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Duże 

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego jest samorządnym 
stowarzyszeniem gmin, powołanym w celu wspierania idei samorządności 
lokalnej, ochrony wspólnych interesów, wymiany doświadczeń, promocji 
osiągnięć oraz koordynacji wspólnych przedsięwzięć i inwestycji. 

Stowarzyszenie BOF zostało zarejestrowane 13 stycznia 2014 roku. 

W jego skład wchodzą: stolica województwa podlaskiego – miasto Białystok 
oraz 9 gmin należących do powiatu białostockiego, w tym gminy miejsko-
-wiejskie: Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłud-
ów oraz gminy wiejskie: Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Turośń 
Kościelna. 
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Projekt partnerski:  

Rozwój niskoemisyjnego transportu  
zbiorowego i rowerowego w BOF

Możemy być dumni, to jedno z pierwszych tego typu przedsięwzięć w Polsce. Jest 
ono dowodem na znakomitą współpracę gmin tworzących BOF – podkreśla Adam 
Poliński, wiceprezydent Białegostoku.

Białystok oraz otaczające je osiem gmin (Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchno-
wiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów) w ramach projektu partnerskiego wspólnie realizu-
ją szereg przedsięwzięć, które służą poprawie komunikacji w regionie. Działania te są rozłożone na lata 
2016–2019. Projekt aktywnie wspiera także powiat białostocki, na którego drogach będą realizowane 
inwestycje.

Całkowita wartość projektu, którego efektem będą lepsze drogi i sieć połączeń, autobusy nowej ge-
neracji i ścieżki rowerowe wyniesie 159 335 612,90 PLN, w tym 90 382 473,62 PLN stanowić będzie do-
finansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020! 
Zakończenie projektu jest planowane na drugi kwartał 2020 roku.

Inwestycje przełożą się na poziom życia mieszkańców, którym będzie łatwiej doje-
chać do szkoły, czy pracy oraz ich bezpieczeństwo, ale również na jakość powietrza 
– zaznacza Dorota Perło, dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia BOF.

W ramach projektu przewidziany jest zakup 12 nowoczesnych przyjaznych środowisku autobusów oraz 
budowa ponad 21 km nowych lub zmodernizowanych linii komunikacji miejskiej. Powstaną nowe przy-
stanki, pętle autobusowe i zatoki. Dzięki modernizacji niektórych odcinków dróg kilka miejscowości 
zostanie włączonych do systemu zbiorowego transportu publicznego. Sieć połączeń autobusowych 
wzbogaci się więc o nowe miejsca, a miejskie autobusy dojadą np. do Henrykowa (w gminie Supraśl) 
oraz Niewodnicy Nargilewskiej (w gminie Juchnowiec Kościelny). Przy drodze Juchnowiec Kościelny – 
Hryniewicze zbudowanych zostanie 15 zatok autobusowych.
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i rosnącej modzie na zdrowy styl życia, zagęści się 
sieć ścieżek rowerowych. Powstanie około 48 km dróg rowerowych, parkingi i 140 stacji 
rowerowych. Nowo zbudowanymi trasami dla cyklistów w Białymstoku i ościennych gmi-
nach będzie można dojechać do już istniejących i planowanych dróg rowerowych.

Sieć ścieżek rowerowych oraz 140 nowych miejsc 
parkingowych dla rowerów pozwolą na podróżowa-
nie nawet trzema środkami transportu, na przykład 
rowerem, autobusem i koleją – mówi Urszula Miroń-
czuk, rzeczniczka Urzędu Miasta Białegostoku.

https://www.youtube.com/watch?v=L6TxnDkRXk4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=L6TxnDkRXk4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=L6TxnDkRXk4&feature=youtu.be


Droga do Henrykowa
Po kilkudziesięciu latach starań, mieszkańcy wsi Henrykowo w gminie Supraśl w końcu doczekali się 
nowej drogi. Od 20 grudnia 2017 roku mogą oficjalnie korzystać z utwardzonej, asfaltowej nawierzchni, 
równych chodników, nowych zjazdów i pętli autobusowej. Przebudowano 2 km drogi gminnej i frag-
ment drogi powiatowej między Henrykowem a Sobolewem.

Nie chcemy by nasi mieszkańcy tonęli w pyle i 
kurzu. Chcemy, by nasi mieszkańcy mieli godne 
życie w dostępności komunikacyjnej z Białym-
stokiem – powiedział Radosław Dobrowolski 
Burmistrz Supraśl.

Budowa drogi kosztowała ponad 3  000 000 zł, 
w tym część została dofinansowana ze środków 
Unii Europejskiej.

https://www.youtube.com/watch?v=L6TxnDkRXk4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=L6TxnDkRXk4&feature=youtu.be
http://www.poranny.pl/motofakty/na-drogach/g/droga-do-henrykowa-w-koncu-jest-utwardzona-asfaltowa-calkiem-nowa-zdjecia,12786019,26765807/
http://www.poranny.pl/motofakty/na-drogach/g/droga-do-henrykowa-w-koncu-jest-utwardzona-asfaltowa-calkiem-nowa-zdjecia,12786019,26765807/
http://www.poranny.pl/motofakty/na-drogach/g/droga-do-henrykowa-w-koncu-jest-utwardzona-asfaltowa-calkiem-nowa-zdjecia,12786019,26765807/


Bajkowe przedszkole w Kleosinie
W styczniu 2018 roku w Przedszkolu w Kleosinie, przy ul. Kruczkowskiego 4, odbyło się uroczyste otwar-
cie nowych oddziałów przedszkolnych, będących efektem projektu zintegrowanego „Bajkowe przed-
szkole – atrakcyjne dla wszystkich dzieci” zrealizowanego w ramach Poddziałania 3.1.3 Zapewnienie 
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF i Poddziałania 8.2.2 Infra-
struktura edukacyjna w obszarze BOF realizowanego ze środków EFS oraz EFRR. 

Gmina Juchnowiec Kościelny pozyskała blisko 3 mln zł środków unijnych zarówno na rozbudowę przed-
szkola, wyposażenie, jak i na funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2017/2018.

Przedszkole w Kleosinie dzięki realizacji projektu finansowanego z udziałem środków unijnych zwięk-
szyło swoje możliwości lokalowe ponad dwukrotnie. Do istniejącego budynku została dobudowana 
część parterowa oraz 3-kondygnacyjna klatka schodowa. Przeprowadzono szereg prac służących dosto-
sowaniu obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz utwardzono teren wokół przedszkola. Po-
większenie powierzchni użytkowej pozwoliło na uruchomienie 3 kolejnych oddziałów przedszkolnych, 
sali wielofunkcyjnej mogącej pełnić rolę sali dydaktycznej, stołówki, szatni dla dzieci, sanitariatów, to-
alet ogólnodostępnych z toaletą dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia administracyjnego oraz 
szatni z pomieszczeniem sanitarnym dla personelu. 

Przedszkole w Kleosinie spełnia obowiązujące wymogi instytucjonalne oraz jest przyjazne dla jego ma-
łych użytkowników. Dzieci z przedszkola w Kleosinie zyskały nie tylko lepsze warunki, ale i możliwość 
uczestnictwa w różnorodnych dodatkowych zajęciach. 



Przyjaciele dzieci –  
nowe przedszkole w Grabówce

Od 1 września 2018 roku ma ruszyć Przedszkole w Grabówce przy ul. Leszczynowej. Będzie to nowo-
czesny parterowy budynek o powierzchni 1800 mkw. Znajdzie się tam siedem sal dydaktycznych, sto-
łówka i kuchnia. Do przedszkola będzie uczęszczać 180 dzieci. 

To przedszkole jest oczekiwane przez nas od lat. Pomoże ono rodzicom w wycho-
waniu dzieci i uatrakcyjni nasze tereny – powiedział Tadeusz Karpowicz, sołtys wsi 
Grabówka.

Nowe przedszkole w Grabówce powstaje w ramach projektu zintegrowanego z Poddziałania 3.1.3 Za-
pewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach BOF i Poddziałania 
8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF realizowanego ze środków EFS oraz EFRR. Koszt całego 
projektu to blisko 9 mln zł. Gmina Supraśl otrzymała blisko 5 mln dofinansowania ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020. 

Budżet projektu przewiduje zadania inwestycyjne takie jak budowa przedszkola wraz z zagospoda-
rowaniem terenu i wyposażeniem nowych miejsc, jak również zakup pomocy dydaktycznych oraz or-
ganizację zajęć dodatkowych, jak np.: nauka języków obcych, akademia piłkarska, zajęcia taneczne, 
szachowe, logopedyczne, korekcyjne, umuzykalniające, z przedsiębiorczości, robotyki. Zaplanowano 
też wyjazdy dzieci na basen, do kina, teatru i na lodowisko.



Inicjatywa budowy przedszkola samorządowego w Grabówce to połowa 2013 roku, 
kiedy wyszedłem do rady miejskiej z taką propozycją. I spotkała się ona z pełną 
aprobatą wszystkich radnych gminy Supraśl – opowiadał Radosław Dobrowolski, 
burmistrz Supraśla. – Sama lokalizacja to wybór rad sołeckich.

W dniu 26 marca 2018 roku w Grabówce odbyła się uroczystość wmurowania kapsuły czasu w ścianę 
nowego przedszkola. Umieszczono do niej akt erekcyjny, monety, kolorową pracę dziecięcą i wizytówki 
panów: Radosława Dobrowolskiego – Burmistrza Supraśla, Bohdana Paszkowskiego – Wojewody Pod-
laskiego oraz Jarosława Zielińskiego – Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wmurowano 
także wydanie „Kuriera Porannego”. Akt erekcyjny podpisali m.in. Burmistrz Supraśla, Wojewoda Pod-
laski, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Białosto-
ckiego Obszaru Funkcjonalnego.

http://www.poranny.pl/motofakty/na-drogach/g/droga-do-henrykowa-w-koncu-jest-utwardzona-asfaltowa-calkiem-nowa-zdjecia,12786019,26765807/


Stypendia  
dla szczególnie uzdolnionych uczniów

Dwudziestu czterech uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. S. Wł. Bryły w Białymstoku 
otrzymało stypendia dla osób szczególnie uzdolnionych. Uroczystość wręczenia nagród finansowych 
miała miejsce 15 grudnia 2017 roku podczas obchodów Święta Szkoły, w którym uczestniczyli także 
rodzice uczniów, nauczyciele, przedsiębiorcy. 

Jestem dumny, że w naszym mieście mamy taką zdolną młodzież – powiedział Tade-
usz Truskolaski. – Życzę wam wszystkim, aby spełniły się wasze marzenia, abyście 
w dorosłym życiu mogli jak najlepiej wykorzystywać swoją wiedzę dla dobra na-
szego miasta i naszego kraju. Mam nadzieję, że te stypendia wam w tym pomogą.

Program stypendialny dla szczególnie uzdolnionych uczniów, ukierunkowany na motywację do pracy 
i samodoskonalenie, realizowany jest ze środków projektu ZIT BOF „Wiemy więcej – budujemy więcej”. 
Wartość całkowita projektu wynosi blisko 21 mln zł, w tym ok. 14,8 mln zł stanowi dofinansowanie z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Kwota przeznaczona 
na stypendia dla wynosi 960 tys. zł i zostanie przyznana w czterech turach dla 96 uczniów ogółem 
(każdorazowo dla 24). W ramach projektu Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych „Wiemy więcej – 
budujemy więcej”, powstaje Centrum Kształcenia Praktycznego. Kolejne Centrum rozbudowuje się przy 
Zespole Szkół Gastronomicznych. W planach jest utworzenie takich placówek przy Zespole Szkół Rolni-
czych, Zespole Szkół Elektrycznych oraz Zespole Szkół Technicznych. 



Gala wręczenia grantów

W Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym 18 grudnia 2017 roku odbyła się uroczysta gala wrę-
czenia grantów w konkursie na projekty badawczo-wdrożeniowe. Projekty były przygotowywane w ra-
mach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu 
kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, który jest realizowany 
przez Miasto Białystok w partnerstwie z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.2 Stworzenie 
Centrum Kompetencji BOF w szkołach zawodowych na terenie BOF. 

Projekty badawczo-wdrożeniowe będą realizowane w formie kół naukowych. Projekty należą do czte-
rech kategorii:

1 POMOC DYDAKTYCZNA – stanowi model fizyczny lub cyfrowy wykonania urządzenia, zjawiska 
fizycznego: prototyp maszyny lub jej podzespołu, schemat procesów technicznych lub techno-
logicznych, film naukowy (dydaktyczny) przydatny w danej szkole lub zespole szkół w procesie 
nauczania,

2 POMYSŁ EKOLOGICZNY – opracowanie o charakterze badawczym i poświęcone problemom 
z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Tematyka prac powinna dotyczyć zagadnień związa-
nych z przyrodą, medycyną, geografią, geologią, materiałoznawstwem oraz technikiem skutecznej 
ochrony środowiska,

3 POMYSŁ TECHNICZNY – prace, w których wprowadzono istotne zmiany w stosunku do aktualnie 
istniejących rozwiązań technicznych, w użytkowanych do tej pory urządzeniach, maszynach, wy-
robach oraz sposobach wytwarzania. Zaproponowane przez uczniów rozwiązania powinny wnosić 
oryginalne zmiany do stanu techniki m.in. poprzez zwiększenie użyteczności wyrobu, wzrostu wy-
dajności pracy, pełniejszego wykorzystywania środków produkcji

4 USPRAWNIENIA SOFTWEROWO-TECHNICZNE – ciekawe użyteczne pomysły dotyczące progra-
mów komputerowych, aplikacji, które w ścisłym powiazaniu z urządzeniami technicznymi nadają się 
do praktycznego wykorzystania w szkole, małym lub średnim przedsiębiorstwie, bądź na uczelni. 



Konkurs na projekty badawczo-wdrożeniowe cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczy-
cieli ze szkół biorących udział w projekcie Centrum Kompetencji BOF. Ogółem wpłynęło 18 zgłoszeń, 
w  tym Zespół Szkół Elektrycznych im. Prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku zgłosił 6 projektów,  
Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku – 
4 projekty, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku – 2 projekty, 
i po 1 projekcie zgłosiły: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, 
Zespół Szkół Technicznych im. Fen. Władysława Andersa w Białymstoku, Zespół Szkół Mechanicznych 
im. S. Czarnieckiego w Białymstoku w Łapach, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z od-
działami integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku, Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej, Zespół 
Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku. Zgłoszone pomysły wpisały się we 
wszystkie kategorie projektów badawczo-wdrożeniowych. I tak w ramach:
• pomocy dydaktycznej  zgłoszono  10 projektów, 
• pomysłu ekologicznego    2 projekty,
• pomysłu technologicznego   3 projekty,
• usprawnień softwerowo-technicznych  3 projekty.

Spotkania z uczniami szkół i ocena projektów na podstawie przygotowanych prezentacji odbyły się 
w dniach 16 i 17 listopada 2017 roku w siedzibie Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr. Komisja po-
wołana do oceny projektów, w której skład weszli przedstawiciele firm w danej branży, przedstawiciele 
uczelni wyższych i przedstawiciele BFKK, wyłoniła 13 projektów, które są realizowane w roku szkolnym 
2017/2018. Projekty te otrzymały grant na realizację w wysokości 5 tys. zł.



Lp. Nazwa szkoły Tytuł projektu

1
Zespół Szkół Technicznych  
im. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku

Biegorower

2
Zespół Szkół Elektrycznych  
im. Prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku

Reklama LED POV

3
Zespół Szkół Zawodowych nr 2  
im. Kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku

Filmy dydaktyczno-szkoleniowy  
„Niezbędnik hotelarza”

4
Zespół Szkół Rolniczych  
Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku

Rivlan School e-sport League

5
Zespół Szkół Zawodowych nr 2  
im. Kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku

Ramię robota typu RRR sterowane pneuma-
tycznie z chwytnikiem typu szczękowego

6
Zespół Szkół Elektrycznych  
im. Prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku 

Chronotable – wzorowa organizacja czasu 
pracy w grupach

7
Zespół Szkół Elektrycznych  
im. Prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku

LogTeamCNC – maszyna CNC przeznaczona  
dla placówek edukacyjnych

8
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących  
z Oddziałami Integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku

Białystok kiedyś i dziś

9
Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych  
im. M. Kopernika w Białymstoku

Dress code w zawodzie technik ekonomista, 
technik handlowiec

10 Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej Stwórzmy sobie własną sieć lokalną

11
Zespół Szkół Elektrycznych  
im. Prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku

Model silnika Stirlinaga zasilany promieniami 
słonecznymi lub biomasą

12
Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia  
Praktycznego nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku

Roboty Ardaino. Nauka Programowania  
poprzez tworzenie własnych konstrukcji

13
Zespół Szkół Mechanicznych  
im. Stefana Czarnickiego w Łapach

Śniadanie po podlasku w kawiarence  
u hotelarzy w Zespole Szkół Mechanicznych – 
strona internetowa i kawiarenka jako pomoc 
dydaktyczna dla zawodu technik hotelarstwa



Wspólne zakupy prądu

W 2017 roku członkowie stowarzyszenia BOF wyrazili wolę podjęcia wspólnej inicjatywy, jaką miał być 
wspólny zakup energii elektrycznej. W maju zostało podpisane porozumienie międzygminne w sprawie 
wspólnego realizowania postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego na zakup 
energii elektrycznej oraz na usługę dystrybucji energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej człon-
ków Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. Gminą Białystok – Liderem Porozu-
mienia oraz Partnerami, czyli Gminą Choroszcz, Gminą Czarna Białostocka, Gminą Dobrzyniewo Duże, 
Gminą Łapy, Gminą Juchnowiec Kościelny, Gminą Supraśl, Gminą Turośń Kościelna, Gminą Wasilków, 
Gminą Zabłudów.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w listopadzie, a w grudniu Lider Porozumienia podpisał umowę 
generalną ze zwycięzcą przetargu, czyli PGE Obrót S.A. Łączna wartość umowy to ponad 30 mln zł. Wa-
runki zawartej umowy będą obowiązywać przez 2 lata, czyli rok 2018 i 2019. 

Przedsięwzięcie służy racjonalizacji i optymalizacji wydatków na zakup energii elektrycznej gmin wcho-
dzących w skład Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Nowe stawki zaczęły obo-
wiązywać od 2018 roku. Zwiększenie przedmiotu zamówienia korzystnie wpłynęło na ustalenie staw-
ki opłat za energię elektryczną dla poszczególnych odbiorców w ramach przeprowadzonej procedury 
przetargowej, a co za tym idzie przyniosło im wymierne oszczędności, które po przetargu wyniosły nie-
mal 1 500 000 zł w skali całego BOF. Pomimo wzrostu cen energii dzięki wspólnemu przetargowi udało 
się zachować porównywalny poziom cenowy.

Innymi korzyściami płynącymi z grupy zakupowej jest zmniejszenie nakładów pracy na organizowanie 
procedur zakupowych przez poszczególne jednostki oraz rozpoczęcie procedury wspólnego monito-
ringu zużycia energii, który polegać będzie na wprowadzaniu danych do wspólnego systemu. System 
ten ma wiele możliwości. Pozwala m.in na bieżące monitorowanie zużycia i badanie potrzeb punktów 
poboru energii w oparciu o dane historyczne (dokonane analizy zużycia w czasie), umożliwia swoiste 
przeprowadzenie audytu energetycznego, co w przyszłości pozwoli na dokonanie kolejnych oszczęd-
ności.

DZIAŁANOŚĆ 
BIURA ZARZĄDU 

STOWARZYSZENIA 
BOF

Wymierne oszczędności, które po przetargu wyniosły niemal 1 500 000 zł  
w skali całego BOF



Przedsięwzięcie jest doskonałym przykładem partnerskiego modelu współpracy – pozwala zacieśnić 
współpracę pomiędzy samorządami w ramach Stowarzyszenia. Jednocześnie jest pierwszą tego typu 
inicjatywą realizowaną na tak dużą skalę w województwie podlaskim – dotyczy 10 jednostek samorządu 
terytorialnego. 

W planach Członków Stowarzyszenia BOF są kolejne wspólne zakupy energii oraz inne wspólne przed-
sięwzięcia dotyczące np. gazu, oleju opałowego, usług telekomunikacyjnych czy usług pocztowych.

Spotkanie koordynatorów z gmin BOF

W dniach 7-8 grudnia 2017 roku w hotelu Korona Park w Klewinowie odbyło się spotkanie i  szkole-
nie koordynatorów gmin z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz pracowników Stowarzyszenia 
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. W pierwszym dniu spotkania odbyło się szkolenie na temat 
„Innowacyjne metody planowania i realizacja projektów partnerskich na przykładzie Strategii ZIT BOF”. 
Kolejnego dnia uczestnicy brali udział w warsztatach z zakresu najczęściej popełnianych błędów w po-
stępowaniach z zakresu zamówień publicznych w ramach projektów dofinansowanych z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

Podczas spotkania koordynatorów dokonano oceny i podsumowania współpracy Stowarzyszenia BOF 
i gmin BOF w 2017 roku oraz ustalono najważniejsze wyzwania na 2018 rok. Spotkanie zakończyło się 
dyskusją nad bieżącą realizacją projektu „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbio-
rowego i rowerowego w BOF”. 



Spotkanie koordynacyjne  
Stowarzyszenia BOF

W dniach 15-16 marca 2018 roku w Korona Park Klewinowo, w gminie Juchnowiec Kościelny odbyło się 
spotkanie koordynacyjne członków Stowarzyszenia BOF. W ramach spotkania odbyło się posiedzenie 
Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. 
Udział wzięli: Prezydent Miasta Białegostoku, Burmistrzowie i Wójtowie gmin BOF, Dyrektor oraz Pra-
cownicy Biura Zarządu Stowarzyszenia BOF. 

Podczas spotkania zaprezentowano sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia BOF w roku 2017, 
w tym m.in. raport finansowy oraz raport z realizacji Strategii ZIT BOF, jak również ramowy plan działal-
ności Stowarzyszenia BOF na rok 2018. Odbyło się szereg głosowań, w tym głosowanie nad udzieleniem 
absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia BOF. Miło nam poinformować, że Zarząd jednomyślnie otrzy-
mał absolutorium.

W drugim dniu spotkania koordynacyjnego gościliśmy Pana Michała Ptaszyńskiego – Zastępcę Dyrek-
tora Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, który 
przedstawił stan realizacji instrumentu ZIT w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym. Podczas dyskusji 
nad projektami realizowanymi przez gminy BOF w ramach Strategii ZIT BOF oraz przyszłymi planami 
rozwoju podzielił się swoją wiedzą ekspercką udzielając wyczerpujących odpowiedzi na pytania o moż-
liwościach wykorzystania funduszy Unijnych.

Podczas spotkania odbyła się 
także prezentacja unikatowych 
produktów turystycznych z cyklu 
„Perły BOF-u”.  O swojej ludowej 
twórczości dotyczącej kowalstwa, 
garncarstwa, tkactwa oraz rzeź-
biarstwa opowiedzieli przedsta-
wiciele Szlaku Rękodzieła Ludo-
wego z Czarnej Białostockiej.



Szlak Rękodzieła Ludowego  
Województwa Podlaskiego

Szlak rękodzieła ludowego województwa podlaskiego powstał w 1994 roku z inicjatywy Działu Etnografii 
Muzeum Podlaskiego w Białymstoku w celu ochrony i udostępnienia turystom najciekawszych ośrod-
ków twórczości ludowej kontynuujących wielowiekowe tradycje sztuki i rękodzieła regionu. Umiejętno-
ści warsztatowe przekazywane są tu z pokolenia na pokolenie a sposób ich wykonania jest niezmie-
niony od lat. Bogate i żywe do niedawna tradycje rękodzieła ludowego Podlasia kultywują dzisiaj tylko 
nieliczne pracownie rękodzielnicze. 

PERŁY  
BOFu



Szlak tradycyjnego rękodzieła w województwie podlaskim wiedzie przez pracownie garncarskie i kowal-
ską w Czarnej Wsi Kościelnej, warsztat tradycyjnego wyroby łyżek w Zamczysku, pracownie unikatowego 
tkactwa dwuosnowowego w Janowie i Wasilówce, pracownię rzeźbiarza ludowego w Sokółce oraz pra-
cownie pisankarskie, plastyki obrzędowej i tkactwa dwuosnowowego w Lipsku. Twórcy udostępniający 
swoje pracownie należą do Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie. Oferują oni nie tylko pokazy 
wytwarzania swoich wyrobów, ale i możliwość ich zakupu.

Techniki twórczości  
ludowej związanej  
z regionalnymi tradycjami 
można też poznać  
w Centrum Rękodzieła  
Ludowego w Niemczynie – 
można tam skorzystać  
z bogatej oferty  
warsztatów i plenerów.

http://crlczarna.vipserv.org/
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