«
Agnieszka Winkler
Żarnowo Pierwsze 36
16 - 300 Augustów

Zwracam się z prośbą o wyodrębnienie w nowobudowanej drodze asfaltowej w miejscowości
Żarnowo Pierwsze, odpowiedniego pobocza dla istniejącego od wielu lat szlaku konnego wraz z
umieszczeniem odpowiedniego oznakowania.

Uzasadnienie:
Od ponad 15 lat prowadzę w miejscowości Żarnowo Pierwsze turystykę konną. Jednym z jej
elementów są wyjazdy w teren, które w okresie od wiosny do jesieni odbywają się parę razy w
tygodniu.
Od lat użytkuję, wraz z uczestnikami mojej szkoły jeździeckiej ten sam szlak. Jest to jedyna
droga, którą możemy konno dostać się na drogi leśne. Przed paroma miesiącami dowiedziałam się, że
Gmina Augustów wygrała konkurs na budowę drogi asfaltowej w mojej miejscowości. Droga ta ma
przebiegać po drodze, która również użytkowana jest jako konny szlak. Zwróciłam się zatem z
prośbą do Wójta Gminy Augustów o zaprojektowanie drogi w taki sposób, aby konie wraz z jeźdźcami
mogły poruszać się w dalszym ciągu po szlaku w sposób bezpieczny zarówno dla jeźdźców jak i
pozostałych użytkowników drogi. Podczas rozmowy otrzymałam deklarację, że przy projektowaniu
w/w drogi projektant skontaktuje się ze mną, żeby omówić warunki, w których droga spełniałaby
normy umożliwiające swobodną turystykę konną. Niestety, przez kilka miesięcy od naszej rozmowy
nikt się nie zgłosił. Kilka dni temu, zaniepokojona brakiem sygnału ze strony Gminy, ponownie
udałam sie do Wójta. Usłyszałam, że projekt został już wykonany bez uwzględnienia szlaku konnego.
Jestem instruktorem jazdy od wielu lat. Odpowiadam za bezpieczeństwo moich uczniów.
Kilka razy w tygodniu organizuję wyjazdy w teren, z których korzysta kilkadziesiąt osób, w tym małe
dzieci. Droga bez wytypowanego pobocza, odpowiednio szerokiego, aby mogły bezpiecznie nim
poruszać się konie, stanowi ogromne niebezpieczeństwo zarówno dla jeźdźców, koni jak również
pozostałych osób użytkujących drogę. Bez odpowiedniego pobocza konie będą musiały poruszać się
po pasie jezdni, co z kolei doprowadzi do zahamowania ruchu pozostałych pojazdów. Wystarczy, że
jeden zniecierpliwiony kierowca naciśnie na klakson i może zdarzyć się wypadek: spłoszenie lub
poniesienie konia. Mniej doświadczeni jeźdźcy mogą ulec poważnym kontuzjom. Kto wtedy za to
odpowie? Niestety na tym terenie nie ma możliwości zjechania z pasa drogowego z uwagi na
istniejącą skarpę.
Jestem przedsiębiorcą, który ma swój wkład w uatrakcyjnienie naszego regionu. Turystyka
konna jest coraz bardziej rozpowszechniona i podobnie jak turystyka rowerowa zasługuje na swoje
miejsce w infrastrukturze miast czy gmin. Szczególnie, że konie są z natury płochliwymi zwierzętami i
należy zapewnić im odpowiednie warunki do pracy. Bez możliwości bezpiecznego dojazdu do lasu,
nie będę mogła w pełni wykorzystywać swego potencjału, stracę część uczniów, zwłaszcza
młodszych, których rodzice będą zaniepokojeni uczestnictwem swoich dzieci w niebezpiecznej części
trasy. Najgorszą jednak rzeczą jest duże prawdopodobieństwo wypadku czy zdarzenia, w którym
mogą uczestniczyć dzieci.
Ponadto turystyka konna w rejonie nie będzie mogła rozwijać się w sposób oczekiwany przez
turystów i stałych amatorów jeździectwa.

Proszę zatem o spełnienie obietnicy złożonej przez Wójta

i możliwość przeprojektowania

drogi w ten sposób, aby po jednej ze stron pasa jezdni wyodrębnić odpowiednio szeroki pas pobocza,
który mogliby użytkować zarówno jeźdźcy jak również rowerzyści czy piesi. Pas drogowy nie musi
ulegać poszerzeniu , jedynie należałoby przesunąć pas jedni w jedną stronę tworząc jedno, szerokie
pobocze.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby w imieniu swoim jak również młodych
jeźdźców, których bezpieczeństwo cenię sobie ponad wszystko.
Z poważaniem,

Agnieszka Winkler
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Jarosław Zieliński, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
Jarosław Szlaszyński, Starosta Powiatu Augustowskiego
Wojciech Walulik, Burmistrz Miasta Augustów;
Chmielewski Zdzisław, Przewodniczący Rady Gminy Augustów;
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
Helena Wysocka, Gazeta Współczesna;
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Lista podpisów pod petycją w spawie wyodrębnienia w
nowobudowanej drodze asfaltowej w miejscowości Żarnowo Pierwsze,
odpowiedniego pobocza dla istniejącego od wielu lat szlaku konnego
wraz z umieszczeniem odpowiedniego oznakowania.
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Augustów

25-02-2017

Wyodrębnienie ścieżki dla koni na nowobudowanej drodze asfaltowej.

Do:
Urząd Gminy Augustów
Wójt Gminy Augustów' Zbigniew Buksiński
ul. Wojska Polskiego 51
16-300 Augustów
87 643 30 56
gmina-augustow@gmina-augustow.eu

Od ponad 15 lat prowadzę w miejscowości Żarnowo Pierwsze turystykę konną. Jednym z jej elementów są
wyjazdy w teren.
które w okresie od wiosny do jesieni odbywają się parę razy w tygodniu.
Od lat użytkuję, wraz z uczestnikami mojej szkoły jeździeckiej ten sam szlak. Jest to jedyna droga, którą
możemy konno
dostać się na drogi leśne. Przed paroma miesiącami dowiedziałam się, że Gmina Augustów wygrała
konkurs na budowę drogi
asfaltowej w mojej miejscowości. Droga ta ma przebiegać po drodze, która również użytkowana jest jako
konny szlak.
Zwróciłam się zatem z prośbą do Wójta Gminy Augustów o zaprojektowanie drogi w taki sposób, aby
konie wraz z jeźdźcami
mogły poruszać się w dalszy m ciągu po szlaku w sposób bezpieczny zarów no dla jeźdźców jak i
pozostałych użytkowników
drogi. Podczas rozmowy otrzymałam deklarację, że przy projektowaniu w/w drogi projektant skontaktuje
się ze mną, żeby
omówić warunki, w których droga spełniałaby normy umożliwiające swobodną turystykę konną. Niestety,
przez kilka miesięcy
od naszej rozmowy nikt się nie zgłosił. Kilka dni temu, zaniepokojona brakiem sygnału ze strony Gminy,
ponownie udałam
się do Wójta. Usły szałam, że projekt został już wykonany bez uwzględnienia szlaku konnego.

««

Jestem instruktorem jazdy od wielu lat. Odpowiadam za bezpieczeństwo moich uczniów. Kilka razy w
tygodniu organizuję
wyjazdy w teren, z których korzysta kilkadziesiąt osób. w tym małe dzieci. Droga bez wytypowanego
pobocza, odpow iednio
szerokiego, aby mogły bezpiecznie nim poruszać się konie, stanowi ogromne niebezpieczeństwo zarówno
dla jeźdźców, koni
jak również pozostałych osób użytkujących drogę. Bez odpowiedniego pobocza konie będą musiały
poruszać się po pasie
jezdni, co z kolei doprowadzi do zahamowania ruchu pozostałych pojazdów. Wystarczy, że jeden
zniecierpliwiony kierowca
naciśnie na klakson i może zdarzyć się wy padek: spłoszenie lub poniesienie konia. Mniej doświadczeni
jeźdźcy mogą ulec
poważnym kontuzjom. Kto wtedy za to odpowie? Niestety na tym terenie nie ma możliwości zjechania z
pasa drogowego z
uwagi na istniejącą skarpę.Jestem przedsiębiorcą, który ma swój wkład w uatrakcyjnienie naszego regionu.
Turystyka konna
jest coraz bardziej rozpowszechniona i podobnie jak turystyka rowerowa zasługuje na swoje miejsce w
infrastrukturze
miast czy gmin. Szczególnie, że konie są z natury płochliwymi zwierzętami i należy zapewnić im
odpowiednie warunki do
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pracy. Bez możliwości bezpiecznego dojazdu do lasu, nie będę mogła w' pełni wykorzystywać swego
potencjału, stracę część
uczniów, zwłaszcza młodszych, których rodzice będą zaniepokojeni uczestnictwem swoich dzieci w
niebezpiecznej części
trasy. Najgorszą jednak rzeczą jest duże prawdopodobieństwo wypadku czy zdarzenia, w którym mogą
uczestniczyć dzieci.
Ponadto turystyka konna w rejonie nie będzie mogła rozwijać się w sposób oczekiwany przez turystów i
stałych amatorów
jeździectwa.

Proszę zatem o spełnienie obietnicy i możliwość przeprojektowania drogi w ten sposób, aby po jednej ze
stron pasa jezdni
wy odrębnić odpowiednio szeroki pas pobocza, który mogliby użytkować zarówno jeźdźcy jak również
rowerzyści czy piesi.
Pas drogowy nie musi ulegać poszerzeniu .jedynie należałoby przesunąć pas jedni w jedną stronę tworząc
jedno, szerokie
pobocze.
Proszę o pozyty wne rozpatrzenie mojej prośby w imieniu swoim jak również młodych jeźdźców, których
bezpieczeństwo cenię
sobie ponad wszystko.
Niżej podpisany/a:
Agnieszka Winkler
Stadnina Koni Żarnowo
16-300 Augustów
autorl2342@petycje.pl
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Augustów

25-02-2017

Wyodrębnienie ścieżki dla koni na nowobudowanej drodze asfaltowej.

#

z7

Podpisu

Imię, Nazwisko

Lokalizacja

Komentarz

( 184)

Joanna Grochowska

AUGUSTÓW

BEZ KOMENTARZA. ZRÓBCIE LEPIEJ
DROGĘ DO PRZEDSZKOLA NR 2 NA
ULICY KOPERNIKA
Powinno sie promować nasz region,i
pomagać osobom.ktore swoją pracą
przyciągają do nas turystów,a nie robie im
pod górkę.Oby sie udało z tą ścieżką

( 183)

Stanisław Mejcz

Augustów/podlaskie

( 182)

Monika Krupińska

Żarnowo Drugie

( 181 )

Paweł Mordaszewski

ul. 3 Maja 7/9

( 180)

Karolina Dzierżyńska

ul. Miłkowa 4

( 179)

Katarzyna Stosio-Witczak

Toruń

( 178)

Iwona DmitrukDudkiewicz

Chełm/lubelskie

(1 7 7 )

Samanta Ogrodzińska

Golub-Dobrzyń /
Kujawsko-pomorskie

( 176)

Taida Seligmann Jaskulska

Warszawa

175

Weronika Krawczyk

Luków / Lubelskie

174

Aleksandro Oleksiuk

Bargłów Kościelny

173

Adrianna Stępień

Warszawa

( 172)

Eliza Kupich

Suwałki / podlaskie

171

Adriana socińskastaniewicz

Radziuszki

( 170)

Anna Rucińska

Ostrówek / Mazowieckie

( 169)

Agnieszka Jaśko

Mazurki/Podlaskie

( 168)

Konrad Oborski

Augustów

( 167)

Marcin Piotrowski

Czamowoda

( 166)

Lech Dargiewicz

Suwałki

( 165)

Dorota Prokop

Augustów/Pod laskie

( 164)

Dariusz Prokop

Augustów / podlaskie

163

Katarzyna Prokop

Augustów / Podlaskie

Jestem za ( :
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turyści odwiedzający naszą gminę muszą
mieć zapewnione bezpieczeństwo.
Rajdy/kuligi./bryczki powinny mieć swój
ślad wzdłuż drogi asfaltowej
Bo koń też gdzieś jeździć musi.

( 162)

Adam Kwoska

Raginisa 22, 16-300
Augustów

( 161)

Marcin Olechno

Augustów / Podlaskie

( 160)

Marcin Grochowski

Podnowinka

159

Fąjecki Norbert

Augustow/Podlaskie

158

Zuzanna Strzakłowiec

Krynka / Lubelskie

(1 5 7 )

Kinga Karczewska

Augustów

( 156)

Natalia Jankowska

155

Karolina Jaśkiewicz

Suwałki / Podlaskie

Moim zdaniem szlak konny jest bardzo
potrzebny ze względu na bezpieczeństwo.

( 154)

Marek Chełmiński

Reda, Pomorskie

Dobra inicjatywa pro społeczna

( 153)

Michał Skóra

Katowice / śląskie

( 152)

Katarzyna Stukan

Szczecin

( 151 )

Monika NIERODZIK

Suwałki

( 150)

Monika Myszkowska

Suwałki/ Podlaskie

149

Monika Mokrzyszczak

Warszawa

( 148)

Aleksandra Mitoraj

Mikołów

147

Monika Szopińska

Chojnice / Pomorskie

146

Wojciech Skóra

( 145)

Marta Skóra

( 144)

Julia Stopa

( 143)

Mirosław Bronakowski

( 142)

Anna Patkowska

( 141 )

Emilia Kulikowska

Białystok / Podlaskie

( 140)

Marcin Kopiczko

Suwałki

( 139)

Łukasz Wasilewski

Suwałki

138

Kamila Bednarek

Suwałki

(1 3 7 )

Patryk Trojanowski

Suwałki

( 136)

Renata Wysocka

Grajewo

Katowice

Białystok

Popieram petycję o wy odrębnienie ścieżki
dla koni na nowobudowanej drodze
asfaltowej.
Jestem za rozwojem turystyki konnej i tym
to hobby.

Jestem za
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( 135)

Michał Żebrowski

Suwałki

( 134)

Radosław Oskreba

Białystok

Agnieszka Piotrowska

Woźnawieś 30A. 19-206
Rajgród

( 133)

3z7

132

Marta Olszewska

Suwałki / Podlaskie

( 131 )

Paulina Bobrowska

Suwałki

130

Karolina Snarska

Kowale Oleckie

129

Patryk Dąbrowski

Suwałki/podlaskie

( 128)

Anna Westfal

Lidzbark
Warmiński/warmińskomazurskie

( 127)

Maria Szymańska

Suwałki/podlaskie

126

Martyna Myszko

Suwałki

125

Klaudia Siedlecka

Suwałki

124

Michał Dąbrowski

Suwałki, podlaskie

( 123)

Monika Ołdakowska

Suwałki / podlaskie

( 122)

Martyna Ogurkis

Suwałki

( 121 )

Patrycja Masłowska

Suwałki / podlaskie

( 120)

Patrycja Kisielewska

Suwałki / Podlaskie

119

Józef ży bura

16-400 Suwałki Podlaskie

( 118)

Patrycja Baranowska

Suwałki / Podlaskie

( H 7)

Oliwia Leśniewska

SUWAŁKI

( H 6)

Agnieszka Leśniewska

SUWAŁKI

115

Anna Lipińska

SUWAŁKI

( H 4)

Edwin Leśniewski

SUWAŁKI

( H 3)

Magda Żybura

Suwałki

( H 2)

Aleksandra Żybura

Suwałki

(U l )

Ewa Pietrak

Warszawa

( HO)

Agnieszka Pietrak

Warszawa

109

Martyna Białek

Białystok / podlaskie

Popieram.

Żarnowo to ośrodek jeździecki, znany z
profesjonalnie prowadzonych konnych
rajdów. Bezpieczna droga dojazdowa do
szlaku konnego jest niezbędna!

»
*

Jestem jak najbardziej za tym aby ta ścieżka
została utworzona

To jest bardzo dobry pomysł.

Konie uwielbiają biegać po naturalnym
podłożu a nie po asfaltowej.

9

*
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108

Alicja wiedeńska

Warszawa

( 107)

Zuzanna Dąbrowska

Ełk / WarmińskoMazurskie

106

Marta Krysiak

Ostrołęka / Mazowieckie

105

Aleksandra maszarek

rąbień AB

( 104)

Beata Maciukiewicz

Augustów / Podlaskie

( 103)

Waldemar Ustaszewski

Ostrołęka

( 102)

Piotr Maciukiewicz

Augustów / Podlaskie

( 101)

Marta Maciukiewicz

Augustów / Podlaskie

( 100)

Marta Kucejko

Białystok

99

Karolina Gajownik

Graj ewo/Pod laskie

(98)

Izabela Drażba

Małe Raczki / podlaskie

(97)

Julia Wróblewska

Szczuczyn/Podlaskie

96

Zuzanna Przekop

Warszawa

(95)

Nina Różańska

Kutno / Łódzkie

(94)

Katarzyna Kwot '.a

Augustów

(93)

Aleksandra Milewska

Ostrołęka

92

Marta Krajewska

Suwałki

91

Agnieszka Dobrzyńska

Woźnawieś podlaskie

Popieram

(90)

Monika Szyndler

Żarnowo Drugie 44a
16-300 Augustów

Popieram prośbę pani Agnieszki Winkler.

(89)

Dawid Bogdan

Suwałki / Podlaskie

(88)

Marcel Drożdżewski

Marki / Mazowieckie

(87)

Julia Uściłko

(86)

Mateusz Siemieniuk

Białystok

(85)

Julia Wojnowska

Białystok

(84)

Kacper Kozioł

Gołdap

(83)

Anna Rukścińska

Augustów/ Podlaskie

82

Paulina Zduńska

Białystok

(81 )

Daria Goszczyńska

Warszawa/ Mazowieckie

80

Dominika Mieleszko

Hajnówka / Podlaskie

<Ł

1

%

Wspaniała stadnina, której nie można
odebrać dojazdu do lasu!
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79

Ola Andryszewska

Grodzisk Mazowiecki

( 78)

Katarzy na Nowosadko

Suwałki

( 77)

Ewelina Rusiłowska

Żarnowo Drugie/Pod laskie

76

Natalia Kowalewska

Suwałki / Podlaskie

75

Karolina Karbowska

Augustow/Podlaskie

( 74)

Alicja Dutkiewicz

Warszawa / Mazowieckie

73

Oliwia Brasławska

Kopna Góra podlaskie

( 72)

Aleksandra Siemieniuk

Białystok / Podlaskie

(71 )

Anna Kielich

Augustów

( 70)

Janusz Baczewski

Tykocin, Podlaskie

69

Karol Jarmołowicz

Mikołajewo

(68)

Angelika Markowska

Augustów

67

Natalia Wołyniec

Suwałki

(66)

Klaudia Konopko

Białystok / Podlaskie

65

Wiesława Brzozowska

Piekuty Urbany

64

Angelika Markowska

Augustów

63

Anna Kemnitz

Bełchatów / łódzkie

( 62)

Małgorzata Tołoczko

Aleksandria Druga /
Śląskie

61

Justyna Chełmińska

Żarnowo Trzecie

( 60)

Amelia Bemacka

Biały stok/Pod laskie

( 59)

Maciej Zuber

Warszawa

( 58)

Paulina Banasiak

Konstantynów Łódzki /
Łódzkie

( 57)

Joanna Kasjaniuk

Bielsk PodlaskŁpodlaskie

( 56)

Oliwia Siwiec

Suwalki/podlaskie

55

Agnieszka Jórska

Szczuczuczyn/ podlaskie

( 54)

Aleksandra Rybakowicz

Koszalin
/zachodniopomorskie

( 53)

Agnieszka Rusiecka

Warszawa/ mazowieckie

( 52)

Michał Kossak

Trzebnica / Dolnośląskie

(51 )

Monika Twerdochlib

Podlaskie

*

po prostu nie!

Popieram petycję.
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(50)

Natalia Chomicz

Suwałki / Podlaskie

( 49)

Natalia Rucińska

Lipka/Mazowieckie
Inwestycje z pieniędzy publicznych muszą
uwzględniać potrzeby lokalnych
społeczności!!! Środki publiczne to nie
prywatne pieniądze urzędników!!!

(48)

Anna Ząber-Kacprzak

Łódź

(47)

Katarzyna Chomiczewska

Augustów, podlaskie

46

Julita Kochanowska

Ełk/warmińsko-mazurskie

(45)

Agata Tołwińska

Ostrołęka

(44)

Karolina Kałęka

Kleosin/Podlaskie

Popieram

43

Dominika Derlak

Chełm

Popieram petycję.

(42)

Barbara Sobieszek

Warszawa / Mazowieckie

Bezpieczeństwo ponad wszystkim - nie
dopuśćmy do zmian na gorsze!

(41 )

Ania Górecka

Augustów

(40)

Daniel Boćkowski

Białystok

(39)

Julia Namroźy

Zamość/lubelskie

(38)

Zuzanna Hilarczuk

Ostrołęka' Mazowieckie

37

Marzena Form ej ster

Augustów

(36)

Sandra Podsiad

Gołdap

Ścieżka konna to bardzo ważna kwestia.
Proszę o zachowanie szlaku konnego.

Moim zdaniem tak owa ścieżka powinna być
stworzona, aby ułatwić jazdę koniom. Bo
przecież nie można je mączyć na asfalcie.
Pozdrawiam

MOJA CÓRKA ZAKOCHAŁA SIĘ W TEJ
STADNINIE.CHCĘ,ABY BYŁA
BEZPIECZNA NA OBOZACH
KONNYCH.

(35)

MEJCZ ANNA

AUGUSTÓW

34

Weronika Plaga

Rajgród

(33)

Wiktoria Śmietańska

Wołomin / Mazowieckie

(32)

Julia Hilarczuk

Ostrołęka' Mazowieckie

(31)

Weronika Piętka

Białystok

(30)

Joanna Mazurczyk

Londyn / Wielka Brytania

Popieram w 100%

29

Michał Brezgieł

Suwałki / Podlaskie

Bez tej ścieżki nie damy rady!!!

(28)

Wiktoria Andrearczyk

Elbląg

(27)

Zuzanna Panuszewska

Warszawa

(26)

Joanna Sawicka
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(25)

Michalina Kozińska

Białystok

(24)

Kornelia Szczerba

Janów,/Pod laskie

(23)

Klaudia Sochacka

Grajewo / Podlaskie

(22)

Edyta Fajecka

Augustów/Podlaskie

( 21 )

Sylwia Bronakowska

Bargłówka

(20)

Marta Masłowska

Raczki / podlaskie

( 19)

Katarzyna Jurak

Kijowska 7/79, 15-410,
Białystok

( 18)

Natalia Miszta

( 17)

Julia Krzepicka

ŁÓDŹ

( 16)

Szymon Durzyński

Stepnica

( 15)

Kamil Ziaja

Baranowo/ Mazowsze

( 14)

Martyna Baczewska

Tykocin / Podlaskie

( 12)

Patryk Ostrowski

Drewnica

( 13)

Justyna Wójcik

Katowice / Śląskie

( U )

Natala Pisanko

Graj ewo/Pod 1ask ie

( 10)

Laura Leśniewska

Suwałki

9

Monika Kusiak

Katowice/ Śląskie

(8)

Krzysztof Milanowski

Augustów

7

Zuzanna Kacperowicz

Ostrołęka

6

Oliwia Medyńska

Ostrołęka

5

Kamila Anna Jeremicz

Ełk / WarmińskoMazurskie

(4)

Paulina Milewska

Augustów

(3)

Aleksandra Ustaszewska

Ostrołęka

(2)

Kinga Boćkowska

Białystok

Wiktoria Zyzało

Augustów/Podlaskie

Popieram całkowicie.

*

Jak można tak zrobić ze droga tyle lat była
używana przez konie a teraz ja
likwidując!!!!!

*

%

Jak było dobrze to po co kombinować? Takie
sytuacje powinny być uzgadniane z
mieszkańcami.

r
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