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Gmina Skarszewy

Tajemnice Doliny Wierzycy
Spacery w Dolinie Wierzycy, dzika kuchnia, joga i inne atrak-
cje przygotowano w  ramach realizacji projektu „Budowa 
ścieżki pieszo-rowerowej po terenie dawnego szlaku kolejo-
wego w kierunku Starogardu Gdańskiego”.

Głównym celem realizowanego przez gminę Skarszewy pro-
jektu jest wsparcie ochrony bioróżnorodności obszaru Doliny 
Wierzycy poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego. Na 
projekt składa się budowa infrastruktury na odcinku Borówno 
– Bączek w postaci nawierzchni z betonu asfaltowego o dłu-
gości 3 km i szerokości 3 m, budowa zjazdu, drogi manewrowej, 
parkingów samochodowych i rowerowych oraz przebudowa 
dwóch obiektów inżynierskich - wiaduktu kolejowego nad drogą 
leśną oraz mostu kolejowego nad rzeką Wierzyca. Ponadto za-
planowano obiekty małej architektury: wiaty, stoły, ławki, tabli-
ce informacyjne, stojaki na rowery, kosze na śmieci, balustrady 
oraz oznakowanie. Na projekt składają się również wdrożenie 
aplikacji przyrodniczo-dydaktycznej dla potrzeb ścieżki, a także 
działania pomocnicze, organizacyjne i towarzyszące, w tym edu-
kacyjne podkreślające naturalne walory tego miejsca.

Od czerwca do września br. przeprowadzono cykl sześciu 
działań szkoleniowo-informacyjnych. Do prowadzenia war-
sztatów zaproszono doświadczonych edukatorów - przedsta-
wicieli świata nauki, sztuki oraz NGO, na co dzień działających 
w różnych obszarach na terenie całego kraju. Dzięki temu 
warsztaty zyskały unikatowy charakter, bogaty z punktu wi-
dzenia przedstawionej tematyki oraz sposobu prezentacji po-
ruszanych zagadnień i treści. Część szkoleń w trybie zdalnym 
przeprowadzono w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem 
połączeń online. Elementem projektu było też zaprojektowa-
nie, opracowanie i wykonanie przewodnika po Dolinie Wierzy-
cy. Dzięki niemu można np. dowiedzieć się, że mieszkańcami 
jej lasów są m.in. daniel, bóbr europejski, wydra europejska, 
grzyb hubiak pospolity, bylina leniec bezpodkowiakowy, ryba 
boleń pospolity, kręgowiec minóg strumieniowy, a także zi-
morodek, dzięcioł duży czy ważka trzepla zielona. 

Spacery przyrodniczo-edukacyjne
Jeśli jednak chcemy dobrze poznać przyrodę, najlepiej zro-

bić to w terenie. Dlatego w pobliżu powstającej ścieżki pieszo-
-rowerowej na trasie Borówno - Bączek, odbyły się dwa cieka-
we spacery. Pierwszy, pod hasłem „Tajemnice Doliny Wierzyca” 
miał miejsce w czerwcu br. Jego uczestnicy z plaży Borównie 
udali się do elektrowni wodnej w Czarnocińskich Piecach, 
w pobliżu dawnego szlaku kolejowego, na którym powstaje 
ścieżka pieszo-rowerowa Borówno - Bączek. Spacer poprowa-
dził przyrodnik z Fundacji Wolna Wisła Jakub Gołębiewski z To-
runia - żeglarz, flisak, podróżnik, społecznik, przyjaciel ludzi 
i zwierząt, który opowiadał m.in. o otaczającej nas przyrodzie 

i bioróżnorodności obszaru Doliny Wierzycy. W Czarnocińskich 
Piecach można było odpocząć na terenie powstałej niedawno 
przystani kajakowej, skąd roztacza się piękny widok na elek-
trownię wodną. Z kolei we wrześniu br. miał miejsce spacer 
przyrodniczo-edukacyjny, który nosił nazwę „Edukacja przez 
aplikację”. W trakcie spaceru omówiono funkcjonalność aplika-
cji mobilnej stworzonej na potrzeby ścieżki pieszo-rowerowej, 
co połączono z obserwacją flory i grzybobraniem w rejonie 
ścieżki. Zadbali o to dr Lucjan Rutkowski - botanik, pracownik 
naukowy na Wydziale Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środo-
wiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Emilia 
Skłucka - współtwórczyni koncepcji techniczno-funkcjonalnej 
aplikacji mobilnej. Na zakończenie obu spacerów ich uczestni-
cy otrzymali w prezencie praktyczne zestawy gadżetów w sam 
raz na piesze lub rowerowe wędrówki.

Warsztaty dla ciała i ducha
Jak już wspomniano, w ramach projektu, zainteresowane 

osoby skorzystały również z serii warsztatów przeprowadzo-
nych online. Pierwszy został przygotowany przez Ewę Gruzę 
i Przemysław Andrzejczaka z inicjatywy kulinarnej Tkacz To-
warzyski ze Szczecina. Przygotowali oni w plenerze palenisko, 
na którym przyrządzone zostały nietypowe i smaczne ogni-
skowe dania, tworzone z lokalnych roślin i ziół oraz sezono-
wych składników. W czasie kolejnych warsztatów Weronika 
Kokot-Cołbecka - dyplomowana nauczycielka i instruktorka, 
wprowadziła uczestników w świat jogi. Zdobyta wiedza na ten 
temat pozwala zaprezentować online pozycje jogi i powta-
rzać samodzielnie i gdziekolwiek. Z kolei warsztat rysunku 
symultanicznego pt. „Bestiariusz wierzycki” pobudził twór-
czą wyobraźnię i fantazję uczestników. Zajęcia prowadziła dr 
Barbara Kaczorowska - pracowniczka naukowa w Katedrze 
Edukacji Wizualnej i Badań nad Sztuką Uniwersytetu Mikoła-
ja Kopernika w Toruniu, edukatorka z Muzeum Sztuki Nowo-
czesnej w Łodzi. Natomiast Diana Lelonek, artystka wizualna 
i doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich 
na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, podzieliła się 

z uczestnikami warsztatów online swoim doświadczeniem, 
jak używać sztukę do mówienia o przyrodzie i jej ochronie. 
Na wszystkie warsztaty obowiązywały wcześniejsze zapisy. 
W tym celu uruchomiono specjalne strony rejestracji na po-
szczególne wydarzenia. 

Projekt „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej po terenie daw-
nego szlaku kolejowego w kierunku Starogardu Gdańskiego” 
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020”. 

AplikAcjA SkARSZEWY
Zachęcamy do korzystania z aplikacji 

SKARSZEWY dedykowanej dla opisywanej 
ścieżki pieszo-rowerowej. Możesz z niej ko-
rzystać w dowolnym miejscu. Mapa z prze-
biegiem ścieżki wskaże Ci trasę do najcie-
kawszych miejsc w regionie i/lub pozwoli 
odnaleźć drogę, gdy zgubisz się w gąszczu 
wiedziony ptasim śpiewem. Aplikacja wskaże Ci też drogę do 
najbliższego punktu astronomicznego i/lub noclegowego.

Stawiamy na empiryczne poznawanie przestrzeni, na edu-
kację przez doświadczanie. Dlatego integralną częścią aplikacji 
jest moduł zawierający wyjątkowe okazy gatunków flory i fau-
ny, które trudno dostrzec bezpośrednio w terenie, a które w apli-
kacji zobrazowaliśmy w technologii 3D. Zaproś znajomych do 
wspólnej zabawy w poszukiwaniu wyjątkowych okazów. Odkryj 
na nowo miejsca, które wielokrotnie mijałeś, a o których historii 
prawdopodobnie nie miałeś pojęcia. 

Zainstaluj aplikację wpisując nazwę SKAR-
SZEWY w sklepie GooglePlay lub AppStore. Ze-
skanuj kod QR i pobierz aplikację mobilną na 
swój telefon lub tablet.

Wspólne zdjęcie uczestników spaceru przyrodniczo-edukacyjnego na terenie przystani kajakowej w Czarnocińskich Piecach

Na projekt składają się m.in. roboty związane z budową ścieżki 
pieszo-rowerowej


