
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

 
z realizacji zadania 

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

 
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  

 

 
 

 
Gdynia, grudzień 2021 

  



1. ZAKRES SPRAWOZDANIA 

 

Niniejsze sprawozdanie dotyczy realizacji zadania pn. Film edukacyjny z cyklu „Uwaga: zmiany 

klimatu”, odc. 1. „Woda” zgodnie z umową nr  WFOŚ/D/358/5964/2021 z dn. 09 września 2021 r. 

 

2. OBSZAR DZIAŁANIA 

 

Bezpośredni obszar działania to 8 gmin województwa pomorskiego tj. gminy-miasta: Gdynia, 

Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo oraz gminy wiejskie: Kosakowo, Wejherowo, Szemud. 

Odbiorcy: prawie pół miliona mieszkańców Związku. Z racji na udział  mediów o zasięgu 

regionalnym ilość odbiorców wzrasta do ponad miliona mieszkańców województwa pomorskiego.  

 

3. TERMIN REALIZACJI ZADANIA 

 

Styczeń 2021 – listopad 2021. Część zadań dodatkowo została przeprowadzona w dniach 1-2 

grudnia 2021 roku. 

 

4. CELE ZADANIA I DZIAŁANIA PODJĘTE DO ICH OSIĄGNIĘCIA 

 

Głównym celem projektu była 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. 

 

W pierwszym etapie realizacji zadania wykonano film edukacyjny nt. zmiany klimatu i retencji 

wód, następnie zajęto się promocją filmu oraz popularyzowaniem zagadnień związanych 

z tematem filmu za pomocą lokalnych mediów i kontaktów z lokalną społecznością. 

 

 

  5.    SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ 

 

5.1. Realizacja filmu 

 

Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na początku 2021 roku przystąpił do prac 

związanych z produkcją materiału filmowego w charakterze dokumentu nt. ochrony i retencji wód 

na obszarze gmin KZG przez pryzmat aktualnej zmiany klimatu.  

 

Produkcja 15 minutowego filmu obejmowała: 

a) opracowanie scenariusza, scenopisu, tekstów lektorskich i ich konsultacje z ekspertami 

z dziedziny obejmującej materiał filmowy, 

b) dobranie narratora filmu, 

  



c) zaproszenie gości specjalnych do udziału w nagraniach w charakterze ekspertów 

z dziedziny obejmującej tematykę filmu, tj.:  

 

• Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział Morski w Gdyni,  

• PGW Wody Polskie, RZGW w Gdańsku, 

• Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pomorski Oddział Regionalny 

w Gdyni, 

• Starostwo Powiatowe w Wejherowie; 

 

d) dni zdjęciowe, w tym operator drona, 

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

f) montaż, udźwiękowienie.  

 

Mając na uwadze należyte wykonanie materiału filmowego, KZG zmienił wykonawcę filmu 

w trakcie realizacji zadania.  

 

Ostatecznie wyprodukowany film otrzymał tytuł „Uwaga: zmiana klimatu”, część 1. „Retencja 

wody”. 

 

5.2. Działania promocyjno-informacyjne związane z filmem „Uwaga: zmiana klimatu”, 

część 1. „Retencja wody”  

 

a) Prapremierowy pokaz filmu dn. 09.11.2021 r. w biurze Związku w Gdyni z udziałem 

przedstawicieli WFOŚiGW Gdańsk, ARiMR, Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz 

twórcy filmu. 

 

 
 

Fot. Spotkanie w biurze Związku w dn.09.11.2021 r. 

 

b) 30 emisji filmu na antenie lokalnej telewizji Twoja Telewizja Morska w okresie 15-

29.11.2021. 

 

  



c) Artykuł informacyjny „Retencja wody na wsi i w mieście” na portalu Nadmorski24.pl 

(5 dni emisji, od 16.11.2021) łącznie z banerem reklamowym (15 dni emisji 

od 15.11.2021), który po kliknięciu przekierowywał do strony internetowej www.kzg.pl, 

gdzie możliwe jest obejrzenie filmu. 

 

 
 

 
 

Fot. Screen z portalu Nadmorski24.pl 

 

d) Wywiad w lokalnej rozgłośni radiowej NordaFM w programie „Gość dnia” 

w dn. 23.11.2021 zachęcający do obejrzenia filmu łącznie z emisją wywiadu w Twojej 

Telewizji Morskiej oraz na stronie internetowej https://telewizjattm.pl/. 

 

  

https://telewizjattm.pl/


e) Przekazanie tematycznego artykułu do publikacji w 7 biuletynach gminnych z obszaru 

gmin-członków Związku – łączny nakład miesięczny  biuletynów ponad 53 tys., w tym 

„Biuletyn Miasta Redy” 2 000 egz./msc, „Rumskie Nowiny” 5 000 egz./msc, „Biuletyn 

Rady i Wójta Gminy Kosakowo” 6 900 egz./msc, „Lesôk” (Gmina Szemud) 2 000 

egz./msc,  "Nasza Gmina" (Gm. Wejherowo) 3 500 egz./msc, „Nowiny” (miasto 

Wejherowo) 6 000 egz./msc, „Ratusz”(Gdynia) 28 000 egz./msc. 

     
Fot. Przykładowe publikacje w biuletynach gminnych 

 

f) Webinarium dla nauczycieli z udziałem prof. Magdaleny Gajewskiej z Katedry 

Technologii Wody i Ścieków, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki 

Gdańskiej dot. retencji wody połączone z promocją filmu (spotkanie on-line 

dn. 29.11.2021). 

  

 
Fot. Screen z webinarium z dn. 29.11.2021 

 



g) Spotkania seminaryjne (stacjonarne) dla słuchaczy uniwersytetów trzeciego (2 spotkania 

w dniach 17.11.2021 oraz 01.12.2021) połączone ze zwiedzaniem Stacji Uzdatniania 

Wody „Reda” należącej do Sp. PEWIK GDYNIA; w ramach każdego spotkania odbyła się 

projekcja filmu. 

 

 

  
Fot. Spotkanie w dn. 17.11.2021 

 

 

 

 

Fot. Spotkanie w dn. 01.12.2021 

 

 

h) Mailing do wszystkich szkół z terenu działania Związku z informacją o filmie oraz linkiem 

do filmu. 

 

i) Wywiad w lokalnej rozgłośni radiowej Radio Kaszebe w audycji „Gość dzień dobry 

Kaszuby” w dn. 02.12.2021 zachęcający do obejrzenia filmu; wywiad umieszczony jest 

na stronie internetowej Radia Kaszebe http://radiokaszebe.pl/podcast/t-wisniewski-30-

lecie-komunalnego-zwiazku-gmin-dolina-redy-i-chylonki/ oraz kanale YouTube Radia 

Kaszebe https://www.youtube.com/watch?v=Hmaz-YZsUv4 

 

Film na stałe dostępny jest na stronie internetowej www.kzg.pl w zakładce MULTIMEDIA 

https://kzg.pl/multimedia/uwaga-zmiana-klimatu/. 

 

 

  

http://radiokaszebe.pl/podcast/t-wisniewski-30-lecie-komunalnego-zwiazku-gmin-dolina-redy-i-chylonki/
http://radiokaszebe.pl/podcast/t-wisniewski-30-lecie-komunalnego-zwiazku-gmin-dolina-redy-i-chylonki/
https://www.youtube.com/watch?v=Hmaz-YZsUv4
http://www.kzg.pl/
https://kzg.pl/multimedia/uwaga-zmiana-klimatu/


5.3. Informacje o dofinansowaniu zadania na stronie internetowej dotowanego 

 

Stała prezentacja treści dot. zadania na stronie internetowej Komunalnego Związku Gmin „Dolina 

Redy i Chylonki” www.kzg.pl: 

 

• zakładka „Aktualności” – informacje związane z projektem, m.in.: 

- wpis pt. „Dotacja z WFOŚ przyznana na realizację filmu edukacyjnego z cyklu 

„Uwaga: zmiany klimatu!”, odc.1 „Woda” 

https://kzg.pl/aktualnosci/dotacja-z-wfos-przyznana-na-realizacje-filmu-edukacyjnego-z-

cyklu-uwaga-zmiany-klimatu-odc-1-woda/ 

- wpis pt. „Zapraszamy do obejrzenia filmu pt. „Uwaga: zmiana klimatu! Część 1. 

Retencja wody” 

https://kzg.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-obejrzenia-filmu-pt-uwaga-zmiana-klimatu-

czesc-1-retencja-wody/ 

- wpis pt. „Wywiad w TTM” https://kzg.pl/aktualnosci/wywiad-w-ttm/ 

 

• zakładka ”Przydatne strony” https://kzg.pl/przydatne-strony/ - na stałe zamieszczone jest 

logo WFOŚiGW w Gdańsku łącznie z hiperłączem na stronę internetową Funduszu, 

• zakładka „Projekty” https://kzg.pl/projekty/edukacja-ekologiczna/ - opis projektu łącznie 

z informacją o dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku, 

• na stronie głównej www.kzg.pl – „Nasi partnerzy” – logo i hiperłącze na stronę 

https://wfos.gdansk.pl/    

 

6. BUDŻET PROJEKTU 

 

Zaplanowane w ramach zadania „Uwaga: zmiany klimatu”, odc. 1. „Woda” przedsięwzięcia 

zostały wykonane w pełnym zakresie ujętym w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

stanowiącym załącznik do umowy nr WFOŚ/D/358/5964/2021. Budżet został wykonany 

następująco: 

 

L.p. Wyszczególnienie 

Koszt 

kwalifikowany 

(netto zł) 

Dotacja WFOŚ (zł) 

RAZEM 

w tym na pokrycie: 

wydatków i 

zakupów 

inwestycyjnych 

wydatków 

bieżących 

1. 2 3 4 5 6 

1 

Produkcja materiału filmowego, 

emisja filmu oraz promocja 33 749,45 10 000 0 10 000 

 OGÓŁEM: 33 749,45 10 000,00 0,00 10 000,00 

 

  

https://kzg.pl/aktualnosci/dotacja-z-wfos-przyznana-na-realizacje-filmu-edukacyjnego-z-cyklu-uwaga-zmiany-klimatu-odc-1-woda/
https://kzg.pl/aktualnosci/dotacja-z-wfos-przyznana-na-realizacje-filmu-edukacyjnego-z-cyklu-uwaga-zmiany-klimatu-odc-1-woda/
https://kzg.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-obejrzenia-filmu-pt-uwaga-zmiana-klimatu-czesc-1-retencja-wody/
https://kzg.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-obejrzenia-filmu-pt-uwaga-zmiana-klimatu-czesc-1-retencja-wody/
https://kzg.pl/aktualnosci/wywiad-w-ttm/
https://kzg.pl/przydatne-strony/
https://kzg.pl/projekty/edukacja-ekologiczna/
http://www.kzg.pl/


7. OSIĄGNIĘTY EFEKT RZECZOWY I EKOLOGICZNY 

 

EFEKT RZECZOWY: 

 

a) Produkcja jednego materiału filmowego pt. „Uwaga: zmiana klimatu”, część 1. „Retencja 

wody” o długości 15 minut w charakterze dokumentu nt. ochrony i retencji wód 

na obszarze gmin zrzeszonych w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” 

przez pryzmat aktualnej zmiany klimatu. 

b) Prapremierowy pokaz filmu dn. 09.11.2021 r. w biurze Związku w Gdyni z udziałem 

przedstawicieli WFOŚiGW Gdańsk, ARiMR, Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz 

twórcy filmu. 

c) 30 emisji filmu na antenie lokalnej telewizji Twoja Telewizja Morska (w okresie 15-

29.11.2021, oglądalności w tym okresie ok. 25 000 widzów). 

d) Artykuł informacyjny „Retencja wody na wsi i w mieście” na portalu Nadmorski24.pl 

(5 dni emisji, od 16.11.2021, wyświetleń 515) łącznie z banerem reklamowym (15 dni 

emisji od 15.11.2021, wyświetlenia 173 475, kliki 121, rotacja banera 1:5), który 

po kliknięciu przekierowywał do strony internetowej www.kzg.pl, gdzie możliwe jest 

obejrzenie filmu. 

e) Wywiad w lokalnej rozgłośni radiowej NordaFM w programie „Gość dnia” 

w dn. 23.11.2021 zachęcający do obejrzenia filmu łącznie z emisją wywiadu w Twojej 

Telewizji Morskiej oraz na stronie internetowej https://telewizjattm.pl/, słuchalność radia 

w tym dniu ok. 3 500 słuchaczy, ilość odsłon na stronie internetowej – 7 081 wyświetleń. 

f) Przekazanie tematycznego artykułu do publikacji w biuletynach gminnych z obszaru gmin-

członków Związku, tj. 7 lokalnych biuletynach gminnych z terenu Związku w dodatku 

pt. „Co słychać w Dolinie Redy i Chylonki” – łączny nakład miesięczny  biuletynów 

ponad 53 tys., w tym „Biuletyn Miasta Redy” 2 000 egz./msc, „Rumskie Nowiny” 5 000 

egz./msc, „Biuletyn Rady i Wójta Gminy Kosakowo” 6 900 egz./msc, „Lesôk” (Gmina 

Szemud) 2 000 egz./msc,  "Nasza Gmina" (Gm. Wejherowo) 3 500 egz./msc, „Nowiny” 

(miasto Wejherowo) 6 000 egz./msc, „Ratusz”(Gdynia) 28 000 egz./msc. 

g) Webinarium dla nauczycieli z udziałem prof. Magdaleny Gajewskiej z Politechniki 

Gdańskiej dot. retencji wody połączone z promocją filmu (1 spotkanie on-line w dn. 

29.11.2021, 35 uczestników).  

h) Dwa spotkania seminaryjne (stacjonarne) dla słuchaczy uniwersytetów trzeciego (pierwsze 

spotkanie w dn. 17.11.2021 – podopieczni „Fundacji Adaptacja z Gdyni” oraz drugie 

w dn. 01.12.2021 – „Klub Seniora” z Gminy Kosakowo, łącznie udział 47 osób) połączone 

ze zwiedzaniem Stacji Uzdatniania Wody „Reda” należącej do Sp. PEWIK GDYNIA; 

w ramach każdego spotkania odbyła się projekcja filmu. 

i) Mailing do wszystkich szkół z terenu działania Związku z informacją o filmie oraz linkiem 

do filmu (ponad 300 indywidualnych adresów). 

j) Wywiad w lokalnej rozgłośni radiowej Radio Kaszebe w audycji „Gość dzień dobry 

Kaszuby” w dn. 02.12.2021 zachęcający do obejrzenia filmu; wywiad umieszczony jest 

na stronie internetowej Radia Kaszebe http://radiokaszebe.pl/podcast/t-wisniewski-30-

lecie-komunalnego-zwiazku-gmin-dolina-redy-i-chylonki/ oraz kanale YouTube Radia 

Kaszebe https://www.youtube.com/watch?v=Hmaz-YZsUv4. 

 

Film na stałe dostępny jest na stronie internetowej www.kzg.pl w zakładce MULTIMEDIA 

https://kzg.pl/multimedia/uwaga-zmiana-klimatu/. 

 

 

  

https://telewizjattm.pl/
http://radiokaszebe.pl/podcast/t-wisniewski-30-lecie-komunalnego-zwiazku-gmin-dolina-redy-i-chylonki/
http://radiokaszebe.pl/podcast/t-wisniewski-30-lecie-komunalnego-zwiazku-gmin-dolina-redy-i-chylonki/
https://www.youtube.com/watch?v=Hmaz-YZsUv4
http://www.kzg.pl/
https://kzg.pl/multimedia/uwaga-zmiana-klimatu/


EFEKT EKOLOGICZNY: 

 

• Popularyzacja działań w zakresie zmian klimatu w obszarach takich jak gospodarka, 

środowisko, społeczeństwo. 

• Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie potrzeby ochrony przyrody i wpływu 

naszych codziennych wyborów na zmiany klimatyczne. 

• Kształtowanie 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. 

• Aktywizacja lokalnej społeczności do działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu, w tym 

do retencji wody opadowej. 

• Popularyzacja dobrych praktyk możliwych do wykorzystania w indywidualnych 

gospodarstwach domowych w zakresie adaptacji do zmian klimatu, w tym właściwe 

zagospodarowanie wód deszczowych i przeciwdziałanie skutkom suszy. 

• Zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego i jakości życia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdynia, dn. 06.12.2021 r.                                                          

 


