
 

Jak zwiększyć rozwój mobilność w regionie Puszczy Białowieskiej? 

Na te pytania będziemy szukać odpowiedzi w ramach projektu MARA – Mobility and 
Accesibility in Rural Areas. 

Powiat Hajnowski przystąpił do realizacji międzynarodowego projektu finansowanego 
z Programu Interreg Baltic Sea 2014-2020 pt. MARA – Mobility and Accesibility in Rural 
Areas (Mobilność i dostępność na obszarach wiejskich).  Pierwsze efekty zostały 
wypracowane już we wrześniu br. – w dniach 11-12 września br. odbyły się dwudniowe 
warsztaty, których gospodarzem był Powiat Hajnowski. Podczas meetingu wspólnie z 
partnerami z dziewięciu krajów z Basenu Morza Bałtyckiego dokonaliśmy m.in. opracowania 
metodologii przeprowadzania badań w celu zidentyfikowania rzeczywistych potrzeb w 
zakresie mobilności, sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji oraz omówiliśmy dalsze 
działania w ramach projektu.  Przybyłych uczestników konferencji powitali Starosta Andrzej 
Skiepko oraz Wicestarosta Joanna Kojło.  

Wicestarosta podkreśliła, że rozwój koncepcji w zakresie mobilności jest o tyle 
istotny, gdyż komunikacja i transport to czynniki determinujące rozwój regionu.  Tematyka 
mobilności dotyka także sfery społecznej – poziom usług transportu publicznego na obszarach 
wiejskich nie zaspokaja potrzeb wszystkich mieszkańców, zwłaszcza osób młodych i 
starszych, często uzależnionych od transportu publicznego. Chcemy dążyć do jak 
najefektowniejszej poprawy mobilności, poznawać i wdrażać innowacyjne rozwiązania 
ułatwiające codzienne funkcjonowanie mieszkańców oraz turystów. Podjęliśmy decyzję o 
przystąpieniu do projektu, bo jesteśmy przekonani, że w ramach aktywnej współpracy oraz 
intensywnej pracy, wspólnym wysiłkiem wypracujemy rozwiązania, adekwatne do potrzeb i 
możliwości każdego z regionów – mówiła podczas spotkania Wicestarosta Joanna Kojło. 

Choć warsztaty dobiegły końca, przed nami kolejne zadania – w porozumieniu z 
Politechniką Białostocką przystępujemy do realizacji kolejnego kroku, jakim jest 
przeprowadzenie badań. 

 Tematem wiodącym projektu jest zrównoważony transport i ruch turystyczny na 
obszarach peryferyjnych państw basenu Morza Bałtyckiego. W ramach realizacji projektu 
MARA zostaną opracowane i przetestowane konkretne rozwiązania dotyczące mobilności, 
dostosowane do potrzeb każdego z partnerów.  Docelowo projekt ma przyczynić się do 
podniesienia mobilności mieszkańców i turystów w naszym regionie. 

Katarzyna Miszczuk 

 

 

 



 

 

 



 

 


