Pisemne sprawozdanie z realizacji zadania pn:
„KAWKA w Kościerzynie. Ograniczenie niskiej emisji poprzez
termomodernizacje budynków”.
Zakończyła się realizacja prawie 3-letniego projektu „KAWKA w Kościerzynie.
Ograniczenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków.” Głównym celem
inwestycji

była

poprawa

jakości

powietrza

oraz

zdrowia

mieszkańców

poprzez

przeprowadzenie kompleksowych prac termomodernizacyjnych łącznie 16 budynków
na terenie Kościerzyny.

I.

Termomodernizacja budynków

Zakres prac w poszczególnych budynkach obejmował m.in. ocieplenie stropów poddasza,
dachu, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien w mieszkaniach i na klatce
schodowej, wymianę drzwi wejściowych, wykonanie centralnej instalacji c.o. i c.w.u. wraz
z układem cyrkulacyjnym, instalacja kolektorów słonecznych oraz przede wszystkim
podłączenie tych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej zwiększając komfort i jakość
życia codziennego mieszkańców.
W roku 2014 termomodernizacji oraz podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej
poddano następujące budynki przy ulicy: Dworcowej 1 oraz 3 Maja 11. W roku 2015 przy
ulicy: 8 Marca 47, Miodowej 10, Dworcowej 5 oraz Rynek 6. Natomiast w ostatnim roku
realizacji inwestycji, roku 2016 budynki przy ulicy: Kaplicznej 9, Młyńskiej 6, Traugutta 4,
Wybickiego 8, Wspólnoty Mieszkaniowej Sikorskiego 5, Wspólnoty Mieszkaniowej
Sikorskiego 7, Wspólnoty Mieszkaniowej Sikorskiego 10, Wspólnoty Mieszkaniowej
Sikorskiego 11, Wspólnoty Mieszkaniowej Lipowej 1 oraz Wspólnoty Mieszkaniowej Marii
Skłodowskiej-Curie 2.
Działaniem obligatoryjnym inwestycji była kampania edukacyjno – informacyjna oraz
utworzenie bazy danych pozwalającej na inwentaryzacji źródeł emisji.
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II.

Kampania edukacyjno – informacyjna

Głównym celem prowadzonej w ramach projektu kampanii było i wciąż jest zwiększanie
świadomości społeczeństwa dotyczące wpływu stanu powietrza na nasze zdrowie oraz
odwrotnie wpływu każdego człowieka na jego czystość. Poprzez dobranie działań kampanii
do grup docelowych udało się osiągnąć założone cele szczegółowe m.in.:
 kształtowanie umiejętności dostrzegania zjawisk związanych z jakością powietrza,
w tym wpływu podejmowanych działań i decyzji na stan powietrza, skutków
narażenia na zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu,
 kształtowanie emocjonalnego stosunku do ochrony powietrza w tym wpływu
powietrza, którym się oddycha na stan zdrowia dzieci, osób starszych i ogółu
społeczeństwa, na niszczenie obiektów zabytkowych na degradację środowiska,
w którym wszyscy żyją,
 formowanie i umacnianie pozytywnych przekonań i postaw społecznych opartych na
świadomości wpływu na zdrowie i komfort życia oraz możliwości wpływania na stan
powietrza w swoim miejscu zamieszkania poprzez postawę społeczną i dawanie
przykładów (w tym promocja działań projektu).
Odbiorcy kampanii byli: mieszkańcy Kościerzyny oraz mieszkańcy powiatu kościerskiego.
Kampania informacyjno-promocyjna trwała właściwie przez cały czas realizacji inwestycji,
a jej elementami były:
1. Kościerski Dzień Energii (działanie bez kosztowe w projekcie) - wydarzenie, które
wpisało się na stałe w kalendarz imprez naszego Miasta, a które jest doskonałą okazją
do wypromowania działań z zakresu m.in. ochrony środowiska, powietrza czy OZE.
Głównym wydarzeniem edycji 2016 był pokaz mody ekologicznej w Kościerzynie.
T-shirty z kolorowych gazet, spódnice z plastikowych kubków, naszyjniki z zużytych
nakrętek i wiele innych rozmaitych kolorowych kreacji zaprezentowali uczniowie
kościerskich. W taki sposób młodzież i ich opiekunowie zachęcali mieszkańców
Kościerzyny i powiatu do oszczędzania energii. Prócz pokazu mody ekologicznej
mieszkańcy mieli możliwość zapoznać się ze specjalnie przygotowanymi na ten dzień
stoiskami edukacyjnymi kościerskich placówek edukacyjnych. Każda z Szkół
w swoim namiocie przy ogromnym wsparciu i zaangażowaniu nauczycieli promowała
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efektywność energetyczną poprzez prezentację odnawialnych źródeł energii. Tego
dnia w namiotach można było podziwiać prace młodych artystów – laureatów
szkolnych konkursów plastycznych. Uczestnicy imprezy mogli również skorzystać
z praktycznych porad ekologicznych przygotowanych przez Ligę Ochrony Przyrody
oraz Bibliotekę Miejską w Kościerzynie, a wolny czas umilały mieszkańcom występy
artystyczne dzieci i młodzieży.
2. Film - na potrzeby podsumowania efektów realizacji projektu powstał kilkuminutowy
filmik, który jednocześnie wskazuje przyczyny zanieczyszczenia powietrza, cele
i efekty realizacji projektu oraz co najważniejsze wskazówki dla mieszkańców co
jeszcze wspólnie możemy zrobić w celu poprawy jakości powietrza w mieście.
3. Spotkania z ekologią – w ramach działań edukacyjnych skierowanych głównie do
dzieci i młodzieży w 4 powiatach z terenu województwa pomorskiego: kościerskim,
kartuskim, lęborskim i bytowskim, odbyły się spotkania z ekologią. Spotkania miały
na celu kształtować pro-ekologiczne postawy wśród społeczeństwa. Działanie to
połączone zostało z projektem „Ekologicznie postępujesz – dymów nie emitujesz”
(Projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW w ramach edukacji ekologicznej).
4. Umieszczenie bannerów - w ramach kampanii na drodze krajowej nr 20, na
najważniejszym ciągu komunikacyjnym Kościerzyny (przy rondzie) umieszczony
został banner zachęcający mieszkańców do wspólnego dbania o jakość powietrza.
Drugi banner umieszczony został na ogrodzeniu Kina REMUS – jednego z najczęściej
korzystanych obiektów kulturowych w mieście.
5. Tablice informacyjne (działanie bez kosztowe w projekcie) – zgodnie z zasadami
znakowania zadań dofinansowanych ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w momencie
rzeczowego zakończenia inwestycji w miejscach realizacji Projektu – we wszystkich
budynkach objętych termomodernizacją zarówno komunalnych jak i Wspólnotowych
umieszczono tablice informacyjne (30x40cm).
6. Informacje na stronie www oraz w artykułach/publikacjach (działanie bez kosztowe
w projekcie) - na każdym etapie realizacji zadania beneficjent informował na stronie
internetowej o bieżącej sytuacji inwestycji. Projekt od początku realizacji posiada
zakładkę na stronie www, na której umieszczono również niniejsze sprawozdanie.
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Projekt „KAWKA (...) znalazł się również w bazie najlepszych praktyk stworzonej
w ramach projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii
i klimatu” oraz na plakacie prezentowanym podczas warsztatów konsultacyjnych
w Częstochowie, zorganizowanych w ramach projektu „Polsko-niemiecka współpraca
w zakresie gospodarki niskoemisyjnej - wspieranie ram współpracy między gminami”.
Wszelkie dodatkowe materiały załączono do sprawozdania – załączniki dodatkowe.
Kampania edukacyjna prowadzona była zgodnie z zasadami Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Ponadto, tematyka ochrony powietrza
i środowiska, podnoszenie efektywności energetycznej oraz świadomości nt. odnawialnych
źródeł energii poruszana jest od wielu lat w szeregu działań realizowanych przez Kościerzynę
w ramach innych projektów m.in. „Kościerzyna – miasto z klimatem” czy „Zielone Wrota”.
W działania kampanii edukacyjnej w ramach Projektu „KAWKA w Kościerzynie (..) czynnie
angażowała się również Liga Ochrony Przyrody Oddział w Kościerzynie podczas
ekologicznych spotkań z dziećmi i młodzieżą w Centrum Kultury Kaszubskiej „Strzelnica”.

III.

Utworzenie bazy danych inwentaryzującej źródła emisji
Ten etap projektu obejmował utworzenia bazy danych pozwalającej na inwentaryzację

źródeł emisji, która obejmuje wszystkie źródła odpowiedzialne za przekroczenie poziomów
zanieczyszczeń na obszarze Kościerzyny. Inwentaryzacja obejmuje będzie szereg m.in.:
identyfikację źródeł emisji – stworzenie kartoteki źródeł emisji występujących na wskazanym
obszarze, zgromadzenie niezbędnych danych – uzyskanie odpowiednich danych o emisji
i aktywności źródła zależnie od źródła emisji czy określenie wielkości emisji zanieczyszczeń.
Baza danych w formie elektronicznej oraz pdf. została dołączona do niniejszego rozliczenia.
Osiągnięty w ramach projektu efekt ekologiczny stanowi odrębny formularz i został
załączony do niniejszego rozliczenia.

Michał Majewski
Burmistrz Miasta Kościerzyna
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