
 

 

  

 

 

 

RAPORT Z 

KONSULTACJI 

SPOŁECZNYCH 

DOTYCZĄCYCH ŚCIEŻKI 

ROWEROWEJ NA 

TRASIE BIAŁOWIEŻA-

HAJNÓWKA 
Hajnówka - Białowieża 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRESZCZENIE 
Zdaniem osób uczestniczących w konsultacjach 

połączenie rowerowe pomiędzy Hajnówką i 

Białowieżą powinno być zróżnicowane i ma 

opierać się na czterech filarach: 1) zwiększenie 

potencjału regionu; 2) komfort z korzystania; 3) 

troska o bezpieczeństwo i  4) zaopiekowanie się 

walorami przyrodniczymi regionu Puszczy 

Białowieskiej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorzy 
Robert Boch – moderator 
Julia Dąbrowska 

 
 

 

Koordynacja: Tomasz Pezold Knežević 

Eksperci: Jan Jakiel, Michał Namysłowski , Michalina Polańska 

Wsparcie projektu: Rafał Jankowski, Jadwiga Ziomacka 

 

 

 



 

1 
 

SPIS TREŚCI 

I. WPROWADZENIE 

II. KALENDARIUM 

III. KONSULTACJE 

IV. POTRZEBY 

1. BEZPIECZEŃSTWO 

1.1 ELIMINACJA RUCHU ROWEROWEGO Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ 

1.2 POMOC POTRZEBUJĄCYM NA ŚCIEŻCE 

1.3 OCHRONA ZWIERZĄT I PRZED ZWIERZĘTAMI 

2. KOMFORT KORZYSTANIA 

2.1 DŁUGOŚĆ TRAS 

2.2 ŁATWOŚĆ SERWISOWANIA ŚCIEŻKI 

3. ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU REGIONU 

3.1 DOSTĘP DO ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH 

3.2 ROZWÓJ MAŁYCH MIEJSCOWOŚCI 

3.3 WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY 

3.4 TWORZENIE NOWYCH MOŻLWIOŚCI 

4. WALORY PRZYRODNICZE 

 4.1 ZADBANIE O PRZYRODĘ 

4.2 POTRZEBY I PRAWA ZWIERZĄT 

4.3 WYKORZYSTANIE NOWYCH TECHNOLOGII  

 

V. SUGESTIE  

VI. OBAWY 

VII. POTENCJALNE ROZWIĄZANIA  

1. WYKONANIE I NAWIERZCHNIA 

2. PĘTLA 

3. INNE TRASY 

VIII. UWAGI DOTYCZĄCE KONSULTACJI 

 IX. PODSUMOWANIE 

 

  



 

2 
 

I .  WPROWADZENIE 

W drugiej połowie 2021 roku zrodziła się idea przeprowadzenia szerokich konsultacji 

dotyczących ścieżki rowerowej pomiędzy Białowieżą i Hajnówką. Jednym z głównych 

powodów był fakt, że wcześniejsza propozycja przebiegu trasy wzdłuż drogi wojewódzkiej 

nr 689 nie otrzymała pozytywnej opinii GDOŚ. Dlatego postanowiono stworzyć zespół 

podmiotów zainteresowanych i mających wpływ na powstanie dogodnego rozwiązania 

rowerowego z troską o interesy i potrzeby: lokalnych mieszkańców, pozostałych 

użytkowników ścieżki rowerowej z całego kraju i zagranicy (turystów), samorządów 

lokalnych, lokalnego biznesu oraz oczywiście unikatowej przyrody Puszczy Białowieskiej. W 

skład zespołu (Komitetu Sterującego) weszli przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podlaskiego reprezentowanego przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, 

Powiatu Hajnowskiego, Gminy Białowieża, Miasta Hajnówka, Gminy Hajnówka, Gminy 

Narewka, Fundacji WWF Polska, Białowieskiego Parku Narodowego, Nadleśnictw 

Hajnówka i Białowieża, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.  

W listopadzie 2021 roku odbyło się pierwsze spotkanie robocze, na którym zawiązał się plan 

przeprowadzenia konsultacji w taki sposób, aby kolejne i konkretne propozycje rozwiązań 

były najlepszymi możliwymi i spotykały się ze zrozumieniem interesariuszy. Pierwotne 

założenia, zakładające zakończenie procesu do końca marca 2022 roku zostały nieco 

zmienione ze względu na sytuację pandemiczną w kraju. Finalnie proces konsultacyjny 

rozpoczął się wczesną wiosną i został zakończony z końcem kwietnia 2022 r., z początkiem 

czerwca pojawił się niniejszy raport, a 14 czerwca 2022 r. w Hajnówce spotkał się komitet 

sterujący. W trakcie spotkania zostały przedstawione wyniki konsultacji i zaproponowane 

rekomendacje przebiegu trasy/tras, które zaspokoją w jak największym stopniu jak 

najwięcej potrzeb zgłaszanych podczas procesu konsultacyjnego. Ostateczna wersja 

raportu zostanie zaprezentowana do końca sierpnia 2022 roku i opublikowana na stronie 

internetowej www.sciezkabialowieska.pl   

Do wzięcia udziału w konsultacjach zostały zaproszone wszystkie zainteresowane podmioty 

i grupy interesariuszy. Procesowi towarzyszyła strona internetowa 

www.sciezkabialowieska.pl  gdzie pojawiały się informacje o działaniach i materiały do 

pobrania. W trakcie procesu głosy można było składać bezpośrednio, w trakcie dwóch 

spotkań konsultacyjnych, drogą mailową oraz drogą pocztową. Zebrano ich ponad 70. 

 

http://www.sciezkabialowieska.pl/
http://www.sciezkabialowieska.pl/
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II. KALENDARIUM 

Od końca 2021 roku w procesie konsultacyjnym miały miejsce następujące wydarzenia: 

 22 listopada 2021 r. – Spotkanie komitetu sterującego składającego się z 

przedstawicieli: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 

reprezentowanego przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Powiatu 

Hajnowskiego, Gminy Białowieża, Miasta Hajnówka, Gminy Hajnówka, Gminy 

Narewka, Fundacji WWF Polska, Białowieskiego Parku Narodowego, Nadleśnictw 

Hajnówka i Białowieża, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku. 

 12 stycznia 2022 r. – Spotkanie otwierające – online 

Spotkanie trwało 3 godziny. Udział w spotkaniu wzięły 82 osoby. Głos zabrali 

przedstawiciele samorządów i instytucji, dzieląc się swoimi przemyśleniami nt. 

powstawania ścieżki rowerowej i samego procesu konsultacji. Przedstawiono 

prezentacje dotyczące możliwych rozwiązań technicznych umożliwiających 

minimalizację negatywnego wpływu na otoczenie oraz dwa warianty 

zaproponowane przez stronę społeczną – tzw. „południowy”, zlokalizowany na 

południe od drogi wojewódzkiej nr 689 oraz „północny” zlokalizowany po drugiej 

stronie drogi i biegnący w dużej mierze wzdłuż niej. 

 31 marca 2022 r. - spotkanie Komitetu Sterującego w celu omówienia / 

przygotowania do spotkań konsultacyjnych. 

 2 kwietnia 2022 r. w godzinach 10:00-13:00 w Hajnówce w HDK - spotkanie 

konsultacyjne. 

 5 kwietnia 2022 r. w godzinach 17:00 - 20:00 w w Nieznanym Borze - spotkanie 

konsultacyjne. 

Celem spotkań konsultacyjnych w kwietniu 2022 br. było wspólne wypracowanie 

wytycznych do zaprojektowania ścieżki rowerowej pomiędzy Hajnówką a 

Białowieżą. Jako punkt wyjścia do pracy warsztatowej posłużyły propozycje/warianty 

przedstawione w pierwszej fazie konsultacji oraz wskazówki wynikające z 

postulatów zgłoszonych w pierwszym etapie prac.  

 31 kwietnia 2022 r. zakończenie zbierania głosów i formularzy konsultacyjnych 

przesyłanych drogą mailową i pocztową.  

 30 maja 2022 r. – zakończenie prac nad raportem i początek prac z ekspertami od 

tworzenia tras rowerowych. 

 14 czerwca 2022 r. – zaprezentowanie członkom komitetu sterującego raportu z 

konsultacji i przedstawienie zaproponowanych rozwiązań opierających się na nim. 

 13 lipca 2022 r. – spotkanie komitetu sterującego – dalsza dyskusja na temat 

możliwych rozwiązań. Ustalenie terminu spotkania kończącego.  
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III. KONSULTACJE 

W konsultacjach udział wzięło ponad 100 osób prywatnych, przedstawicieli władz lokalnych, 

podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych i zrzeszeń. Zebrano ponad 100 

głosów konsultacyjnych  w postaci: notatek robionych w trakcie spotkań przez osoby 

prowadzące, 53 wypełnionych formularzy w trakcie spotkań konsultacyjnych i 24 przesłane 

w inny sposób. Do organizatorów dotarły również: oficjalne pismo od Przedsiębiorców z 

branży Turystycznej związanych z Puszczą Białowieską oraz uchwały Rady Powiatu 

Hajnowskiego z dnia 12 kwietnia i 13 maja 2022 r. Dokumenty te potraktowane zostały jako 

głosy towarzyszące konsultacjom lecz nie jako głosy zabierane w konsultacjach. Zarówno 

przedsiębiorcy jak i radni mieli możliwość uczestniczenia w procesie na takich samych 

warunkach jak pozostali interesariusze.  

W miejscach spotkań konsultacyjnych zainteresowani spotkali się z pomysłodawczyniami i 

pomysłodawcami wariantów ścieżek, z przedstawicielami samorządów, nadleśnictw, 

ekspertami do spraw ścieżek rowerowych i innymi zaangażowanymi w proces uczestnikami. 

Każdy miał okazję porozmawiania o proponowanych wariantach oraz różnych 

rozwiązaniach twarzą w twarz przy stolikach, mapach i innych materialach. 

Spotkania konsultacyjne miały formułę rozmów otwartych, nie było sesji plenarnej, 

organizatorzy postawili na bardziej bezpośrednie wymiany. Wszyscy obecni mogli 

porozmawiać ze wszystkimi. Był czas i miejsce na zgłoszenie uwag i zastrzeżeń, podzielenie 

się swoimi wątpliwościami i przekazanie swoich komentarzy i pomysłów. Nie zabrakło 

również miejsca na rozmowy o tym, co w proponowanych wariantach jest mocną stroną. 

Dzięki takiej formule zachowano nie tylko możliwość zadawania pytań, ale też zachęcono 

do prowadzenia aktywnych dyskusji. Dla uczestników spotkań była to też możliwość bycia 

wysłuchanym, niezależnie od wizji i pomysłów. 

W poniższym raporcie prezentujemy pogrupowane kwestie podnoszone w trakcie 

konsultacji. Są tu zebrane potrzeby, wskazówki, obawy i sugerowane rozwiązania 

proponowane przez interesariuszy. Przedstawienie ich jest wzmocnione wybranymi 

cytatami. 
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IV. POTRZEBY 

Już w trakcie spotkania otwierającego proces konsultacji i w trakcie szeroko pojętych 

rozmów poprzedzających na długo niniejsze prace, a dotyczących rozwiązań rowerowych 

pomiędzy Białowieżą i Hajnówką, pojawiło się bardzo wiele konkretnych potrzeb – część z 

nich była nawet wymieniona w formularzu konsultacyjnym. Były to między innymi: 

 troska o mieszkańców regionu (m.in. tych korzystających ze ścieżki); 

 troska o wartości przyrodnicze (m.in. tereny podmokłe); 

 troska o atrakcyjność dla turystyki (zwiększenie potencjału regionu); 

 prezentacja walorów przyrodniczych (eksponowanie ich i zabezpieczenie); 

 dostosowanie do sieci tras rowerowych w Polsce (połączenie z nimi); 

 rozsądne uzupełnianie się z trasami pieszymi (brak kolizji); 

 wykorzystanie istniejącej infrastruktury; 

 zgodność z obowiązującym prawem i wymogami; 

 szybkość realizacji (rozwiązanie jest potrzebne i wyczekiwane); 

 długość trasy (im krótsza tym lepsza?); 

 bezpieczeństwo korzystających ze ścieżki oraz bezpieczeństwo w szeroko pojętym 

ruchu kołowym (prędkości i krzyżowanie się dróg); 

 najlepsze możliwe wykorzystanie dostępnych rozwiązań technicznych (pozwalających 

dbać o wyjątkowość regionu); 

 różnorodność rozwiązań (dostosowana do potrzeb różnych grup interesów i różnych 

sytuacji). 

 

Poniżej przedstawiamy pogrupowane obszary podnoszone przez interesariuszy, czyli osoby 

biorące udział w konsultacjach i chcące podzielić się tym, co dla nich istotne.   

 

1. BEZPIECZEŃSTWO 

Dla wielu mieszkańców Białowieży, Hajnówki i okolic, a także turystów odwiedzjących ten 

region, bezpieczeństwo jest kluczową kwestią, którą należy się kierować przy planowaniu i 

wykonaniu ścieżki. Było to najczęściej poruszanym i bardzo ważnym postulatem.  

Bezpieczeństwo przejazdu nową ścieżką ma wiele różnych aspektów, dotyczy ono zarówno 

rowerzystów, ale też osób pieszych, zwierząt i nawet kierowców samochodów różnych 

rozmiarów, które poruszają się drogą wojewódzką. 
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1.1 ELIMINACJA RUCHU ROWEROWEGO Z DROGI 

WOJEWÓDZKIEJ 

W formularzach wielokrotnie pojawiały się głosy apelujące o rozdzielenie ruchu 

samochodowego i rowerowego. Było to tłumaczone bezpieczeństwem zarówno 

rowerzystów, jak i kierowców. Czynniki takie jak wąska droga, duży ruch i pełno możliwych 

rozproszeń uwagi, które mogą spowodować kolizję, sprawiają, że poruszanie się tą drogą 

przez rowerzystów jest obarczone dużym ryzykiem. Według respondentów ścieżka 

rowerowa powinna być tak wytyczona, zrealizowana i oznaczona, aby nie było już potrzeby 

poruszania się drogą wojewódzką. Pojawiły się również obawy, że w przypadku źle 

wytyczonej trasy, rowerzyści nadal będą jeździli drogą wojewódzką, co byłoby 

niebezpieczne dla nich samych i osób poruszających się samochodami. 

„Za każdym razem, gdy potrzebowałam dostać się szybko do Białowieży i wybierałam podróż 

asfaltem istniało duże ryzyko potrącenia. Droga jest wąska, w sezonie turystycznym jest 

bardzo duży ruch, ponadto lasem ciężko by było wracać wieczorem, a czasem są takie sytuacje, 

gdzie mimo wszystko podróż przedłuża się do późnych godzin wieczornych” 

„Najważniejsza rzecz to wyprowadzenie rowerzystów z szosy – kumulacja ruchu w jednym 

miejscu odciąży drogę asfaltową Hajnówka-Białowieża od rowerzystów, a tym samym 

przyczyni się do poprawienia bezpieczeństwa na tej trasie” 

 

1.2 POMOC POTRZEBUJĄCYM NA ŚCIEŻCE 

Wypadki na trasach rowerowych się zdarzają i ważnym aspektem poczucia bezpieczeństwa 

jest świadomość, że w razie wypadku rowerzyści mogą liczyć na pomoc. W planowaniu 

przebiegu trasy należy umożliwić służbom ratunkowym szybki dojazd do potencjalnej 

osoby poszkodowanej.  

„Szybki dojazd służb ratunkowych, w przypadku zdarzeń losowych dotykających rowerzystów, 

np. zawał serca, wylew” 

„Bezpieczeństwo i szybszy dostęp służb ratunkowych w razie zdarzeń losowych” 

 

1.3 OCHRONA ZWIERZĄT I PRZED ZWIERZĘTAMI 

Puszcza Białowieska jest miejscem, gdzie można spotkać unikalne gatunki zwierząt, jednak 

nie zawsze jest na to odpowiedni moment – zarówno dla nich jak i dla ludzi. Możliwość 

natknięcia się na dzikie zwierzęta może powodować wypadki, oraz uzasadnioną obawę u 

wielu osób, dlatego warto przemyśleć w jaki sposób można zapewnić ochronę przed tego 

typu spotkaniami. 
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„Zapewnia bezpieczeństwo osobom, które boją się jeździć po terenach leśnych ze względu na 

dzikie zwierzęta” 

Zarazem należy się zastanowić, czy takie zabezpieczenie jest sensowne i celowe, biorąc pod 

uwagę specyfikę Puszczy Białowieskiej. Kwestia zadbania o bezpieczeństwo zwierząt 

poruszona jest szerzej w dziale dotyczącym ochrony przyrody – prawa i potrzeby zwierząt.  

 

2. KOMFORT KORZYSTANIA 

Ścieżka rowerowa powinna służyć jak największej liczbie użytkowników, dlatego, aby 

spełniała swoją funkcję, powinna być dostosowana do możliwie największej liczby osób, 

które się nią poruszają. Ważne jest, aby nawierzchnia była odpowiednia do korzystania z 

rowerów różnego typu, w tym rowerów szosowych z wąskimi kołami, a nawet 

niekonwencjonalnych, np. dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkowników. 

Wspominano o dostosowaniu rozwiązań do osób z niepełnosprawnościami i z tego powodu 

ważne jest usunięcie barier mogących przeszkadzać w poruszaniu się. 

„Bardzo ważna jest dostępność dla osób z niepełnosprawnością. Należy przez to rozumieć 

osoby na wózkach, rowerach rehabilitacyjnych…” 

** 

Zaznaczano, że należy zapewnić odpowiednie warunki dla bezpiecznego przejazdu 

pojedynczych rowerzystów, większych grup, rodziców z dziećmi, a także dla osób z 

niepełnosprawnościami. Powyższe dla niektórych osób oznacza nawierzchnię 

antypoślizgową i niejednorodną, a według innych nawierzchnia powinna być jak najbardziej 

gładka i nie wyboista.   

„Nawierzchnia ścieżki powinna być niejednorodna, bezpieczna, antypoślizgowa.” 

„potrzebujemy powierzchni gładkiej typu asfalt” 

** 

Do komfortu z korzystania ze ścieżki zaliczały się również głosy podkreślające zbliżenie się 

do przyrody i oddalenie się od ruchu samochodowego. Tu podkreślano, że przemieszczanie 

się ścieżką rowerową w Puszczy Białowieskiej nie powinno być kojarzone i łączone z 

poruszaniem się w bezpośrednim sąsiedztwie samochodów. Podkreślano tu spokój oraz to, 

że większość turystów, szczególnie tych z miast, porusza się wśród samochodów w swoich 

miejscach zamieszkania i z wielkim prawdopodobieństwem nie marzy o tym podczas 

zwiedzania Puszczy Białowieskiej.   

„Ścieżka powinna być w pewnej odległości od drogi, za koronką z drzew” 

„…oddalenie od drogi co wpłynie korzystnie na zdrowie ze względu na brak spalin 

samochodowych i bezpieczeństwo.” 
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2.1 DŁUGOŚĆ TRAS 

Choć Puszcza Białowieska jest wspaniałym miejscem do zwiedzania, często zdarza się, że 

trzeba przebyć drogę przez nią jak najszybciej – na przykład jadąc do pracy czy po zakupy. 

W takich sytuacjach zaznaczano, że im trasa krótsza, tym lepsza. Zarazem pojawiały się 

głosy zrozumienia dla tego, że nie zawsze najkrótsze rozwiązanie jest możliwe, chociażby z 

racji troski o inne potrzeby poruszane w konsultacjach.  

„Najkrótsza – znaczna część turystów będzie przybywać rowerami i będzie zmęczona. Chcą oni 

przybyć do Białowieży jak najszybciej” 

„Najkrótszy wariant umożliwiający i zachęcający do korzystania z niego przez ludność 

miejscową i turystów” 

Pojawiały się też głosy łączące długość tras z bezpieczeństwem. Możliwie najszybsze 

połączenie zwiększa szanse na to, aby wyeliminować pokusę i chęć skracania czasu 

przejazdu poprzez wybór drogi wojewódzkiej. Jednym z celów powstania ścieżki jest 

usunięcie ruchu rowerowego z tejże drogi.  

 

2.2 ŁATWOŚĆ SERWISOWANIA ŚCIEŻKI 

Ścieżka rowerowa wymaga sprzątania i serwisowania. Jednym z problemów mogą być 

spadające na ścieżkę gałęzie lub innego rodzaju nieoczekiwane blokady.  

„Względy bezpieczeństwa uczestników ruchu na ścieżce, m.in. możliwości usuwania drzew 

niebezpiecznych i zagrażających oraz udrażnianie drogi z drzew powalonych” 

Warto takie rzeczy przewidzieć, aby w przyszłości uniknąć niepotrzebnych komplikacji, 

sytuacji spornych i niemocy powiązanej z brakiem działań. Należy zadbać o to, aby było 

jasne kto jest zarządcą ścieżki, czyli kto jest odpowiedzialny i kto finansuje wszelkie 

działania.  

„…będzie posiadał jednego zarządzającego, co ułatwi prace naprawcze, konserwacje itp.” 
 

„Powinien być więc znacznie tańszy w utrzymaniu, co jest bardzo istotne dla kreowania i 
utrzymania właściwego wizerunku regionu. Nic tak nie odpycha turysty jak zniszczona i 

niedziałająca infrastruktura.”     
 

3. ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU REGIONU 

Bardzo wielu interesariuszy podkreślało wartość regionu i potrzebę zadbania o rozwiązania 

zwiększające jego potencjał. Należy podkreślać walory przyrodnicze, które są unikatowe i 

zauważone poprzez umieszczenie Puszczy Białowieskiej na liście Dziedzictwa Światowego 
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UNESCO, zarazem dbając o potencjał kulturowy i historyczny. Wszystkie aspekty powinny 

być uwzględnione, czyli żadnego nie można pominąć.   

„Nowa trasa rowerowa i tylko rowerowa jest bardzo niezbędna jeśli myślimy o rozwoju tego 

cennego obiektu” 

 „Interesująca pod względem przyrodniczym, kulturowym, historycznym, uwzględnia 

miejsca odpoczynku oraz przystanki edukacyjne” 

 

3.1 DOSTĘP DO ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH 

Stworzenie trasy omijającej najciekawsze atrakcje turystyczne byłoby utraceniem 

potencjału, dlatego respondenci niemal jednogłośnie twierdzili, że nie chcą takiej sytuacji. 

Jednocześnie podkreślano, że nie ma konieczności prowadzenia ścieżki rowerowej 

przebiegającej przez wszystkie atrakcje, do niektórych można zrobić odnogi.  

„Szlak nie musi „przecinać” wszystkich atrakcji, które są w okolicy. Można zrobić dojścia, dojazdy etc.” 

Dla bardzo wielu ważne jest, aby ścieżka umożliwiała dotarcie do miejsc m. in.  takich jak: 

Rezerwat Pokazowy Żubrów, Centrum Informacji Turystycznej, Osada Zwierzyniec, Miejsce 

Mocy czy Topiło. Ścieżka powinna również łączyć ze sobą różne części Puszczy, a także 

zachęcać do zagłębiania się rowerem w las, bo to on jest jedną z głównych atrakcji.  

„Łączyć inne trasy i atrakcje, kanalizować ruch, „spajać” część południową Puszczy z północną; 

ścieżka nie musi przebiegać przez największe atrakcje turystyczne jak Rezerwat Pokazowy, czy 

np. Centrum Informacji w Zwierzyńcu, a jedynie powinna zapewniać „łączniki” prowadzące do 

tych atrakcji oraz bardzo dobre oznakowanie” 

„Trasa ta ma łączyć obiekty przyrodnicze, które są interesujące dla turysty. Zwierzyniec z 

repliką pomnika żubra z czasów carskich miejscem urodzenia Igora Newerly-ego, Rezerwat 

Pokazowy” 

Poza atrakcjami turystycznymi ścieżka powinna gwarantować dobry dojazd do miejsc 

związanych z lokalną kulturą czy istniejącymi większymi obiektami. Na przykład, aby 

zachęcić żołnierzy do korzystania ze ścieżki, trzeba im zagwarantować dogodny dojazd do 

jednostki wojskowej.  

„Można dojechać drogą leśną do cudownego miejsca jakim jest „KRYNOCZKA” 

„Dogodny dojazd do jednostki wojskowej” 

 

3.2 ROZWÓJ MAŁYCH MIEJSCOWOŚCI 

Dla wielu mieszkańców ważny jest rozwój głównych, lecz również mniejszych miejscowości, 

takich jak np. Czerlonka, Budy, Teremiski czy Pogorzelce.  Ścieżka powinna aktywizować 
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mieszkańców, co może wpłynąć pozytywnie na ich zdrowie i kondycję oraz powodować 

rozwój miejscowości i wzrost atrakcyjności turystycznej.  

„Ścieżka powinna być urozmaicona i przebiegać częściowo wzdłuż drogi, a częściowo wzdłuż 

Puszczy, przez dotychczasowe ścieżki oraz przez istniejące wsie, aby spotkać się z atmosferą 

regionu, architekturą wiejską i regionalnymi produktami i potrawami” 

„Brany pod uwagę rozwój małych miejscowości takich jak Czerlonka, a także z perspektywą iż 

miasto Hajnówka może stać się rowerowym centrum turystyki łączącym wszystkie szlaki 

rowerowe Regionu Puszczy Białowieskiej, a stacja PKP Hajnówka nowoczesnym HUBem 

rowerowym” 

 

3.3 WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY 

Powtarzającym się postulatem było dostosowanie ścieżki do sieci tras rowerowych w Polsce 

oraz do obecnych tras używanych do turystyki rowerowej w Puszczy Białowieskiej. 

„…wariant, który w pełni uwzględnia istniejącą sieć dróg leśnych.” 

Owe drogi są używane obecnie i stanowią sieć powiązań i połączeń pomiędzy różnymi 

atrakcjami w regionie. Nie są to jednak dobrze przygotowane ścieżki rowerowe, tylko leśne 

drogi, którymi przemieszczają się rowerzyści. W okolicy przebiega trasa Green Velo, która 

prowadzi Trybem Hajnowskim, następnie przez Budy, Teremiski i Pogorzelce aż do 

Białowieży. Wiele osób podkreślało, że ten potencjał powinien być wykorzystany przy 

planowaniu nowego rozwiązania ścieżki lub sieci ścieżek. To zachęciłoby wiele osób do 

korzystania z tego już istniejącego połączenia, ponieważ dzisiaj potencjał tej ścieżki nie jest 

wystarczająco wykorzystywany.  

„Pomimo istnienia szlaku rowerowego Green Velo jest ona bardzo mało uczęszczana”. 

Ponadto trasa ta w części przebiega przez Budy, Teremiski i Pogorzelce, gdzie ciągnie się w 

pasie drogowym i tam ruch rowerowy jest już większy. Rozwiązanie łączące te dwie formy 

poruszania się w sposób zmniejszający zagrożenia mogłoby podnieść komfort dla 

rowerzystów oraz mieszkańców.  

„…warto byłoby go jako bardzo popularny szlak rowerowy odizolować od ruchu 

samochodowego na odcinku Budy - Białowieża. Na takim przebiegu trasy skorzystają i 

mieszkańcy i turyści.” 

Uczestnicy konsultacji zwracali uwagę, aby stworzyć łatwy i zachęcający dostęp do stacji 

kolejowej, która może i według wielu osób powinna stać się HUBem rowerowym, czyli 

miejscem scalającym różne szlaki rowerowe. Zarazem stacja kolejowa będzie przyjmowała 

turystów rezygnujących z samochodów, przyjeżdżających do Hajnówki pociągiem wraz ze 

swoimi rowerami. Dogodne rozwiązania dla tych ostatnich będą wpływały pozytywnie na 

zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego w regionie. 
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„Ścieżka powinna zapewniać również połączenie z istniejącą siecią szlaków rowerowych oraz 

ze stacją kolejową (część turystów dojeżdża do Hajnówki koleją z rowerem)” 

„Możliwy szybki dojazd do kolejki wąskotorowej w N-ctwie Hajnówka z Białowieży następnie 

przewóz rowerów do miejscowości Topiło i dalsze zwiedzanie Puszczy” 

** 

Należy zadbać, aby była możliwość powiązania ze szlakami pieszymi, z których również 

korzystać mogą rowerzyści – w tym celu, w miejscach zmiany formy poruszania się z 

rowerowej na pieszą, powinny być dogodne miejsca parkingowe dla rowerów. Wielokrotnie 

poruszano temat wykorzystania istniejącej infrastruktury pieszej w celu połączenia jej z 

rowerową. Głosy były różne, od sugerujących takie rozwiązania, do takich, które widziały w 

tym tworzenie zagrożeń i konfliktów. Więcej o tym w dziale obawy. 

 

3.4 TWORZENIE NOWYCH MOŻLIWOŚCI 

Rozwój regionu Puszczy Białowieskiej, głosem interesariuszy, powinien być kompleksowy 

oraz rozsądnie zaplanowany i stymulowany. Ścieżka rowerowa poza funkcjami 

transportowymi i turystycznymi może i powinna być wykorzystywana do różnego rodzaju 

imprez kulturowych czy sportowych. To będzie ściągało turystów tematycznych i 

sportowców, co może również generować nowe miejsca pracy, przez co wpływać 

pozytywnie na społeczność lokalną.  

„Projekt z możliwością rozwoju; tworzenie innowacyjnych rozwiązań przyjaznych dla 

środowiska to stwarza również wrażliwość rozwoju i tworzenie nowych miejsc pracy” 

„Umożliwi większe imprezy sportowe np. „Maraton Hajnowski” dotyczy bezpieczeństwa 

uczestników maratonu” 

 

4. WALORY PRZYRODNICZE 

Ścieżka rowerowa powinna uwypuklać to, co oferuje Puszcza Białowieska, a są to: cisza, 

spokój, brak spalin, atrakcyjny, różnorodny  krajobraz – torfowisko Czerlon, starodrzewia 

polany puszczańskie. Wszystko to powinno być możliwe do podziwiana przez rowerzystów, 

niezależnie od  celu, w którym ją wykorzystują. Wiele osób zaznaczało, że walory 

przyrodnicze Puszczy są aspektem, który powinien być najbardziej wyeksponowany 

podczas przejeżdżania ścieżką rowerową. Dodatkowo ścieżka powinna dawać możliwość 

obserwacji zwierząt, a także możliwość ustawienia wzdłuż ścieżki punktów edukacyjnych 

oraz miejsc do odpoczynku i kontemplacji przyrody. Bardzo przydatny byłyby punkty  do 

informacji turystycznej podkreślającej i tłumaczącej walory przyrodnicze Puszczy 

Białowieskiej.  
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„Ważne jest aby osiągnąć jak najlepszy kompromis między korzystaniem z powstania ścieżki 

rowerowej a ochroną przyrody i bezpieczeństwem na drogach także dla turystyki pieszej” 

„Obcowanie z naturalnym tłem dźwiękowym lasu, spokój i zieleń otaczającej roślinności 

pozwoli na pełniejszy relaks, otwarte przestrzenie /…/ zwiększają prawdopodobieństwo 

obserwacji zwierząt, a brak spalin zapewni pełny komfort jazdy rowerem” 

 

4.1 ZADBANIE O PRZYRODĘ 

Puszcza Białowieska dla wszystkich w Polsce jest bardzo cenna, dlatego wspólnym celem 

powinna być jak najmniejsza ingerencja w jej substancję przyrodniczą. Najczęściej 

powtarzanym postulatem była jak najmniejsza liczba wycinanych drzew – ścieżka powinna 

omijać najcenniejsze drzewa oraz nie ingerować w ich system korzeniowy. Ponadto nie 

powinna tworzyć „bariery liniowej”, a także w celu ochrony środowiska lepiej by było, aby 

nie wymagała „nadbudowy”, stosowania barier i „podwyższania”. Stosowanie barierek 

zapewniających bezpieczeństwo rowerzystom, na przykład żółtych, jak wzdłuż niektórych 

okolicznych tras rowerowych, określano w trakcie rozmów konsultacyjnych jako brzydkie 

(szpecące), zakłócające harmonię oraz będące barierą niemożliwą do pokonania przez wiele 

gatunków zwierząt. Dotyczy to szlaków migracyjnych, tych większych i mniejszych, co 

oznacza, że im mniej jest przecięć pomiędzy danymi punktami, tym lepsze jest to dla 

zwierząt, ponieważ mogą swobodniej się przemieszczać.  

„Nadleśnictwa powinny zmienić sposób diagnostyki drzew oraz w możliwie szerokim 

stopniu  wdrażać alternatywne wobec wycinki sposoby zapewniania bezpieczeństwa 

przy  szlakach – przynajmniej w stosunku do drzew długo stojących po obumarciu – dąb, grab” 

 

„Ze względu na unikalną przyrodniczą wartość Puszczy Białowieskiej należy dążyć do 

minimalizacji negatywnego wpływu planowanej inwestycji na przyrodę. A więc realizowany 

powinien być ten wariant, który wymaga najmniejszej ingerencji w stan chronionej substancji 

przyrodniczej tego obiektu leśnego. Ścieżka powinna przebiegać po terenach objętych możliwie 

najniższym reżimem ochronnym i o najniższej wartości przyrodniczej. Projekt powinien unikać 

wycinki drzew, minimalizować prace ziemne oraz minimalizować długość barier niezbędnych 

do wybudowania z punktu widzenia bezpieczeństwa rowerzystów” 

 

4.2 POTRZEBY I PRAWA ZWIERZĄT 

Pojawiały się głosy, że zwierzętom, jako mieszkańcom Puszczy, nie powinno się utrudniać 

życia. Wiele osób zastrzegło, że poza tym, iż ścieżka nie powinna być barierą utrudniającą 

migracje zwierząt, nie powinna też w żaden sposób przyczyniać się do ich płoszenia. 

Przebieg ścieżki nie powinien również ingerować w siedliska zwierząt, co stanowiłoby dla 



 

13 
 

nich duże zagrożenie. Oczywiście równie ważnym jest zadbanie o unikatową roślinność i 

organizmy zamieszkujące okolicę.  

„Wycinka drzew i przekształcenie terenu rezerwatu krajobrazowego im. Władysława Szafera, 

funkcjonowanie dodatkowej, liniowej bariery na przebiegu szlaków migracyjnych zwierząt, 

ingerencja w cieki i siedliska związane z wodą, są działaniami, które będą znacząco negatywnie 

oddziaływać na przyrodę Puszczy” 

„Należy podkreślić, że wycinka drzew w tak bogatym ekosystemie leśnym nie oznacza 

wyłącznie uśmiercenia określonej liczby roślin drzewiastych, ale również uśmiercenie rosnących 

na nich organizmów epifitycznych (mszaków i porostów) oraz zniszczenie środowiska życia 

wielu bezkręgowców. Duża część tych gatunków jest zagrożona wymarciem i skrajnie nieliczna 

poza Puszczą Białowieską. Dodatkowo, poszerzenie istniejącego pasa drogowego o kilka 

metrów otworzy pułap koron drzew zmieniając warunki mikroklimatu podokapowego, co 

zmieni środowisko życia organizmów epifitycznych i dna lasu oraz ułatwi kolonizację Puszczy 

Białowieskiej przez gatunki inwazyjne. Należy podkreślić, że obecnie korony drzew nad drogą 

prawie się stykają, co ogranicza inwazję gatunków światło i ciepłolubnych” 

 

4.3 WYKORZYSTANIE NOWYCH TECHNOLOGII 

Technologia i sposób budowania ścieżek rowerowych na świecie cały czas się zmieniają i 

rozwijają. Należy zatem dobrać najlepsze możliwe rozwiązania, które odpowiedzą lokalnym 

potrzebom. Możliwe i mile widziane są też rozwiązania nowatorskie, ważne jednak, aby 

były one rozsądnie dobrane, konsultowane z zainteresowanymi interesariuszami i 

długotrwałe.  

„Nowe technologie pozwolą chronić przyrodę i unikalność tego lasu” 

„Konieczność wybudowanie ścieżki rowerowej z „prawdziwego zdarzenia”, tak jak przystało na 

XXI wiek tak jak jest na świecie, z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii i z 

poszanowaniem obiektu Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO – naszego największego 

skarbu i „medalu” w skali światowej” 

** 

Zwracano również uwagę na stosowanie nawierzchni dobrze współgrających z przyrodą 

puszczańską – sugerowano wykluczanie sztucznych nawierzchni jak beton, kostka czy 

asfalt, które z drugiej strony były sugerowane, gdy poruszano gładkości trasy. Niewątpliwie 

podczas tworzenia ścieżki rowerowej należy zadbać o ograniczanie do minimum wszelkich 

uciążliwych robót, zarówno w trosce o przyrodę jak i ze względu na ew. utrudnienia dla 

mieszkańców.    
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V. SUGESTIE 

Dla osób mających korzystać ze ścieżki ważne jest, aby powstała ona jak najszybciej jest to 

możliwe. Najlepiej by było, aby powstała jeszcze w tym roku (2022), np. przy okazji remontu 

jezdni. 

** 

Ze względów bezpieczeństwa interesariusze prosili również o unikanie krzyżowania się 

ścieżki rowerowej w jednym poziomie z drogą wojewódzką. Możliwym rozwiązaniem jest 

krzyżowanie dwupoziomowe – nad lub pod drogą. Takie rozwiązanie zapewniłoby 

bezpieczeństwo oraz podniosłoby atrakcyjność ścieżki. 

„Aby poprowadzić dwa warianty ścieżki dopuszczam możliwość krzyżowania dwupoziomowego – 

ścieżka górą lub dołem pod drogą, co sprawi, że przebieg nabierze atrakcyjności.” 

** 

Dla osób poruszających się ścieżką ważne są zadaszone miejsca do odpoczynku, bardzo 

przydatny byłby punkt do serwisu rowerów, punkty informacyjne oraz toalety. Równie 

ważne są rozwiązania, które zmniejszą ryzyko zanieczyszczania lasu.   

** 

Ważnym aspektem budowy ścieżki jest jej koszt - być może udałoby się uzyskanie dotacji z 

budżetu dróg wojewódzkich. Ponadto zaznaczano, że w razie rosnących kosztów budowy, 

w celu zadbania o zgłaszane potrzeby, można starać się o dofinansowanie z poziomu 

krajowego, bo puszcza jest dobrem ogólnym, cennym i ważnym.   

** 

Ważną kwestią poruszaną w konsultacjach i wymagającą troski są możliwości i utrudnienia  

techniczne budowy ścieżki, takie jak jej szerokość, czy możliwość dostarczenia materiałów. 

Tu pojawia się obawa o potencjalną dewastację przyrody w trakcie budowy. Należy jej 

zapobiec w jak największym stopniu.  

** 

Dla wielu mieszkańców ważne jest aby ścieżka łączyła pobliskie miejscowości i miasta, 

potrzebne są połączenia Czerlonka-Hajnówka, Kleszczele-Hajnówka, Białystok-Hajnówka 

oraz Lublin-Hajnówka. 

** 

Podkreślano, że ważne jest, aby ścieżką było łatwo zarządzać i w tym celu proponowano, 

aby był „Jeden zarządca drogi” 
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VI. OBAWY I TROSKI 

Jedną z najczęstszych poruszanych obaw było łączenie ścieżek rowerowych z trasami 

pieszymi. Z jednej strony mogłoby się to przydać, z drugiej strony może to rodzić poważne 

konsekwencje, takie jak konflikty, kolizje czy dewastacje przyrody poprzez „dzikie” 

poszerzanie drogi przez użytkowników. Dotyczy to przede wszystkim miejsc wąskich, gdzie 

jest mało miejsca.  

„Ścieżka edukacyjna Puszczańskie drzewa – zbadać czy jest możliwa ścieżka pieszo-rowerowa, 

ponieważ obecnie jest ona miejscami bardzo wąska” 

Łączenie ruchu rowerowego i pieszego dotyczy w dużej mierze „żółtego szlaku”, czyli szlaku 

„Drzewa Puszczy”  i obawy przed jego zniszczeniem. Szlak obecnie jest użytkowany przez 

bardzo wielu pieszych oraz rowerzystów, którzy chcą dotrzeć do Rezerwatu Pokazowego 

Żubrów, nie jadąc szosą.  

„Przekształcenie „żółtego szlaku” w ścieżkę rowerową spowoduje zabranie tej przestrzeni 

pieszym turystom.” 

Według wielu osób bezkonfliktowe połączenie trasy pieszej i rowerowej jest niemożliwe i 

przyczyniłoby się do zabrania tej przestrzeni pieszym. Generowałoby to sytuacje 

konfliktowe pomiędzy różnymi użytkownikami, pieszymi, w tym rodzinami z dziećmi i 

rowerzystami – jednym i drugim dostarczałoby to stresu, a zaletą Puszczy Białowieskiej jest 

spokój. Takie rozwiązanie spotkało się z dużymi obawami głównie dlatego, że ten szlak jest 

intensywnie używany zarówno przez indywidualnych turystów, jak i zorganizowane grupy, 

takie jak np. wycieczki szkolne i przedszkolne, a także seniorów.  

„Niezmiennie spotykamy się z dużym zadowoleniem turystów, zwłaszcza tych z 

ograniczeniami wynikającymi z wieku lub stanu zdrowia, gdyż mogą w krótkim czasie 

zobaczyć zarówno żubry (w rezerwacie pokazowym) jak i stary, naturalny las (spacerując 

żółtym szlakiem)” 

„Atrakcyjnych szlaków pieszych mamy w Puszczy niewiele więc byłaby to wielka strata. Teraz, 

w czasie gdy BPN jest niedostępny często proponujemy ten szlak jako formę zastępczą, 

zamiast wejścia do Rezerwatu Ścisłego. Szlak ten jest poprowadzony przez atrakcyjny, 

wiekowy drzewostan, a sama ścieżka wije się pomiędzy drzewami. Szkoda by było ją zniszczyć 

przez wylanie asfaltu, a podczas budowy na pewno ucierpiałoby też najbliższe sąsiedztwo 

ścieżki. Szlak żółty w połączeniu ze szlakiem Żebra Żubra daje możliwość odbycia ciekawej 

całodziennej pieszej wycieczki, dodatkowo w połączeniu ze zwiedzaniem Rezerwatu 

Pokazowego BPN.” 

** 
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Wśród głosów zabieranych w konsultacjach wybrzmiała również obawa przed brakiem 

koordynacji szeroko pojętych inwestycji turystycznych w regionie, w tym rozwiązań 

rowerowych. Taka sytuacja byłaby utraconym potencjałem, dlatego należy stworzyć spójną 

strategię rozwoju turystyki w regionie.  

„jest potrzeba opracowania dokumentu - jakiejś strategii rozwoju turystyki w regionie P. 

Białowieskiej uwzględniającej również turystykę rowerową. Powinno być tam zaproponowane 

udostępnienie tak szczególnego obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania 

wartości przyrodniczych i kulturowych.” 

** 

Inną znaczącą obawą jest dewastacja przyrody wynikająca z nieumiejętnego zarządzania 

przyrodą oraz możliwość nieuzyskania zgody UNESCO na budowę tej ścieżki. 

„Trasa będzie wymagała ingerencji (całkowitej dewastacji) pasa Puszczy Białowieskiej, będącej 

na liście Dziedzictwa Światowego UNESCO, w tym na długości wielu kilometrów w strefie I i II. 

Jest mało prawdopodobne uzyskanie zgody UNESCO na tak drastyczne naruszenie obiektu, 

zwłaszcza że jest możliwy wariant przebiegu ścieżki rowerowej nie naruszający tych najcenniej 

szych partii lasu” 

„Nadleśnictwa nie stosują również alternatywnych wobec wycinki rozwiązań 

zapewniania  bezpieczeństwa – łamanie, wywracanie, skracanie drzew, usuwanie martwych 

konarów,  zakładanie wiązań…. Zawsze jedynym sposobem wyeliminowania ryzyka jest 

najbardziej  prymitywny sposób – wycięcie drzewa, co powoduje szkody w przyrodzie oraz 

szpeci  krajobraz. Jeśli nadleśnictwa nie zmienią standardów związanych z 

eliminowaniem  zagrożenia ze strony drzew opisane zagrożenie zostanie bardzo 

zintensyfikowane po  zbudowaniu ścieżki” 
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VII.  POTENCJALNE ROZWIĄZANIA  

1. WYKONANIE I NAWIERZCHNIA 

Rozwiązania wymieniane i proponowane przez uczestników konsultacji były zróżnicowane i 

niekiedy wykluczające się. Jedni proponują nawierzchnie gładkie, inni zróżnicowane, jedni 

wspominają o konkretnych materiałach do użycia, inni zaś te materiały wymieniają wśród 

tych, których należy unikać.  

„Aby zapewnić taką dostępność [dla osób niepełnosprawnych] potrzebujemy powierzchni 

gładkiej typu asfalt, ale też nawierzchnie PU (lekkie, przepuszczalne, mrozoodporne). Ścieżki o 

takiej nawierzchni będą nadawać się również dla matek z wózkami. Wydaje mi się, że można 

myśleć również o tym, aby ścieżka miała wystarczającą szerokość na ruch dwukierunkowy lub 

węższe ścieżki po obu stronach drogi. Proponuję do wykonania ścieżki system PERMAVOID, 

który nie wymaga głębokich wykopów. Z powodzeniem były używane w Holandii, Nie niszczą 

istniejących korzeni, dostarczają wodę i tlen, nie niszczą środowiska naturalnego podczas 

budowy.” 

 „Nawierzchnia ścieżki powinna być niejednorodna, bezpieczna, antypoślizgowa.” 

„Aby zapewnić taką dostępność potrzebujemy powierzchni gładkiej typu asfalt, ale też 

nawierzchnie PU (lekkie, przepuszczalne, mrozoodporne).” 

Zarazem pojawiały się głosy sugerujące nawierzchnie naturalne, dobre dla przyrody i 

współgrające z nią. Z całą pewnością wybory będą musiały być dogłębnie przemyślane i 

konsultowane w momencie ich doboru.  

„Ważne dla mnie jest dobre oznakowanie i ewentualne utwardzenie drogi naturalnym 

materiałem (odpada asfalt, beton, kostka, inne sztuczne nawierzchnie).” 

 

2. PĘTLA 

Wiele osób sugerowało nie tyle koncentrowanie się na znalezieniu jednego najlepszego 

wariantu ścieżki, lecz na stworzeniu połączenia proponowanych wariantów. Takie 

rozwiązanie wpłynęłoby na zwiększenie różnorodności i przez to atrakcyjności rozwiązań.  

„Najbardziej korzystne rozwiązanie to połączenie obu wariantów w celu wykonania obwodnicy 

w Hajnówce wokół budynku dworca” 

„Najbardziej odpowiada wariant północny, a jeszcze bardziej połączenie obu wariantów aby 

uatrakcyjnić przebieg. Wyjechać z Hajnówki jedną ścieżką a wrócić drugą.” 

Wiele osób zaznaczało i podkreślało w swoich komentarzach możliwości wykonania trasy 

poprzez stworzenie pętli, dzięki której można w dwie strony przejechać dwiema różnymi 
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drogami. Pojawiały się głosy mówiące o kilku pętlach, co byłoby bardziej interesujące dla 

wszystkich użytkowników, zarówno tych, którzy poruszają się rowerem na co dzień, jak i 

tych, którzy odwiedzają region w celach turystycznych i krajoznawczych.  

„Z punktu widzenia utrzymania zainteresowania ludzi, umożliwienia pętli aby móc jechać i 

wracać różnymi drogami.” 

 „Przebieg ścieżki, jeżeli nie jesteśmy ograniczeni długością najlepiej aby miała kształt owalny, 

czyli aby można było jedna trasą jechać do Białowieży, a inną wracać.” 

Rozwiązanie wielotorowe, tworzące pętle, pozwalałoby na wyprawy jednodniowe z 

Hajnówki i Białowieży dojeżdżając do połowy trasy i powrotu. To skutkowałoby 

równomiernym rozłożeniem ruchu rowerowego, na większej liczbie tras, a nie na jednej 

wahadłowej. 

„ Ruch turystyczny rozkładałby się bardziej równomiernie” 

W celu rozpoczęcia tworzenia sieci tras i różnego rodzaju pętli, zaproponowano stworzenie 

jednego połączenia, aby później na nim nadbudowywać pozostałe. Celem jest stworzenie 

szybkiego połączenia i odnóg odchodzących w różne kierunki.  

„Pozostałe warianty mogą posłużyć w przyszłości do stworzenia sieci ale ten powinien być 

zrealizowany jako pierwszy” 

 

3. INNE TRASY 

 „Najlepszym jest wariant południowy, albo jego modyfikacja, w której cała trasa rowerowa 

poprowadzona zostanie wzdłuż linii kolejowej/energetycznej” 

„Z punktu widzenia ochrony przyrody i długofalowych interesów lokalnych społeczności 

najkorzystniejszy byłby przebieg trasy wzdłuż linii kolejowej Hajnówka-Białowieża. Obok 

torów. po szerokim odlesionym od ponad wieku pasie, Byłoby to bezpieczniejsze niż na trasie 

wzdłuż szosy, gdyż niebezpieczeństwo ze strony przewracających się podczas wichury drzew 

zmalałoby niemal do zera. Byłoby to też bardziej atrakcyjne dla turystów, bo ruch pociągów od 

wielu lat już nie istnieje, Ewentualne przejazdy turystyczne (z zasady okazjonalne) koleją w 

przyszłości mogłyby być dodatkową atrakcją dla rowerzystów. Brak tu spalin przejeżdżających 

samochodów, są piękne widoki, możliwość obserwacji zwierząt, kontemplacji...  

Odsunięta od torów ścieżka rowerowa nie koliduje z ewentualnym ruchem kolejowym” 

** 

„Proponuję na ścieżce rowerowej następującą trasę Hajnowska Kolej Celna – Tryb Hajnowski – 

Zwierzyniecka do Trybu Pojedynackiego – Pojedynacki do Narewkowskiej – Pogorzelce – 

Białowieża” 
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** 

”Rozważyć należy przejście ścieżki rowerowej przy Nieznanym Borze na południową stronę do 

dawnego nasypu kolejki wąskotorowej i dalej stroną południową wzdłuż szosy do Hajnówki – 

od trasy po tej stronie są wolnokulturą !!!” 

** 

„Trasa z Zabłudowia do Wąwosad i Dubin następnie skręcamy do Lipin – Nowa INWESTYCJA 

Dubiny-Lipiny ze ścieżką rowerową i chodnikiem. Następnie na drogę powiatową 1648B 

Hajnówka – Lipiny. Dalej wskakujemy na ścieżkę rowerową od Lipowej w Hajnówce w kierunku 

szpitala powiatowego i Ul. Rakowieckiego też jest ścieżka rowerowa” 

** 

 „Trasa z Hajnówki Trybem Hajnowskim do Trybu Zwierzynieckiego i dalej przez Budy, 

Teremiski, Pogorzelce do Białowieży  

Moje uzasadnienie - z Białowieży do Hajnówki tubylcy czyli zwykli mieszkańcy rowerami nie 

jeżdżą. Ale mieszkańcy "Trójwsi" (jak mi się ta nazwa podoba! Promujcie ją!) już tak. Budy do 

Hajnówki a Pogorzelce do Białowieży. Teremiski w obie strony 😊 Więc jeśli to ma być DDR dla 

"lokalsów" i turystów na kwaterach to raczej właśnie przez Trójwieś. A Tryb Hajnowski już 

nawet jest trochę przystosowany bo są przy ścieżce ławeczki - można odpocząć. Oczywiście to 

za mało ale jakiś początek już jest. Dodatkowo jest to odcinek Green Velo i warto byłoby go 

jako bardzo popularny szlak rowerowy odizolować od ruchu samochodowego na odcinku Budy 

- Białowieża. Na takim przebiegu trasy skorzystają i mieszkańcy i turyści. Ten odcinek może być 

nawet nie jako typowy DDR tylko ze względu na mały ruch pieszy może to być droga pieszo-

rowerowa. Skorzystają mieszkańcy bo będą mieli chodnik i rowerzyści bo będą odizolowani od 

ruchu samochodowego. A jako że to droga pieszo-rowerowa czyli przepisy ruchu drogowego nie 

nakazują rowerzyście jazdy po niej więc amatorzy rowerów szosowych będą mogli jeździć po 

szosie - rowerzyści będą mieć wybór. Oczywiście oprócz samej ścieżki przydałaby się inna 

infrastruktura czyli MORy - Miejsca Odpoczynku (Obsługi) Rowerzystów w części pomiędzy 

Hajnówką a Teremiskami i w samej Białowieży bo przy Drodze Narewkowskiej już są - nawet 

dwa takie punkty i przed Białowieżą przy ścieżce Żebra Żubra też jest” 

** 

„Moim zdaniem należy jeszcze włączyć pod konsultacje kolejny wariant trasy: Tryba 

Hajnowska – Budy – Teremiski – Pogorzelce – Białowieża 

Uzasadnienie: 1. Usprawni komunikację mieszkańców gminy Białowieża i Hajnówka 

użytkujących rowery (dojazdy do pracy, sklepu itp.) 

1. Zwiększy możliwości turystyczne tzw. trójmiasta „wyciągając” część turystów z 

Białowieży, odciążając Białowieżę i aktywizując biznesy pod nią 

2. Ułatwi dostępność rowerową północnej części Puszczy 
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3. Zwiększy bezpieczeństwo ludzi poruszających się trasami między „trójmiastem” a 

Białowieżą 

4. Przebiega po już ustalonej trasie Green Velo 

5. Nie wyklucza, a wręcz byłby to wariant komplementarny do wariantu południowego, 

które razem uatrakcyjniłyby turystykę rowerową w Puszczy” 

** 

 „Proponuję, by ścieżkę rowerową poprowadzić po obecnej drodze nr 689 aż do stacji paliw 

Orlen w Białowieży. Istniejącą zaś drogę nr689 proponuję poprowadzić po istniejącym 

torowisku PKP. Droga mogłaby zaczynać się w Nieznanym Borze i biec do miejscowości Grudki, 

a dalej już do Białowieży w kierunku stacji paliw Orlen. 

Jest to propozycja ścieżki najmniej ingerującej w obecny stan Rezerwatu im. Prof. W. Szafera. 

Nie wymaga wycięcia choćby jednego drzewa z tego cennego obszaru. 

Teren wzdłuż torów jest na tyle rozległy, że daje dużo możliwości na utworzenie parkingów dla 

gości przyjeżdżających. Tak by mogli zostawić swoje auta, a dalszą część drogi do Białowieży 

odbyć rowerami lub elektrycznymi pojazdami transportu publicznego. Mogą to być autobusy 

elektryczne kursujące wahadłowo w takim rozkładzie, który zachęcałby również mieszkańców 

do jak najmniejszego korzystania z aut prywatnych. W celu zachowania istniejącej atrakcji 

turystycznej w postaci przejazdu pociągiem na trasie Białowieża Towarowa – Miejsce Mocy 

można by zachować torowisko na tym odcinku lub na całej długości aż do Hajnówki. Można by 

mieć jednocześnie drogę dla pojazdów kołowych, a w jezdni tory dla lekkich pojazdów 

szynowych. Istnieją takie rozwiązania  i nie są problematyczne w użytkowaniu tak z punktu 

widzenia technicznego jak i bezpieczeństwa uczestników ruch. 

W najbliższych latach należy się spodziewać znacznego wzrostu użytkowników rowerów z 

napędem hybrydowym, wąska ścieżka rowerowa mogłaby w bardzo krótkim czasie okazać się 

niewystarczającą z wielu względów” 

*** 

„Takim szlakiem, z którego piesi korzystają zdecydowanie rzadziej jest szlak „zielony", który 

biegnie równolegle do szosy Białowieża - Hajnówka po jej południowej stronie. Jest to prosty 

szlak, który właśnie z uwagi na tę prostą linię jest znacznie mniej atrakcyjny dla turystyki 

pieszej, a znacznie bardziej przyjazny rowerzystom. Co również istotne, ten wariant ścieżki 

można naturalnie połączyć ze ścieżką rowerową, która już jest w Białowieży, bez konieczności 

prowadzenia jej na drugą stronę jezdni. Są jeszcze inne możliwości - np. poprowadzenie całej 

ścieżki wzdłuż linii nasypu kolejowego, lub przez Pogorzelce, Teremiski, Budy, a następnie 

Trybem Hajnowskim” 

** 
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VIII. UWAGI DOTYCZĄCE KONSULTACJ I  

Spotkania konsultacyjne zostały tak zaplanowane, aby była możliwość bezpośredniej 

wymiany, żeby wszyscy obecni mogli porozmawiać ze wszystkimi. Był czas i miejsce na 

zgłoszenie uwag i zastrzeżeń, podzielenie się swoimi wątpliwościami i przekazanie swoich 

komentarzy i pomysłów. Chciano dać możliwość na zadawanie pytań i toczenia aktywnych 

dyskusji i  wymian. Miało to stworzyć możliwość bycia wysłuchanym, niezależnie od wizji i 

pomysłów.  W trakcie konsultacji pojawiły się głosy i uwagi dotyczące organizacji i samego 

procesu przeprowadzenia konsultacji.  

Pojawiły się pytania o zasadność konsultacji i o intencje organizatorów. Obawiano się o 

konflikt interesów, między innymi o chęć dążenia części organizatorów do realizacji i 

popierania „krótkowzrocznych, doraźnych interesów”, a co za tym idzie pod znakiem 

zapytania stawiano zasadność zapraszania interesariuszy ze strony społecznej do 

angażowania się w proces.  

 „Z informacji umieszczonych na stronie sciezkabialowieska.pl wynika, że "proces konsultacji 

został zainicjowany przez stronę samorządową". Zarówno stanowisko przedstawicieli 

samorządu podczas spotkania online w dniu 12.01.2022, jak i podjęta przez Radę Powiatu 

Hajnowskiego uchwała1, wskazują, że strona samorządowa konsekwentnie forsuje przebieg 

ścieżki rowerowej kolidujący z rezerwatem krajobrazowym im. Władysława Szafera. Podstawą 

do takiego stanowiska jest przekonanie, że za "budowę jak i zarządzanie ścieżką w przyszłości, 

będzie odpowiedzialny jeden zarządca", bowiem planowana ścieżka rowerowa ma gwarancję 

finansowania jedynie jeżeli będzie realizowana w wariancie przebiegającym wzdłuż drogi 

wojewódzkiej Hajnówka-Białowieża. Powyższe oznacza, że proces konsultacji został 

zainicjowany przez samorząd jedynie po to, aby pod pretekstem szerokiej dyskusji ten sam 

samorząd mógł zarekomendować do realizacji jako wariant inwestorski wariant przebiegający 

wzdłuż drogi wojewódzkiej (w odsłonie wariantu północnego).” 

Pojawiały się głosy mówiące o potrzebie zapraszania takich ekspertów, w których 

obiektywizm i kompetencje można by wierzyć i na nich polegać. 

„większość zaproszonych ekspertów wyraźnie promowała „wariant północny” zaplanowany 

„wzdłuż drogi” 

„Dane podawane przez poszczególnych ekspertów różniły się między sobą, nie mieli 

oni  pewności lub otwarcie przyznawali że nie są w stanie na pytania odpowiedzieć.” 

 

Zarazem zgłaszano chęć poznania głosów eksperckich dotyczących sugerowanych 

wariantów, aby mieć możliwość ich porównywania.  
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„Brakuje również wariantu przedstawionego przez ekspertów specjalizujących się 

w  projektowaniu ścieżek. Jak na razie inwestor oraz organizatorzy spotkania nie wykazali 

się  wielką inicjatywą, ograniczając się do dyskusji propozycji społecznych” 

„Nie pozwala na porównanie poszczególnych wariantów (w aspekcie środowiskowym) oraz w 

zw. z tym wskazanie najbardziej korzystnego wariantu na obecnym etapie. W zw. z 

tym  konsultacje wydają się być przedwczesne.” 

 

Zgłaszano potrzebę przedstawienia uczestnikom konsultacji „dotychczasowych ustaleń, 

faktów, możliwych rozwiązań”, parametrów technicznych poszczególnych wariantów, np. 

rodzaju niezbędnej  ingerencji w podłoże, obecność barierek, długość odcinków z 

barierkami oraz konkretnych danych dotyczących stopnia ingerencji w obszary  chronione. 

Zgłaszano potrzebę odpowiedzi na poniższe pytania: 

„- czy realizacja poszczególnych wariantów jest możliwa do realizacji w pasie 

drogowym?  - Czy wiąże się z zajęciem obszaru leśnego, rezerwatów? - Jeśli tak to jaka 

powierzchnia obszaru leśnego, rezerwatów ma być zajęta? - Czy mamy kolizję z drzewami 

w poszczególnych wariantach? Jeśli tak, to z iloma?” 

 

Zgłaszano również uwagi dotyczące wyboru miejsc na spotkania, w szczególności dotyczy 

to organizacji spotkania w Nieznanym Borze, w którym sala była mała, z „niewystarczającą 

liczbą stołów i ciasna, co przy dużej liczbie uczestników, szczególnie w czasach 

„covidowych”, mogło być ryzykowne”. 

*** 

W tym miejscu organizatorzy pragną poinformować, odnosząc się do informacji zwrotnych 

dotyczących konsultacji, że mają świadomość pewnych niedogodności związanych np. z 

salą w Nieznanym Borze. Początkowa lokalizacja, czyli adekwatne miejsce w Białowieży, z 

przyczyn niezależnych od organizatorów, a dotyczy to strefy z ograniczonymi 

możliwościami wjazdu w tym okresie, nie była możliwa do wykorzystania. Niemniej chciano 

zorganizować spotkanie jak najbliżej Białowieży.  

 

Zarazem organizatorzy pragną ponownie podkreślić, że założeniem konsultacji było 

zebranie głosów, potrzeb, obaw i propozycji od interesariuszy, a następnie, na podstawie 

tego materiału zaproponowanie przez niezależnych ekspertów rozwiązań, które 

odpowiadałyby oczekiwaniom. Jest to zaproponowanie kolejności działań, która pozwoli na 

wspólną pracę różnych grup interesariuszy, mimo różnic zdań i przy jednoczesnym 

zadbaniu o szukanie rozwiązań takich, które odpowiedzą na zgłaszane w konsultacjach 

potrzeby w możliwie jak najlepszy sposób.  
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IX. PODSUMOWANIE 

Również w tym procesie konsultacyjnym, jak w większości konsultacji, można by zakończyć 

podsumowaniem, że stworzenie rozwiązania odpowiadającego wszystkim potrzebom i 

niwelującego wszystkie obawy nie jest możliwe. I taka jest prawda. Da się natomiast 

pracować nad rozwiązaniami uwzględniającymi wszystkie potrzeby i obawy w najwyższy 

możliwy sposób i dążyć do rozwiązania może nie idealnego, jednak najlepszego możliwego 

w tych konkretnych warunkach, pomiędzy Białowieżą i Hajnówką, w Puszczy Białowieskiej.   

Z konsultacji wynika, że połączenie rowerowe pomiędzy Hajnówką i Białowieżą powinno 

opierać się na czterech filarach: zwiększenie potencjału szeroko pojętego regionu, komfort 

z korzystania z finalnych rozwiązań, troska o bezpieczeństwo korzystających i 

zaopiekowanie się walorami przyrodniczymi regionu Puszczy Białowieskiej. 

Raport ten, po jego ukończeniu, będzie podstawą do pracy specjalistów troszczących się o 

walory społeczne, biznesowe i przyrodnicze, którzy zaproponują najlepsze możliwe 

rozwiązania. Zostaną one przedstawione najpierw Komitetowi Sterującemu, a następnie 

szerszemu gronu w trakcie spotkania konsultacyjnego zamykającego ten proces. Będą one 

również dostępne na stronie internetowej www.sciezkabialowieska.pl. 

 


