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Podzielmy się plażą! - kontynuacja 2021

Koszt kwalifikowany projektu wyniósł 21.769,07 zł (przy planowanych 23 000 zł). Wszystkie poniesione
wydatki zostały sfinansowane z dotacji WFOŚiGW w Gdańsku.
W ramach projektu realizowane było następujące zadania: Opracowanie i wyprodukowanie materiałów
edukacyjnych (tablice wraz z montażem). Koordynacja projektu i obsługa księgowa.
Realizowany w 2021 roku projekt edukacyjny pn. „Podzielmy się plażą! – kontynuacja 2021” przez
KULING, był kontynuacją rewitalizacji ścieżki edukacyjnej w rezerwacie przyrody „Mewia Łacha”. Działania tegoroczne polegały na zastąpieniu starych tablic edukacyjnych stojących wzdłuż ścieżki na nowe. Większość starych tablic uległa zniszczeniu wskutek działania niekorzystnych warunków atmosferycznych, lub
zniszczenia przez wandali.

1. Projekt i przygotowanie stelaży.
Na potrzeby projektu zaprojektowano drewniany stelaż pod tablice i wykonano go w liczbie
10 sztuk. Stelaż w porównaniu do poprzedniej
konstrukcji zmodyfikowano, co sprawia, że jest
nieco lżejszy, łatwiejszy jest jego transport, konserwacja i ewentualna wymiana jego elementów,
gdyby zaszła taka potrzeba.
Stelaże wykonano z certyfikowanego drewna
konstrukcyjnego C24, zabezpieczono przed warunkami zewnętrznymi powłoką farby chroniącej
drewno i dodatkowo pokryto je specjalnym lakierem przeciwwilgociowym do jachtów. Dodatkowo
zaimpregnowano nogi na długości 80 cm, na której stelaż będzie wkopany w glebę. Usługę zlecono
firmie Hebeldom z Rokocina.

Rys. 1. Projekt drewnianego stelaża (Cezary Wójcik).
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2. Projekt graficzny tablic.
W nowych projektach (autorstwa Cezarego Wójcika) tablic wykorzystano nieodpłatnie teksty i wiele
zdjęć z archiwum GBPW KULING. Ich autorami są członkowie i sympatycy Stowarzyszenia. Wykorzystano
także ilustracje Cezarego Wójcika oraz ilustracje Mikołaja Skakuja (komiks edukacyjny wykonany w ramach
projektu edukacyjnego w 2020 roku ze środków WFOŚ).
Na tablicach w porównaniu do starych projektów umieszczono także aktualne logosy: donatora projektu WFOŚ w Gdańsku oraz jednostki nadzorującej rezerwat przyrody – RDOŚ w Gdańsku. Dodano krótką informację i piktogramy na temat obowiązujących zakazów w rezerwacie. Projekt tablic przygotowano do druku
w formacie TIFF zgodnie z zaleceniami drukarni.
Projekty wydrukowano na folii, która przyklejono do podkładu z płyty dibond w formacie 79 x 99 cm.
Dibond w odróżnieniu od poprzednio zastosowanego materiału do produkcji tablic (płyta PCV) wykazuje
większą odporność na działanie czynników zewnętrznych (niskie i wysokie temperatury, deszcz, promieniowanie UV), jest mniej podatny na uszkodzenia. Nie jest też tak atrakcyjny dla ewentualnych złodziei jak blacha ocynkowana. Usługę wydruku zlecono firmie KaeF z Tczewa.
Wykonane tablice będą dobrym uzupełnieniem dla turysty informacji zamieszczonych na: głównych tablicach informacyjnych (stojących obecnie odpowiednio: przy SAR i przy wieży widokowej w rezerwacie),
w folderach edukacyjnych dotyczących rezerwatu „Mewia Łacha” oraz na tablicach edukacyjnych przy wieży
widokowej. Okażą się także przydatne podczas wszelkich działań edukacyjnych prowadzonych w rezerwacie.

Ryc. 2. Projekty tablic edukacyjnych.
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3. Odbudowa ścieżki edukacyjnej
Ze względu na specyfikę montażu w trudno dostępnym terenie, akcja montażu tablic musiała być skoordynowana z warunkami pogodowymi. W ramach prac przewidzianych do sfinansowania w 2021 r. zaplanowano przewiezienie stelaży do Świbna w dniu montażu (transport wykonała firma „Bud-Gips” z Wiślinki),
przewiezienie ich łódką z silnikiem do rezerwatu i ustawienie na trasie ścieżki. Jednocześnie usunięto stare
stelaże, a ich niezniszczone elementy drewniane mogą być wykorzystane do uzupełnienia infrastruktury
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ścieżki w razie potrzeby ( np. jako pojedyncze pale). Podczas działań rewitalizacyjnych wkopano w terenie,
na trasie ścieżki 9 stelaży i zamontowano 10 nowych tablic. Jedną z tablic, ze względu na zmiany w warunkach glebowych w planowanym miejscu posadowienia (wysoki poziom wody w gruncie), zamontowano wraz
z częścią stelaża do platformy przy tzw. jeziorku bobrowym. Pozostała część stelaża (nogi) będzie wykorzystana do ewentualnych tablic ostrzegawczych wystawianych w czasie sezonu lęgowego. Prace przy ścieżce
zajęły łącznie 67 roboczogodzin. Trwałość wykonanych prac oceniamy na kilka lat.

Fot. 1-4. Prace przy montażu tablic w rezerwacie.
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Fot. 5-14. Stelaże z tablicami usytuowane na trasie ścieżki.

Podsumowując, warto zauważyć, że wydatki poniesione w ramach projektu mimo dynamicznie zwiększających się kosztów materiałów i usług w ciągu tego roku, były zbliżone do zaplanowanych. W pracach
w rezerwacie przyrody „Mewia Łacha” wykorzystaliśmy własny sprzęt, a przede wszystkim do transportu
materiałów wodą - posiadaną łódź z silnikiem (zakupionym 11 lat temu i serwisowanym dzięki wsparciu
WFOŚ w Gdańsku), co znacząco upraszcza logistykę przedsięwzięcia i umożliwia oszczędności.
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