
 

 

Film edukacyjny z cyklu „Uwaga: zmiany klimatu!”, odc. 1. „Woda” 

 

 

1. Wykonawca zadania: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 

1, 81-651 Gdynia 

 

2. Koszt kwalifikowany zadania (w PLN): 33 700,00 zł 

 

3. Dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł (w formie dotacji) ze środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, https://wfos.gdansk.pl/. 

 

4. Opis projektu zadania 

 

Projekt zakłada wykonanie materiału programowego w postaci filmu edukacyjnego (ok.10 – 15 

minut) przeznaczonego do emisji w telewizji i w Internecie. Opisany  we wniosku film stanowił 

pierwszy z planowanych czterech filmów, które razem będą stanowić cykl pn. „Uwaga: zmiany 

klimatu!”. 

 

Poszczególne odcinki zaplanowanego materiału programowego prezentować będą zagadnienia 

zmian klimatu i sposoby adaptacji do tych zmian – na przykładzie lokalnych uwarunkowań 

i rozwiązań w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju.  

 

Planowana jest produkcja jednego filmu rocznie. Niniejsze zadanie obejmuje produkcję pierwszego 

odcinka  Pt. „Uwaga: zmiany klimatu! Odc.1. Woda”. Tematem filmu będzie retencja wód przez 

pryzmat adaptacji do zmian klimat.  

Zagadnienia główne:   

- krótkie wprowadzenie czym jest klimat i jak obecnie się zmienia, 

- sposoby adaptacji obszarów zurbanizowanych do zmian klimatu, 

- retencja wód opadowych,  

- przykłady błękitno-zielonej infrastruktury w gminach zrzeszonych w KZG „Dolina Redy 

i Chylonki” jako zestaw dobrych praktyk na rzecz adaptacji do zmian klimatu, 

- zmiany klimatu a systemy zaopatrzenia mieszkańców w wodę na przykładzie sp. PEWiK 

GDYNIA, 

- oszczędzanie wody w domu i w ogrodzie. 

 

Planowane do realizacji w kolejnych latach materiały filmowe to: 

• „Uwaga: zmiany klimatu! Odc.2. Energia” 

Zagadnienia główne:  zależności między gospodarką, energią i eksploatacją zasobów planety 

a kryzysem ekologicznym, działania mające na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji gazów 

cieplarnianych na przykładzie lokalnych samorządów i przedsiębiorstw, różne aspekty produkcji 

energii (OZE, energia prosumencka, dywersyfikacja źródeł energii, efektywność energetyczna), 

oszczędzanie energii, ochrona powietrza. 

 

• „Uwaga: zmiany klimatu! Odc.3. Świadomy konsument”  

Zagadnienia główne: zjawisko konsumpcjonizmu i materializmu jako czynniki ryzyka zmian 

klimatycznych, hierarchia postępowania z odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, 

rozszerzona odpowiedzialność producenta, efektywna gospodarka odpadami komunalnymi w walce 

ze zmianami klimatu na przykładzie działań na terenie KZG „Dolina Redy i Chylonki”, przykłady 

na życie w stylu „less waste”. 

 

• „Uwaga: zmiany klimatu! Odc.4. Ochrona przyrody”  

Zagadnienia główne: ochrona przyrody jako narzędzie stabilizujące klimat, różnorodność 

biologiczna jako podstawowa cecha przyrody, która tym lepiej funkcjonuje i jest odporna 

https://wfos.gdansk.pl/


 

 

na zmiany, im bardziej jest zróżnicowana; rozmaitość występujących ekosystemów i zróżnicowania 

przyrodniczego na przykładzie gmin zrzeszonych w KZG „Dolina Redy i Chylonki”; współczesne 

zagrożenia dla bioróżnorodności; przykłady ochrony przyrody w woj. pomorskim. 

 

Film będzie zamieszczony na stałe na stronie internetowej KZG „Dolina Redy i Chylonki” 

www.kzg.pl. Film zostanie także udostępniony wszystkim gminom zrzeszonym w Związku, 

tj. miastom Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo oraz gminom wiejskim; Kosakowo, Szemud, 

Wejherowo. Planowane są także działania promocyjne w lokalnych mediach zachęcające 

do obejrzenia filmu łącznie z popularyzacją tematu zmian klimatu i sposobów zapobiegania jego 

zmianom oraz adaptacji do tych zmian. 

 

 

5. Zasięg administracyjny projektu (powiaty/gminy, na których projekt będzie realizowany): 

 

Treść poszczególnych materiałów programowych bezpośrednio dotyczy terenu KZG „Dolina Redy 

i Chylonki”, czyli gmin miejskich: Gdyni, Redy, Rumi, Sopotu, Wejherowa oraz gmin wiejskich: 

Kosakowo, Szemud i Wejherowo, obejmując populację ponad 460 000 mieszkańców. 

 

Poprzez emisję materiału w telewizji lokalnej oraz możliwego w przyszłości udostępnianie licencji 

na emisje w TV regionalnej, zasięg administracyjny projektu może dotyczyć całego województwa. 

 

 

6. Opis zdiagnozowanego problemu, który wymaga podjęcia działań z zakresu edukacji 

ekologicznej: 

 

Zmiany klimatu są jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Walka ze zmianami 

klimatu wymaga dwojakiej reakcji. Po pierwsze musimy podjąć środki łagodzenia, czyli  

ograniczyć emisje gazów cieplarnianych (głównie dwutlenek węgla - CO2), a następnie musimy 

podjąć środki adaptacyjne zmierzające do zwalczenia nieuniknionych skutków. 

 

To, że na naszej planecie mogło się rozwinąć życie uwarunkowane jest naturalnym efektem 

cieplarnianym. Niestety w efekcie działalności ludzi nastąpił znaczący wzrost stężenia gazów 

cieplarnianych, czego konsekwencją jest, jak dowodzi Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu 

(IPCC), nienaturalny wzrost temperatury globu. Na razie pozostajemy w graniach naturalnej 

zmienności klimatu z cyklu epok lodowych z ostatniego miliona lat, ale wiedza naukowa 

o działających mechanizmach i dawnych zmianach klimatu pozwala postawić prognozę 

na przyszłość: jeśli szybko nie zmienimy kursu, doprowadzimy do wyjątkowo poważnego 

zaburzenia klimatu naszej planety. 

 

Zmiany klimatu już skutkują zwiększeniem liczby dni upalnych i natężenia fal upałów oraz 

wzrostem liczby dni z wysokimi opadami, ale także zwiększeniem długości czasu trwania suszy. 

Wpływa to na systemy zaopatrzenia mieszkańców w wodę i energię oraz system gospodarowania 

ściekami. Z kolei nawalne deszcze wpływają na wzrost liczby miejsc i zasięg podtopień (powodzie 

miejskie, rzeczne). Wszystkie te czynniki wpływają na jakość życia ludzi oraz zwiększają 

zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. 

 

To, co jesteśmy w stanie przewidzieć w dniu dzisiejszym, to niebezpieczeństwo zwiększonej 

amplitudy wydarzeń ekstremalnych i zwiększona częstotliwość ich występowania. Może to również 

wystąpić w tym samym czasie lub zaraz po sobie, czyli na przykład najpierw ekstremalne zjawisko 

jakim jest powódź, a krótko po nim inne ekstremum - długotrwały okres suszy. 

 

Biorąc pod uwagę szczególny charakter skutków zmiany klimatu i ich szeroki zakres, środki 

w zakresie przystosowania muszą zostać podjęte na wszystkich poziomach – lokalnym, 



 

 

regionalnym i krajowym. Najważniejsze działania adaptacyjne to zwiększenie możliwości 

buforowych, czyli szeroko pojętego retencjonowania wody, zarówno w krajobrazie (lasy, mokradła, 

użytki zielone, zagłębienia bezodpływowe), jak i w specjalistycznej infrastrukturze (małe zbiorniki 

retencyjne, stawy, tzw. suche zbiorniki retencyjne, poldery itp.). 

 

Niezbędna jest zatem edukacja społeczeństwa w dostrzeganiu wody i naturalnych ekosystemów 

wodnych jako wartości większych niż wartości surowcowe oraz uznanie znaczenia środowiska 

naturalnego i bioróżnorodności jako istotnego elementu poprawy jakości wody, retencyjności 

i adaptacji do zmiany klimatu.  

 

 

7. Cele realizacji projektu: 

 

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczeństwa lokalnego do działań na rzecz adaptacji 

do zmian klimatu oraz poprawy jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców, w tym: 

 

- popularyzacja działań w zakresie zmian klimatu w obszarach takich jak gospodarka, środowisko, 

społeczeństwo, aby dostosowywać się do tych zmian,  

- kształtowanie świadomości, wrażliwości, postaw i zachowań prośrodowiskowych wśród lokalnej 

społeczności w zakresie zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ekologicznego, 

- trwała zmiana zachowań mieszkańców gmin Związku dot. ochrony zasobów przyrody oraz 

ochrony zdrowia; 

- popularyzacja dobrych praktyk możliwych do wykorzystania w indywidualnych gospodarstwach 

domowych w zakresie adaptacji do zmian klimatu. 

  

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

 

Projekt skierowany jest bezpośrednio do mieszkańców gmin KZG „Dolina Redy i Chylonki”, 

tj. łącznie ponad  460 tys. mieszkańców. 

 

9. Metody realizacji zadania: 

 

a) Produkcja 10-15 minutowego materiału filmowego, w tym: 

• opracowanie scenariusza, scenopisu, tekstów lektorskich i ich konsultacje z ekspertami 

z dziedziny obejmującej materiał filmowy, 

• dobranie narratora filmu, 

• zaproszenie gości specjalnych do udziału w nagraniach w charakterze ekspertów z dziedziny 

obejmującej tematykę filmu,  

• dni zdjęciowe z obsługą techniczną (operator kamery/drona, realizator dźwięku i światła 

wraz z niezbędnym sprzętem i wyposażeniem), 

• przygotowanie oprawy graficznej (animacje, paski z podpisami, czołówka, tyłówka), 

• montaż, udźwiękowienie.  

b) promocja gotowego materiału filmowego, m.in. 

• stałe zamieszczenie materiału filmowego na stronie internetowej www.kzg.pl, 

• promocja filmu wśród szkół (spotkania w biurze KZG, mailng do placówek 

oświatowych),  

• informacje na stronach internetowych/profilach społecznościowych gmin 

zrzeszonych w KZG „Dolina Redy i Chylonki” oraz w lokalnych biuletynach, 



 

 

• bezpłatne udostępnianie filmu do emisji zainteresowanym podmiotom na zasadzie 

licencji, 

• promocja w lokalnych mediach (Internet, telewizja, radio) 

 

10. Planowany efekt ekologiczny i wskaźniki realizacji zadania (wymienić wymierne efekty  

i produkty projektu – liczba odbiorców, liczba audycji i czas ich trwania,  liczba godzin 

planowanego szkolenia itp.): 

 

Planowany efekt ekologiczny: 

• Zdobycie wiedzy o zmianach klimatu i jego przyczynach, wpływie człowieka 

na postępujące zmiany. 

• Wzrost świadomości w zakresie potrzeby ochrony przyrody i wpływu naszych codziennych 

wyborów na zmiany klimatyczne. 

• Zachowania prośrodowiskowe wpływających na zapobieganie zmianom klimatu i adaptację 

do tych zmian, w tym ochrona wód, retencja wód opadowych oraz racjonalne 

gospodarowanie wodą w domu i w ogrodzie. 

• Kształtowanie postawy badawczej poprzez obserwacje, wskazywanie problemów, 

interpretowanie wyników, wyciąganie wniosków, szukanie rozwiązań zgodnie z koncepcją 

zrównoważonego rozwoju i zasadami współpracy.  

• Kształtowanie świadomości, wrażliwości, postaw i zachowań prośrodowiskowych wśród 

lokalnej społeczności w zakresie zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa 

ekologicznego. 

• Aktywizacja lokalnej społeczności z gmin należących do Związku do działań na rzecz 

ochrony przyrody i adaptacji do zmian klimatu. 

• Poprawa jakości życia i zdrowia ludzi. 

 

Planowane wskaźniki realizacji zadania: 

 

a) Produkcja ok. 10 - 15 min. materiału filmowego rozpoczynającego cykl filmowy „Uwaga: 

zmiany klimatu! Odc.1. Woda”. 

b) Ok. 15 emisji filmu na kanale Twoja Telewizja Morska w telewizji kablowej „Chopin” (60 tys. 

odbiorców).  

c) Stała prezentacja filmu na stronie internetowej Związku www.kzg.pl w dziale „Multimedia” 

(ok. 70 tys. unikalnych odsłon strony w ciągu roku). 

d) Promocja filmu za  pośrednictwem lokalnych mediów: 

- cykl 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: wywiad promocyjny na antenie radia NordaFM w programie „Gość dnia” (zasięg: 

176 tys. mieszkańców), 

- Internet: tematyczny baner reklamowy (14 dni) oraz artykuł sponsorowany (5 dni) 

w lokalnym serwisie informacyjnym (www.nadmorski24.pl – 30 tys. odsłon dziennie) oraz 

promocja filmu na stronie internetowej Związku www.kzg.pl oraz na stronach i mediach 

społecznościowych gmin zrzeszonych w KZG „Dolina Redy i Chylonki”, 

- działania bezpośrednie poprzez kontakt ze szkołami (spotkania seminaryjne, warsztaty 

terenowe, kontakt w biurze z nauczycielami, mailing) i urzędami gmin zrzeszonymi w KZG 

http://www.nadmorski24.pl/
http://www.kzg.pl/

