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Akcja informacyjno-edukacyjna dot. ochrony powietrza oraz łagodzenia zmian klimatu  
pn. „W dobrym klimacie chronimy powietrze” 

 
1. Wykonawca zadania: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, 
ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia 
 
2. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
 
3. Opis projektu:  
 

Akcja informacyjno-edukacyjna dot. ochrony powietrza oraz łagodzenia zmian 
klimatu pn. „W dobrym klimacie chronimy powietrze” to wielozadaniowy projekt 
prowadzony w ramach działań Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z 
Gdyni.  Związek nieprzerwanie od ponad 21 lat realizuje zadania dot. szeroko rozumianej 
ochrony środowiska naturalnego. Niniejszy projekt to szereg działań z zakresu ochrony 
powietrza rozszerzonych o zagadnienie zmian klimatu.  

Podstawowe filary projektu to bezpośrednia edukacja dzieci i dorosłych, współpraca 
z lokalnymi mediami (radio, prasa, Internet) oraz cykl tematycznych wydawnictw. 
Głównym celem jest edukacja na temat odpowiedzialności człowieka za stan czystego 
powietrza i wpływu naszych codziennych wyborów na zmiany klimatyczne. 

W ramach edukacji dzieci i młodzieży Związek zamierza ściśle współpracować z 
placówkami oświatowymi z terenu swojego działania. Co roku swoją ofertę edukacyjna 
kierujemy do ok. 250 placówek. W ramach aktywnej edukacji w 2019 roku zaproponujemy 
szkołom  terenowe warsztaty ekologiczne, podczas których uczeń poznawać będzie 
zasady funkcjonowania wytwórców i dystrybutorów ciepła, sposoby oszczędzania energii 
elektrycznej i ciepła, przybliżany będzie problem spalania odpadów, jak również 
omawiane będą sposoby gospodarczego wykorzystania biogazu oraz proces kogeneracji.  
Prowadzone będą konkursy: plastyczny pod hasłem „W domowym piecu spalanie śmieci 
truje i rujnuje”, fotograficzny #obserwuję przyrodę oraz wiedzy ekologicznej dedykowany 
młodzieży szkolnictwa specjalnego.  

Biorąc pod uwagę fakt, że prawie każda nasza czynność zwiększa pulę gazów 
cieplarnianych, powinniśmy podjąć działania zmniejszające wielkość ich emisji z 
jednoczesną oszczędnością własnego budżetu domowego. Każdy z nas może chronić 
klimat m. in. poprzez świadome zakupy, ograniczanie powstawania odpadów i właściwe 
postępowanie z nimi. W tym celu powstał kompleksowy projekt edukacyjny dla szkół i 
przedszkoli  „Lider Lokalnej Ekologii 2018/2019”, którego hasło przewodnie brzmi „Robię 
porządek z odpadami”.  

Finałem ww. projektu edukacyjnego oraz konkursów  będzie uroczysta gala 
zaplanowana na dzień 12 czerwca 2019 r. w Teatrze Miejskim w Gdyni. 

Edukacja dorosłych z kolei prowadzona będzie poprzez realizację projektu „Zmień 
zachowania na dobre” i opierać się będzie na współpracy z grupami opiniotwórczymi, 
m.in. słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, dziennikarzami, urzędnikami, strażą 
miejską. Poprzez cykl wykładów oraz wyjazdów terenowych Związek będzie poszerzać 
wiedzę wśród lokalnej społeczności na temat ochrony powietrza.  
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Równolegle prowadzone będą działania informacyjne w lokalnych mediach, w tym 
tematyczne audycje/wywiady radiowe, artykuły/ogłoszenia w lokalnej prasie oraz 
w Internecie. 

Wszystkie wyżej wymienione działania wzmacniane będą szeregiem wydawnictw 
opracowanych w biurze Związku w postaci broszur, komiksów, książeczek do 
kolorowania, ulotek, plakatów, których nadrzędnym celem będzie edukacja oraz trwała 
zmiana zachowań na poprawne nawyki w trosce o otaczające nas środowisko oraz klimat. 
 
4. Zasięg administracyjny projektu (powiaty/gminy, na których projekt będzie 
realizowany): 
 

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 2 mln (mieszkańcy całego 
województwa pomorskiego).  
 
5. Cele realizacji projektu:  
 
Głównym celem projektu jest edukacja na temat odpowiedzialności człowieka za stan 
czystego powietrza i wpływu naszych codziennych wyborów na zmiany klimatyczne, w 
tym: 
 
- trwała zmiana zachowań mieszkańców gmin Związku dot. ochrony powietrza, 

zasobów przyrody oraz ochrony zdrowia,  
- popularyzacja działania zmniejszających wielkość emisji gazów cieplarnianych, 
- zaznajamianie z bezpieczną i nowoczesną technologią związaną z eksploatowaniem 

instalacji grzewczych, 
- kształtowanie świadomości, wrażliwości, postaw i zachowań prośrodowiskowych 

wśród lokalnej społeczności w zakresie zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa 
ekologicznego, 

- aktywizacja społeczności lokalnej do działań na rzecz ochrony i poprawy stanu 
środowiska.  

 
6. Adresaci projektu (wymienić grupy docelowe bezpośrednie i pośrednie): 

 
Odbiorcy bezpośredni: 
- grono pedagogiczne, dzieci wychowania przedszkolnego, uczniowie szkół 

podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu działania Związku 
uczestniczący w konkursach, projekcie edukacyjnym oraz w warsztatach 
terenowych (łącznie ok. 15 tys. osób z ok. 70 placówek oświatowych), 

- uczestnicy projektu pt. „Zmień zachowania na dobre” (ok. 130 osób), 
- uczestnicy gali finałowej organizowanej w czerwcu 2019 r. (ok. 300 osób). 
 
Odbiorcy pośredni: 
Społeczności lokalne z 8 gmin Związku, m.in.. 
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- rodzice, opiekunowie dzieci/uczniów z placówek oświatowych z terenu 
działalności Związku, 

- odbiorcy tematycznych wydawnictw opisanych w niniejszym wniosku  
- słuchacze radia Plus (oddział Gdańsk), Radia Kaszebe, 
- odbiorcy artykułów publikowanych w biuletynach gminnych, Dzienniku 

Bałtyckim i Naszym Mieście (gazeta bezpłatna), 
- odbiorcy informacji zamieszczonych na stronie internetowej www.kzg.pl oraz 

portalu www.nadmorski24.pl 
 
7. Metody realizacji zadania: 

 
Projekt stanowi akcję informacyjno-edukacyjną prowadzoną w sposób kompleksowy 
poprzez nw. elementy: 
 
a) edukacja dzieci, młodzieży, grona pedagogicznego z placówek oświatowych z terenu 

działania Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”:  
- organizacja projektu edukacyjnego „Lider Lokalnej Ekologii” pod hasłem 

„Robię porządek z odpadami”; 
- organizacja konkursu plastycznego pt. „Małe dzieci nie chcą śmieci” 

skierowanego do dzieci nauczania przedszkolnego oraz klas I-III szkół 
podstawowych. Tematem przewodnim w roku szkolnym 2018/2019 jest 
„Domowe spalanie śmieci zatruwa, szkodzi i szpeci”;  

- organizacja konkursu fotograficznego #obserwuję przyrodę dla klas IV-VIII szkół 
podstawowych i szkół ponadpodstawowych promującego konieczność 
ochrony świata przyrody i bioróżnorodności;  

- organizacja konkursu wiedzy ekologicznej; celem konkursu jest rozwijanie 
wrażliwości na problemy środowiska naturalnego, jak również wspieranie 
integracji środowisk szkolnictwa specjalnego. Konkurs skierowany do 
szkolnictwa specjalnego oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego. Temat konkursu: „Zmieniamy zachowania na dobre”;  

- 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 (do 10 spotkań w ciągu roku kalendarzowego); 

- 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  (do 35 spotkań w 
ciągu roku kalendarzowego); 

- 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.300 osób) z udziałem 

http://www.kzg.pl/
http://www.nadmorski24.pl/
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prezydentów, burmistrzów oraz wójtów gmin należących do Związku,  
prezesów spółek komunalnych, jak również lokalnych mediów. Podczas gali 
wręczane zostają nagrody laureatom konkursów oraz projektów edukacyjnych 
z placówek oświatowych aktywnie współpracujących ze Związkiem w danym 
roku szkolnym. 

 
b) 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 
gmin (wydziały środowiska bądź jednostki zajmujące się bezpośrednio tematem 
ochrony powietrza). W ramach spotkań propagowane będą zachowania 
zapobiegające zmianom klimatu: oszczędzanie energii elektrycznej i ciepła,  ochrona 
powietrza i wód,  stosowanie zasad świadomego konsumenta itp. (do 5 spotkań) 

 
c) Informacje w lokalnych mediach i na stronie internetowej Związku: 

- prasa: artykuł/ogłoszenie zamieszczane w „Dzienniku Bałtyckim” (nakład 1 
wydania ok. 40 tys.), w bezpłatnej gazecie „Nasze Miasto” (nakład 1 wydania 
ok. 23 tys.) oraz cykl co najmniej trzech artykułów tematycznych 
zamieszczanych  w  nie mniej niż 5 lokalnych biuletynach gminnych z terenu 
Związku w dodatku pt. „Co słychać w Dolinie Redy i Chylonki” (nakład 
miesięczny  biuletynów ok. 23 tys.),  

- radio: wywiady/tematyczne słuchowiska - audycja radiowa z cyklu „Pan 
Tadeusz i Sąsiad” prezentowana na antenie Radia Plus (oddział Gdańsk) oraz 
Radia Kaszëbë; 

- Internet: tematyczny baner reklamowy oraz artykuł sponsorowany w lokalnym 
serwisie informacyjnym (np. www.nadmorski24.pl) oraz stała prezentacja 
projektu na stronie internetowej Związku www.kzg.pl w dziale „Edukacja 
Ekologiczna” oraz „Multimedia” (ok. 70 tys. unikalnych odsłon strony w ciągu 
roku). 

 
d) Druk tematycznych wydawnictw opracowanych w biurze Związku: 

- ulotka składana w formie litery „Z” pt. „W domowym piecu spalanie śmieci 
truje i rujnuje” (kolportaż do lokalnych straży miejskich, urzędów gmin, 
placówek oświatowych oraz w trakcie spotkań z mieszkańcami gmin Związku; 
nakład 5 000 szt.), 

- ulotka-zawieszka dot. ochrony powietrza (kolportaż do lokalnych straży 
miejskich, urzędów gmin, placówek oświatowych oraz w trakcie spotkań z 
mieszkańcami gmin Związku; 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.), 

- plakat pt. „W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje” przekazywane 
do placówek oświatowych, spółdzielni/wspólnot mieszkaniowych, straży 
miejskich z terenu gmin Związku (nakład 500 szt.), 
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- 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.), 

- broszura informacyjna dot. ochrony powietrza (nakład 1 000 szt.) 
- informator dot. aktualnej oferty edukacyjnej Związku na rok szkolny 2019/2020 

(nakład 500 szt.). 
 
8. Planowany efekt ekologiczny i wskaźniki realizacji zadania: 

 
a) Edukacja dzieci, młodzieży, grona pedagogicznego ze szkół, przedszkoli z terenu 

działania Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”:  
- projekt edukacyjny „Lider Lokalnej Ekologii” ok. 35 placówek oświatowych, 

łącznie ok. 10 tys. odbiorców, 
- warsztaty terenowe pt. „Ciepło dla Trójmiasta” ilość spotkań do 10, ilość 

uczestników ok. 300 osób, 
- warsztaty terenowe pt. „Bliżej Europy – nowoczesne metody gospodarowania 

odpadami” ilość spotkań do 35, ilość uczestników ok. 800 osób, 
- konkurs plastyczny „Małe dzieci nie chcą śmieci”, ilość uczestników: ok 40 

placówek oświatowych; liczba nadsyłanych prac ok. 200, 
- konkurs fotograficzny #obserwuję przyrodę, ilość uczestników: ok. 25 placówek 

oświatowych; liczba nadsyłanych prac ok. 100, 
- konkurs wiedzy ekologicznej – ok. 10 placówek szkolnictwa specjalnego i 

integracyjnego, 
- uroczysta gala finałowa ok. 300 osób (termin 12.06.2019 r.). 

 
b) Edukację dorosłych poprzez cykliczne spotkania seminaryjno - warsztatowe w 

ramach projektu  pt. „Zmień zachowania na dobre”, nie więcej niż 5 spotkań, ok. 130 
osób, 
 

c) Działania prowadzone za pośrednictwem lokalnych mediów: 
- prasa: artykuł/ogłoszenie zamieszczane w „Dzienniku Bałtyckim” (nakład 1 

wydania ok. 40 tys.) , w bezpłatnej gazecie „Nasze Miasto” (nakład 1 wydania ok. 
23 tys.) oraz cykl co najmniej trzech artykułów tematycznych zamieszczanych  w  
nie mniej niż 5 lokalnych biuletynach gminnych z terenu Związku w dodatku pt. 
„Co słychać w Dolinie Redy i Chylonki” (nakład miesięczny  biuletynów ok. 23 
tys.),  

- radio: wywiady (do 3 sztuk, długość jednego wywiadu ok. 10 min.) lub tematyczne 
słuchowiska  - audycja radiowa z cyklu „Pan Tadeusz i Sąsiad” (do 3 sztuk, długość 
jednego słuchowiska 3 min.) prezentowana na antenie Radia Plus (oddział Gdańsk) 
oraz Radia Kaszëbë; 

- Internet: tematyczny baner reklamowy oraz artykuł sponsorowany w lokalnym 
serwisie informacyjnym (np. www.nadmorski24.pl) oraz stała prezentacja projektu 
na stronie internetowej Związku www.kzg.pl w dziale „Edukacja Ekologiczna” 
oraz „Multimedia” (ok. 70 tys. unikalnych odsłon strony w ciągu roku).  
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d) 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 szkolny 2019/2020, 

nakład 500 szt. 
 
9. Harmonogram czasowy realizacji  zadania: 
 

Harmonogram czasowy realizacji projektu 

L.p. Zadanie /miesiąc realizacji I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Edukacja dzieci, młodzieży, grona pedagogicznego z placówek oświatowych z terenu działania Komunalnego Związku 
Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 

1 realizacja projektu edukacyjnego „Lider Lokalnej 
Ekologii” 

+ + + + +        

2 realizacja konkursu plastycznego, fotograficznego 
oraz konkursu wiedzy ekologicznej 

+ + + +         

3 
warsztaty terenowe pt. „Ciepło dla Trójmiasta”, 
„Bliżej Europy nowoczesne metody gospodarowania 
odpadami” 

  + + + +   + + +  

4 
uroczysta gala finałowa będąca podsumowaniem 
działań edukacyjnych Związku prowadzonych w 
roku szkolnym 2018/2019 

     +       

Edukacja dorosłych z terenu działania Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 

5 spotkania seminaryjno- wyjazdowe w ramach 
projektu pt. „Zmień zachowania na dobre”. 

        + + +  

 

Informacje w lokalnych mediach i na stronie internetowej Związku: 

6 
cykl artykułów zamieszczanych w lokalnych 
biuletynach gminnych w dodatku pt. „Co słychać 
w Dolinie Redy i Chylonki” 

  +   +  +  +   

 7 
artykuł/ogłoszenie zamieszczane w „Dzienniku 
Bałtyckim” oraz w bezpłatnej gazecie „Nasze 
Miasto” 

         +   

8 
tematyczne wywiady/słuchowiska prezentowane na 
antenie Radia Plus (oddział Gdańsk) oraz Radia 
Kaszëbë; 

  + +      + +  

9 
prezentacja projektu na stronie internetowej Związku 
www.kzg.pl , w dziale „Edukacja Ekologiczna” oraz 
„Multimedia” 

  + + + + + + + + + + 

10 baner reklamowy oraz artykuł sponsorowany 
w lokalnych serwisach informacyjnych 

         + +  

Tematyczne wydawnictwa 

11 opracowanie merytoryczne, graficzne i druk    + + + + +     

 


