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STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PUSZCZA BIAŁOWIESKA”

PIKNIK Z LGD W NAREWCE
W dniu 19 czerwca 2021 roku w miejscowości Narewka odbyła się V edycja „Pikniku z LGD” zorganizowanego 
przez Lokalną Grupę Działania „Puszcza Białowieska przy współpracy z Gminą Narewka oraz Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Narewce, realizowanego w ramach projektu RPPD.09.01.00-20-0554/20 „Wsparcie na rzecz kosztów 
bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”. Piknik był współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Piknik rozpoczął się występem zespołu Kalinka. Póź-
niej nastąpiło oficjalne otwarcie imprezy przez Preze-
sa LGD - Eugeniusza Kowalskiego oraz Pana Wójta 
Gminy Narewka -Jarosława Gołubowskiego. 
Następnie na scenie zaprezentowały się inne zespoły 
wokalne: Narewczanki, Zespół wokalny GOK w Na-
rewce, Chutar z Gródka, Werwoczki, Harmoń, Stu-
dio Piosenki FART oraz gwiazda wieczoru zespół 
DEFIS. Mieliśmy również zaszczyt obejrzeć występy 
dwóch grup tanecznych z Narewki. Na koniec odby-
ła się dyskoteka poprowadzona przez DJ’a.  
Występy zespołów przeplatały wiadomości udziela-
ne nt. Lokalnej Grupy Działania, jej specyfiki, zakresu 
działalność, RLKS oraz funduszu wiodącego. W mię-
dzyczasie odbywał się konkurs z wiedzy z zakresu 
funkcjonowania LGD Puszcza Białowieska. 
Poza wspomnianymi konkursami i nagrodami do-
stępny był szereg atrakcji towarzyszących. Stoiska 
informacyjne Straży Granicznej, stoisko promocyjne 
Gminy Narewka, stoisko promocyjne filmy PRONAR, 
punkt konsultacyjny LGD, stragany z łakociami, sto-
isko gastronomiczne oraz charytatywny kiermasz dla 
2 letniego Mikołaja, który choruje na SMA. To wszyst-
ko było do dyspozycji przybyłych gości w jednym 
miejscu i czasie.
Naszym założeniem jest cykliczne organizowanie Pik-
niku, co roku w innej gminie obszaru objętego LSR. 

Każdorazowo celem naszej imprezy plenerowej jest 
zwiększenie rozpoznawalności LGD wśród mieszkańców 
obszaru, wzrost poziomu zainteresowania mieszkańców 
działalnością LGD, wzrost liczby mieszkańców znających 
założenia funkcjonowania LGD i wdrażania LSR, wzrost 
partycypacji lokalnej społeczności w realizacji LSR 
Podczas imprezy panowała miła i pogodna atmosfera. 
Zorganizowany festyn spełnił oczekiwania jego organiza-
torów oraz uczestników. Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim tym, którzy poprzez swoją obecność oraz zaanga-
żowanie przyczynili się do cudownie spędzonego czasu.

fot. Archiwum GOK w Narewce

fot. Archiwum GOK w Narewce
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PUNKTY
INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE 
PODCZAS IMPREZ NA TERENIE LGD
Działanie to ma na celu ułatwić mieszkańcom dostęp do informacji na temat LSR, działalności LGD oraz możliwych do po-
zyskania źródeł finansowania. Ponadto, podczas imprez lokalnych, na stoiskach bezpłatnie można było otrzymać materiały 
promujące LGD, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontynuując rozpoczęte w poprzednich latach 
działanie „Punkty informacyjno - konsultacyjne 
podczas imprez na terenie LGD” w bieżącym 
roku pojawiliśmy się ze stoiskiem LGD:

18 lipca 2021 podczas Jarmarku Żubra
w Hajnówce

05 września  2021 podczas Festynu
Archeologicznego „Zbucz Grodzisko” 
w Zbuczu 

26 września 2021 podczas Festynu
z cyklu I TUT ŻYWUĆ LUDZI w Tarnopolu

fot. Archiwum LGD Puszcza Białowieska

fot. Archiwum LGD Puszcza Białowieskafot. Archiwum LGD Puszcza Białowieska
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Rozbudowa przedszkola została zrealizowana między innymi ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy 
Działania „Puszcza Białowieska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 
lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6 Inwestycje 
na rzecz rozwoju lokalnego. Był to projekt „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez rozbu-
dowę i przebudowę Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce”. Kwota dofinansowania wyniosła 
849.948,33zł. Dodatkowo otrzymaliśmy dofinansowanie na funkcjonowanie i wyposażenie nowo powstałego obiek-
tu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Rozwój Lokalny, Działanie 9.1, Rewitalizacja społeczna i 
kształtowanie kapitału społecznego. Kwota dofinansowania projektu pt. „Przedszkole marzeń” to 298.896,17zł . 
Nabór wniosków odbywał się za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”.

UROCZYSTE OTWARCIE NOWEGO SKRZYDŁA 
PRZEDSZKOLA NR 3 Z ODDZIAŁAMI 
INTEGRACYJNYMI IM. ŻUBRA POMPIKA 
W HAJNÓWCE

„Wszystko zaczyna się od przedszkola…” – tymi sło-
wami Pani Dyrektor Dorota Ewelina Durzyńska rozpo-
częła uroczystość otwarcia nowego skrzydła naszej 
placówki, która odbyła się 15 września 2021 roku.
Galę zainaugurował hymn przedszkola, który dumnie 
odśpiewały przedszkolaki z grupy Żubrów i wszyscy 
zgromadzeni.
Następnie, Pani Dyrektor Przedszkola nr 3 serdecz-
nie powitała wszystkich zebranych w nowej auli gości. 
Na uroczystość przybył Burmistrz Miasta Hajnówka 
– Pan Jerzy Sirak ze swoim zastępcą – Panem Irene-
uszem Kiendysiem, Starosta Powiatu Hajnowskiego 
– Pan Andrzej Skiepko, Kierownik Zespołu Oświaty, 
Kultury i Sportu – Pani Jolanta Stefaniuk, Dyrektor 
Książnicy Podlaskiej – Pani Beata Zadykowicz, wizy-
tatorzy z Kuratorium Oświaty w Białymstoku – Panie 
Grażyna Czyżewska oraz Olga Granacka, Prezes Lo-
kalnej Grupy Działania Pan Eugeniusz Kowalski wraz 
ze skarbnikiem Panią Pauliną Monach,  przedstawi-
ciele Rady Rodziców wraz z Przewodniczącym Rady 
Rodziców Panem Piotrem Czurakiem, Rady Miasta 

Hajnówka wraz z Przewodniczącą Panią Walentyną 
Pietroczuk, administracji samorządowej, związków za-
wodowych – ZNP – Pani Ewa Dziedzik – Borys, oraz 
NSZZ „Solidarność” - Pani Agnieszka Rzeszewska, 
lokalnych firm, służb mundurowych, dyrektorzy pla-
cówek oświatowych i kulturalnych oraz przyjaciele na-
szego przedszkola. Wielkim zaszczytem było gościć 
w naszych progach, hierarchów obu kościołów: Jego 
Ekscelencję Najprzewielebniejszego Biskupa Piotra 
Sawczuka Ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej oraz 
Jego Ekscelencję Pawła Biskupa Hajnowskiego z to-
warzyszącym im duchowieństwem. Nie zabrakło rów-
nież wykonawcy budynku – Pana Andrzeja Wróblew-
skiego, a także urzędników nadzorujących inwestycję 
wraz z Inspektorem Nadzoru Budowlanego Panem 
Romanem Popowem na czele.
Pani Dyrektor Dorota Ewelina Durzyńska szczególne 
podziękowania skierowała do Pana Burmistrza Je-
rzego Siraka, Pani Kierownik Jolanty Stefaniuk oraz 
Pana Andrzeja Wróblewskiego przekazując im słowa 
wdzięczność za trud i starania włożone w tak wielką 

fot. Archiwum Przedszkola nr 3 w Hajnówce
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inwestycję, która będzie służyć obecnym i przyszłym 
pokoleniom hajnowian.
Podczas uroczystości podkreślano, że dzięki po-
mocy i wsparciu Lokalnej Grupy Działania udało się 
wybudować inwestycję. To LGD m.in. było motorem 
do rozbudowy nowego skrzydła, za co składamy ser-
deczne podziękowania.
„Nasza placówka stała się jednostką oświatową 
na miarę XXI wieku” – podkreśliła Pani Dyrektor. 
W nowo dobudowanej części znalazły się: dwie prze-
stronne sale dydaktyczne, gabinet Integracji Senso-
rycznej, sala Doświadczania Świata, gabinet logo-
pedyczny, sala języka angielskiego i katechetyczna, 
olbrzymia sala gimnastyczna połączona z salą wido-
wiskową, nowoczesna przeszkolona winda, szatnia 
dla dzieci, pomieszczenia administracyjne i łazienki 
dla osób niepełnosprawnych. Ponadto dzieci zyskały 
innowacyjny plac zabaw, uwzględniający również ich 
specjalne potrzeby edukacyjne.
Tę wyjątkową uroczystość swoimi występami uświet-
niły przedszkolaki z grupy Żubrów śpiewając pio-
senkę „Przedszkole naszym drugim domem jest”, 
z grupy Jeżyków zaprezentowały taniec barokowy 
oraz piosenkę „Wietrzyk” zaś Mikołaj Iwaniuk z gru-
py Sarenek wyrecytował wiersz „W przedszkolu jak 
w domu”.
Sporą dawkę refleksji, wspomnień i wzruszeń dostar-
czyła wszystkim prezentacja multimedialna o naszym 
przedszkolu przygotowana przez Panie Katarzynę 
Szerszunowicz i Annę Hałaburdę. Oj, było co oglą-
dać!
Kolejną atrakcją i urozmaiceniem uroczystości były 
występy młodych artystów z Hajnowskiego Domu 
Kultury: Zespołu Tańca Ludowego „Przepiórka” pod 
kierownictwem Pani Justyny Biryckiej oraz popisy 
wokalne naszych absolwentów ze Studia Piosenki 
Estradowej pod kierownictwem pani Marty Gredel 
– Iwaniuk.
Ważnym i niezwykle doniosłym momentem wyda-

rzenia było przecięcie wstęgi i wyświęcenie nowej części 
przedszkola z udziałem przedstawicieli władz samorzą-
dowych i księży biskupów.
Piękne i wzruszające słowa na uroczystości wygłosiła 
Pani Dyrektor  Beata Zadykowicz, która odczytała rów-
nież list od Marszałka Województwa Podlaskiego – Pana 
Artura Kosickiego skierowany do dyrekcji i całej społecz-
ności przedszkolnej.
Na ręce Pani Dyrektor przedszkola swoje życzenia i gra-
tulacje przekazał poseł na Sejm RP Pan Jarosław Zieliń-
ski, które pani dyrektor odczytała w swoim wystąpieniu. 
Swoje słowa uznania i gratulacje przekazała też poseł na 
Sejm RP – Pani Aleksandra Szczudło.
Zebrani goście wysłuchali również krótkich przemó-
wień pełnych uznania i gratulacji, wygłoszonych przez 
Pana Burmistrza Jerzego Siraka, Pana Starostę Andrzeja 
Skiepko, Panią Walentynę Pietroczuk– przewodniczącą 
Rady Miasta, dyrektorów placówek oświatowych, przed-
stawicielkę Rady Rodziców – Panią Emilię Dzierżanow-
ską, Pana Inspektora Nadzoru Budowlanego – Romana 
Popow, który w pigułce podsumował całość prac z udzia-
łem Pani Dyrektor i podziękowań za owocną współpracę 
podczas rozbudowy.
W ciepłych słowach skierowanych do całej społeczności 
przedszkolnej wystąpili również księża biskupi, życząc 
błogosławieństwa Bożego na każdy dzień w nowych pro-
gach przedszkola. Hierarchowie obu kościołów przeka-
zali krzyże i ikony do nowego skrzydła.
Gdy uroczystość dobiegała końca i przyszedł czas na 
pożegnanie pojawiły się kolejne rozważania… Jeszcze 
tak niedawno mieliśmy uroczyste nadanie dla naszego 
przedszkola imienia Żubra Pompika, a tymczasem po-
większyliśmy naszą „Pompikową rodzinę” o kolejnych 
mieszkańców  – liski i sówki. Jesteśmy dumni i niezmier-
nie szczęśliwi, że to nasze przedszkole jest takie rozwo-
jowe. Witamy w naszym nowym, dużym przedszkolu!!!

Tekst z archiwum Przedszkola nr 3 w Hajnówce

fot. Archiwum Przedszkola nr 3 w Hajnówce
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PROJEKT „PRZEBUDOWA BUDYNKU SZATNI 
PIŁKARSKIEJ ORAZ BUDOWA TRYBUN Z ZADASZENIEM 
NA STADIONIE SPORTOWYM W NARWI”

„CULT IN TOUR” PROJEKT WSPÓŁPRACY  
MIĘDZYNARODOWEJ POLSKA - GRECJA

Projekt „Przebudowa budynku szatni piłkarskiej oraz 
budowa trybun z zadaszeniem na stadionie sporto-
wym w Narwi” zrealizowano ze środków Lokalnej 
Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Pusz-
cza Białowieska” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 
2014 – 2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla 
usług użyteczności publicznej Działania 8.6 Inwesty-
cje na rzecz rozwoju lokalnego.

Przedmiotowa inwestycja dotyczyła przebudowy i re-
montu budynku szatni piłkarskiej oraz budowy trybun 
z zadaszeniem na stadionie piłkarskim w Narwi. Pro-
jektowany remont budynku szatni piłkarskiej pole-
gał na wykonaniu rozbiórki części ścianek działowych 

Celem głównym projektu współpracy jest wzmocnie-
nie kapitału społecznego LGD „Puszcza Białowieska“ 
i LGD  „Stowarzyszenie Rozwoju Halkidiki SA - LGA” 
poprzez aktywny udział lokalnych społeczności w dzia-
łaniach związanych z zachowaniem naturalnych zaso-
bów przyrodniczo-kulturowych i zrównoważonym ich 
wykorzystaniu w turystyce.
W dniach 07-14 lipca 2021 odbył się wyjazd studyjny 
do Grecji, w którym uczestniczyli członkowie LGD 
PB odpowiedzialni za wdrożenie projektu ,,CULT 
IN TOUR”, finansowanego ze środków Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.
Obszarem działania partnera greckiego jest rejon mia-
sta Poligiros oraz Halkidiki.
Celem wizyty było poznanie i wspólna identyfikacja 
najlepszych produktów i praktyk w obszarze turysty-
ki: operatorzy turystyczni, obiekty sakralne, zabytki, 
obiekty UNESCO, lokalna gastronomia, wytwórcy pro-
duktów lokalnych.

i wymurowaniu nowych, dostosowaniu sanitariatu do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianie podłóg, 
ułożeniu okładzin ściennych i podłogowych, wykona-
niu prac malarskich. Na zewnątrz budynku został prze-
prowadzony remont schodów zewnętrznych wraz zbu-
dowano podjazd dla niepełnosprawnych, docieplono 
ściany i stropodach. W ramach prac wymieniono rów-
nież instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną. 
Inwestycja dotyczyła również budowy 5-cio rzędowej, 
zadaszonej trybuny z 336 miejscami.

Całkowita wartość projektu - 619 369 zł.
Kwota dofinansowania - 526 149,99 zł

Archiwum gminy Narew

fot. Andrzej Pleskowiczfot. Andrzej Pleskowicz

fot. Archiwum LGD „PB”
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PROJEKT „ARTETERAPIA - SPOSÓB NA LEPSZE JUTRO”
W ramach realizacji zadania publicznego został zreali-
zowany projekt „Arteterapia- sposób na lepsze jutro”. 
Projekt realizowany był w partnerstwie - liderem Pro-
jektu była Gmina Narewka, partnerem Projektu: Sto-
warzyszenie Polart Art, realizatorem Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Narewce. Celem projektu było 
poprawienie i pogłębienie relacji społecznych w rodzi-
nach z terenu gminy wiejskiej Narewka.
Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Osi Priorytetowej IX: ROZWÓJ LOKALNY 
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie 
kapitału społecznego 9.6 Strategie rozwoju lokalnego 
kierowane przez społeczność.
Do projektu zostało zakwalifikowanych 40 uczestników, 
którzy w ramach projektu mieli możliwość uczestnicze-
nia w 6 warsztatach z zakresu arteterapii:

action painting - polegający na wolnej ekspresji po-
przez performance, teatr, działania plastyczne i mu-
zyczne;
dadaizm - portrety rodzinne, metamorfoza XVIII-
-wiecznego malarstwa;
land art - działania na terenie Gminy Narewka, two-
rzenie instalacji i obiektów artystycznych z użyciem 
naturalnych mediów;
street art - działania w przestrzeni publicznej Gminy 
wiejskiej Narewka;
fluksus - kreowanie instrumentów muzycznych 
z przedmiotów codziennego użytku, malowanie do-
wolnymi technikami;
pop art - technika drippingu, kreowanie instalacji 
i obiektów sztuki pop-art.

W ramach projektu prowadzone były specjalistycz-
ne konsultacje indywidualne, z których skorzystało 9 
uczestników warsztatów.
Wszystkie działania projektowe odbyły się w Świetlicy 
Samorządowej w Lewkowie Starym (świetlica zyskała 
małe artykuły gospodarstwa domowego i wyposaże-
nia, które były wykorzystywane na potrzeby warszta-
tów) oraz na tzw. rotundzie czyli terenie przy świetlicy, 
placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Lewkowie Starym, 
gdzie otoczenie zyskało na estetyce, gdyż w ramach 
działań projektowych uczestnicy na pobliskim ogro-

W ramach wyjazdu studyjnego zostały zorganizowane:

spotkania z przedstawicielami LGD z rejonu
Poligiros i Halkidiki

spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami realizują-
cymi projekty LEADER/RLKS w gminach: Poligiros, 
Arystoteles, Nea Propontida

wizyta w obiekcie wpisanym na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO

wizyta na obszarze Rezerwatu Przyrody
Dragoudeliou-Karra

Autor tekstu - Anna Nikitiuk

dzeniu prowadzili wolną ekspresję, w ramach której 
powstał mural na ogrodzeniu.
12 listopada 2020 r. wszyscy uczestniczyli w podsu-
mowaniu projektu, które miało formę happeningu 
połączonego z degustacją sensoryczną. Na otwartej 
przestrzeni zostały wyeksponowane wytwory projek-
tu i zdjęcia wielkoformatowe wytworzonych w czasie 
zajęć prac. W trakcie podsumowania uczestnicy pro-
jektu ubrani w kolorowe płaszcze przeciwdeszczowe 
przemaszerowali tworząc Familijną Orkiestrę Dętą 
z tzw. rotundy ulicą Lewkowa Starego. Barwny mu-
zyczny korowód wykorzystując oryginalne rekwizyty 
grające wzbudził zainteresowanie mieszkańców, któ-
rzy przyjaźnie reagowali na widok tego wydarzenia. Po 
zakończonej paradzie uczestnicy projektu wzięli udział 
w kolejnych aktywnościach czyli bitwie na kulki oraz ro-
dzinnych gryzmołach. Zwieńczeniem całego spotkania 
była projekcja filmu ze zrealizowanych działań, który 
obejrzeli uczestnicy warsztatów wraz z przedstawicie-
lami Partnerów Projektu czyli Gminy Narewka, Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narewce oraz 
Stowarzyszenia Polart Art w Socach oraz Euroregionu 
LGD Puszcza Białowieska. Degustacja sensoryczna 
i rozpalone ognisko dopełniło ostatnie spotkanie pro-
jektowe. Po tym wydarzeniu zdjęcia wielkoformatowe 
jakie towarzyszyły podsumowaniu projektu zostały 
przeniesione i utworzyły wystawę na płocie wysta-
wienniczym przy Galerii im. T. Sołoniewicz w Narewce, 
które były eksponowane po zakończeniu Projektu.

Autor tekstu - Barbara Bielawska
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Napisz do naszego biuletynu!
Biuletyn Informacyjny LGD powstaje przede wszystkim 
dla mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej. Chcemy, 
aby Biuletyn tętnił życiem. Dlatego wszystkie osoby, któ-
re chciałyby się podzielić swoją wiedzą, spostrzeżeniami 
i informacjami zapraszamy do współpracy. Zapraszamy do 
pisania na tematy dotyczące aktualnych przedsięwzięć re-
alizowanych w ramach Leadera, ale chętnie opublikujemy 
również teksty o atrakcjach turystycznych, regionalnej ar-
chitekturze, osobliwościach przyrodniczych, historii, kultu-
rze, tradycji, kulinariach i oczywiście o ludziach.

Czekamy na Państwa materiały, teksty i zdjęcia, które opu-
blikujemy w kolejnym numerze Biuletynu. Zachęcamy rów-
nież do przygotowywania materiałów do kolejnych nume-
rów Biuletynu.

Teksty do Biuletynu prosimy nadsyłać na adres e-mail: 
biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl.

LGD „Puszcza Białowieska” nie ponosi odpowiedzialno-
ści za treści, zdjęcia nadsyłane do siedziby stowarzyszenia 
oraz publikowane na łamach Biuletynu. LGD zastrzega so-
bie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź 
usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, ob-
raźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współży-
cia społecznego.

Za publikację tekstów i zdjęć nie przysługuje autorowi 
świadczenie pieniężne.

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
Emilia Nazaruk

Opracowanie graficzne, skład i druk Biuletynu:
Revart Agencja Reklamowa Łukasz Iwaniuk


