowania w zaleŜności od 
rodzaju odpadu. Omówione zostały takŜe metody monitoringu stanu środowiska w otoczeniu 
zakładu (wód i powietrza). Ostatnim elementem spotkania był objazd po „EKO DOLINIE”, 
wraz z Dyrektorem Technicznym (obecnie prezesem Spółki) – panem Kazimierzem 
Rzeniewiczem, który przedstawił zasady funkcjonowania zakładu na przykładzie 
poszczególnych obiektów na terenie spółki. 
PrzybliŜany został problem odpadów – powstawania i ich dalszego losu. Przedstawiono 
właściwą drogę postępowania z odpadami surowcowymi, wielkogabarytowymi oraz 
niebezpiecznymi. Uczestnikom pokazano jak waŜne jest gospodarowanie odpadami u źródła, 
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czyli we własnych gospodarstwach domowych, co pozwala w znacznym stopniu ograniczyć 
ich ilość.                      
 

                 
 

       
 

      
 
 

5.2 Wyjazdowe spotkanie studyjne dot. sposobów ujmowania i uzdatniania wody na terenie 
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
 
W dniu 27 października br. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
zorganizował wyjazdowe spotkanie studyjne dla nauczycieli z terenu działania Związku. 
Program obejmował spotkanie w siedzibie Związku łącznie z wyjazdem do Stacji Uzdatniania 
Wody „Reda”, gdzie przedstawiciele Spółki PEWIK GDYNIA zaprezentowali zakres 
działalności spółki obejmujący produkcję i dystrybucję wody, odbiór, oczyszczanie i 
utylizację ścieków, eksploatację i konserwację urządzeń ciągowych i kanalizacyjnych, 
świadczenie usług w zakresie badań i analiz technicznych dotyczących wody i ścieków itd.  
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Podczas spotkania pracownicy Spółki - pani Małgorzata Skrzypkowska-Wika (zastępca 
kierownika Wydziału Produkcji Wody) oraz pan Wiesław Świerszcz (specjalista 
ds. hydrogeologii) - przedstawili uczestnikom wyjazdu m.in. historię i profil Spółki PEWIK 
GDYNIA, obszar działania, zasady funkcjonowania produkcji i przesyłu wody. Ostatnim 
elementem spotkania było przejście po obiektach Stacji Uzdatniania Wody „Reda”, na 
przykładzie której  omówiono zagadnienie produkcji i przesyłu wody (system wodociągowy). 
 

            
 

          
 

          
 
         

5.3 Wyjazdowe spotkanie studyjne dot. sposobów produkcji i dystrybucji ciepła na terenie 
Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 
 
Dnia 29 listopada br. Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zorganizował 
wyjazdowe spotkanie studyjne dot. sposobów produkcji i dystrybucji ciepła łącznie 
z omówieniem elementów Regulaminów utrzymania porządku i czystości w gminach ze 
szczególnym uwzględnieniem zakazu spalania odpadów na terenie nieruchomości. Spotkanie 
przeprowadzono dla przedstawicieli wydziałów ochrony środowiska urzędów miast i gmin, 
straŜy miejskich oraz placówek oświatowych z terenu działania Związku.  
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Uczestników spotkania przywitał Aleksander Wellenger, prezes Okresowego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gdyni (OPEC sp. z o.o.). Następnie Janusz RóŜalski, 
dyrektor techniczny Spółki OPEC przedstawił m.in. historię i profil Spółki, obszar działania, 
róŜne metody produkcji energii oraz najbliŜsze plany inwestycyjne Spółki. Ostatnim 
elementem spotkania było zwiedzanie ciepłowni węglowej „Nanice” w Wejherowie, w której 
omówione zostały podstawowe zasady funkcjonowania obiektu łącznie z prezentacją 
instalacji słuŜących do produkcji ciepła.  

      

      

                  

      

                   

      

 

   
Dla realizacji załoŜonych celów zostały zrealizowane następujące działania : 

1. Informacja zewnętrzna: folder informacyjno – promocyjny pt.: „Zmień zachowania na 
dobre”. Zadanie w zakresie opracowania graficznego (projekt, skład) oraz 
merytorycznego (tekst) zostało zrealizowane przez pracowników Związku. 

2. Materiały promocyjne: teczki ofertowe oraz torby płócienne z nadrukiem. 
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3. Ekspozycję towarzyszącą: banery informacyjno – reklamowe. Zadanie w zakresie 
opracowania graficznego (projekt, skład) oraz merytorycznego (tekst) zostało 
zrealizowane przez pracowników Związku. 
 

      
 
Stojaki do ekspozycji i bieŜącej dystrybucji ulotek (3 sztuki). 
 

 
 

4.  Materiały promocyjno – edukacyjne: cztery broszury tematyczne:: 
a) „Ochrona powierzchni ziemi”” 
b) „Ochrona powietrza” 
c) „Ochrona wód” 
d) „ RóŜne źródła energii” 

Wydawnictwa dystrybuowano w czasie spotkań jak równieŜ przekazywano bezpośrednio 
do placówek oświatowych. 
 

5. EFEKT RZECZOWY I EKOLOGICZNY AKCJI 
 

Zgodnie z załoŜeniami Zadanie przyniosło następujące efekty: 

EFEKTY RZECZOWE: 
- zorganizowanie cyklu trzech spotkań/konferencji i wyjazdów studyjnych do Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów EKO DOLINA w ŁęŜycach, Spółki PEWIK w Gdyni 
oraz Spółki OPEC w Gdyni dla wybranych grup opiniotwórczych, 
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- opracowanie, wydrukowanie, dystrybucja 1 000 szt. broszury informacyjnej obejmującej 
zagadnienia z tematyki systemu wodno – kanalizacyjnego pt.: „Ochrona wód”, 

- opracowanie, wydrukowanie, dystrybucja 1 000 szt. broszury informacyjnej obejmującej 
zagadnienie z tematyki systemu ciepłowniczego pt.: „Ochrona powietrza”, 

- opracowanie, wydrukowanie, dystrybucja 1 000 szt. broszury informacyjnej obejmującej 
zagadnienia z tematyki energetycznej pt.: „RóŜne źródła energii”, 

- opracowanie, wydrukowanie, dystrybucja 1 000 szt. broszury informacyjnej obejmującej 
zagadnienia z tematyki gospodarki odpadami pt.: „Ochrona powierzchni ziemi”, 

- opracowanie, wydrukowanie, dystrybucja 3 000 szt. foldera informacyjnych pt. „Zmień 
zachowania na dobre” dot. działań, inwestycji i jednolitych systemów w zakresie 
gospodarki odpadami, wodą, ochrony powierzchni ziemi i powietrza,  

- opracowanie i wykonanie ekspozycji towarzyszącej – banery 3 szt., stojaki na ulotki 3 
szt., 

- opracowanie, wykonanie, dystrybucja materiałów promocyjnych, tj. 500 sztuk toreb 
płóciennych , 1000 sztuk  teczek ofertowych,  

 
EFEKTY EKOLOGICZNE: 

- podniesienie wiedzy uczestników spotkań, które przestawiały funkcjonowanie 
systemów na terenie Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” - 
jednolitego systemu gospodarki odpadami, wodno-kanalizacyjnego, ciepłowniczego i 
energetycznego – kształcących kulturę ekologiczną i poczucie odpowiedzialności 
za stan środowiska naturalnego, 

- aktywizacja osób, które mają bezpośredni wpływ na poprawę ochrony środowiska, 
w tym gospodarka odpadami, wodą, ciepłem, ze szczególnym naciskiem na jednostkę, 
której postawa i zachowanie ma decydujący wpływ na poprawne działanie systemów, 

- tworzenie pozytywnego wizerunku funkcjonujących na terenie gmin 
Związku systemów oraz zwiększenie społecznej akceptacji, 

- odbiór treści informatora pt. „Zmień zachowania na dobre” oraz ksiąŜeczek 
edukacyjnych z cyklu „Bezpiecznie bo ekologicznie” o tytułach: „Ochrona 
powierzchni ziemi”, „Ochrona powietrza”, „Ochrona wód”, „RóŜne źródła energii”. 

 
 


