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KOZIN (GM. CZARNA D¥BRÓWKA)

£upawa sprz¹tana jak Amazonka
Maciej Pastwa zjecha³ ca³y œwiat, a w tym tygodniu
z grup¹ teatraln¹ z Czarnej D¹brówki sprz¹ta³ rzekê £upawê.
- Przyjecha³em tu na sp³yw i po
to, by poznaæ Kaszuby. Pomys³
sprz¹tania rzeki pojawi³ siê, gdy
zobaczy³em na niej œmieci. Rozmawia³em z Wojtkiem Marcinkowskim, w³aœcicielem kajaków,
które wynaj¹³em, by mo¿e zorganizowaæ sprz¹tanie. Zgodzi³ siê.
Jednoczeœnie zadzwoni³ do w³adz
Czarnej D¹brówki i innych ludzi,
w tym Darka Narlocha. A ten powiedzia³ o moim pomyœle m³odzie¿y z grupy teatralnej, któr¹
prowadzi. I ju¿ mieliœmy 16 chêtnych - wyjaœnia podró¿nik Maciej
Pastwa. Wczeœniej wielkie porz¹dkowanie £upawy odby³o siê
we wrzeœniu 2006 r. Wtedy zorganizowa³ je D. Narloch. - Pod koniec tego sezonu planowaliœmy
znowu ruszyæ na rzekê. Jednak
przyspieszyliœmy, gdy pojawi³ siê
u nas Maciej. Tak naprawdê
wszystko zorganizowaliœmy w
ci¹gu dnia. Wojtek wypo¿yczy³
nam za darmo kajaki. Wójt zap³aci³ za poczêstunek, jaki dosta³y
dzieciaki na koniec sprz¹tania.
So³tys Czarnej D¹brówki da³ pieni¹dze na worki na œmieci i rêkawiczki - mówi D. Narloch.
Równie¿ dla M. Pastwy zbieranie œmieci na rzece to nie pierwszyzna. Choæ mia³ do czynienia
ze znacznie wiêksz¹ wod¹. - Razem
z grup¹ ochotników realizowa³em
projekt ekologiczny, którego celem
by³o sprz¹tanie Amazonki. Pomogli mi wtedy kolega z Poznania, am-

Sprz¹tanie trwa³o w sumie 5 godzin. Podró¿nik Maciej Pastwa (pierwszy od lewej) wype³ni³ œmieciami z dna rzeki dwa kajaki. Pozostali uzbierali kilkanaœcie
worków. Okaza³o siê niestety, ¿e w £upawie jest sporo odpadów. Wœród tego co wyci¹gniêto z rzeki, by³y opony od traktorów i samochodów, stare uszczelki i szyby samochodowe. Organizatorzy ju¿ zapowiadaj¹ kolejne akcje.

basada i lokalne gazety w Limie.
Chcieliœmy osi¹gn¹æ cel, umieszczaj¹c na promach p³ywaj¹cych
po Amazonce naklejki z informacj¹
o tym, by puste butelki i inne œmieci wrzucaæ do worków - opowiedzia³ nam. Przyzna³, ¿e pocz¹tkowo nie wierzy³, by uda³o mu siê zebraæ ludzi gotowych na podobne
przedsiêwziêcie. - W Polsce wszyscy
odpowiedzialnoœæ spychaj¹ na

s³u¿by porz¹dkowe. A wed³ug mnie
trzeba patrzeæ na siebie i samemu
coœ robiæ. Jak podniosê po sobie papierek, to ktoœ inny te¿. W ten sposób uczymy ludzi zabierania œmieci. Zdziwi³em siê, gdy zobaczy³em
tyle m³odzie¿y chêtnej do pomocy.
To rodzaj edukacji ekologicznej,
której wci¹¿ brakuje - dodaje podró¿nik. - Dla nas to jest coœ nowego. Bêdziemy mogli pochwaliæ siê

w szkole tym, ¿e w inny sposób spêdziliœmy wakacje. Teraz najwa¿niejsze jest to, ¿e nie bêdziemy musieli wstydziæ siê tego, gdzie mieszkamy. No i poznaliœmy ciekawego cz³owieka - mówi Eliasz, jeden z
cz³onków grupy teatralnej.
Sprz¹tanie £upawy i innych
miejsc w gminie Czarna D¹brówka
byæ mo¿e stanie siê wydarzeniem
cyklicznym. - Turyœci chêtniej przy-

je¿d¿aj¹ tam, gdzie jest czysto. Dlatego chcemy zaanga¿owaæ inne
gminy do tego, by sprz¹ta³y razem
z nami. Uprz¹tnêliœmy dwa dzikie
wysypiska œmieci, ale przed nami
jeszcze du¿o pracy. W tym celu zorganizujemy kolejne sp³ywy i inne
wydarzenia, w trakcie których bêdziemy sprz¹taæ - wyjaœnia so³tys
Czarnej D¹brówki, Józef NatkaM.T.
niec.

NAD JEZIOREM W £OBZOWIE (GM. KO£CZYG£OWY)

Nietoperze, raki i ciekawe widoki
Kiedy przed rokiem wydzier¿awili jezioro Graniczne, zbiornik i brzegi by³y w
op³akanym stanie. Teraz
powstaje tam atrakcyjna
œcie¿ka, która skusi niejednego turystê.
- W ubieg³ym roku dzia³aj¹ce w
£ubnie Stowarzyszenie Natura
wydzier¿awi³o jezioro. Teren wokó³ by³ bardzo zapuszczony, zaniedbany. Napisaliœmy wiêc projekt,
aby zdobyæ jakieœ dofinansowanie
i uda³o siê - mówi Gabriela Nosinska ze Stowarzyszenia Natura.
Ca³kowity koszt prac wyniós³ 35
tys. z³. Pieni¹dze pomog³y w zagospodarowaniu terenu wokó³ jezio-

ra, m.in. przygotowaniu 6-kilometrowej œcie¿ki dydaktyczno-spacerowej. Pojawi³y siê na niej wiaty, ³awki, tablice informuj¹ce o bogactwie flory i fauny, które mo¿na
spotkaæ na œcie¿ce, a tak¿e mapa
opisuj¹ca dok³adnie miejsca, w
których wystêpuje dany gatunek
roœlin czy zwierz¹t. Wœród najwiêkszych atrakcji s¹ nietoperze i raki. - To jednak nie wszystko. Oko
uciesz¹ zw³aszcza piêkne widoki.
Jest to bardzo malowniczy teren,
wiele pagórków, strumyków. Z jeziora wyp³ywa rzeka Pokrzywna.
Nad samym jeziorem s¹ dwie pla¿e. Jeœli komuœ zale¿y na wypoczynku w piêknym miejscu, to tutaj na pewno znajdzie spokój - zachêca G. Nosinska.
B.K.

Bogactwa roœlin i zwierz¹t, a do tego piêkne widoki. Nad jeziorem Granicznym powsta³a nowa œcie¿ka.

