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Warsztat reﬂeksyjny
W terminie 2 lutego 2018 roku w sali nr 12 Urzędu
Miasta został zorganizowany warsztat reﬂeksyjny w
ramach ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii
Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska".

Spotkanie informacyjno
- szkoleniowe z EFRR
W dniu 8.03.2018 w Hajnówce odbyło się spotkanie
informacyjno - szkoleniowe w ramach typu projektu 9
- Rewitalizacja małej skali, typu projektu 7 - Projekty
dotyczące dziedzictwa kulturowego oraz typu
projektu 8 - Projekty z zakresu infrastruktury
społecznej.
Spotkanie poprowadziła Pani Beata Wiśniewska –
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Referat Wdrażania
RLKS wraz z pracownicami.
W przebiegu spotkania zostały zrealizowane
następujące zagadnienia tematyczne:
ź na co można otrzymać doﬁnansowanie,
ź kto może ubiegać się o wsparcie,
ź warunki udzielenia wsparcia,
ź zasady realizacji projektów,
ź wskaźniki rezultatu/produktu.

fot. Archiwum LGD

W przebiegu spotkania zostały zrealizowane
następujące zagadnienia tematyczne:
ź Wprowadzenie do tematyki warsztatu reﬂeksyjnego,
ź Czy realizacja ﬁnansowa i rzeczowa LSR
przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za
zadowalającą?,
ź Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich
obszarach tematycznych jest zadowalająca?,
ź W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru
projektów spełniają swoją rolę?,
ź Czy z perspektywy wybieranych projektów
realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można
nadal uznać za adekwatne względem kluczowych
potrzeb społeczności z obszaru LGD?,
ź Czy procedury naboru wyboru i realizacji
projektów są przyjazne dla beneﬁcjentów?.

W spotkaniu informacyjno - szkoleniowych wzięło
udział 40 osób. Wśród nich byli przedstawiciele
jednostek samorządu terytorialnego gmin
członkowskich objętych Lokalną Strategią Rozwoju.
Wszystkie osoby będące na spotkaniu bardzo wysoko
oceniły realizację programu spotkania, przygotowanie prowadzącej oraz warunki organizacyjne
przebiegu warsztatów.

Zadania dydaktyczne w programie warsztatów
zrealizował Michał Marciniak zatrudniony do
przeprowadzenia warsztatu.
W warsztacie reﬂeksyjnym wzięło udział 15 osób, w
tym członkowie rady i zarządu, pracownicy biura oraz
członek komisji rewizyjnej.

fot. Archiwum LGD

Uczestnicy spotkania wysoko ocenili realizację
programu warsztatu przez prowadzącego zajęcia
oraz warunki organizacyjne przebiegu warsztatów.

fot. Archiwum LGD
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fot. Archiwum LGD

Podpisane umowy z EFRR
Miło nam poinformować, iż w bieżącym roku zostały
podpisane 2 umowy na realizację projektów w
ramach konkursów ﬁnansowanych ze środków EFRR
organizowanych przez LGD Puszcza Białowieska.
E-PLATFORMA W REGIONIE
PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

będącego dobrym miejscem do obserwacji ptaków.
Drugi odcinek, o długości 40 metrów, będzie kierował
do siedliska brzeziny bagiennej. Na całej trasie
powstanie kładka z pięcioma przystankami, przy
których zostaną zamontowane tablice informacyjne z
krótkim opisem siedliska przyrodniczego. Projekt,
oprócz ochrony przyrody, ma się przyczynić do
p ro m ow a n i a p o s t a w e ko l o g i c z n y c h w ś ró d
mieszkańców Hajnówki oraz turystów.
Wartość przedsięwzięcia to prawie 376 tys. zł.
Dotacja z RPO wynosi 288 407,46 zł.

W ramach konkursu zorganizowanego przez LGD
„Puszcza Białowieska” Lokalna Organizacja
Turystyczna „Region Puszczy Białowieskiej” otrzymała wsparcie na realizację projektu polegającego na
stworzeniu e-platformy do zarządzania ruchem
turystycznym w regionie Puszczy Białowieskiej.
Dostępne będą na niej informacje m.in. o obiektach
noclegowych czy atrakcjach turystycznych, także
transgranicznych.
Ten projekt będzie kosztował 134,2 tys. zł. Dotacja
wynosi 114 tys. zł.

Projekty zrealizowane w ramach PROW
Informujemy, iż wszystkie umowy na realizację
przedsięwzięć w ramach PROW zostały już
podpisane. Beneﬁcjenci są obecnie w trakcie
realizacji operacji. Realizacja niektórych operacji
została już zakończona, tj. jak projekt pt. "Zbiornik
Antonowo - wiejskie centrum rekreacji i wypoczynku"
realizowany przez Kółko rolnicze w Orli w ramach
naboru z zakresu Budowy lub przebudowy
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej.

fot. www.rpo.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/
dotacje-dla-lokalnych-spolecznosci.html [dostęp 7.03.2018r.]

ZBIORNIK ANTONOWO - WIEJSKIE CENTRUM
REKREACJI I WYPOCZYNKU

WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU
PRZYRODNICZEGO HA JNÓWKI W ROZWOJU
TURYSTYKI NA OBSZARZE
LGD PUSZCZA BIAŁOWIESKA.
Doﬁnansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego otrzymał również projekt polegający
na ochronie różnorodności biologicznej na terenie
Hajnówki.
Projekt ten dotyczy 4 ha działki na osiedlu Judzianka.
Miasto chce zachować tam naturalny ekosystem w
postaci podmokłego drzewostanu z niezdegradowaną glebą, bogatą roślinnością i światem
zwierzęcym. Dzięki projektowi powstaną dwa odcinki
ścieżki dydaktycznej, służącej edukacji ekologicznej i
ekoturystyce. Pierwszy odcinek, o długości
ok. 80 metrów, będzie prowadził do torfowiska,

Zbiornik „Antonowo” powstał w wyniku zalania
wyrobiska kopalni gliny, zamkniętej na początku lat
siedemdziesiątych, cegielni. Samo zamknięcie
kopalni polegało na pozostawieniu samemu sobie
wyrobiska oraz otaczającej wykop zdewastowanej
działki. Mimo atrakcyjnego położenia i czystej wody
nikt jak dotąd nie zagospodarował wyrobiska tak, by
mogli z niego korzystać mieszkańcy i coraz częściej
zaglądający na nasze tereny, turyści. Wszelkie
nierówności i doły wokół zbiornika uległy sukcesji
roślinności krzaczastej, pozostawione strome brzegi
wyrobiska nie raz były przyczyną zdarzających się tu
wypadków i utonięć. Miejsce to jest własnością Gminy
Orla, w tej chwili użytkowane przez Kółko Rolnicze w
Orli, którego to członkowie są pomysłodawcami i
realizatorami niniejszego projektu.
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Projekt „Antonowo wiejskie centrum rekreacji i
wypoczynku" wziął swą nazwę od istniejącego
zbiornika i ukierunkowany był na rewitalizację tegoż
zbiornika i jego najbliższego otoczenia, połączony z
adaptacją na potrzeby uprawiania masowego sportu
i re k re a c j i , s t a n ow i ą c e g o s w o i s t e c e n t r u m
wypoczynku, będącego kolejną alternatywą dla tej
części ludności zamieszkującej nasze województwo w
spędzaniu wolnego czasu oraz swoistą atrakcją
turystyczną na mapie gminy Orla.
Najważniejszym etapem w realizacji przedsięwzięcia
były, wykonywane wynajętym ciężkim sprzętem
budowlanym, prace niwelujące teren wokół zbiornika
o ra z c z y n n o ś c i z m i e r z a j ą c e d o o d m u l e n i a
przybrzeżnej części zbiornika i uformowania jego
brzegów bez naruszania linii brzegowej. Kolejnym
etapem były prace związane z zagospodarowaniem
terenu wokół zbiornika oraz wykonaniem urządzeń
służących do rekreacji i wypoczynku. Wokół zbiornika,
powstała ścieżka piesza oraz stanowiska dla
amatorów wędkarstwa. Został utwardzony wjazd,
miejsce pod parking oraz wiatę. Wytyczone i usypane
zostało boisko do piłki plażowej oraz wybudowana
została wiata drewniana.
Koszty całkowite realizacji zadania wyniosły
95 792,40 zł.
Operacja współﬁnansowana ze środków Unii
Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach
działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020.

fot. Marek Chmielewski

ZDROWOTNE (ULOTERPIA) I AKTYWNE FORMY
WYPOCZYNKU, POSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI
TURYSTYCZNEJ I USŁUGOWEJ
Dwór Bartnika w Narewce to komfortowy kompleks
wypoczynkowy zlokalizowany w samym sercu
Puszczy Białowieskiej. Pokoje gościnne, stylowa
restauracja, sala ﬁtness i Spa, oraz Muzeum
Pszczelarstwa otwarte są przez cały rok. Dwór
Bartnika to kameralny ośrodek oferujący obsługę
konferencji, szkoleń, wesel, imprez okoliczno4

ściowych oraz gości indywidualnych. Obiekt oferuje
pokoje i apartamenty w niespotykanym nigdzie
indziej wystroju o tematyce pszczelarskiej. Do
dyspozycji gości pozostaje restauracja z barem,
kominkiem i tarasem.

fot. Maria Sapiołko

Dwór Bartnika to również idealne miejsce na imprezy
plenerowe z miejscami na grill lub ognisko. To
idealne miejsce dla poszukujących spokoju, wygody,
dobrego samopoczucia oraz rodzinnej atmosfery.
Obiekt posiada salę konferencyjną wyposażoną w
nowoczesny sprzęt audiowizualny. Dla dzieci
atrakcyjny plac zabaw. Dla zmotoryzowanych
bezpłatny parking.
W restauracji są serwowane tradycyjne regionalne
potrawy oraz potrawy z miodem sporządzane z
najwyższej jakości surowców pozyskiwanych od
lokalnych producentów i własnego gospodarstwa.
Na szczególną uwagę zasługuje temat przewodni –
pszczelarstwo. Prowadzimy zawodową pasiekę od
wielu lat. Tradycje rodzinne sięgają czasów
bartnictwa w Puszczy Białowieskiej. Bogato
wyposażone muzeum oferuje zdobywanie i
poszerzanie wiedzy o życiu pszczół. Wiele
eksponatów to prawdziwe rarytasy. Po muzeum
oprowadzamy sami, opowiadając bardzo ciekawe
historie o pszczelarstwie, zastosowaniu przedmiotów
przy produkcji miodu i życiu owadów. Można obejrzeć
z bliska te ekspozycje i dotknąć ich. Muzeum posiada
bogatą kolekcję uli na powietrzu. Są to: ule kłodowe,
kószki – czyli ule słomiane oraz ule ﬁguralne. Dla
rozwoju naszego regionu, zachowania naszego
dziedzictwa kulturowego przeprowadziliśmy szereg
spotkań dla mieszkańców powiatu i turystów w
muzeum i pasiece. Narewka jest położona na terenie
Puszczy Białowieskiej, gdzie tradycje pszczelarskie
sięgają czasów bartnictwa i każde spotkania,
rozmowy, dyskusje dla mieszkańców naszej gminy,
d l a t u r y s t ów, p r z y c z y n i a j ą s i ę d o ro z w o j u
pszczelarstwa, do propagowania zdrowego stylu
życia, do spożywania produktów pszczelich, które są
produktami nieprzetworzonymi, mającymi odżywcze
i lecznicze właściwości dla człowieka. Goście
odwiedzający obiekt są częstowani miodem z własnej
pasieki. Można też kupić miód bezpośrednio z pasieki
o niepowtarzalnym smaku i właściwościach –
Fenomen Natury - miód z pyłkiem, mleczkiem i kitem
potrójnie uszlachetniany, pyłek kwiatowy i inne
miody odmianowe.

Na przełomie 2017/2018 rozpoczęliśmy realizację
nowych inwestycji, korzystając z działania w ramach
PROW. Operacja pn. "Zdrowotne (uloterpia) i aktywne
formy wypoczynku, poszerzenie działalności
turystycznej i usługowej" mająca na celu poszerzenie
działalności usługowo-gastronomicznej poprzez
wprowadzenie usług kateringowych, wypożyczalnia
skutera śnieżnego, quada i rowerów elektrycznych,
świadczenie usług prozdrowotnych w saunie i
uloterapii współﬁnansowana jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach
działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Przewidywane wyniki operacji: utworzenie nowego
miejsca pracy oraz rozwój przedsiębiorstwa poprzez
wprowadzenie usług cateringowych, wypożyczania
skutera śnieżnego, quada i rowerów elektrycznych,
świadczenie usług prozdrowotnych w saunie i
uloterapii.

W celu poszerzenia oferty zakupiliśmy quad i skuter
śnieżny, saunę ogrodową oraz rowery elektryczne.
Prowadzimy wynajem rowerów, skutera śnieżnego,
quada dla amatorów aktywnego wypoczynku.
Zakupiliśmy samochód ciężarowy, poszerzając tym
sposobem swoją działalność o usługi kateringowe.
W trosce o ochronę środowiska w 2017 roku
zainstalowaliśmy pompy ciepła do ogrzewania
budynku i podgrzewania ciepłej wody. Staramy się w
miarę swoich możliwości rozwijać swoją działalność,
oferować inne atrakcje.
W chwili obecnej jesteśmy na etapie złożonego
wniosku o płatność, oczekujemy na kontrolę
poprawności realizacji inwestycji. Ufamy, że wszystko
wykonaliśmy poprawnie. Poszerzenie oferty
przyczyni się do rozwoju ﬁrmy i regionu. Dzięki wyżej
opisanej operacji stworzyliśmy etat dla osoby biernej
zawodowo z regionu oraz poszerzyliśmy ofertę
swoich usług.
Maria Sapiołko

Zmiany w składzie Zarządu
i Komisji Rewizyjnej
W dniu 9 marca 2018 r. odbyło się Walne Zebranie
Członków stowarzyszenia LGD Puszcza Białowieska,
na którym dokonano zmian w składzie Zarządu i
Komisji Rewizyjnej. Spowodowane było to upływem
kadencji tych organów.
Aktualny skład Władz stowarzyszenia przedstawia się
następująco:

fot. Maria Sapiołko

W 2018 roku oddaliśmy do użytku domek do
uloterapii. Goście mogą odpoczywać w obecności
pszczół, wdychając powietrze z ula, słuchając pracy
p s z c z ó ł . U l o t e ra p i a t o j e d e n z e s p o s o b ów
wykorzystania niezwykłych właściwości pszczół.
Obcowanie z pszczołami jest niezwykle korzystne dla
człowieka. Mikrowibracje skrzydeł tworzą korzystne
pole elektromagnetyczne, a powstający przy tym
szum, nazywany "pszczelą medytacją" działa
antystresowo i usuwa depresję. Do tego należy
dołączyć wyjątkowy zapach miodu, wosku, propolisu
czy zjawisko powstawania jonów tworzące ogólnie
"d o b rą" a t m o s f e rę w s p ó ł g ra j ą c ą z r y t m e m
organizmu człowieka.

Zarząd:
Eugeniusz Kowalski – Prezes
Ludmiła Pietruczuk – Wiceprezes
Monika Paulina Monach – Skarbnik
Igor Kondratiuk – Sekretarz
Eugeniusz Wołkowycki – Członek Zarządu
Komisja rewizyjna:
Jan Chomczuk - Przewodniczący
Krystyna Onopryjuk
Zenaida Buszko.

Punkty informacyjno-konsultacyjne
podczas imprez na terenie LGD
W bieżącym roku w okresie letnim LGD „PB”
ponownie wyruszy do gmin członkowskich, aby
kontynuować działania rozpoczęte w poprzednich
latach - "Punkty informacyjno-konsultacyjne podczas
imprez na terenie LGD". W ramach wspomnianego
działania będziemy jeździć do gmin członkowskich, w
trakcie imprez lokalnych, aby ułatwić mieszkańcom
dostęp do informacji na temat LSR, działalności LGD
oraz możliwych do pozyskania źródeł ﬁnansowania.
Ponadto na stoiskach LGD podczas imprez lokalnych
bezpłatnie będą rozdawane materiały promujące
LGD, współﬁnansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
W celu uzyskania informacji na temat imprez
lokalnych, na których będziemy dostępni prosimy
śledzić naszą stronę internetową.
Serdecznie zapraszamy na nasze stoiska !

fot. Maria Sapiołko
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Piknik z LGD
Mamy przyjemność poinformować, iż Lokalna Grupa
Działania „Puszcza Białowieska” po raz kolejny
organizuje wydarzenie pt. ”Piknik z LGD”. W tym roku
nasza impreza odbędzie się 9 czerwca 2018 roku na
Placu przy Urzędzie Gminy w Boćkach.
Podczas imprezy wystąpią lokalne zespoły:
Kalinka
Kapela Podlaska
Wasiloczki
Klekociaki
Ruczajok
Harmoń
Aga eN
Kabaret Klub Seniora Róże Jesieni.

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Gwiazda wieczoru będzie zespół TOP GIRLS. Zespół
tworzą trzy młode utalentowane dziewczyny Angelika
Żmijewska, Paula Karpowicz i znana widzom Polo tv
Justyna Lubas, uczestniczka trzeciej edycji Disco Star
2015, które na swoim koncie mają hity tj.:
ź
ź
ź
ź
ź

„Mleczko”,
„Zakochana”,
„Nie będę twoja”,
„Sexibomba”
i inne...

Zespół TOP GIRLS licznie koncertuje na terenie całego
kraju a także za granicą np. w Wielkiej Brytanii, ma na
koncie występy na największych scenach i festiwalach w
Polsce takich jak Festiwal w Ostródzie, Roztańczony PGE
Narodowy w Warszawie, Pożegnanie lata w Iłowie i wiele
innych.
Wieczorem planowana jest także dyskoteka z DJ.
Na wydarzeniu promocyjnym LGD nie zabraknie również
atrakcji dla najmłodszych. Podczas imprezy dostępne
będą:
ź Stragany ze słodyczami i zabawkami,
ź Dmuchańce,
oraz konkursy z nagrodami.

Serdecznie wszystkich zapraszamy !

fot. http://www.zespoltopgirls.pl/ﬁles/2-Top-Girls.pdf [dostęp 17.04.2018r.]
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Biuro Lokalnej Grupy Działania
„Puszcza Białowieska”
Adres Biura:
ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka
tel./fax: 85 682 50 26
tel. kom.: 781 130 200, 782 770 711, 667 030 511
Biuro czynne w godzinach:
Poniedziałek-Piątek: 8.00 - 16.00
Adres e-mail:
biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl
Strona www:
www.lgd-puszcza-bialowieska.pl
Pracownicy Biura/Zespół redakcyjny Biuletynu:
Eugeniusz Kowalski
Monika Paulina Monach
Karolina Kraśko
Emilia Nazaruk
Paulina Kraśko
Opracowanie graﬁczne, skład i druk Biuletynu:
Mistrz Reklamy

Napisz do naszego kwartalnika!
Biuletyn Informacyjny LGD powstaje przede
wszystkim dla mieszkańców regionu Puszczy
Białowieskiej. Chcemy, aby Biuletyn tętnił życiem.
Dlatego wszystkie osoby, które chciałyby się podzielić
swoją wiedzą, spostrzeżeniami i informacjami
zapraszamy do współpracy. Zapraszamy do pisania
na tematy dotyczące aktualnych przedsięwzięć
realizowanych w ramach Leadera, ale chętnie
opublikujemy również teksty o atrakcjach turystycznych, regionalnej architekturze, osobliwościach
przyrodniczych, historii, kulturze, tradycji, kulinariach
i oczywiście o ludziach.
Czekamy na Państwa materiały, teksty i zdjęcia, które
opublikujemy w kolejnym numerze Biuletynu.
Zachęcamy również do przygotowywania materiałów
do kolejnych numerów Biuletynu.
Teksty do Biuletynu prosimy nadsyłać na adres
e-mail: biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl
LGD „Puszcza Białowieska” nie ponosi odpowiedzialności za treści, zdjęcia nadsyłane do siedziby
stowarzyszenia oraz publikowane na łamach
Biuletynu. LGD zastrzega sobie jednak prawo do:
redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia
treści zabronionych przez prawo, wulgarnych,
obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady
współżycia społecznego.
Za publikację tekstów i zdjęć nie przysługuje autorowi
świadczenie pieniężne.
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