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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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PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH ZIT

1. Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach

2. Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej  
w Turośni Kościelnej

3. Projekt: Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej  
w Gminie Wasilków

4. Nowe przedszkole w Grabówce

5. Otwarcie ul. Kodeksu Supraskiego, Rymarka i Uroczysko Pustelnia  
w Supraślu

DZIAŁALNOŚĆ BIURA ZARZĄDU BIURA STOWARZYSZENIA BOF

1. Konferencja „Jakość życia w miejskich obszarach funkcjonalnych”,  
14-15 czerwca 2018r.

2. Bezpieczny MOF jako model współpracy tematem wizyty studyjnej  
w Olsztynie

3. Wizyta studyjna przedstawicieli Stowarzyszenia BOF w Urzędzie Miejskim  
w Świnoujściu, 29-31 sierpnia 2018 r.

4. Wizyta studyjna przedstawicieli samorządów z województwa lubelskiego  
w Stowarzyszeniu BOF, 5 września 2018 r.

5. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia BOF w dniu 28.09.2018 r.

6. Wizyta przedstawicieli z Niemieckiej Fundacji EuroNatur

7. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia BOF w nowej kadencji

8. Spotkanie Koordynacyjne Członków Stowarzyszenia BOF, 7-8 grudnia 2018 r.

PERŁY BOF-U

Supraski Szlak Uzdrowiskowy

spis treści



Poprawa dostępności komunikacyjnej  
terenów inwestycyjnych w Łapach

Kierowcy i piesi mogą bezpiecznie korzystać z nowych dróg w Łapach. W 2018 
roku zakończyły się prace związane z budową ulicy Nilskiego-Łapińskiego oraz 
przebudową ulicy Cukrowniczej.

Droga dojazdowa do terenów inwestycyjnych w łapskiej podstrefie ekonomicznej przy dawnej cukrow-
ni zyskała nową nawierzchnię asfaltową, chodniki, a wzdłuż ulicy oświetlenie. Podobnie jak ulica Nil-
skiego-Łapińskiego, przy której pojawiło się nowe oświetlenie oraz ciąg pieszo-rowerowy. Wykonano 
nową kanalizację deszczową i chodniki. Powstało też rondo zamiast niebezpiecznego skrzyżowania 
ul. Nilskiego-Łapińskiego z ul. Graniczną, ul. Wodociągową i ul. Piękną.

Projekt „Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych w Łapach” realizowany był 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Prio-
rytetowa IV Poprawa dostępności transportowej Działanie 4.1 Mobilność regionalna Poddziałanie 4.1.2 
Dostępność terenów inwestycyjnych BOF. Realizowany projekt dotyczył budowy drogi gminnej – ul. Nil-
skiego-Łapińskiego oraz 2 odcinków ul. Cukrowniczej zapewniających poprawę dostępności komunika-
cyjnej do terenów inwestycyjnych w Łapach.

PROJEKTY  
REALIZOWANE  
W RAMACH ZIT



Modernizacja indywidualnych  
źródeł energii cieplnej lub elektrycznej  

w Turośni Kościelnej

Zakończyła się realizacja rozpoczętego jeszcze w 2016 roku projektu pod nazwą  
„Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej”, który to 
obejmował montaż 372 instalacji OZE w budynkach osób prywatnych. 

W ubiegłym roku dokonano instalacji 275 zestawów kolektorów słonecznych, zamontowano gruntowe 
pompy ciepła w 38 budynkach w różnych miejscowościach gminy. Realizacja zadania zakładała także 
montaż ogniw fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, które to z kolei zamontowane 
zostały w ilości 59 zestawów. 

W ramach promocji  projektu przypominany, iż inwestycja była dofinansowana z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V Poddzia-
łanie 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF w kwocie  5.271.600,31 zł. W ramach zrealizowanego projektu 
osiągnięto wskaźnik w postaci rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych na poziomie ponad 857 
ton ekwiwalentu CO2/rok, a łączna moc zainstalowanych urządzeń wyniosła ponad 2 MW.

Realizacja tego projektu pokazała jak na przestrzeni lat wrosło zainteresowanie mieszkańców energią 
odnawialną. Już po zakończeniu w 2016r. naboru, w trakcie realizacji projektu, oraz obecnie wpływają 
do urzędu podania o dofinansowanie montażu, w głównej mierze kolektorów słonecznych. Dlatego też 
z całą pewnością można stwierdzić, iż świadomość społeczeństwa w kwestii konieczności przestawie-
nia swoich gospodarstw domowych z energii konwencjonalnej na odnawialną jest coraz większa. Wy-
nika to zapewne nie tylko z korzyści ekonomicznych, ale także z potrzeby dbania o nasze środowisko 
naturalne.

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


Modernizacja indywidualnych  
źródeł energii cieplnej  

w Gminie Wasilków

W 101 gospodarstwach domowych na terenie Gminy Wasilków zamontowano  
kolektory słoneczne czyli instalacje, które wykorzystują energię słoneczną do 
podgrzania ciepłej wody na potrzeby mieszkańców.

Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie UE w wysokości 924 963,01 zł z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, z puli na tzw. Zintegrowane Inwestycje Terytorial-
ne (ZIT) Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF).



Nowe przedszkole w Grabówce

W dniu 15 października 2018 roku w został podpisany protokół o zakończeniu  
robót budowlanych na terenie Przedszkola Samorządowego w Grabówce. 

Przedszkole powstało w ramach w ramach konkursu na projekty zintegrowane 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. Cała wartość projektu to koszt blisko 9 mln zł. Opiekę 
w nim będzie miało 120 dzieci. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 
parterowy bez barier architektonicznych z 7 salami dydaktycznymi.

O wadze uroczystości świadczy obecność wielu znamienitych osób, które przybyły dziś do Grabówki: 
Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego, Starosty Powiatu Białostockiego Antoniego Pełkow-
skiego, Komendanta IV Komisariatu Policji w Białymstoku Marcina Rymarskiego oraz radnych różnego 
szczebla związanych z naszą gminą.



Otwarcie ul. Kodeksu Supraskiego,  
Rymarka i Uroczysko Pustelnia w Supraślu

W samo południe 17 października 2018 r., w pięknej scenerii skąpanego w słoń-
cu jesiennego dnia, symbolicznie otwarto ul. Kodeksu Supraskiego, Uroczysko  
Pustelnia i Rymarka. 

Niewątpliwie jest to jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych na terenie Supraśla w ostatnich 
latach. Mieszkańcy nie będą już musieli kłopotać się z dotarciem do swoich posesji, co sprawiało sporo 
problemów zwłaszcza podczas wiosennych roztopów. Nowo wybudowane drogi zapewnią też bezpiecz-
ny dojazd do terenów inwestycyjnych uzdrowiska Supraśl.

– Realizowaliśmy tą inwestycję od zeszłego roku i wreszcie dotarliśmy do szczęśliwego finału – powie-
dział Burmistrz Radosław Dobrowolski – Ul. Kodeksu Supraskiego i Rymarka znajdują się bezpośrednio 
przy szpitalu uzdrowiskowym, do którego już od paru miesięcy przybywają kuracjusze z całego kraju. 
Teraz, dzięki tej drodze, będą mogli pojawić się u nas nowi inwestorzy z branży uzdrowiskowej.

Po przecięciu biało-czerwonej wstęgi ulica została poświęcona przez duchownych wszystkich supra-
skich parafii: ks. Andrzeja Chutkowskiego, ks. Wiesława Kuleszę i o. Sergiusza Matwiejczuka. W uroczy-
stości ponadto wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Białostockiego Obszaru Funkcjonalne-
go, radni różnego szczebla, mieszkańcy oraz wypoczywający w szpitalu kuracjusze.

Świeżo otwarta inwestycja była realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Podlaskiego na lata 2014-2020, pod nazwą „Projekt zintegrowany: Poprawa dostępności do 
terenów inwestycyjnych przy ul. Kodeksu Supraskiego”. W dwuetapowym przedsięwzięciu udało się 
wybudować 1,79 km dróg oraz zapewnić uzbrojenie terenów inwestycyjnych w uzdrowisku Supraśl na 
obszarze 2,78 ha. Ogólna wartość projektu wyniosła niemal 6, 5 mln zł., z czego 3 mln zł. pokryły fundu-
sze europejskie.



Konferencja „Jakość życia w miejskich  
obszarach funkcjonalnych”,  

14-15 czerwca 2018 r.

W dniach 14-15 czerwca 2018 roku w Białymstoku odbyła się Ogólnopolska kon-
ferencja pt. „Jakość życia w miejskich obszarach funkcjonalnych” zorganizowana 
przez Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Urząd Statystycz-
ny w Białymstoku, przy udziale Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. 

Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń oraz wypracowanie sposobu działań w zakresie 
najskuteczniejszych metod podwyższenia jakości życia na obszarach funkcjonalnych miast w Polsce. 
Dodatkowym celem było wzmocnienie współpracy zarówno w ramach ZIT BOF, jak również pomiędzy 
poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi w Polsce, poprzez wymianę dobrych praktyk, które wpłyną 
na skuteczność realizowanych projektów. Konferencja była także doskonałą okazją do uczczenia 100-le-
cia GUS jako instytucji dostarczającej informacji wykorzystywanych w diagnozowaniu, planowaniu oraz 
ocenie efektywności działań podejmowanych w ramach MOF.

DZIAŁANOŚĆ 
BIURA ZARZĄDU 

STOWARZYSZENIA 
BOF



Uczestnikami konferencji byli między innymi przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, gmin 
z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, przedstawiciele związków powołanych do realizacji Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych w kraju, przedstawiciele urzędów statystycznych w kraju, Główne-
go Urzędu Statystycznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przedstawiciele nauki, 
organizacji biznesowych oraz pozarządowych.

Podczas pierwszego dnia obrad uczestnicy dyskutowali o różnych aspektach tworzących jakość życia 
w miejskich ośrodkach funkcjonalnych. Poszczególne sesje tematyczne dotyczyły: jakości życia, aktyw-
ności i zdrowia, szczęścia, bezpieczeństwa i środowiska. W trakcie sesji specjalnej „Białystok – miasto 
jakości” uczestnikom konferencji zostały przedstawione dobre praktyki i rozwiązania z Białegostoku 
tworzące jakość życia w tym mieście. Ważnym punktem spotkania tego dnia była także sesja poświęco-
na finansowaniu związków ZIT w Polsce w 2019 r.

Drugi dzień obrad rozpoczął się sportową sesją specjalną – „Białostocki Obszar Funkcjonalny – miejsce 
aktywne, aktywni mieszkańcy”, w której uczestnicy mogli się sprawdzić w biegu okolicznościowym 
(z okazji 100-lecia GUS-u) na dystansie 1918 m. W dalszej kolejności odbyły się sesja panelowa „Nowe 
możliwości współpracy gmin w ramach III filaru” oraz warsztaty dotyczące podniesienia jakości współ-
pracy międzyinstytucjonalnej w zakresie zastosowania statystyki publicznej w miejskich obszarach 
funkcjonalnych.



Bezpieczny MOF  jako model współpracy 
tematem wizyty studyjnej w Olsztynie

Założenia projektu „Bezpieczny MOF jako model współpracy w ramach III filaru”, realizacja i korzyści 
z  niego wynikające – to główne tematy podejmowane na spotkaniu studyjnym, które odbyło się 
w dniach 8-10 sierpnia w Olsztynie. W wizycie udział wzięli m.in. samorządowcy z Podlaskiego, wśród 
nich wicemarszałek województwa Maciej Żywno.

Projekt pn. „Bezpieczny MOF” ma zapewnić wzrost poczucia bezpieczeństwa spo-
łeczeństwa w wyniku zwiększenia efektywności działania służb oraz stworzenie 
możliwości wczesnego informowania i ostrzegania mieszkańców przed zagroże-
niami. Wymaga to inwestycji w infrastrukturę oraz rozwój systemów zintegrowa-
nego monitoringu i ostrzegania.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele czterech obszarów funkcjonalnych, tj. Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Olsztyna, Aglomeracji Opolskiej, Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, Białostockiego Ob-
szaru Funkcjonalnego.

Z ramienia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w wizycie studyjnej udział wzięli przedstawiciele 
Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, Starostwa Powiatowego w Białymstoku, Komendy Miejskiej 
Straży Pożarnej w Białymstoku, Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku, Stowa-
rzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego - burmistrzowie oraz wójtowie gmin wchodzących 
w skład BOF.

W planie spotkania przewidziano m.in. wizytę na terenie budowy Regionalnego Centrum Bezpieczeń-
stwa oraz Regionalnego Magazynu Kryzysowego. Wizyta studyjna zorganizowana została przez Stowa-
rzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna (gdzie 
realizowany jest projekt „Bezpieczny MOF”).



Wizyta studyjna przedstawicieli  
Stowarzyszenia BOF w Urzędzie Miejskim 

w Świnoujściu, 29-31 sierpnia 2018 r.

W dn. 29-31 sierpnia 2018 r. odbyła się wizyta studyjna dwunastoosobowej dele-
gacji z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego w Świnoujściu.

Celem wizyty było zdobycie nowych doświadczeń, a także nawiązanie współpracy w aspekcie uzdrowi-
ska pomiędzy Miastem Świnoujście a Miastem Supraśl. Podczas wizyty przedstawiciele BOF mieli moż-
liwość zapoznania się z informacjami na temat statusu uzdrowiska i rozwiązaniami jakie zostały zasto-
sowane w Świnoujściu. Dodatkowo zostały zaprezentowane najważniejsze inwestycje miejskie służące 
podniesieniu jakości życia mieszkańców oraz turystów. Wizyta służyła także zdobyciu nowych doświad-
czeń. W trakcie spotkania z przedstawicielami Uzdrowiska Świnoujście S.A. zaprezentowana została 
baza uzdrowiska, oferowane zabiegi, a także metody promocji Uzdrowiska w Polsce i za granicą.



Wizyta studyjna przedstawicieli  
samorządów z województwa lubelskiego 
w Stowarzyszeniu BOF, 5 września 2018 r.

W dniu 5 września 2018 r. w Stowarzyszeniu BOF gościli przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Miasta Puławy, Miasta Chełm, 
Miasta Zamość i Miasta Biała Podlaska. 

Dane samorządy planują powołać stowarzyszenie, które będzie instytucją koordynującą i stymulującą 
współpracę w miejskich obszarach funkcjonalnych. W związku z powyższym celem wizyty było poznanie 
organizacji pracy i dobrych praktyk funkcjonujących w Stowarzyszeniu BOF. Program obejmował spot-
kanie z pracownikami Biura Zarządu Stowarzyszenia BOF oraz członkami Zarządu Stowarzyszenia. Po-
nadto delegacja z województwa lubelskiego spotkała się z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego.



Wizyta przedstawicieli  
z Niemieckiej Fundacji EuroNatur

W dniach 24-25.09.2018 r. z wizytą do Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego za-
witali goście z Fundacji EuroNatur. 

Spotkanie dotyczyło nawiązania współpracy w kwestii edukacji ekologicznej w zakresie odnawialnych 
źródeł energii. Była to świetna okazja do wymiany doświadczeń w kwestii rozproszonych źródeł energii.

Walne Zebranie   
Członków Stowarzyszenia BOF  

w dniu 28.09.2018 r.

28.09.2018 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia BOF. 

Głównym punktem posiedzenia było omówienie zmian oraz podjęcie uchwały dotyczącej aktualizacji 
Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 
2014-2020.



Wizyta studyjna    
przedstawicieli Stowarzyszenia BOF  
w HOF, 2-5 października 2018 roku

Od 2 do 5 października 2018 roku przedstawiciele Stowarzyszenia BOF uczest-
niczyli w wizycie studyjnej w HOF, zorganizowanej przez Fundację EuroNatur  
w ramach projektu EnergieVision Frankenwald e.v.

Celem wizyty było zaprezentowanie proekologicznych rozwiązań w zakresie wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii zastosowanych w regionie, a także dyskusja nad możliwościami i kierunkami roz-
woju OZE w Białostockim Obszarze Funkcjonalnych.



Walne Zebranie     
Członków Stowarzyszenia BOF  

w nowej kadencji

Dnia 27.11.2018 r. odbyło się pierwsze Walne Zebranie członków Stowarzyszenia 
BOF w nowej 5-letniej kadencji samorządowej.

Podczas Zebrania m.in. wybrany został Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

Prezes Zarządu
Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku

Członkowie Zarządu
Krzysztof Marcinowicz – Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny
Adam Tomanek – Burmistrz Miasta i Gminy Zabłudów
Wybrany został również nowy skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący Komisji:
Grzegorz Jakuć – Wójt Gminy Turośń Kościelna
Członkowie Komisji:
Robert Wardziński – Burmistrz Choroszczy
Wojciech Cybulski – Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże



Spotkanie Koordynacyjne      
Członków Stowarzyszenia BOF  

7-8 grudnia 2018 r.

W dniach 7 -8 grudnia 2018 r. Białowieży odbyło się spotkanie koordynacyjne 
Członków Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, udział w któ-
rym wzięli Prezydent Miasta Białegostoku, Burmistrzowie i Wójtowie gmin BOF, 
Dyrektor oraz Pracownicy Biura Zarządu Stowarzyszenia BOF.

Podczas spotkania Prezes Stowarzyszenia podsumował pięcioletnią działalność Stowarzyszenia BOF, 
dyskutowano także nad efektami współpracy gmin BOF. Dyrektor Stowarzyszenia – Dorota Perło przed-
stawiła scenariusze i perspektywy rozwoju Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, a następnie Pani 
Beata Wiśniewska – Zastępca Dyrektora Departamentu EFRR Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podlaskiego zaprezentowała i szczegółowo omówiła harmonogram naborów na 2019 rok.



Supraski Szlak Uzdrowiskowy 

Supraśl planuje utworzenie Supraskiego Szlaku Uzdrowiskowego, w jego skład będą wchodzić 
obiekty już istniejące oraz nowo projektowane. W skład Supraskiego Szlaku Uzdrowiskowego 
ma wchodzić m.in.:

1.  Wiatrołom
2.  Sanatorium Uzdrowiskowe „Knieja”
3.  Święta Sosna
4.  Supraska gastronomia
5.  Ulica drewnianych domów Nowy Świat
6.  Grobla/Supraski System Wodny
7.  Amfiteatr/Targowisko
8.  Plaża i Bulwary do kinezyterapii
9.  Muzeum Ikon, Drukarstwa i Pijalnia Ziół
10.  Ulica Białostocka
11.  Ulica Kodeksu Supraskiego
12.  Szpital Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowy w Supraślu 
13.  Sieć ścieżek turystyczno-edukacyjnych Lasów Państwowych, zejście na plażę, Promena-

da Uzdrowiska

PERŁY  
BOFu



Dziś wiatrołom ...

 ... w przyszłości Strefa Aktywności



Sanatorium Uzdrowiskowe 
„Knieja”/Borowina

Supraska  
Gastronomia

Święta  
Sosna

Drewniany  
Supraśl  
– Ulica  

Nowy Świat



Grobla



Grobla/Supraski System Wodny



Targowisko  
Miejskie



Plaża i bulwary do kinezyterapii



Muzeum Ikon, Drukarstwa i Pijalnia Ziół

Ulica  
Kodeksu  

Supraskiego

Szpital  
Rehabilitacyjno-
-Uzdrowiskowy



Sieć Ścieżek Turystyczno-Edukacyjnych LP
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