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Streszczenie
Prezentowana koncepcja systemu szlaków opiera się na analizie potrzeb turystów,
możliwościach jakie istnieją w regionie Warmii i Mazur oraz własnych doświadczeniach i
przemyśleniach autora. Ponieważ obecnie nie istnieje w regionie żaden system tworzenia
ani znakowania szlaków, turyści są niedoinformowani, gubią się na źle oznakowanych lub
nie odnawianych szlakach a stan taki nie sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku
regionu. Ponadto ludność miejscowa ma wciąż kłopoty z poczuciem tożsamości lokalnej.
Proponuję przyjąć koncepcję krótkich szlaków w formie pętli o długości od 20 do 50
km oraz jeden obowiązujący system ich znakowania. Szlaki takie najbardziej odpowiadają
obecnemu zapotrzebowaniu, ponieważ na koniec wycieczki umożliwiają powrót do miejsca
z którego turysta wyruszył, a tam właśnie najczęściej zostawił samochód lub ma nocleg.
Szlaki będą służyć zarówno turystom jak też ludności miejscowej, która dzięki temu będzie
poznawać swoją małą ojczyznę i bardziej się z nią utożsamiać.
Drugim elementem systemu jest mocno rozbudowana, dostępna przez internet
aktualizowana baza informacji o szlakach. Ma ona umożliwiać uzyskanie wszelkich
informacji o ważnych dla turysty miejscach na szlakach oraz pomóc w zaplanowaniu
wycieczki.
Wdrożenie systemu wymaga nakładów finansowych na zaprojektowanie szlaków,
stworzenie bazy danych, oraz promocję w mediach – cały ten proces zajmie kilka lat. W
tym czasie gminy muszą same zadbać o fundusze na oznakowanie i sukcesywnie
oddawać do użytku kolejne szlaki.
Gdy system ten zostanie już zbudowany jego podtrzymanie gwarantuje lokalne
lobby turystyczne poprzez finansowanie internetowej bazy danych oraz nacisk na gminy, z
których każda mając na swoim terenie około 100 km szlaków, jest w stanie z własnego
budżetu co roku je konserwować.
Proponowany system szlaków będzie niepowtarzalnym walorem regionu, który
ułatwi rozwój turystyki na obszarach wiejskich oraz niskim kosztem znacznie podniesie
atrakcyjność rejonów uznawanych dotychczas za mocno zaniedbane.
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WSTĘP
Odwiedzając Europę Zachodnią, czy Skandynawię zaskakują nas przyjęte tam
rozwiązania komunikacyjne, ich przemyślane rozplanowanie i spójny systemem.
Podziwiamy na przykład system ścieżek rowerowych na Bornholmie, utwardzone,
wyłącznie dla rowerów, ciągnące się wzdłuż niemal wszystkich dróg asfaltowych. Nie ma
tam jednak ani jednego oznakowanego szlaku rowerowego. Turysta musi więc sam ustalić
sobie trasę na podstawie mapy i po drodze
pilnować czy dobrze jedzie. W regionach
turystycznych krajów zachodnich
wyznaczono wiele kilometrów dobrze
przygotowanych, ale przez to sztucznych
ścieżek rowerowych. Obecne trendy w
turystyce sprzyjają naturalności,
autentyczności i aktywności bliżej dzikiej
natury. Wielu turystów ma już dość
nienaturalnych atrakcji przygotowanych

Oznakowanie ścieżek rowerowych na Bornholmie

specjalnie dla nich i nastawionych na
komercję. Turyści chcą zobaczyć mieszkańców w ich autentycznym otoczeniu, tam gdzie
oni naprawdę mieszkają, chcą nawiązywać z nimi kontakty i poznawać jak żyją.
Czym będziemy zachęcać turystów, jeśli nasze szlaki będą wyglądać tak samo jak
ścieżki rowerowe Europy Zachodniej? Na szczęście mamy jeszcze sporo zarośniętych
trawą dróg polnych, drogi leśne, na których zawsze można znaleźć tropy dzikich zwierząt
oraz wąskie dróżki asfaltowe obsadzone szpalerami starych drzew, prowadzące do
małych wiosek malowniczo położonych wśród pól i lasów. Podróżowanie drogami, którymi
na co dzień od lat ludzie dojeżdżają do pracy, do szkoły, do kościoła, niesie ze sobą
zupełnie inne walory krajoznawcze, niż asfaltowa ścieżka pomiędzy budkami z pamiątkami
i napojami.
Najbardziej cenioną cechą waloru turystycznego jest jego niepowtarzalność. Dobrze
oznakowane szlaki prowadzące zwykłymi drogami, od wsi do wsi, przez pola, przez lasy,
nad jezioro mogą stanowić najlepszy produkt turystyczny naszego regionu. Wykorzystajmy
więc to co mamy, a czego nie ma reszta Europy, jest to dla nas ogromna szansa, którą
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szkoda byłoby zmarnować.
Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązania systemowe szlaków rowerowych dla
całego województwa. Nie ma w Polsce spójnego systemu znakowania szlaków
rowerowych, Instrukcja PTTK dotyczy wyłącznie szlaków administrowanych przez PTTK a
Prawo o Ruchu Drogowym reguluje bardzo ogólnie znaki jedynie szlaków rowerowych.
Prezentowana tu koncepcja określa takie zasady projektowania systemu szlaków
rowerowych, jakie są najbardziej optymalne z punktu widzenia turystów, właścicieli bazy
turystycznej, władz lokalnych, zasad zrównoważonego rozwoju oraz aktualnych trendów w
turystyce.
ISTNIEJĄCY SYSTEM SZLAKÓW ROWEROWYCH NA WARMII I MAZURACH
Mamy obecnie w regionie coraz
więcej organizacji, związków, zrzeszeń i
fundacji zajmujących się szeroko rozumianą
turystyką. Z szacunkowych wyliczeń wynika,
że pod koniec lat 90-tych wyznaczono i
oznakowano w regionie kilka tysięcy
kilometrów szlaków rowerowych. Ogromna
większość oznakowana została
nieprawidłowo (różne wzory znaków,

Niestandardowe oznakowanie szlaku
rowerowego w gminie Spychowo

nietrwałe farby, niestaranność wykonania).

Niestandardowe oznakowanie szlaku
rowerowego w gminie Mrągowo

Niestandardowe oznakowanie szlaku
rowerowego w gminie Olsztynek
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Niestandardowe oznakowanie szlaku
rowerowego w gminie Nidzica

Niestandardowe oznakowanie szlaku
rowerowego w gminie Lubomino

Większość z nich nigdy nie była inwentaryzowana ani konserwowana. Ponadto,
niejednokrotnie nie sporządzano do nich żadnej dokumentacji.
Niestaranne oznakowanie powoduje, że jeśli choćby jeden znak szlaku stojący na
rozdrożu jest nieczytelny albo zostanie zniszczony, to szlak należy uznać za nieczynny.
Turysta nieznający terenu, prawdopodobnie zabłądzi w takim miejscu, a gdy powróci do
domu, z pewnością zaplanuje następny urlop zupełnie gdzie indziej.
Na terenie województwa istnieje co najmniej kilka systemów znakowania szlaków
rowerowych i panuje w tej dziedzinie zupełny bałagan. Dlatego też należy niezwłocznie
zadbać o uporządkowanie szlaków w całym regionie. Przede wszystkim należy
zrewitalizować szlaki oznakowane prawidłowo i zlikwidować szlaki oznakowane źle.
AKTUALNE FORMY TURYSTYKI ROWEROWEJ
Turystów rowerowych można podzielić na 5 podstawowych grup:
1. Turyści tras jednodniowych - wybierają szlaki o długości możliwej do pokonania w
jeden dzień (20 - 50 km) i chcą powrócić do miejsca, z którego wyjechali, ponieważ
mają tam nocleg, stamtąd wypożyczyli rowery lub pozostawili tam samochód;
niektórzy decydują się pojechać wraz z rowerami pociągiem, jednakże tak planują
wycieczki, by wrócić na noc w miejsce, z którego wyruszyli. Tacy turyści są
zainteresowani oznakowanymi szlakami oraz wszelkimi ciekawymi obiektami, jakie
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można spotkać po drodze.
2. Turyści tras długodystansowych - wędrują oni z sakwami przypiętymi do rowerów, w
których mają cały niezbędny sprzęt biwakowy, dzięki czemu mogą nocować
codziennie w innym miejscu. Są oni dobrze przygotowani do drogi, mają dobre
mapy i używają odbiorników GPS - przeważnie nie są zainteresowani szlakami
znakowanymi i odwiedzają tylko bardzo znane atrakcje turystyczne, bądź obiekty
związane z określonym profilem tematycznym.
3. Turyści zorganizowani - również jadą głównie na długie trasy, jednakże cały ich
bagaż wiezie autobus z przyczepą na rowery. Mają oni wynajętego przewodnika,
który prowadzi ich dobrze wybraną trasą i zna teren. Również oni nie są
zainteresowani oznakowanymi szlakami.
4. Turyści długodystansowi bez sprzętu biwakowego i autokaru - z pewnością obecnie
najmniejsza ilościowo grupa. Korzystają oni z bazy noclegowej na trasie,
podróżując jedynie z minimalnym podstawowym bagażem osobistym. Mogą być
zainteresowani oznakowanymi szlakami, o ile wcześniej potwierdzą jego
przejezdność, zazwyczaj również mają dobrze przygotowaną trasę, związaną z
zarezerwowanymi wcześniej noclegami.
5. Turyści nastawieni na przejechanie jak największej ilości kilometrów. Przeważnie
jeżdżą oni szosami, raczej mało zainteresowani są walorami regionu. Liczą się
głównie dziesiątki pokonanych kilometrów. Używają rowerów szosowych, są
odpowiednio ubrani i wyposażeni. Bardzo rzadko korzystają z oznakowanych
szlaków turystycznych.
Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że ogromna większość
zainteresowanych turystyką rowerową, zarówno mieszkańców regionu, jak i turystów
przyjezdnych, zalicza się do pierwszej z wymienionych grup. Do tej grupy należy również
młodzież szkolna, zarówno z miejscowych szkół, jak też ci, którzy mogą przyjechać z
rowerami pociągiem. Również chętnie skorzystają oni z dobrze oznakowanych i opisanych
szlaków, jako doskonałej lekcji geografii, historii czy przyrody. Trudno określić procentowy
udział turystów w poszczególnych grupach, jednakże bezsprzecznie oznakowanych tras
potrzebują głównie turyści z pierwszej grupy.
Właściciele i zarządcy znanych mi baz turystycznych potwierdzają, że odwiedzający
nas coraz liczniej turyści aktywni, często pytają: jak dojechać rowerem do następnej wsi
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ciekawą i bezpieczną trasą? jak objechać jezioro? gdzie można pojechać tak, by zobaczyć
coś ciekawego w okolicy? Chcą przy tym oczywiście wrócić do miejsca, gdzie mają nocleg
lub tam, gdzie zostawili samochód, a przy tym nie wracać tą samą drogą. Turyści
zaczynają już nawet wybierać obiekty turystyczne pod kątem możliwości uprawiania
turystyki rowerowej w okolicy. Niektóre obiekty turystyczne proponują mapki okolicy z
naniesioną trasą. Nie jest to wygodne rozwiązanie, świadczy jednak o rosnącym
zapotrzebowaniu na szlaki przygotowane wyłącznie dla turystów rowerowych.
Nowoprojektowane szlaki, muszą spełniać potrzeby jak najszerszej grupy turystów.
W ciągu ostatnich 20 lat turystyka
rowerowa przeszła ogromne
przeobrażenia, głównym ich motorem była
zwiększająca się dostępności rowerów
oraz możliwości ich transportu na
bagażnikach samochodowych. Zmieniają
się również preferencje turystów co do
sposobu poznawania kraju na rowerze.
Jakich turystów należy się spodziewać w
Szlak rowerowy w gminie Ostróda

najbliższych latach przedstawił w swoim

wykładzie „Nowa turystyka i nowi turyści - wyzwania XXI wieku” dr Zygmunt Kruczek z
Instytut Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Poniżej
zamieściłem jego fragmenty:
„PROGNOZOWANE ZMIANY W ZACHOWANIU TURYSTÓW:
- niezależność (samodzielność),
- zwiększona aktywność, chłonność świata i różnych kultur,
- wzrost liczby wyjazdów w ciągu roku kosztem ich długości,
- wrażliwość na problemy środowiska przyrodniczego i społecznego.
TURYSTYKA PRZYRODNICZA
- powrót do natury będzie ważnym hasłem promującym wyjazdy do miejsc o możliwie nie
przekształconej przyrodzie.
- w najbliższych latach szczególnie szybko rozwijać się będzie segment pobytów „na łonie
przyrody”.
- mniejszą rolę będzie odgrywał segment na pograniczu „ekspedycji” do
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najatrakcyjniejszych przyrodniczo miejsc na świecie.
- przewiduje się również wzrost zainteresowania przyrodniczą turystyką edukacyjną
(przeznaczoną głównie, choć nie tylko, dla młodzieży).
NOWE TRENDY W TURYSTYCE KULTUROWEJ
- stała się już dominującą a nie niszową formą współczesnej turystyki,
- wg UN WTO to 37% ruchu turystycznego,
- wg Instytutu Turystyki 45% przyjeżdżających do Polski turystów deklaruje zwiedzanie,
jako główny cel wizyty.”
Z cytowanych informacji wynika, że turystyka rowerowa może stać się najbardziej
odpowiednią formą poznawania regionu zarówno od strony przyrodniczej jak i kulturowej.
KONCEPCJA OGÓLNA SZLAKÓW ROWEROWYCH
Szlaki turystyczne zostały stworzone, aby umożliwić turystom poznawanie kraju,
prowadząc ścieżkami, drogami leśnymi i polnymi, rzadziej asfaltowymi. Mają one za
pomocą odpowiedniego oznakowania prowadzić turystę tak, by z łatwością trafił do
najciekawszych krajoznawczo miejsc bez potrzeby kontrolowania drogi na mapie oraz bez
obawy, że zabłądzi. Turysta nie powinien szukać szlaku, to szlak poprzez właściwie
umieszczone oznakowanie musi „pilnować turystę”, ma on wtedy poczucie
bezpieczeństwa i dzięki temu lepiej wypoczywa.
Pierwsze szlaki piesze na terenie
naszego kraju wyznaczono ponad 120 lat
temu w górach. Zgodnie z pierwotną
koncepcją szlaki powinny umożliwiać
dotarcie do najciekawszych punktów
topograficznych i obiektów
krajoznawczych, przebiegać najkrótszą
drogą, zaczynać i kończyć się w węzłach
komunikacji publicznej lub w okolicy baz
noclegowych. Obecnie zasady te wciąż

Szlak o walorach widokowych w gminie Miłakowo

mogą mieć zastosowanie do szlaków pieszych, jednak nie można ich ekstrapolować w
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całości na szlaki rowerowe.
Największą grupę użytkowników szlaków stanowią turyści jednodniowi – zarówno
miejscowi jak i przyjezdni, dla nich przede wszystkim powinniśmy stworzyć sieć
oznakowanych szlaków. Ponieważ turysta jednodniowych wycieczek chce powrócić do
miejsca startu, sposób prowadzenia szlaku musi to uwzględniać.
Podczas planowania trasy przede wszystkim bierzemy pod uwagę bezpieczeństwo
turysty a zaraz potem miejsca szczególnie atrakcyjne krajoznawczo. Należy jednak
pamiętać o możliwościach kondycyjnych i technicznych przeciętnego turysty. Wycieczka
jednodniowa powinna trwać nie więcej niż 6 do 8 godzin. Wybierając drogi gminne i leśne,
które czasem zmuszają do zejścia z roweru, wprowadzamy turystę w ciekawsze, bardziej
odludne miejsca, w których nie spotka on często przez kilka kilometrów ani jednego
człowieka. To bardzo uatrakcyjnia wycieczkę, ale też zmniejsza jej średnią prędkość.
Dlatego też trasy trudniejsze, prowadzone po nieutwardzonej nawierzchni, zróżnicowane
wysokościowo, powinny być stosunkowo
krótsze.
Bardzo ważne jest bezpieczeństwo
turysty, należy więc unikać bezwzględnie
dróg międzynarodowych, ograniczyć do
niezbędnego minimum przejazdy odcinkami
dróg krajowych i starać się nie używać
bardziej ruchliwych dróg powiatowych.
Niestety, niektóre odcinki dróg gminnych są
Przykład odpowiedniej drogi na szlak rowerowy

trudno przejezdne nawet dla rowerzystów i
należałoby je naprawić.

Przewożenie rowerów sprawia dużo kłopotów, szczególnie środkami komunikacji
zbiorowej. W Polsce prawie wyłącznie kolej oferuje taką usługę. Nawet jeśli jest możliwość
przewozu roweru pociągiem, to jest to dla turysty bardzo uciążliwe, szczególnie gdy rower
obciążony jest bagażem. Podczas planowania nowych szlaków raczej nie należy łączyć
proponowanego przejazdu szlakiem z przejazdem powrotnym koleją. Może się bowiem
zdarzyć, że nie uda się turystom wsiąść wraz z rowerami do przepełnionego w sezonie
pociągu.
Na Warmii i Mazurach mamy szczególnie dużo wartościowych przyrodniczo
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obszarów chronionych. Jest to jeden z głównych atutów odróżniających nasz region od
innych. Lasy, jeziora, rezerwaty przyrody i obszary chronionego krajobrazu, właściwie
wykorzystane z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, mogą przynieść wiele
korzyści gospodarczych zarówno dla całego regionu, jak i poszczególnych jego
mieszkańców.
Należy umożliwić turyście poznanie przyrodniczo wartościowych zakątków regionu,
jednakże w taki sposób, aby ich nie zniszczyć. Dlatego też każdy projekt musi zostać
skonsultowany z Administracją Lasów Państwowych lub Wojewódzkim Konserwatorem
Przyrody. W myśl zasad ochrony lasu, powinniśmy koncentrować i kanalizować ruch
turystyczny na obrzeżach zwartych kompleksów leśnych. Znajomość terenu, oraz wiedza
leśników jest niezwykle cenna i powinna być wykorzystana już na etapie projektowania
szlaków. Ponadto przy współpracy z Lasami Państwowymi warto byłoby stworzyć na
szlakach miejsca postoju, gdzie turysta mógłby odpocząć, a jednocześnie dowiedzieć się
czegoś o lesie z zamieszczonych tam tablic dydaktycznych.
Nie mniej atrakcyjne turystycznie są zabytki kultury materialnej, których również
mamy w regionie wiele. Są to zamki kapituły warmińskiej, zamki biskupie oraz
pokrzyżackie, kościoły, z których część
zostało wybudowanych jeszcze w
średniowieczu oraz całe mnóstwo założeń
pałacowo-parkowych i dworsko-parkowych,
które coraz częściej są odbudowywane i
udostępniane do zwiedzania. Ich
gospodarze najczęściej sami dbają o
umożliwienie eksploatacji turystycznej.
Dlatego na etapie projektowania szlaków,
należy również je uwzględniać oraz

Szlaki rowerowe przy kościele w Głotowie k.
Dobrego Miasta

konsultować możliwości zwiedzania z ich

właścicielami lub administratorami. Dotyczy to zarówno tych już odrestaurowanych
obiektów, jak i tych, które nadal pozostają w ruinie. Poprowadzenie w ich pobliżu szlaku
rowerowego może stać się bodźcem do ich odbudowy i wykorzystania turystycznego.
Na dalszym etapie należałoby stworzyć sieć szlaków pieszych i konnych
skomunikowanych ze szlakami rowerowymi oraz wyznaczyć dodatkowe szlaki spacerowe,
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które mogą służyć również do uprawiania, zdobywającego w ostatnim okresie coraz
większą popularność, Nordic Walking'u.
KONCEPCJA SZCZEGÓŁOWA SZLAKÓW ROWEROWYCH

Koncepcja zakłada stworzenie szlaków rowerowych w formie pętli, zaczynających
się i kończących w głównych miejscowościach gminy. W miarę możliwości powinny one
jak najmniej wychodzić poza granice gmin, co ułatwi administrowanie nimi. Szlaki te będą
przebiegać obok najciekawszych krajoznawczo miejsc oraz przez główne miejscowości
turystyczne gminy. Dzięki temu mieszkańcy lub przebywający tam turyści będą mogli
łatwiej z nich korzystać. Każdy, wyznaczony w ten sposób szlak, można bowiem
zacząć w dowolnym punkcie i wrócić w to samo miejsce po przejechaniu całej pętli.
Szlaki powinny stykać się, zbliżać lub nawet biec w niektórych fragmentach równolegle ze
szlakami sąsiednich gmin, dzięki czemu będą one tworzyć spójny, skorelowany system, a
bardziej wytrwali i odważni turyści będą dzięki temu robić dłuższe wycieczki, zmieniając
szlaki w różnych kombinacjach.
Turyści „dalekobieżni” również mogą korzystać z takich szlaków przejeżdżając
część pętli, zmieniając szlak przejeżdżać
do sąsiedniej gminy, a następnie do
kolejnej i tak dalej aż do wyznaczonego
sobie celu.
W uzasadnionych sytuacjach
należy zaprojektować tzw. szlaki
łącznikowe, nie będące pętlami, jednak
łączące pętle w taki sposób, by z ich
pomocą można było również robić
wycieczki w formie pętli korzystając z
kilku szlaków. Szlaki łącznikowe mogą

Szlak rowerowy na terenie gminy Gietrzwałd

też umożliwiać dotarcie do szczególnie atrakcyjnych miejsc, jeśli nie udało się tam
poprowadzić pętli.
Istniejące szlaki dalekobieżne należy wpleść w projektowany system, można je
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przeprojektować dostosowując do nowego systemu lub należy je zlikwidować.
Bezwzględnie należy przyjąć jeden system znakowania szlaków oparty o
obowiązujące przepisy i rozpropagować go
poprzez ulotki rozdawane w punktach
informacji turystycznej oraz dołączane do
turystycznych map. Oznakowanie musi być
regularne, pełne i nie budzące wątpliwości co
do przebiegu szlaku. Wiedza o znakach
szlaków turystycznych powinna być również
włączona do programu szkół podstawowych.
System taki stworzony został z inicjatywy
Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego i znany jest pod nazwą
Księgi Znakarskiej Warmii i Mazur. Zawiera
on wszystkie zasady dotyczące projektowania,

Prawidłowe znaki szlaków rowerowych

znakowania i utrzymywania wszystkich nizinnych znakowanych szlaków turystycznych.
Administratorem szlaku powinien być właściwy Urząd Gminy lub Powiatu, przy
czym każdy szlak, bez względu na przebieg terytorialny, musi mieć jednego
administratora. Do jego zadań należy przegląd stanu oznakowania (inwentaryzacja) oraz
uzupełnianie oznakowania szlaku (konserwacja) co najmniej raz w roku. Stan utrzymania
oznakowania oraz wyposażenia szlaków w infrastrukturę stanowi wizytówkę gminy.
Dobrze utrzymane szlaki świadczą o zaangażowaniu władz gminy w rozwój świadomości
tożsamości lokalnej, a także o zaangażowaniu w rozwój sektora turystycznego. To bardzo
ważne zadanie dla samorządów lokalnych, ponieważ od sposobu jego realizacji zależy
powodzenie projektu w całym regionie. Istotne jest by włodarze gmin mieli świadomość, że
powszechne użytkowanie szlaków nie zacznie się od razu po ich oznakowaniu. Dopiero po
kilku latach, o ile szlaki będą co roku konserwowane a informacje o nich będą dostępne w
mediach oraz wszystkich punktach obsługi turystycznej, będzie można uznać za sukces
jeśli ruch turystyczny na szlakach będzie zauważalny. Dopiero z czasem gdy informacja o
dobrze oznakowanych szlakach rozejdzie się wśród zainteresowanych zaczną one
przynosić korzyści lokalnym przedsiębiorcom turystycznym.
Pomimo wzrastającej w społeczeństwie świadomości pożyteczności szlaków
12

Zachodniomazurskie Stowarzyszenie Przewodników

turystycznych, wciąż zdarzają się przypadki niszczenia oznakowania na szlakach. Należy
więc w taki sposób umieszczać oznakowanie, by było one trudne do zniszczenia oraz
nieatrakcyjne do kradzieży. Projektowanie nowych szlaków to praca wymagająca
doskonałej znajomości terenu oraz rzetelnej wiedzy o obiektach krajoznawczych, dlatego
też powinni je wykonywać licencjonowani przewodnicy turystyczni, mający doświadczenie
w turystyce rowerowej.
Ponieważ rowery dostępne obecnie na rynku nie są przeznaczone do uprawiania
nizinnej turystyki rowerowej na szlakach turystycznych proponuję propagować
dostosowanie rower typu Trekking zmieniając mu opony na jak najszersze (n.p. 2,30') o
płytkim bieżniku. Z moich doświadczeń wynika, że jest to najbardziej odpowiedni sprzęt na
szlaki Warmii i Mazur.
Ponad 30 szlaków
zaprojektowanych według przedstawionej
powyżej koncepcji, zostało oznakowanych
w ciągu ostatnich kilku lat na terenie 10
gmin województwa warmińskomazurskiego. Cieszą się one rosnącą
popularnością oraz bardzo pozytywnym
odbiorem ze strony turystów. Praktycznie
od wczesnej wiosny do późnej jesieni, a

Odcinek wspólny trzech szlaków w gminie Ostróda

nawet przy bezśnieżnej zimie, szlaki znajdują wielu użytkowników. Pokazuje to, jak duże
jest zapotrzebowanie na taki produkt turystyczny.
Internetowa baza danych o szlakach rowerowych
Bardzo ważną częścią całego systemu jest stworzenie internetowej, elastycznej
bazy danych, w której gromadzone będą informacje o wszystkich szlakach turystycznych
regionu oraz wszelkie dodatkowe informacje, jakie mogą być przydatne turyście
korzystającemu ze szlaków. Portal taki powinien umożliwiać wyświetlanie danych w
sposób interaktywny z mapki lub opisu również w formacie „do druku”. Umożliwi to
przygotowanie sobie wcześniej całej wycieczki poprzez wydrukowanie przebiegu trasy,
oraz pełnych informacji o mijanych obiektach wraz ze zdjęciami. Serwis powinien zawierać
13
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następujące informacje:
- nazwa szlaku
- kolor szlaku
- opis skrócony
- opis pełny
- długość szlaku

Szlaki rowerowe na terenie gminy Łukta
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- mapka z zaznaczonym szlakiem oraz ważnymi punktami na trasie
- orientacyjny czas przejazdu bez przystanków
- plik do pobrania śladu GPS w kilku formatach
- ocena stanu oznakowania
- data ostatniej inwentaryzacji szlaku
- pole: „dodaj komentarz”
- pole: "oceń szlak"
- informacje o administratorze i ew. właścicielu szlaku
Zbieranie informacji do internetowej bazy danych powinno odbywać się na etapie
projektowania szlaków. Ponieważ jednak standardowa dokumentacja nie zawiera ich aż
tyle, w zleceniu wykonania projektu szlaku należy zawrzeć odpowiednią klauzulę,
rozszerzającą elementy dokumentacji o dodatkowe dane. Dokumentacja taka będzie
droższa i z pewnością jej przygotowanie pochłonie więcej czasu, jednakże po jej
zakończeniu od razu można wprowadzić gotowe dane na odpowiednią stronę internetową.
Wszystkie informacje o szlakach muszą być aktualizowane co najmniej raz w roku –
szczególnie w części zawierającej ocenę stanu szlaku. Powinny być one przekazywane
przez urzędy gmin, które i tak co roku będą zlecać inwentaryzację każdego szlaku.
Wystarczy więc zawrzeć w umowie o wykonanie inwentaryzacji, punkt obligujący do
kontroli również dodatkowych danych o szlaku.
Finansowaniem serwisu internetowego po wdrożeniu projektu powinny zająć się
Lokalne Organizacje Turystyczne. Zrzeszają one podmioty, które czerpią korzyści z
turystyki. W ich interesie jest zatem, by portal z informacjami działał jak najlepiej i był na
bieżąco aktualizowany. W ten sposób serwis internetowy nie będzie wymagał dalszego
finansowania z zewnątrz.
KORZYŚCI PŁYNĄCE Z REALIZACJI KONCEPCJI SZLAKÓW ROWEROWYCH
NA WARMII I MAZURACH
Korzyści dla ludności lokalnej
Związek mieszkańców z ziemią na
której żyją, szacunek do niej i dbałość o
zachowanie naturalnych jej walorów, ma
15
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ogromne znaczenie w procesie rozwoju obszarów wiejskich. Niezwykle ważnym bodźcem
do aktywizacji społeczności lokalnych jest poczucie tożsamości lokalnej. Jednym ze
sposobów podniesienia poziomu tożsamości lokalnej jest zainteresowanie poznawaniem
walorów krajoznawczych okolicy zamieszkania. Możliwość taką stwarzają szlaki
rowerowe, którymi w ramach wypoczynku weekendowego, mieszkańcy regionu będą
poznawać swoją najbliższą okolicę.
Rowerami jeżdżą wszyscy – od dzieci, poprzez młodzież, dorosłych do emerytów,
którzy szczególnie upodobali sobie ten sposób zachowania zdrowia i kondycji. Wiele osób
w wieku produkcyjnym chętnie wybrałoby się również na jednodniową wycieczkę
rowerową, zarówno z dziećmi, jak też sami. Niestety nie znając dróg, ani nie mając
informacji o atrakcyjnych miejscach, ograniczają się oni do najbliższych dróg asfaltowych,
coraz bardziej niebezpiecznych z powodu zwiększającego się sukcesywnie natężenia
ruchu kołowego. Często niestety też zmuszeni są wracać tą samą drogą, obawiając się
zapuszczać w nieznane im ścieżki. Dostępne mapy wciąż często są nieaktualne,
niedokładne lub wręcz mylące, a jedna pomyłka kończąca się utknięciem w nieistniejącej
drodze, na długo zniechęca do poszukiwań nowych tras. Ponadto, nie wszyscy potrafią
korzystać z map, a stare szlaki, często oznakowane są nieprawidłowo bądź niekompletnie
i dawno nie były odnawiane.
Nieprawdą jest, że mieszkańcy wsi znają doskonale swoją okolicę. Projektując lub
znakując szlaki niejednokrotnie spotykałem osoby w wieku „około emerytalnym”, które
prawie całe życie spędziły nie wyjeżdżając poza swoją wieś. A jeśli nawet znają trochę
dalszą okolicę, to z czasów młodości, bo pracując, zajmując się domem i wychowywaniem
dzieci nie mieli czasu zwiedzać nawet własnej gminy. Stworzenie sieci szlaków oraz
propagowanie tego rodzaju turystyki bez wątpienia podniesie poziom tożsamości lokalnej
wśród mieszkańców. Będą oni wiedzieć więcej o swojej najbliższej okolicy oraz regionie i
utożsamiać się z jego historią.
Większość mieszkańców naszego
regionu stanowi ludność napływowa i choć
dorasta już kolejne pokolenie tu urodzonych,
to niski poziom świadomości tożsamości
lokalnej wciąż przenoszony jest w drodze
wychowania społecznego na znaczącą
16
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części młodego pokolenia.
Turyści aktywni starają się dowiedzieć jak najwięcej o ciekawostkach regionu, który
odwiedzają. Jeśli informacje o ciekawych miejscach, do których można z łatwością dostać
się samodzielnie szlakiem rowerowym, będą płynąć zarówno od pracowników informacji
turystycznej, od właścicieli gospodarstw agroturystycznych, jak i od Pani w sklepie, to ich
wiarygodność z pewnością zachęci turystów do odwiedzenia tych miejsc rowerem.
Koncepcja szlaków w formie jednodniowej pętli, adresowana jest więc również do
mieszkańców regionu którzy, jak wynika z moich obserwacji, coraz częściej wybierają się
na wycieczki rowerowe po okolicy. Dotyczy to nie tylko mieszkańców miast, ale też coraz
częściej mieszkańców wsi.
Korzyści dla turystów
Wyznaczone szlaki rowerowe mogą służyć w takim samym stopniu mieszkańcom
regionu, jak też odwiedzającym region turystom, umożliwiając aktywny wypoczynek oraz
korzystanie z krajoznawczych walorów regionu. Ponieważ rowerami jeżdżą zarówno dzieci
jak i emeryci, a posiadanie roweru nie jest już luksusem, przy odrobinie działań
promocyjnych, wkrótce odwiedzający nas turyści będą zwiedzać nasz region rowerami bez
względu na wiek.
Koncepcja tworzenia szlaków gminnych w formie pętli najbardziej odpowiada
zmieniającemu się na nie zapotrzebowaniu. Dzisiejszy turysta jest raczej wygodny, nawet
amatorzy szkoły przetrwania chcą wrócić po zabawie w terenie, do przytulnego pokoju z
prysznicem. Turysta aktywny, poszukujący potencjalnego miejsca na urlop szuka czegoś
zaskakującego, innego, nowego i niepowtarzalnego. Chce przy tym móc samodzielnie
poznawać okolice obiektów noclegowych, z których korzysta i nie być związanym
narzuconym mu zbyt szczegółowym programem, jednakże propozycja skorzystania ze
szlaku musi stanowić spójną całość i umożliwiać powrót do punktu wyjścia. Proponując
sieć szlaków rowerowych, umożliwiamy mu ich samodzielny wybór i nie narzucamy kiedy i
jak ma nimi jeździć. Jednocześnie zapewniamy bezpieczne dotarcie do celu, bez
przewodnika i konieczności dołączenia do grupy.
Wielu turystów nie lubi zmieniać noclegów, ponieważ wiąże się to z trudem
pakowania i rozpakowywania bagażu, trzeba znów jechać samochodem i czasami stać w
korkach. Jeśli zaproponujemy i umożliwimy turyście możliwość przejechania co najmniej
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kilku tras rowerowych oznakowanymi szlakami, to nie będzie on miał powodu, by szukać
innych atrakcji. A jeśli będzie zadowolony z tych wycieczek, to wróci tu w następnym roku
przywożąc krewnych i znajomych.
Korzyści dla właścicieli bazy turystycznej
Właściciele bazy noclegowej stanowczo preferują dłuższe pobyty turystów. Jeśli
będą oni mogli zaproponować więcej możliwości aktywnego spędzenia czasu, to turysta
nie będzie szukał innego miejsca na pozostałą część urlopu. Umożliwią to pobliskie szlaki
rowerowe, którymi turysta będzie mógł powrócić na kolację i nocleg. Z czasem bazy
turystyczne będą oferowały usługę przewiezienia turystów wraz z rowerami do nieco
dalszych szlaków, co może poszerzyć ich ofertę i w konsekwencji wydłużyć okres pobytu
turystów w jednym obiekcie.
Pracownicy każdego obiektu turystycznego muszą orientować się, jak funkcjonuje
system szlaków rowerowych w regionie, powinni znać przynajmniej okoliczne szlaki oraz
mieć przygotowane propozycje różnych tras, które będą przedstawiać w zależności od
wymagań i możliwości klienta. Jest to warunek konieczny by system funkcjonował zgodnie
z założeniami.
Korzyści dla środowiska przyrodniczego
W rejonach szczególnie obciążonych ruchem turystycznym już od dawna leśnicy i
myśliwi narzekają na zbyt silną penetrację
zwartych kompleksów leśnych. Jedni turyści
mają do dyspozycji odbiorniki GPS, inni
posługują się odtajnionymi wojskowymi
mapami, a jeszcze inni po prostu błądzą
poruszając się źle oznakowanymi drogami i
szlakami. W każdym z tych przypadków
wchodzą oni coraz głębiej w las, płoszą
zwierzynę leśną, niszczą ściółkę, palą
ogniska i zostawiają śmieci. Wszystko to w

Poza szlakiem - wyłącznie z przewodnikiem
konsekwencji negatywnie odbija się na całym ekosystemie leśnym.
Mając do dyspozycji dobrze oznakowane szlaki, prowadzące również przez tereny
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leśne, turyści nie będą mieli potrzeby poszukiwania innych dróg. Mamy wystarczająco
dużo urokliwych miejsc położonych przy drogach gminnych i powiatowych, prowadzących
po obrzeżach zwartych kompleksów leśnych. W razie potrzeby, na etapie projektowania,
leśnicy udostępnią drogi leśne, ale takie przy których nie ma stref ochronnych ani ostoi.
Skanalizowanie w ten sposób ruchu turystycznego uchroni środowisko przyrodnicze od
nadmiernej antropopresji.

Korzyści dla całego regionu
Tworzenie szlaków nie wychodzących poza teren gminy rozwiązuje problem
administrowania nimi i finansowania ich konserwacji. Wiadomo wtedy, kto jest za szlak
odpowiedzialny, wiadomo że korzystają z niego miejscowi turyści, którzy zostawiają
pieniądze na terenie gminy. Umożliwia to lokalnemu lobby turystycznemu naciski na
władze gminy, by dbać o oznakowanie „własnych” szlaków. Przeciętnie na terenie jednej
gminy można wyznaczyć ok. 100 - 150 kilometrów szlaków. Przeznaczenie kilku tysięcy
złotych rocznie na ich utrzymanie z pewnością zmieści się w budżecie każdej gminy.
Kompleksowe podejście do szlaków rowerowych w całym regionie, określenie
jednolitych zasad ich projektowania i oznakowania bez wątpienia przyniesie korzyści
zarówno dla turystów jak i regionu. Gdy system szlaków będzie spójny i kompletny, a
jednocześnie na tyle elastyczny, by zaproponować turyście wiele możliwości, z pewnością
zadowoli każdego turystę, który zechce poznawać okolicę na rowerze. Zadowolony turysta
zostawia więcej pieniędzy, a to z kolei implikuje wysokość podatków oraz możliwości
inwestycji i poszerzania oferty.
Duże znaczenie w całym systemie ma oczywiście propagowanie turystyki
rowerowej wśród ludności miejscowej. Jeśli mieszkańcy regionu będą dumni z
atrakcyjności ziemi, na której mieszkają, będą
znać jej wartości i doceniać ją, każda
rozmowa, nawet z przypadkowym
mieszkańcem, będzie niezwykle skuteczną
reklamą zarówno naszych szlaków, jak i
całego regionu. Gdy szlaki będą już
uczęszczane w miarę regularnie, mieszkańcy
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wsi, przez które przebiegają, będą mogli sprzedawać pamiątki regionalne, rękodzieło, a
nawet produkty kuchni regionalnej. Handel taki przyniesie korzyść zarówno miejscowym
jak i turystom oraz dodatkowo uatrakcyjni wycieczki. Z pewnością pojawią się przy
wiejskich sklepach stojaki na rowery, ponieważ ich właściciele zrozumieją, że im się to
opłaca, a może nawet tabliczki na płotach informujące, że dziś gospodyni zrobiła
ogórkową i chętnie nakarmi przejeżdżających turystów po 2 zł za talerz z kromką
domowego chleba gratis.
Oznakowanie i opisanie szlaków nie zastąpi przewodnika, ale samodzielne
poznawanie regionu przez turystów na rowerze w konsekwencji zwiększy
zapotrzebowanie na wycieczki zorganizowane i wypromuje region daleko poza jego
granice. Niewątpliwie, dobrze zaprojektowane i dokładnie oznakowane szlaki rowerowe
przyczynią się ponadto zarówno do podniesienia poziomu świadomości tożsamości
lokalnej, jak i do spopularyzowania tej formy aktywnego wypoczynku w regionie.
PODSUMOWANIE
Gospodarze gmin oraz powiatów coraz częściej zauważają potrzebę uwzględnienia
w planach i strategiach rozwoju, potrzeb turystyki rowerowej. Korzystając z funduszy
unijnych tworzone są różne szlaki, nie zawsze dobrze przemyślane i dobrze oznakowane.
Jeśli w najbliższej przyszłości nie zostanie wprowadzony jednolity system projektowania i
znakowania szlaków rowerowych, możemy stracić szansę na zaistnienie jako pierwszy
region o jednolitym i spójnym systemie takich szlaków rowerowych.
Podjęcie przez odpowiednie
władze decyzji o przyjęciu
jednolitego systemu projektowania i
znakowania szlaków rowerowych
przynajmniej w całym województwie,
jest pierwszym krokiem do realizacji
przedstawionej koncepcji.
Oczywiście jednocześnie informację,
że taki system jest w fazie
opracowań szczegółowych, należy
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przekazać do wszystkich urzędów gmin, aby nie dublowano rozpoczętej pracy.
Najlepszym sposobem wprowadzenia proponowanego systemu w życie byłoby
zlecenie opracowania jednolitych projektów szlaków rowerowych oraz internetowej bazy
danych o tych szlakach, dla wszystkich gmin województwa.
Środki na ten cel należy pozyskać z programów unijnych, a ponieważ praca taka
zajmie co najmniej kilka lat, koszty rozłożą się w czasie. Po wykonaniu kolejnych
projektów dla poszczególnych gmin, należy bezzwłocznie przekazać je władzom gminy,
aby zobligowane tak wartościowym prezentem, przystępowały do sukcesywnego zlecania
znakowania szlaków. Oznakowanie szlaku również wymaga czasu i nakładów
finansowych, dlatego też wystarczy jeśli w danej gminie zostanie oddany do użytku
przynajmniej jeden szlak rocznie. W ten sposób budżet gmin nie zostanie nadmiernie
obciążony, a system szlaków będzie się sukcesywnie rozrastał.
Przy odpowiednio przygotowanej promocji całego przedsięwzięcia w mediach, w
tym z pomocą na bieżąco uzupełnianego serwisu internetowego, ukończenie każdego z
etapów budowy systemu szlaków w regionie, będzie ważnym wydarzeniem medialnym.
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