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Sprawozdanie z realizacji zadania nieinwestycyjnego oraz edukacyjnego 

 „Wiedzieć jak ? dla przyrody” 

Stowarzyszenie Wejherowski Alarm Smogowy – Organizacja Ekologiczna z siedzibą w 

Wejherowie otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn. Wiedzieć jak ? dla przyrody. 

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 6 000 zł. i w 83 % został dofinansowany ze środków 

WFOŚiGW w Gdańsku.  

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową dotacji nr WFOŚ/D/891/6143/2022 z dn. 29 sierpnia 
2022 r. w terminie od 1 września 2022 r. do 9 grudnia 2022 r.  
  

Przedsięwzięcie polegało na przeprowadzeniu działań informacyjnych w Internecie 

dotyczących podniesienia świadomości ekologicznej u mieszkańców powiatu wejherowskiego 

w zakresie różnych form działań mających na celu ochronę przyrody i zmniejszenie 

oddziaływania różnych aktywności człowieka na środowisko. Założone cele projektu zostały w 

pełni zrealizowane. Dzięki realizacji zadania bezpośredni adresaci projektu, tj. mieszkańcy 

powiatu wejherowskiego zapoznali się z treściami edukacyjnymi w zakresie metod i 

możliwości pielęgnacji i ochrony drzew, organizacji ogrodów przydomowych jako miejsca 

bytowania ptaków, społecznego sprzątania lasów, ograniczenia powstawania odpadów 

poprzez stosowanie zasady zero waist oraz z problemem smogu i zagadnieniem 

monitorowania zanieczyszczeń powietrza. Treści edukacyjne były przekazywane poprzez 

publikację 12 postów z infografikami na platformie Facebook (profil realizatora), 5 artykułów 

merytorycznych na stronie internetowej realizatora 

(https://wejherowskialarmsmogowy.pl/projekty-i-wspolpraca/wiedziec-jak-dla-przyrody/), z 

czego 3 artykuły zostały dodatkowo opublikowane w regionalnym internetowym portalu 

informacyjnym www.Nadmorski24.pl.  

Linki do artykułów w nadmorski24.pl 
1 . https://www.nadmorski24.pl/aktualnosci/56755-ekologiczny-e-handel 

2. https://www.nadmorski24.pl/aktualnosci/56735-o-czym-powinnismy-pamietac-

podczas-zimowego-wypoczynku?1 

2. https://www.nadmorski24.pl/aktualnosci/56728-bycie-eko-nie-jest-trudne-

jak-znalezc-zloty-srodek-i-sie-nie-zniechecic?1 

 

1. 

Tytuł Bycie EKO nie jest trudne! Jak znaleźć złoty środek i się nie zniechęcić. 

 

Data publikacji 

6.12.2022 
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Link do artykułu 

https://www.nadmorski24.pl/aktualnosci/56728-bycie-eko-nie-jest-trudne-jak-znalezc-zloty-srodek-i-

sie-nie-zniechecic 

 

2. Tytuł    Ekologiczny e-handel 

 

Data publikacji 

8.12.2022 

 

Link do artykułu 

https://www.nadmorski24.pl/aktualnosci/56755-ekologiczny-e-handel 

 

3. Tytuł  O czym powinniśmy pamiętać podczas zimowego wypoczynku? 

 

Data publikacji 

7.12.2022 

 

Link do artykułu 

https://www.nadmorski24.pl/aktualnosci/56735-o-czym-powinnismy-pamietac-podczas-zimowego-

wypoczynku 

 

 

Artykuły na stronie internetowej organizacji 

Link: 

 https://wejherowskialarmsmogowy.pl/projekty-i-wspolpraca/wiedziec-jak-dla-przyrody/  

 

Tytuły i daty publikacji 

Jak być świadomym konsumentem?, 31.10.2022 

Po co komu liście w ogrodzie?, 4.11.2022 

Mobilne płuca znów w akcji!, 14.11.2022 

O czym powinniśmy pamiętać podczas zimowego wypoczynku?, 23.11.2022 

Ekologiczny e-handel, 23.11.2022 

 

 

Posty na profilu Facebook Wejherowskiego Alarmu Smogowego 

 

Tytuły i daty publikacji 

Mobilne płuca znów w akcji, 14.11.2022 

Kasztanowce potrzebują ochrony!, 15.11.2022 

Po co komu liście w ogrodzie?, 17.11.2022 

Przyjazny ogród zimowy, 18.11.2022 
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Czas na śnieżne szaleństwo, 22.11.2022 

Realne oszczędności w zasięgu naszych możliwości, 27.11.2022 

Bycie EKO nie jest trudne, 29.11.2022 

Daj przedmiotom drugie życie!, 30.11.2022 

Ekospacer – przyjemne z pożytecznym, 2.12.2022 

Zwróć uwagę, w co (się) pakujesz, 6.12.2022 

Ptaki zimą – czym (nie) karmić, 7.12.2022 

Piec to nie śmietnik, 8.12.2022 

 

 

Wybrane posty oraz artykuły w portalu informacyjnym były sponsorowane w celu zwiększenia 

zasięgów akcji edukacyjnej i dotarcia do odbiorców zamieszkujących w powiecie 

wejherowskim.  

 
Zakłada się, że każda osoba, która w jakiejkolwiek formie zetknęła się z przekazem projektu 

podniosła poziom swojej wiedzy na omawiane tematy i wiedza ta w dłuższej perspektywie 

może wpłynąć na zmiany świadomości i nawyków, zwyczajów mieszkańców w zakresie 

aktywności ekologicznych, tj. ochrony flory i fauny, ograniczania ilości odpadów czy emisji 

zanieczyszczeń do powietrza. 

 

 

Osiągnięte produkty projektu: 

✔ redakcja i publikacja 12 postów na Fb 
✔ stworzenie i publikacja 12 infografik do postów i artykułów 
✔ redakcja i publikacja 5 artykułów merytorycznych, 
✔ publikacja 3 artykułów na regionalnym portalu informacyjnym 

 

 

 

Osiągnięte rezultaty projektu:  

Na podstawie liczby reakcji i liczby wyświetleń postów i artykułów na platformie Facebook 

oraz w portalu Nadmorski.24.pl i na stronie internetowej realizatora szacowanej na około 

45 000 odsłon szacuje się, że u osób, które miały kontakt z treściami projektowymi wzrosła  

świadomość ekologiczna oraz kompetencje w tym zakresie. 
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Promocja projektu: 

Wszystkie materiały wygenerowane w ramach projektu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 

promocji były oznaczone logo WFOŚiGW w Gdańsku oraz zawierały informację o źródle 

finansowania projektu.  

 

 

 

 Arkadiusz Szczygieł 

  Prezes 

  Wejherowski Alarm Smogowy  

  Organizacja Ekologiczna 

 /podpisano elektronicznie/ 
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