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             Drohiczyn, 19.10.2022 r. 
 

 
Wnioski i pomysły przyszłej współpracy powstałe podczas Międzynarodowego spotkanie 

edukacyjnego odbywającego „Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych 

szlaków turystycznych” realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-

Ukraina 2014-2020. 

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów gmin nadbużańskich, organizacji 

turystycznych i instytucji ochrony środowiska.  

 

Wnioski: 

1. Istnieje potrzeba stałego rozwoju współpracy partnerskiej (na poziomie samorządów i 

Państw) – w celu dalszej promocji szlaków kajakowych i promocja obszarów cennych 

przyrodniczo i tworzenie przyjaznej infrastruktury turystycznej; 

2. Zachęcanie społeczności lokalnej i przedsiębiorców poprzez tworzenie nowej marki 

produktu transgranicznego, co zwiększy liczbę turystów w regionach przygranicznych. 

3. W kilku miejscach postojowych na szlaku kajakowym potrzeba jest zamontowania 

infrastruktury pomostowej umożliwiającej lepsze wysiadanie i wsiadanie do kajaków.  

4. Przyszła rozbudowa/modernizacja lub nowe elementy szlaku powinny się odbywać 

przy stałej współpracy organizacji/instytucji ochrony przyrody.  

5. Potrzeba większej ilości organizatorów spływów kajakowych (kilku dniowych) na szlaku 

kajakowym rzeki Bug.  

6. Potrzeba szkoleń / spotkań informacyjnych dla pracowników firm wypożyczających 

kajaki / osób pracujących w punktach informacji turystycznej itp., dotyczących zasad 

poruszania się na szlakach kajakowych – w doniesieniu do ochrony przyrody. 

7. Powstała propozycja powstania bliźniaczego szlaku wzdłuż szlaku „Łączy Nas Bug” z 

punktami postoju dla osób korzystających z innej turystyki: kampery, motocykle, rowery. 

 

Uczestnicy spotkania. 
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             Drohiczyn, 19 October 2022 
 

 

Conclusions and ideas for future cooperation developed during the international educational 

meeting held as part of the project ‘Bug unites us – creation of two cross-border kayak trails’ 

implemented under the Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020. 

 

The meeting was attended by the representatives of local governments of the Bug river 

communes, tourist organizations and environmental protection institutions. 

Conclusions: 

1. There is a need for constant development of cooperation based on partnership (at the 

level of local governments and states) - in order to further promote kayaking trails and 

environmentally valuable areas, as well as to create tourist-friendly infrastructure; 

2. Encouraging local communities and entrepreneurs by creating a new brand of a cross-

border product, which will increase the number of tourists in the cross-border regions; 

3. In several resting places on the kayak trails, it is necessary to install infrastructure to 

facilitate getting in and out of kayaks. 

4. Future expansion/modernization or new elements of the trail should be conducted in 

constant cooperation with organizations/institutions specializing in nature preservation. 

5. There should be more entities organizing kayaking trips (several days long) on the 

kayaking trails of the Bug River. 

6. There should be more trainings / information meetings for employees of companies 

renting kayaks / people working at tourist information points, etc., regarding the rules of 

movement on kayak trails - in relation to nature protection. 

7. A proposal was made to create a twin trail along the ‘Bug unites us’ trail with rest points 

for people using other types of tourism: campervans, motorcycles, bicycles. 

 

 

Participants of the meeting 
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