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W TYM NUMERZE
• Otwarcie Dziennego Domu Pomocy w Lewkowie Starym
• Projekt pt. „Rewitalizacja kulturalna, społeczna i edukacyjna w BOK w Białowieży”
• Projekt pt. „Zagospodarowanie terenu pod małą infrastrukturę rekreacyjno-sportową 
w Dubiczach Cerkiewnych”

• Projekt pt. „Utworzenie dziennego domu pomocy w Szostakowie”
• Projekt pt. „Żyć sprawniej”
• Projekty KSOW

GMINA
HAJNÓWKA

fot. Archiwum Starostwa Powiatowego w Hajnówce
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OTWARCIE DZIENNEGO DOMU POMOCY W 
LEWKOWIE STARYM

1 października 2020 r. to data, która niewątpliwie zapisze 
się w historii Gminy Narewka. Właśnie w ten dzień miało 
miejsce oficjalne otwarcie DZIENNEGO DOMU POMOCY w 
LEWKOWIE STARYM. Powstanie tej placówki stanowi ważny 
krok w działaniach gminy, a zarazem jest ukłonem w stronę 
jej mieszkańców. 

Ośrodek, który rozpoczął funkcjonowanie, zapewni swoim 
podopiecznym nie tylko fachową pomoc specjalistów, ale 
też ich aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz 
społecznej. Będzie to zatem miejsce, w którym osoby nie-
samodzielne znajdą faktyczne wsparcie w codziennej eg-
zystencji, o czym przekonywali również w swoich przemo-
wach zaangażowani w jego powstanie Wójt Gminy Narewka 
– Jarosław Gołubowski oraz Kierownik GOPS-u w Narewce 
– Elżbieta Potoniec. Wspólnie z zaproszonymi gośćmi do-
konali oni symbolicznego przecięcia wstęgi, po czym głos 
zabierali kolejni przemawiający: Wicemarszałek Wojewódz-
twa Podlaskiego – pan Stanisław Derehajło, Wiceprezes Sto-
warzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska 
– pan Andrzej Skiepko oraz Prezes Lokalnej Grupy Działania 
– pan Eugeniusz Kowalski.

Chwilę później wszyscy zgromadzeni udali się do wnętrza 
budynku, gdzie nastąpiło wyświęcenie nowego obiektu 
przez Jego Ekscelencję Najprzewielebniejszego Pawła – Pra-
wosławnego Biskupa Hajnowskiego oraz przez lokalnych 

księży: Grzegorza Kułakowskiego - Proboszcza Parafii św. 
Jana Chrzciciela w Narewce i Jana Gacuta - Wikariusza Parafii 
pw. Św. App. Piotra i Pawła w Lewkowie Starym. 

We wspólnej modlitwie wzięli udział również podopieczni 
placówki, którzy są uczestnikami realizowanego w niej pro-
jektu pn. „Usługi opiekuńcze w Gminie Narewka”, realizowa-
nego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy 
Działania „Puszcza Białowieska” w partnerstwie ze Stowa-
rzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, 
współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 
(RPOWP 2014-2020), Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, 
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapita-
łu społecznego, typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuń-
czych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich 
dla osób z niepełnosprawnościami świadczonymi w lokalnej 
społeczności.

Okres realizacji projektu: od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 
2021 r. 

Wartość projektu 467 212,50 zł, w tym dofinansowanie 425 
962,50 zł.

Oficjalne otwarcie zakończyło się zwiedzaniem przez przy-
byłych gości poszczególnych sal i pomieszczeń nowo otwar-
tej placówki.

autor tekstu  Mariola German- Pietruczuk

PROJEKT PT. „REWITALIZACJA KULTURALNA, SPOŁECZNA I EDUKACYJNA W BOK  
W BIAŁOWIEŻY”

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy Białowieża poprzez podniesienie jakości i zwięk-
szenie dostępności oferty społecznej, kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej w odnowionym budynku kina „Żubr” w Biało-
wieży.

Realizacja przedmiotowego projektu dotyczy rewitalizacji obiektu Białowieskiego Ośrodka Kultury (dawnego kina Żubr). 
Obiekt znajduję się w centrum Białowieży na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji. W ramach projektu wy-
konano prace remontowe oraz zakupiono wyposażenie do budynku w postaci siedzeń kinowych w tym mobilnych, oświe-
tlenia, kurtyn, projektora oraz wymieniona została także wykładzina podłogowa. Efektem tego jest przywrócenie działalno-
ści kulturalno-społecznej tego miejsca i nadanie mu nowych funkcji w wymiarze społecznym.

Wartość całkowita projektu:  227 663,40 PLN
Kwota dofinansowania UE: 193 357,06 PLN
Kwota dofinansowania z budżetu Państwa: 20 473,09 PLN
Wkład własny: 13 648,75 PLN

autor tekstu Małgorzata Bzowska-Dowbysz

fot. Marcin Siekierko
fot. Archiwum Gminy Białowieża
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UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU POMOCY 
W SZOSTAKOWIE”

Gmina Czyże otrzymała dofinansowanie w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 
na lata 2014-2020,  Osi priorytetowej VIII Infrastruktura dla 
usług użyteczności publicznej , Działanie 8.6 Inwestycje na 
rzecz rozwoju lokalnego, na realizację projektu nr WND-RP-
PD.08.06.00-20-0276/18 pt. „Utworzenie dziennego domu 
pomocy w Szostakowie”. Celem głównym realizowanego 
projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy 
Czyże poprzez rozwój infrastruktury społecznej przeznaczo-
nej do opieki osób starszych, niesamodzielnych / zależnych.

Rezultatem realizacji projektu będzie:
• Zapewnienie dziennej opieki dla maksymalnie 12 
osób starszych, niesamodzielnych z terenu gminy Czyże od 
roku 2020

• Wzrost aktywności zawodowej osób, które do tej 
pory ograniczały czas pracy bądź nawet rezygnowały z za-
trudnienia w związku z opieką osób starszych

• Podniesienie konkurencyjności lokalnych podmio-
tów gospodarczych w efekcie braku konieczności ogranicza-
nia aktywności zawodowej pracowników zajmujących się 
opieką nad osobami starszymi

• Podniesienie jakości życia 12 seniorów / osób nie-
samodzielnych z obszaru gminy Czyże dzięki aktywnemu 
spędzaniu czasu

Projekt zrealizowany przez Gminę Czyże polegał na prze-
budowie wraz z rozbudową budynku świetlicy wiejskiej w 
Szostakowie i otwarciu w nim dziennego domu pomocy. 
W ramach przedsięwzięcia zaplanowano również zakup 
wyposażenia niezbędnego do pobytu osób starszych, nie-
samodzielnych/zależnych. Obejmuje on m.in. meble, sprzęt 
kuchenny, rehabilitacyjny, telewizor, komputer, rzutnik mul-
timedialny oraz ekran projekcyjny.

Wartość projektu: 646 487,20 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 515 413,79 PLN.

autor Gmina Czyże

PROJEKT PT. „ŻYĆ SPRAWNIEJ”

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Biało-
wieska w partnerstwie z Gminą Orla (partner) i Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Orli (realizator) we wrze-
śniu 2018 r. rozpoczął realizację projektu pt. „Żyć sprawniej” 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPO-
WP 2014-2020) współfinansowanego przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Prio-
rytetowa IX: Rozwój lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja spo-
łeczna i kształtowanie kapitału społecznego, typ projektu nr 

9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych 
oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami 
świadczonymi w lokalnej społeczności. 

Projekt był realizowany w okresie  od 01 września 2018 
r. do 31 grudnia 2019 r. Koszt projektu ogółem wynosił 
198 125,00 zł, w tym 178 925,00 zł stanowi dotacja z EFS, 
wkład własny 19 200,00 zł.

Projekt skierowany był do osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń 
z pomocy społecznej, osób korzystających z PO PŻ, osób 
niesamodzielnych, z niepełnosprawnościami, znacznym lub 

 fot. Irena Niegierewicz

fot. Archiwum Gminy Czyże

We wrześniu 2020 r. zakoń-
czone zostały prace przy re-
alizacji zadania pod nazwą: 
Zagospodarowanie terenu 
pod małą infrastrukturę re-
kreacyjno-sportową w Du-
biczach Cerkiewnych reali-
zowane w ramach Strategii 
Rozwoju Lokalnego Kiero-
wanego przez Społeczność 
LGD „Puszcza Białowieska”, 
Cel ogólny: II. Zrównowa-
żony rozwój strefy gospo-
darczej obszaru LGD, Cel 

szczegółowy: II.2. Rozwój 
infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.
W wyniku realizacji zadania 
osiągnięty został cel: Rozwój 
niekomercyjnej infrastruktu-
ry turystyczno-rekreacyjnej 
poprzez zagospodarowanie 
terenu działki o nr geod. 
685/3 w miejscowości Dubi-
cze Cerkiewne, gm. Dubicze 
Cerkiewne

W ramach zadania wykonano i zamontowano:
• wiatę rekreacyjną,
•plac zabaw,
• urządzenia siłowni
• miejsce ogniskowe,
• parking.

Wartość zadania - 118 730,76 zł
•  dofinansowanie z UE (63,63%) – 75 548,38 zł
•   wkład własny gminy – 43 182,38 zł.

autor Wójt Gminy
Leon Małaszewski

ZAGOSPODAROWANIE TERENU POD MAŁĄ INFRASTRUKTURĘ 
REKREACYJNO-SPORTOWĄ 

W DUBICZACH CERKIEWNYCH
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umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bezrobotnych 
bądź biernych zawodowo. 

Celem projektu był wzrost aktywności życiowej 21 osób 
z gminy Orla zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poprzez organizację indywidualnego wsparcia 
opiekuńczego (osoby starsze, niesamodzielne) oraz szko-
lenie na „Asystenta osoby zależnej z modułem udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej” (pozostałe osoby za-
grożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym). 

Beneficjentami Projektu „Żyć sprawniej” były głównie osoby 
starsze i schorowane, które wymagały pomocy w zaspokoje-
niu codziennych potrzeb życiowych, w czynnościach gospo-
darczych, organizacyjnych i pielęgnacyjnych w zapewnieniu 
kontaktów z otoczeniem.

Uczestnikom projektu została zapewniona 
pomoc i wsparcie:  

- Z zakresu pracy socjalnej w celu przezwyciężania trud-
nych sytuacji życiowych, profesjonalnej pomocy w kierunku 
wzmocnienia i odzyskiwania zdolności w optymalnym funk-
cjonowaniu.

- Z zakresu pracy fizjoterapeuty w zależności od indywidual-
nych problemów zdrowotnych. 

- Z zakresu pracy psychologa, którego celem było dbanie o 
jakość i komfort życia psychofizycznego, wzmocnienie sa-
mooceny, pokonanie swoich lęków, poznanie technik walki 
ze stresem, pobudzenie aktywności i integracji z otocze-
niem. 

Wszystkie działania miały na celu rozwinięcie lub wzmoc-
nienie aktywności i samodzielności życiowej uczestników 
projektu.

autor tekstu  Małgorzata Siegień

W ramach wyjazdu zostały zorganizowane:

• spotkania z przedstawicielami LGD oraz organizacji 
tury   stycznych z terenu Portugalii;

• spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami realizującymi 
projekty turystyczne na terenie Portugalii;

• wizyty w gospodarstwach zajmujących się wytwarza-
niem i dystrybucją produktów regionalnych/lokalnych 
charakterystycznych dla Portugalii;

• wizyty w gospodarstwach agroturystycznych.
 
Uczestnikami wyjazdu studyjno – szkoleniowego byli pra-
cownicy biura oraz członkowie Lokalnej Grupy Działania 
„Puszcza Białowieska”, członkowie i pracownicy biura Sto-
warzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, 
członkowie Agroturystycznego Stowarzyszenia Puszcza Bia-
łowieska członkowie i pracownicy biura Lokalnej Organiza-
cji Turystycznej Region Puszczy Białowieskiej, pracownicy 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w 

Białymstoku. Łącznie 15 osób.

 Projekt był dobrą praktyką, ponieważ miał dobrze dobra-
ny program pod względem merytorycznym. Ponadto, w 
ramach Operacji odbyły się wystąpienia przedstawicieli 
LGD z Portugalii oraz osób prowadzących małe gospodar-
stwa oraz przedsiębiorstwa lokalne, które wizytowaliśmy, a 
dobre tłumaczenie na język polski, pozwoliło uczestnikom 
na zdobycie rzetelnej wiedzy dot. rozwiązań stworzonych 
w Portugali, w zakresie wykorzystania lokalnych zasobów 
przyrodniczych i kulturowych dla poprawy jakości życia 
mieszkańców na terenach wiejskich. O sukcesie operacji 
zdecydowało umożliwienie uczestnikom wyjazdu zapozna-
nie się z rozwiązaniami stosowanymi przez lokalnych przed-
siębiorców portugalskich, na rzecz przedsiębiorczości i tu-
rystyki w Portugalii oraz zaobserwowanie dobrych praktyk 
w zakresie promocji lokalnych zasobów co w dużej mierze 
stanowi klucz do sukcesu.

fot. Archiwum LGD. „PB”

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH  
KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH

AKTYWIZACJA PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ 
SZANSĄ NA INKLUZJE SPOŁECZNE I ROZWÓJ 

EKONOMICZNY OBSZARU LGD „PB” 

W dniach 09-15 sierpnia 2020 roku odbył się wyjazd studyj-
ny do Portugalii realizowany w ramach projektu: Aktywiza-
cja przestrzeni turystycznej szansą na inkluzje społeczne i 
rozwój ekonomiczny obszaru LGD „PB”, finansowanego ze 
środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Planu 
Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021, Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Głównym celem przedsięwzięcia było zapoznanie uczestni-
ków wyjazdu studyjno-szkoleniowego z lokalnymi inicjaty-
wami w zakresie przedsiębiorczości, agroturystyki i turystyki 
Portugalii oraz zaobserwowanie dobrych praktyk w zakresie 
wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych i społecz-
no-kulturowych mających istotny wpływ na aktywizację 
mieszkańców wsi w zakresie włączenia społecznego, jak 
również próba nawiązania sieci współpracy pomiędzy LGD 
„PB” i organizacjami turystycznymi z terenu działania LGD 
„PB” a LGD i organizacjami wiejskimi z Portugalii.

fot. archiwum SSEPB i Gminy Orla
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Opracowanie graficzne, skład i druk Biuletynu: 
Malai Studio

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 
Paulina Monach 
Karolina Kraśko

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 turysty-
cznych, 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 odpowiedzial-
ności 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.

Copyright© by Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” Hajnówka 2020

Publikacja materiału jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach RPO Województwa podlaskiego 2014-2020 

Napisz do naszego biuletynu!

Emilia Nazaruk


