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STANOWISKO WOBEC ROZBUDOWY DROGI NR 2823 KRĘPA - NOWINKI 

- Zlokalizowanej w sercu Chojnowskiego Parku Krajobrzowego – 

 

Trakt Warecki, dziś ul. Gościniec Warecki  to jeden z najpopularniejszych szlaków turystyczno - 

rowerowych w powiecie piaseczyńskim. To  leśny dukt położony malowniczo w sercu Chojnowskiego 

Parku Krajobrazowego, w strefie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w obszarze Krainy 

Doliny Jeziorki. Na wysokości miejscowości Żabieniec  szlak wiedzie wzdłuż  Obszaru Natura 2000 

PLH140039 Stawy w Żabieńcu w dolinie rzeki Czarnej/Zielonej. Przedmiotowy obszar jest jednym z 

najważniejszych miejsc występowania na centralnym Mazowszu dwóch gatunków płazów 

wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej, tj. traszki grzebieniastej Triturus cristatus i kumaka nizinnego 

Bombina bombina. Dalej szlak przecina drogę asfaltową i prowadzi w kierunku wsi Nowinki. Informacje o 

Gościńcu Wareckim jako głównym szlaku turystycznym powiatu dostępne są w przewodnikach i na 

blogach o lokalnych atrakcjach Mazowsza. Szlak przebiega przez Chojnowski Park Krajobrazowy, w 

strefie dla którego ustanowiono Plan Ochrony. Plan ten jest miejscowym aktem prawa i nakazuje 
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ochronę walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. 

Ten sam Plan Ochrony nakazuje WYPROWADZANIE ruchu kołowego z terenu parku. 

   

                                              

 

Gościniec Warecki jest położony w obszarze wyjątkowo zróżnicowanym biologicznie: las ze 

starodrzewem oraz bliskość rzeki Czarnej - Zielonej stworzyły tu warunki życia dla wielu chronionych 

gatunków. Szlak przebiega przez lokalny korytarz ekologiczny, którym migrują dzikie zwierzęta, m.in. 

sarny, jelenie, płazy i gady. To tutaj ,począwszy od obszaru Natura 2000 w Żabieńcu, aż do Nowinek 

przebiega  główny szlak migracji zwierząt, w tym krytycznie zagrożonych płazów! 
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Wyjątkowa jest też historia Gościńca Wareckiego, która sięga czasów średniowiecza. Aż do XIX w. znany 

był jako Trakt Warecki i był najważniejszym szlakiem handlowym i pocztowym łączącym Warszawę, 

Piaseczno i Warkę. Historycy nazywają ten szlak Traktem Martyrologii, bo tutaj podczas II wojny chronili 

się partyzanci, a przed zabudowaniami osady Nowinki znajduje się mogiła więźniów Pawiaka. Wzdłuż 

szlaku mamy także inne mogiły upamiętniające ofiary wojny. 

 

NIE ZGADZAMY SIĘ NA TRANZYT PRZEZ GOŚCINIEC WARECKI! 

Gościniec Warecki to jedna z najlepiej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych naszego regionu. 

Nazywany historyczną perełką okolicy, Trakt Warecki zachował do dziś niezmieniony przebieg. 

Długą i ciekawą historię traktu opisał Stanisław Hofman, współautor przewodnika „Tradycja Mazowsza”. 

Wzdłuż traktu rosną ponad 100 - letnie drzewa: sosny i dęby. Niektóre z nich mają wymiary pomników 

przyrody. Przygotowany przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie projekt rozbudowy Gościńca 

Wareckiego  zniszczy bezpowrotnie walory krajobrazowe tego miejsca i wpłynie niekorzystnie na 

komfort życia okolicznych mieszkańców (wzmożony ruch, hałas, spaliny). Nowa droga nie jest 

prowadzona po śladzie istniejącej,  w związku z tym na potrzeby budowy zaplanowano wycinkę tysięcy 

drzew i krzewów. Malowniczy krajobraz wokół traktu zostanie bezpowrotnie zniszczony. W 

zaprojektowanym wariancie historyczny Trakt Warecki stanie się "przelotówką", drogą tranzytową 

szybkiego ruchu, w lesie i w sercu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Realnie nie będzie możliwe 
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uprawianie tutaj turystyki pieszej i rowerowej. W pasie planowanej drogi znalazły się też obiekty kultu 

religijnego, m.in. przydrożna kapliczka sprzed II wojny światowej wraz z 2 wiekowymi dębami, droga 

asfaltowa utrudni lub uniemo- żliwi dostęp do tego miejsca, a los drzew, które w tej chwili znajdują się w 

obszarze inwestycji  stoi pod znakiem zapytania! Projektowane droga  

NIE  ZGADZAMY SIĘ NA TRWAŁE ODDZIELENIE LASU  OD RZEKI!  TYM SAMYM  DZIKICH ZWIERZĄT OD 

WODOPOJU,  MIEJSC ICH BYTOWANIA I ROZRODU!!! 

Projekt nie zawiera rozwiązań minimalizujących wpływ planowanej drogi na wrażliwe ekosystemy 

Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Rozmach inwestycji przeraża, gdyż jest realizowany kosztem 

tysięcy drzew oraz kosztem dzikiej przyrody Chojnowskiego Parku, który jest unikatową, leśną ostoją 

bioróżnorodności w naszym powiecie. Projekt nowego Gościńca Wareckiego nie zawiera  żadnych 

rozwiązań, które zapobiegłyby fragmentacji siedlisk bytujących tu gatunków zwierząt i zapewniłyby 

ciągłość istniejącemu korytarzowi ekologicznemu. W projekcie nie przewidziano bezpiecznych przejść 

dla zwierząt takich jak np. przepusty dla płazów. Projekt rozbudowy Traktu jest  wysoce szkodliwy dla 

przyrody, nie uwzględnia wyjątkowych historycznych i przyrodniczych uwarunkowań tej drogi.  

Oburzenie budzi też fakt, że inwestycja o tak poważnym wpływie na środowisko i życie okolicznych 

mieszkańców nie została poddana konsultacjom społecznym. Mieszkańcy okolic Gościńca Wareckiego, 

lokalne grupy i stowarzyszenia nie miały możliwości wypowiedzenia się na jej temat. Nie miały też 

żadnego wpływu na kształt przyjętych w projekcie rozwiązań. O projekcie i jego kształcie nie 

poinformowano nawet dyrekcji Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Podczas prac nad tym projektem 

interesów dzikich zwierząt, dla których ta okolica jest domem - nikt nie reprezentował. Rozbudowa 

drogi w sposób rażący narusza ustalenia i zakazy przyjęte w Planie Ochrony ChPK, tym samym jest 

sprzeczna z decyzją środowiskową  nr 3/2021 wydaną prze Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno dn. 

17.03.2021. Projekt w proponowanym kształcie zagraża populcji płazów i stabilności  ekosystemu. 

NIE ZGADZAMY SIĘ NA NISZCZENIE TOŻSAMO ŚCI KULTUROWEJ  LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI ! 

W kolizji z projektowaną drogą znajdują się dwa kilkuset - letnie dęby wieńczące miejsce kultu  

religijnego krzyż z kapliczką i świętym obrazem! Pas lasu rosnący przy drodze jest oznaczony, zgodnie z 

standardami FSC jako las ważny dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczność (HCFV6), gdzie zgodnie z 

obowiązującym prawem  jedynym możliwym kryterium dot. prowadzenia gospodarki leśnej na tym 

terenie jest wola lokalnej społeczności.Naszą wolą jest pozostawienie  lasu przy szlaku w którym są 

liczne miejsca pamięci ofiar czasów wojny, okopy  z I WŚ w nienaruszonym stanie! 
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GOŚCINIEC WARECKI  TO NASZ LOKALNY SKARB, KTÓRY TRZEBA POTRAKTOWAĆ WYJĄTKOWO, A NIE 

SZABLONOWO! 

Apelujemy zatem do Państwa o: 

1. Odstąpienie od realizacji projektu rozbudowy drogi Gościniec Warecki, czyli drogi powiatowej nr 

283W Krępa-Nowinki, gdyż obecny projekt nieodwracalnie zniszczy walory przyrodnicze, krajobrazowe i 

historyczne Gościńca Wareckiego 

2. Wstrzymanie wszelkich prac przygotowawczych związanych z tą inwestycją, w szczególności wycinki 

tysięcy drzew i krzewów, do czasu wypracowania rozwiązania godzącego interesy społeczne z 

zachowaniem unikalnych wartości przyrodniczych i historycznych tego obszaru! 

3. Oczekujemy , że przygotowany projekt nie zostanie zrealizowany, a mieszkańcy, lokalne grupy i 

stowarzyszenia zostaną zaproszeni do pracy nad nowym projektem drogi. Chcemy, by uszanował on 

wyjątkowy kontekst przyrodniczy i historyczny Traktu Wareckiego! 

 

 

 
 
 

                     

  

 
 


