UCHWAŁA NR XVIII/73/2016
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 23 lutego 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Pasieczniki Duże"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z zm. 2015 r., poz. 1045, 1890) oraz § 10 ust. 2 pkt 2 lit. b
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Odnowa i
rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (t.j. Dz.U. z
2013 r. poz. 501 z zm. 2014 r., poz. 665), Rada Gminy Hajnówka uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się "Plan Odnowy Miejscowości Pasieczniki Duże", stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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GMINA HAJNÓWKA
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Urzędu Gminy Hajnówka. Mapy wskazujące przebieg w obszarze sołectwa Pasieczniki Duże linii
światłowodowej zostały udostępnione dzięki uprzejmości Departamentu Społeczeństwa
Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

WSTĘP
Plan Odnowy Miejscowości Pasieczniki Duże to dokument, który określa strategiczne
działania służące rozwojowi społeczno-gospodarczemu tego obszaru na lata 2016-2025.
Podstawą opracowania planu jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Hajnówka oraz dane Urzędu Gminy Hajnówka i ogólnodostępnych
baz danych prowadzonych przez administrację centralną.
Dokument jest spójny z założeniami Strategii Rozwoju Gminy Hajnówka 2015 - 2020.
Obszarem realizacji Planu Odnowy Miejscowości Pasieczniki Duże jest obszar sołectwa.
Przedmiotowe opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, jej historię, opis zasobów
służących odnowie miejscowości, analizę SWOT, planowane kierunki rozwoju oraz zadania
inwestycyjne i przedsięwzięcia aktywizujące społeczność lokalną.
Niniejszy plan jest dokumentem otwartym, stwarzającym możliwość aktualizacji w
zależności od potrzeb społecznych i uwarunkowań finansowych. Oznacza to, że mogą być
dopisywane nowe zadania, a także, że może zmienić się kolejność ich realizacji w zależności
od uruchomienia i dostępu do funduszy UE.

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI
PASIECZNIKI DUŻE
1.1. Położenie administracyjno-geograficzne
Pasieczniki Duże są miejscowością położona w przedpolu Puszczy Białowieskiej, na
obszarze o unikalnych walorach przyrodniczych i kulturowych. Pasieczniki Duże leżą w
gminie wiejskiej Hajnówka, powiecie hajnowskim, województwie podlaskim.
Pasieczniki Duże bezpośrednio sąsiadują z Orzeszkowem, Borkiem i Jagodnikami
(gm. Dubicze Cerkiewne). Przez Pasieczniki D. biegnie droga wojewódzka nr 685 (kierunek
Czeremcha - Dubicze Cerkiewne - Hajnówka), która stanowi jedną z 3 głównych arterii
komunikacyjnych regionu.
Powierzchnia
Powierzchnia obrębu ewidencyjnego wsi Pasieczniki Duże wynosi 995,29 ha. Sołectwo
rozciąga się po obu stronach tzw. szosy kleszczelowskiej.
Liczba ludności
Dla 2015 roku (stan na 31.XII - wg miejsca zamieszkania) gminę wiejską Hajnówka
zamieszkiwało 4 009 osób, w tym 1998 mężczyzn i 2011 kobiet. Na 100 kobiet przypadało
100 mężczyzn. Gęstość zaludnienia wynosiła 34 osób/km2.
Tabela 1. Ruch naturalny ludności w Gminie Hajnówka (stan na 31.VI.2014).
Lata

Małżeństwa

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

34
19
20
23
20
15
20

Urodzenia
żywe
33
24
25
26
35
27
26
2

Zgony
67
56
64
79
81
73
74

Przyrost
naturalny
-34
-32
-39
-53
-46
-46
-48

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS

W strukturze wiekowej mieszkańców gminy, wg stanu na koniec grudnia 2012 r. największą
grupę stanowiła ludność w wieku produkcyjnym (61,6 %). Odsetek ludności w wieku
przedprodukcyjnym wynosił 11,4 %, a w wieku poprodukcyjnym 27,0 % ogółu mieszkańców.
Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. sołectwo Pasieczniki Duże zamieszkiwało 114 osób.
Tabela 3. Struktura wiekowa ludności wsi Pasieczniki Duże w roku 20151.
Przedział
wiekowy
do 7 lat
8-18 lat
19-30 lat
31-50 lat
powyżej 51 lat
razem

Struktura (%)
>1
11
13
27
48
100

1Dane Urzędu Gminy Hajnówka.
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1.2. Historia miejscowości
Historię Pasiecznik Dużych należy wiązać z osadnictwem regionu Puszczy Białowieskiej
służącego ochronie dóbr królewskich w postaci Puszczy Białowieskiej. Osocznicy - gdyż
takim mianem określaną ludność strzegącą dostępu niepowołanym do lasu i jego bogactw zostali ulokowani przed 1631 rokiem w okolicy dzisiejszego Orzeszkowa.
Powstanie Pasiecznik - Stebek (czyli najbardziej wysuniętej na południe zamieszkałej części
sołectwa) należy wiązać właśnie z osocznikami od których najprawdopodobniej należy
wywodzić etymologię nazwy miejscowości. Otóż do najczęściej nadawanych osocznikom
przywilejów (obok prawa do wykaszania śródleśnych polan) przysługiwał przywilej bartny.
Północna cześć miejscowości powstała w drugiej połowie XVIII w. W lasach bartnych
okalających ówczesne Jagodniki założono osady Holonki, Konstantyniuk i Pauluk, które
obecnie wchodzą w skład Pasiecznik Dużych. Co ciekawe nazwiska pochodzące od nazw
własnych lokacji można po dziś dzień spotkać wśród mieszkańców.
Nie tylko odległość dzieliła dzisiejsze osiedla wchodzące w skład Pasiecznik Dużych. W
poszczególnych okresach historii Polski - także granica państwowa. Wzdłuż dzisiejszej drogi
nr 685 Kleszczele - Jelonka - Hajnówka przebiegała granica z Wielkim Księstwem
Litewskim.
Podział ten jest widoczny po dziś dzień na gruncie religijnym. Mieszkańców południowej
części sołectwa obsługuje parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Orzeszkowie. Północnej
natomiast parafia Św. Archanioła Michała w Starym Kominie (Sanktuarium Maryjnego,
którego początki sięgają osiemnastego wieku).
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2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE
MIEJSCOWOŚCI
2.1. Zasoby przyrodnicze
Ponad 60% powierzchni gminy Hajnówka zajmują lasy należące do zawartego kompleksu
leśnego Puszczy Białowieskiej. W 2014 r. niemal cały obszar Puszczy Białowieskiej został
wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Unesco (poprzez rozszerzenie uprzedniego wpisu).
Posiadanie tak dużego obszaru Puszczy Białowieskiej, a także atrakcyjna pod względem
przyrodniczym dolina rzeki Leśnej stanowią główną atrakcję gminy Hajnówka. Fragment
Puszczy Białowieskiej, który znalazł się w granicach gminy w całości znajduje się w obrębie
Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza Białowieska”. W granicach gminy znajduje się
kilkanaście rezerwatów przyrody. Są to rezerwaty: „Lipiny”, „Szczekotowo”, „Dębowy
Grąd”, „Przewłoka”, „Berezowo”, „Sitki”, „Olszynka-Myśliszcze”, „Michnówka”,
„Nieznanowo”, „Głęboki Kąt” oraz fragmenty rezerwatów: „Starzyna”, Rezerwatu
Krajobrazowego im. Władysława Szafera i rezerwatu „Lasy Puszczy Białowieskiej”, a także
PTOP rezerwat „Wasilkowo”. Ponadto na terenie gminy znajduje się kilkadziesiąt pomników
przyrody.
Położenie bezpośrednio przy zwartym obszarze Puszczy Białowieskiej sprawia, iż
mieszkańcy Pasiecznik Dużych mają szansę na skapitalizowanie walorów przyrodniczych
obszaru.

2.2. Dziedzictwo kulturowe
Na terenie gminy znajduje się wiele zabytków architektury i archeologicznych objętych
opieką Podlaskiego Konserwatora Zabytków. Wśród zabytków architektury bardzo dużą
część stanowią obiekty sakralne - cerkwie i cmentarze związane z wyznawcami prawosławia
mieszkającymi licznie na terenie gminy (ok. 80% mieszkańców). Obiekty te są własnością
wspólnot religijnych, które dbają o ich wygląd i stan techniczny. Stan techniczny zabytków
związanych z osadnictwem na tym terenie, w tym m.in. drewnianych domów mieszkalnych
oraz wiatraków zbudowanych najczęściej w XIX w., będących własnością prywatnych
właścicieli, często ze względów finansowych nie jest zadowalający.
Około 33% powierzchni Gminy Hajnówka objęto badaniami archeologicznymi, w wyniku
których zinwentaryzowano i zlokalizowano 87 stanowisk archeologicznych.
We wsi Pasieczniki Duże, podobnie jak w pozostałych miejscowościach gminy Hajnówka,
zachowały się układy przestrzenne i stara drewniana zabudowa wsi, która może stanowić
atrakcję turystyczną tego regionu.
O bogatym dziedzictwie kulturowym i historycznym obszaru sołectwa Pasieczniki Duże
stanowią również krzyże przydrożne ulokowane w poszczególnych częściach sołectwa.
Stanowią one obiekty wokół których koncentruje się obyczajowość związana z obchodzeniem
przez ludność wyznania prawosławnego Paschy (czyli Wielkanocy). Mieszkańcy zbierają się
wówczas z koszyczkami przy krzyżach, usytuowanych zazwyczaj od strony wjazdu do
miejscowości, celem pobłogosławienia przez proboszcza lokalnej parafii płodów rolnych i
żywności.
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Tabela 3. Zabytki architektury oraz archeologiczne na terenie gminy Hajnówka /wybór/
Zabytek /lokalizacja

Nazwa
Wpisane do rejestru zabytków

Dubiny

Cerkiew par. p.w. Zaśnięcia NMP, mur., 1867-1872, wraz z ogrodzeniem z 1900 r. (bez
współczesnej bramy głównej z furtką),

Nowoberezowo

Cerkiew grecko - kat., ob. prawosławna p.w. św. Jana Teologa, drewn., 1771,

Nowoberezowo

cmentarz prawosławny, 1857

Nowoberezowo

Cerkiew par. p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego, 1873 - 76

Nowoberezowo

cmentarz przycerkiewny

Nowoberezowo

ogrodzenie z bramą cerkwi

Orzeszkowo

stodoła z wiatrakiem w kol. Olszyna, 1.30 XX w., drewn.,

Puszcza Białowieska,
st.2, uroczysko
"Szczekotowo"

cmentarzysko kurhanowe wczesnośredniowieczne

Puszcza Białowieska,
st.l, uroczysko
"Szczekotowo"

kurhan wczesnośredniowieczny,

Puszcza Białowieska,
st. 3, uroczysko
"Szczekotowo"

cmentarzysko kurhanowe wczesnośredniowieczne

Puszcza Białowieska,
st. 4, uroczysko
"Szczekotowo"

cmentarzysko kurhanowe wczesnośredniowieczne

Puszcza Białowieska,
st. 5, uroczysko
"Szczekotowo"

cmentarzysko kurhanowe wczesnośredniowieczne

Wpisane do ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Czyżyki

Kapliczka prawosławna drewniana, pocz. XX w. Zagroda nr 93 (dom z częścią
gospodarczą drewniany z końca XIX w. Stodoła drewniana z XIX/XX w.

Dubiny

Zespół cerkwi prawosławnej parafii p.w. NMP - cerkiew murowana z 1867 r., wraz z
ogrodzeniem, Zespół kaplicy cmentarnej prawosławnej (kaplica murowana z 1898 r., ogrodzenie
murowane z końca XIXw.),

Łozice

cmentarz wojenny - mogiła z II wojny światowej

Nowoberezowo

Zespół cerkwi prawosławnej parafii p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego (cerkiew
murowana 1873-1876, ogrodzenie z bramą murowane w XIX w.), cerkiew grecko
katolickiej obrządku prawosławnego fil. p.w. św. Jana Teologa (cerkiew drewniana z ok.
1771 w., rozbudowa i dobudowa wieży w latach 80-90 XIX w., ogrodzenie murowane,
XIX w.), cmentarz przycerkiewny cerkiew grecko-katolicka ob. prawosławnego
cmentarna p.w. Przemienia Pańskiego, drewniana z 1840 r., przeniesiona z Czyżyków w
1925 r. Kapliczka prawosławna ś w. Aleksandra Newskiego murowana z 1868 r.,
Kapliczka prawosławna św. Jerzego drewniana z 1888 r., Szkoła drewniana z lat 30 XX
w., Spichlerz przy domu duchowieństwa prawosławnego drewniana, XIX w i inne liczne
domy mieszkalne
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Orzeszkowo

Cerkiew prawosławna par. cmentarna p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego drewniana z
1940 r., cmentarz prawosławny parafii p.w. Św. Mikołaja w Hajnówce, mogiła powstańca
z 1863 r., stodoła z wiatrakiem

Stare Berezowo

Dom nr 22 z chlewem drewniany z 1864 r., przeb. 1941 r.

Topiło (Majdan)

cmentarz wojenny z 2 wojny światowej

Topiło

mogiła wojenna 1943 r.

Trywieża

dom (chałupa) nr 17, dom (chałupa nr 18)

Poza granicami administracyjnymi gminy Hajnówka, lecz w granicach starokomińskiej
parafii, znajdują się cerkiew św. Michała Archanioła oraz cerkiew św. Anny. Oba obiekty
zostały wzniesione w XVIII w. i znajdują się obecnie w rejestrze Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
Dzięki walorom przyrodniczym i kulturowym gminę Hajnówka odwiedza wielu turystów. Z
myślą o nich na terenie gminy wyznaczone zostały cztery szlaki piesze: zielony HajnówkaBiałowieża, „Szlaki walki partyzanckiej”, „Szlak śladami Powstania Styczniowego”, żółty
Topiło-Białowieża oraz cztery szlaki rowerowe: „Śladami Prawosławnych Świątyń”,
Hajnówka-Orzeszkowo - Hajnówka, Dubicze Cerkiewne - Topiło - Białowieża, HajnówkaDubicze Cerkiewne; ścieżka przyrodnicza „Leśne osobliwości” w Topile (Nadleśnictwo
Hajnówka).
Przez położone nieopodal Pasiecznik Dużych Orzeszkowo przebiega Szlak Śladami
Powstania Styczniowego (niebieski, 31 km). Szlak ma charakter obwodnicy turystycznej.
Biegnie obrzeżami Puszczy oraz przez malowniczą dolinę rzeki Chwiszczej do wsi
Orzeszkowo, gdzie znajduje się pomnik powstańców rozstrzelanych w 1863 r. oraz krzyż z
czasów II wojny światowej. Dalej szlak prowadzi do „Car Dębu”, który pomimo tego, że od
kilkunastu lat jest uschnięty, zalicza się do największych drzew w Puszczy. Kierując się na
wschód szlak prowadzi do kolejki wąskotorowej, a stamtąd do Hajnówki, przecinając rzekę
Leśną oraz mijając rezerwat „Głęboki Kąt”.
W okolicy przebiega również szlak rowerowy Hajnówka-Orzeszkowo-Hajnówka
(niebieski, 42 km). Szlak został wyznakowany jako pętla. Prowadzi przez różne siedliska
leśne oraz malownicze doliny rzek Chwiszczej i Leśnej. Biegnie do miejscowości Topiło,
gdzie znajduje się końcowy przystanek kolejki wąskotorowej oraz ścieżka edukacyjna wokół
stawów utworzonych na rzece Perebel.
Przez Pasieczniki Duże, tuż przy obiekcie świetlicy wiejskiej, przebiega Wschodni Szlak
Rowerowy Green Velo. Przebiega przez obszar 5 województw i obejmuje ponad 2000 km
wytyczonej trasy. W położonym nieopodal Borku przebiega trasa questu rowerowego "Ptaki
Hajnowskich Drzew" wykonanego jako element projektu2.
Zasoby kulturalne sołectwa, włączając w to także kulturę niematerialną (ziołolecznictwo,
przepisy kuchni regionalnej, muzyka) wymagają z jednej strony nakładów finansowych celem
ich adaptacji do wykorzystania na rynku usług turystycznych, z drugiej natomiast mogą
stanowić uzupełnienie walorów przyrodniczych regionu.

2Dostęp pod adresem http://greenvelo.pl/portal/pl/questing, dostęp z dnia 9.02.2016 r.
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2.3. Obiekty i tereny
W obszarze sołectwa znajdują się liczne krzyże przydrożne. W znakomitej większości są to
krzyże współczesne, zlokalizowane zgodnie z zwyczajem, w miejscu swych drewnianych
poprzedników lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Obok zabudowy drewnianej stanowią one
stały element krajobrazu Pasiecznik Dużych. Jakkolwiek obecnie treść ich inskrypcji jest
typowo intencyjna (zawierają wyrażenie prośby o zdrowie i dobrobyt wspólnoty skierowaną
do opatrzności) w przeszłości były to krzyże choleryczne.
Ponadto, ich stosunkowo duża ilość potwierdza uwarunkowania historyczne, które
ukształtowały przestrzeń zabudowy dzisiejszych Pasiecznik Dużych.
Obecnie krzyże przydrożne stanowią ważny element związany z obyczajowością uroczystości
religijnych w których uczestniczy cała społeczność. Stanowią one obiekty wokół których
koncentruje się obyczajowość związana z obchodzeniem przez ludność wyznania
prawosławnego Paschy (czyli Wielkanocy). Mieszkańcy zbierają się wówczas z koszyczkami
przy krzyżach, usytuowanych zazwyczaj od strony wjazdu do miejscowości, celem
pobłogosławienia przez proboszcza lokalnej parafii płodów rolnych i żywności. Stanowią
również stacje dla konduktów pogrzebowych odprowadzających zmarłych do cmentarza przy
parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Orzeszkowie.
Fot. 1. Skrzyżowanie dróg w Pasiecznikach Dużych.

2.4. Infrastruktura społeczna
Świetlica Wiejska w Pasiecznikach Dużych wraz z przyległym terenem stanowi jedyny,
zlokalizowany w obrębie sołectwa obiekt infrastruktury społecznej. Obecny stan techniczny
obiektu uniemożliwia jego wykorzystanie do celów integracji społecznej i rekreacyjnej.
Znaczne rozproszenie zabudowy zagrodowej sołectwa oraz brak funkcjonalnego obiektu
świetlicy wiejskiej sprzyja negatywnym zjawiskom społecznym.
Osłabieniu ulegają więzy wewnątrz społeczności, a tym samym zdolność do
bezkonfliktowego rozwiązywania sporów i podejmowania wspólnych działań i przedsięwzięć
społeczno - kulturalnych.
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Mieszkańcy Pasiecznik Dużych korzystają z infrastruktury edukacyjnej zlokalizowanej poza
obrębem sołectwa położonej w Orzeszkowie (Niepubliczna Szkoła Podstawowa w
Orzeszkowie) oraz z placówek w mieście Hajnówka.
Ze względu na uwarunkowania historyczne mieszkańców Pasiecznik Dużych obsługują dwie
parafie prawosławne - parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Orzeszkowie i parafia św.
Michała Archanioła w Starym Kominie.
Istniejąca infrastruktura społeczna uniemożliwia zaspokojenie podstawowych potrzeb
społecznych lokalnej społeczności. Szczególnej uwagi wymaga obiekt świetlicy wiejskiej
oraz potrzeba adaptacji terenu przyległego do celów rekreacyjnych.

2.5. Infrastruktura techniczna
Na terenie sołectwa Pasieczniki Duże znajdują się następujące urządzenia infrastruktury
technicznej:
•
•

linia energetyczna,
wodociąg,

•
•
•
•

droga wojewódzka nr 685 wraz z ścieżką rowerową prowadzącą do miasta Hajnówka,
droga powiatowa Nr 03709 Dr. Woj. nr 685 - Pasieczniki Duże - Borek,
drogi gminne: 108552B (Pasieczniki Duże - granica gminy), 10853IB (Pasieczniki
Duże - Orzeszkowo), 108532B (Orzeszkowo - Jagodniki),
przydomowe oczyszczalnie ścieków - 27 instalacji3,

•

kolektory słoneczne - 4 instalacje3,

Gmina Hajnówka, w obrębie której położone są Pasieczniki Duże jest w 100%
zwodociągowana. Wg danych GUS na koniec grudnia 2011 r. z sieci wodociągowej
korzystało 83,9 % ogółu mieszkańców. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 104,82
km. Składają się na nią:
•

•

•

wodociąg „Orzeszkowo” o długości 26,6 km z ujęciem wody w Orzeszkowie
składającego się z dwóch studni głębinowych i stacji hydroforowej zaopatrującego w
wodę ok. 15,3% mieszkańców,
wodociąg „Nowoberezowo” o długości 26,6 km z ujęciem wody w Nowoberezowie
składającego się z dwóch studni głębinowych i stacji hydroforowej i zaopatrującego w
wodę ok. 44,8% mieszkańców,
wodociąg „Lipiny” o długości 2,3 km zaopatrującego w wodę ok. 25,7%
mieszkańców z ujęcia wody w Gminie Miejskiej Hajnówka.

Sołectwo, znajdując się poza obszarem włączonym do aglomeracji hajnowskiej i nie jest
objętą siecią kanalizacji sanitarnej.
Obszar Gminy Hajnówka zaopatrywany jest w energię elektryczną z linii WN 110 kV RPZ
Hajnówka - RPZ Lewkowo.
Na terenie Gminy Hajnówka występują niemalże w 100% kotłownie indywidualne, opalane
drewnem, węglem oraz olejem opałowym. Indywidualne instalacje wykorzystujące OZE
3Przedmiotowe instalacje wykonano w ramach projektów zrealizowanych przez Gminę Hajnówka z
wykorzystaniem środków Programu Zrównoważony rozwój rejonu Puszczy Białowieskiej.
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występują w obrębie sołectwa jednostkowo (pompa ciepła, kolektory). Jakkolwiek istnieje na
nie duże zapotrzebowanie największą barierą na drodze do ich upowszechnienia są
możliwości finansowe gospodarstw domowych w stosunku do wartości tych urządzeń.
W Gminie Hajnówka brak jest systemu zaopatrzenia w gaz sieciowy.
W bezpośrednim sąsiedztwie Pasiecznik Dużych, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr
685 przebiega infrastruktura intemetu szerokopasmowego wykonanego w ramach projektu
"Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Podlaskie". W Pasiecznikach Dużych znajduje się
węzeł dystrybucyjny przedmiotowej sieci (nazwa węzła "Pasieczniki Wielkie").
Istniejąca infrastruktura techniczna i społeczna nie pozwala na zaspokojenie podstawowych
potrzeb społecznych lokalnej społeczności oraz hamuje rozwój przedsiębiorczości.
Interwencji wymaga w szczególności infrastruktura drogowa warunkująca dostęp
mieszkańców do obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w obszarze Pasiecznik
Dużych.
Mapa nr. 1. Przebieg sieci szerokopasmowego internetu w obszarze sołectwa Pasieczniki Duże.
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2.6. Gospodarka i rolnictwo
Gmina Hajnówka jest gminą rolniczo - leśną. Ta klasyfikacja wynika z przeznaczenia
gruntów oraz z podstawowych rodzajów działalności jakimi zajmują się mieszkańcy gminy.
Wg danych GUS (stan na 31.12.2014 r.) na terenie Gminy było zarejestrowanych 276
podmiotów gospodarczych, w tym 7 - sektor publiczny, 269 - sektor prywatny. W sektorze
prywatnym największą grupę stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
-2 1 2 podmioty, z czego najwięcej podmiotów prowadziło działalność w zakresie:
•
•
•
•
•

Sekcja C przetwórstwo przemysłowe - 61 podmiotów gosp.,
Sekcja G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając
motocykle - 41 podmioty gosp.,
Sekcja F budownictwo - 36 podmiotów gosp.,
Sekcje S i T pozostała działalność usługowa - 34 podmiotów gosp.,
Sekcja A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo - 20 podmioty gosp.,

Strukturę terenów wsi przedstawia poniższa tabela.
Tabela 4. Struktura terenów wsi Pasieczniki Duże
Wyszczególnienie

Powierzchnia w ha

Struktura w %

ogólna powierzchnia
obrębu Pasieczniki Duże

497,87

50,02

użytki rolne zabudowane

16,5

1,66

inne tereny zabudowane

0,55

0,06

grunty ome

15024

15,1

pastwiska i łąki

221,16

22,22

nieużytki

2,02

0,2

lasy

69,62

6,99

grunty zadrzewione i
zakrzewione

7,39

0,74

drogi

14,2

1,43

użytki kopalne

-

-

sady

-

-

7,32

0,74

8,42

0,85

tereny kolejowe
grunty pod wodami
r

■ "

■

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Hajnówce, stan na dzień 08.02.2016

Powyżej przedstawiona struktura terenów determinuje kierunki prowadzonej w miejscowości
działalności, wśród których znaczącą rolę odgrywa rolnictwo. Średnia powierzchnia
gospodarstwa rolnego na terenie gminy Hajnówka wynosi 7,69 ha. Wśród zasiewów rolnych
dominuje mieszanka zbożowa - 17% i pszenice ozimą - 15 %, pszenżyto ozime 14 %, żyto 9%, oprócz tego uprawia się: uprawy przemysłowe - 8%, rzepak i rzepik - 8%, kukurydzę na
ziarno - 8%, owies - 6%.

Na terenie Pasiecznik Dużych zarejestrowanych pozostaje 4 podmioty prowadzące
działalność gospodarczą4 w następującym zakresie
•
•
•

pozostałe usługi związane z wspomaganiem produkcji rolnej - 2 jednostki,
usługi związane z czyszczeniem - 1 jednostka,
sprzedaż pamiątek - 1 jednostka,

Biorąc pod uwagę niekorzystne warunki do prowadzenia tradycyjnej dla regionu działalności
polegającej na przetwórstwie drewna (restrykcje w dostępie do surowca lokalnego
regulowane centralnie) kierunki planowanej działalności gospodarczej w obszarze sołectwa
koncentrują się w segmencie usług.
W Pasiecznikach Dużych funkcjonuje jedna kwatera agroturystyczna:
•

Michał Kuptel, "Chata Podlaska", Pasieczniki Duże 38.

Biorąc pod uwagę potencjał turystyczny miejscowości oraz chłonność rynku usług
agroturystycznych (na podstawie danych UG Hajnówka) w obszarze Pasiecznik Dużych
wciąż istnieje przestrzeń dla lokowania tego typu przedsięwzięć.
Rynek pracy
Analizując sytuację demograficzną Gminy Hajnówka można zauważyć następujące trendy:
• spadek liczby mieszkańców,
• proces starzenia się społeczeństwa,
Wskutek spadku liczby mieszkańców w wieku przed - i produkcyjnym przy wzroście liczby
emerytów i rencistów w najbliższym czasie ubożenie regionu będzie postępować.
Tabela 5. Pracujący i bezrobotni w gminie Hajnówka na tle województwa podlaskiego w latach 2009-2011
2009

2010

2011

Obszar
łącznie

kobiety

łącznie

kobiety

łącznie

kobiety

Liczba osób pracujących
woj.
podlaskie

496 000

225 000

473 000

213000

475 000

213 000

Gmina
Hajnówka

318

131

592

144

539

140

Liczba osób bezrobotnych
woj.
podlaskie

61 169

28 149

63 761

30 210

65 920

31 736

Gmina
Hajnówka

150

72

146

69

148

70

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 2011 r.
Tabela 6. Pracujący i bezrobotni w gminie Hajnówka na tle województwa podlaskiego w latach 2012-2014

4 Za CEIDG, dostęp z 08.02.2016 r„
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2012

2014

2013

Obszar
łącznie

kobiety

łącznie

kobiety

łącznie

kobiety

Liczba osób pracujących
woj.
podlaskie

459 000

204 000

453 000

204 000

467 000

210 000

Gmina
Hajnówka

311

135

311

138

304

139

Liczba osób bezrobotnych
woj.
podlaskie

68 705

31 553

70 889

32 303

60 394

27 478

Gmina
Hajnówka

170

84

166

77

136

70

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 2016 r.

W 2014 r. liczba osób bezrobotnych w Gminie Hajnówka była najniższa od 2011 r. W
korelacji ze spadkiem osób pracujących oraz ujemnym saldem migracji nie należy upatrywać
w nim pozytywnego zjawiska. Działania na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy,
wzmacniania kapitału ludzkiego i rozwoju kompetencji zawodowych mieszkańców powinny
być jednym z priorytetów władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych.
Gmina Hajnówka podobnie jak inne gminy leżące w rejonie Puszczy Białowieskiej starzeje
się. Proces spowodowany jest ujemnym przyrostem naturalnym oraz ujemnym saldem
migracji. Liczba mieszkańców gminy zmniejsza się z jednoczesnym wzrostem udziału
ludności w wieku poprodukcyjnym. Te niekorzystne zjawisko skutkować będzie z jednej
strony zmniejszeniem dochodów własnych gminy, z drugiej zaś zwiększonymi wydatkami na
opiekę społeczną.
Obecnie najważniejszym problemem społecznym, jaki należy rozwiązać, jest wstrzymanie
procesu migracji mieszkańców z terenu gminy. Proces ten spowodowany jest różnymi
czynnikami, miedzy innymi:
•
•
•

niskimi dochodami w rolnictwie,
brakiem miejsc pracy,
gorszymi warunkami życia na wsi niż w mieście.

Bardzo dużym problemem jest zjawisko bezrobocia ukrytego. Liczba osób w wieku
produkcyjnym bierna zawodowo szacowana jest na ok. 500. Liczba ta będzie powiększać się
w wyniku przemian strukturalnych w rolnictwie. Cechą tej grupy społecznej jest również niski
poziom wykształcenia.
Jednym z rozwiązań problemów demograficznych i rynku pracy jest inicjowanie działań
łączących rozwój usług kierowanych do osób starszych i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
społecznej.

2.7. Kapitał społeczny i ludzki
Obiektem w najwyższym stopniu warunkującym rozwój kapitału społecznego i ludzkiego w
sołectwie jest świetlica wiejska. Obecny stan techniczny i standard użytkowy jej pomieszczeń
komfortowe wykorzystanie do celów społeczno - kulturalnych. W połączeniu z
uwarunkowaniami urbanistycznymi sołectwa (duże rozproszenie zabudowy), historycznymi i
związanymi z kultem religijnym (korzystanie z usług różnych parafii) prowadzi to rozpadu
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więzi wewnątrz społeczności i może przejawiać się takimi zjawiskami jak trudność w
osiąganiu konsensusu w sprawach dotyczących całej społeczności czy odstępowaniu od
podejmowania wspólnych przedsięwzięć.

3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości, w której
będzie realizowana operacja
Mocne strony:
•

atrakcyjne położenie miejscowości w sąsiedztwie lasów Puszczy Białowieskiej,

•

położenie miejscowości w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 685 (Jagodniki - Hajnówka)
stanowiącej alternatywną drogę podróżujących z kierunku Warszawy do Puszczy
Białowieskiej,

•

niezanieczyszczone środowisko naturalne, bliskie sąsiedztwo zwartego kompleksu
leśnego,

•

wysokie walory kulturowe - zabytki (Orzeszkowo, Stary Kornin),

•

warunki sprzyjające rozwojowi turystyki, agroturystyki (przebiegające przez
miejscowość szlaki turystyczne i rowerowe),

Słabe strony:
•
•
•

niskie dochody ludności oraz niewystarczająca liczba miejsc pracy,
niewystarczający potencjał finansowy mieszkańców do zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej,
zły stan infrastruktury społeczno - kulturalnej,

•
•
•
•

niewystarczająco rozwinięta infrastruktura turystyczna i rekreacyjna,
migracja, w szczególności młodych osób w celach zarobkowych,
postępujące ubożenie społeczeństwa związane z bezrobociem, starzeniem się
społeczeństwa, brakiem inwestycji w regionie,
niezadowalający stan obiektów dziedzictwa historycznego i kulturowego,

Szanse:
•

rozwój agroturystyki i ekoturystyki oraz turystyki pobytowej i kwalifikowanej,

•

wzrost konkurencyjności i atrakcyjności miejscowości poprzez rozwój infrastruktury
społecznej,
rozwój turystyki w oparciu o posiadane zasoby związane z dziedzictwem kulturowym
i historycznym,
rozwój podstawowej
infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej
(punkty
gastronomiczne, baza turystyczna),
przebudowa i modernizacja dróg w celu zapewnienia odpowiednich standardów,
rozwój rolnictwa ekologicznego i gospodarstw agroturystycznych wynikający z
zapotrzebowania na zdrową żywność i produkty regionalne,
możliwość pozyskiwania środków z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych
na dofinansowanie inwestycji,
napływ inwestorów, powstawanie nowych miejsc pracy,
współpraca regionalna,

•
•
•
•
•
•
•

Zagrożenia:
•

ograniczenia w rozwoju wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących
terenów objętych programem Natura 2000 i innymi formami ochrony przyrodniczej,

•

wystąpienie klęski ekologicznej, która drastycznie ograniczy walory przyrodnicze
regionu,
niedoinwestowanie terenów wiejskich, brak nakładów na rozbudowę i modernizację
infrastruktury technicznej i społecznej,
wzrost bezrobocia, brak perspektyw zawodowych, odpływ wykształconej kadry i
lokalnego kapitału,
zagrożenie młodzieży patologiami społecznymi, degradacja młodzieży spowodowana
brakiem środków finansowych na rozwój klubów sportowych, instytucji kultury,

•
•
•
•

brak alternatywnych w stosunku do pieców konwencjonalnych, źródeł paliwa
opałowego dla pieców centralnego ogrzewania, zarówno dla odbiorców
przemysłowych jak i indywidualnych (m.in. brak infrastruktury przesyłowej gazu
ziemnego),

•
•

brak środków na efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
brak środków na utrzymanie we właściwym stanie obiektów zabytkowych,

•

wzrost penetracji terenów rolnych i pastwisk przez dzikie zwierzęta oraz brak
skutecznych rozwiązań legislacyjnych regulujących kwestię rekompensaty
poczynionych przez nie szkód,

•

zwiększenie kosztów zatrudnienia,

•
•

zniechęcenie społeczeństwa do aktywności spowodowane złą polityką państwa,
ubożenie społeczeństwa,

4.
PLANOWANE
PRZEDSIĘWZIĘCIA
LOKALNĄ

ZADANIA
INWESTYCYJNE
I
AKTYWIZUJĄCE
SPOŁECZNOŚĆ

Planowane kierunki rozwoju i zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w obszarze
wsi Pasieczniki Duże są zgodne z kierunkami rozwoju Gminy Hajnówka określonymi w
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Hajnówka"
opracowanym w 1999 r.
Kierunki rozwoju Gminy zostały określone przy uwzględnieniu uwarunkowań zewnętrznych
(położenie gminy w Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszczy Białowieskiej, konieczność
dostosowania rolnictwa do wymogów Unii Europejskiej oraz wymagań rynku) oraz
uwarunkowań wewnętrznych (struktura demografia, struktura użytkowania gruntów,
gospodarka).
Na terenie gminy założono utrzymanie następujących funkcji podstawowych:
produkcji rolnej dostosowanej do uwarunkowań naturalnych,
gospodarki leśnej w dostosowaniu do wymogów ochrony środowiska wynikających ze
statusu ochrony prawnej Kompleksu Puszczy Białowieskiej i terenów na przedpolu
puszczy,
wielokierunkowej działalności gospodarczej w tym przemysłowej, jako funkcji
uzupełniającej.
Funkcjami towarzyszącymi funkcjom podstawowym są mieszkalnictwo i obsługa w zakresie
rozwoju usług, komunikacji i infrastruktury technicznej.
Gmina Hajnówka jest gminą rolniczo - leśną. Należy do Obszaru Chronionego Krajobrazu
Puszczy Białowieskiej. Wymusza to działania mające na celu szczególne dbanie o stan
środowiska naturalnego miejscowości wchodzących w zakres jej obszaru, w tym wsi
Pasieczniki Duże.
Niniejszy dokument jest zgody z Strategią rozwoju Gminy Hajnówka 2015-2020. W
szczególności wyszczególnione w niniejszym rozdziale przedsięwzięcia wpisują się w
następujące cele szczegółowe Strategii:
A . l Wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin w integracji i
funkcjonowaniu w środowisku lokalnym.
B. 2 Intensyfikacja współpracy z organizacjami pozarządowymi, których działalność jest
ukierunkowana przede wszystkim na wspieranie kultury, tradycji i rozwoju gminy Hajnówka.
B. 3 Rozbudowa infrastruktury agroturystycznej.
C. 2 Poprawa dostępności komunikacyjnej na obszarze gminy.
C.3 Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym
gminy.
C.5 Oszczędne gospodarowanie energią poprzez termomodernizację.
C. 7 Edukacja ekologiczna w tym w szczególności w zakresie gospodarki odpadami, ochrony
wód oraz powietrza i klimatu.
D . l Podejmowanie działań poprawiających warunki funkcjonowania przedsiębiorstw,
prowadzących do poprawy konkurencyjności inwestycyjnej gminy i zwiększenia poziomu
zatrudnienia.
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D.6 Podejmowanie przedsięwzięć sprzyjających poprawie warunków życia mieszkańców, w
tym związanych z rozbudową i modernizacją infrastruktury społecznej.
Realizacja zaplanowanych zadań przyczyniających się do odnowy Pasiecznik Dużych posłuży
osiągnięciu celów szczegółowych rozwoju miejscowości, którymi są:
1. Poprawa stanu infrastruktury (A.l, B.2, C.2, C.3, C.5, D.6),
2. Podniesienie standardu życia mieszkańców (C.2, C.3, C.5, C.7, D.6),
3. Rozwijanie działalności turystycznej i rekreacyjno-sportowej (B.3, C.2, D.6),
4. Poprawa estetyki i podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości (B.2, C.7, D.l),

Rozwojowi Pasiecznik Dużych sprzyjać będzie realizacja działań przedstawionych w
poniższej tabeli.
Tabela 6. Inwestycje i kierunki działań planowane do realizacji w miejscowości Pasieczniki Duże w latach
2 0 1 6 -2 0 2 5

Lp.

N a z w a z a d a n ia

Szacunkow y

H arm on ogram

in w e s ty c y jn e g o

k o s z t z a d a n ia

r e a liz a c ji

B e n e fic j e n t

Z g o d n o ś ć z c e la m i P O M
O rzeszk ow o

wPLN

1

P rzeb u d o w a i
ro zb u d o w a drogi
gm innej N r I0 8 5 3 2 B
O rzeszk o w o Jag o d n ik i, gm .
H ajnów ka.

1 094 577 zł

2017-2025

G m in a H ajn ó w k a

1 ,2 ,

2

P rzeb u d o w a obiek tu
św ietlicy w iejskiej w
P asiecznikach
D u ży ch w raz z
u tw o rzen iem M iejsca
O bsługi
R o w erzy stó w

500 0 0 0,00 zł

2 017-2025

G m in a H ajn ó w k a

1 ,2 , 3, 4,

1. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki, gm.
Hajnówka.
Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej obiektu użyteczności publicznej
zlokalizowanego w obszarze Pasiecznik Dużych poprzez podniesienie parametrów
technicznych drogi publicznej stanowiącej główną drogę dojazdową.
Pasieczniki Duże - Stebki, stanowią południową część sołectwa. W jej obrębie zlokalizowane
są obiekty użyteczności publicznej w postaci przydrożnych krzyży. Sołectwo posiada
doprowadzoną następującą infrastrukturę techniczną: linia energetyczna NN, wodociąg.
Ponadto znajduje się tu 27 instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków i 4 instalacje
kolektorów słonecznych. Usługa dostępu do intemetu jest świadczona przez operatora sieci
GSM.
Przedmiotem operacji jest wykonanie przebudowy przedmiotowej drogi polegającej na
potrójnym powierzchniowym utrwaleniu grysami oraz emulsją asfaltową bądź ułożeniu
nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej, na podbudowie z kruszywa naturalnego/łamanego
stabilizowanego mechanicznie, ewentualnie wystąpi wymiana podbudowy lub wyrównanie
istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym / łamanym stabilizowanym mechanicznie.
Rozbudowa na odcinku o długości ok. 626 m (północne rozwidlenie),
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Przebudowa na odcinku o długości ok. 992 m (południowe rozwidlenie),
Dane techniczne drogi po zrealizowaniu przedsięwzięcia:
- kategoria ruchu - KRI;
- ilość pasów ruchu - 2;
- prędkość projektowa - 50 km/h;
- szerokość jezdni - 5,00-6,00 m;
- długość odcinka drogi ~ 1,6 km;
Niniejsza operacja wpisuje się w PROW 2014-2020, poddziałanie "Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" dla operacji
typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" stanowiące jednocześnie upatrywane źródło
pozyskania dotacji.
Szacunkowy koszt realizacji operacji wynosi: 1 094 577 zł
2. Przebudowa obiektu świetlicy wiejskiej w Pasiecznikach Dużych wraz z utworzeniem
Miejsca Obsługi Rowerzystów.
Celem operacji jest przebudowa obiektu świetlicy wiejskiej w Pasiecznikach Dużych wraz z
adaptacją terenu przyległego do pełnienia funkcji rekreacyjnych i turystycznych.
Obecny stan budynku uniemożliwia jego wykorzystanie do celów integracji społecznej. Brak
sanitariatów, zły stan stolarki okiennej i drzwiowej, brak zagospodarowania przyległego
terenu do celów rekreacyjnych ograniczają funkcjonalność świetlicy. Z drugiej strony
wykonana w ramach projektu Nr WND-RPPD.02.01.01-20-006/12 pn.: Hajnówka - Jelonka przebudowa drogi wojewódzkiej nr 685 infrastruktura drogowa wraz z ścieżką rowerową,
położona w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu warunkuje jego wykorzystanie dla obsługi
ruchu turystycznego, a zwłaszcza turystyki rowerowej. Tym samym operacja wpisuje się w
cele szczegółowe nr 3 i 4 POM.
W wyniku operacji wzrosną parametry techniczne obiektu świetlicy wiejskiej. W ramach
operacji przewidziane jest wykonanie następujących robót budowlanych / zadań: wykonanie
przyłącza kanalizacji sanitarnej, termomodernizacja obiektu (ocieplenie podłogi, ścian,
stropu, wymiana stolarki okiennej etc.), wykonanie robót sanitarnych w obrębie obiektu i
zaplecza socjalnego, roboty w zakresie instalacji elektrycznych, wykonanie instalacji
grzewczej (elektrycznej), przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych,
wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb obsługi obiektu, wykonanie ganku
prowadzącego do obiektu świetlicy, zdobnictwo elewacji zgodne z wzornictwem ludowym
regionu, zagospodarowanie terenu do celu utworzenia MOR (stojaki na rowery, obiekty małej
infrastruktury turystycznej), zakup wyposażenia, utworzenie strefy hotspot.
Niniejsza operacja wpisuje się także w działanie "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER" oraz "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objęte
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020", który tym samym stanowią
źródło pozyskiwania dotacji.
Szacunkowy koszt realizacji operacji wynosi: 500 000 zł
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5. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM
ZNACZENIU
DLA
ZASPOKOJENIA
POTRZEB
MIESZKAŃCÓW
5.1.

Wykorzystanie walorów środowiska naturalnego
kulturowego dla potrzeb rozwoju turystyki i rekreacji

i

dziedzictwa

Silne zróżnicowanie regionalnych kultur i unikatowe tereny przyrodnicze stanowią o
bogactwie i różnorodności województwa podlaskiego, a także o potencjale rozwojowym i
ogólnie o atrakcyjności tego regionu. Wsparcie tych cennych przyrodniczo i kulturowo
terenów jest działaniem koniecznym ze względu rozwój społeczno-gospodarczy i
zaktywizowanie turystyki.
Pasieczniki Duże leżą w obszarze Regionu Puszczy Białowieskiej. Charakteryzują go
niezwykle cenne walory przyrodnicze i kulturowe, także ciągle kultywowane dawne zwyczaje
i święta oraz miejscowy dialekt. W miejscu tym od stuleci kultura polska współistnieje z
kulturą białoruską i ukraińską, a religie: katolicka i prawosławna odegrały i odgrywają
ogromną rolę w kształtowaniu społeczności regionu.
Cechą charakterystyczną obszaru, objętego zakresem Planu Odnowy Miejscowości jest
wielokulturowość, która może stać się istotnym elementem wizerunku regionu w jego
promocji i rozwoju przedsiębiorczości. Podejmowanie działań zmierzających do rozwoju
infrastruktury społecznej sprzyja podejmowaniu przez ludność inicjatyw w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej powiązanej bezpośrednio z samą infrastrukturą (np.
drobna przedsiębiorczość bazująca na wykorzystaniu atrakcyjności tego regionu,
powstawanie kwater agroturystycznych) oraz pośrednio w zakresie wykorzystania potencjału
całego regionu (np. możliwość zapewnienia ciekawszych ofert turystycznych promujących
region w kraju i za granicą).
Zauważalne w ostatnich latach zjawisko wyludniania się obszarów wiejskich, w tym w
szczególności położonych na obszarze województw Polski Wschodniej powoduje stopniowe,
systematyczne niszczenie zabytkowych obiektów wchodzących w skład układów wiejskich.
Tym samym obszary te tracą wartość kulturowo-turystyczną.
Krzyże przydrożne ulokowane w częściach sołectwa z jednej strony stanowią element
nierozerwalnie związany z krajobrazem wiejskim, z drugiej natomiast są świadectwem
procesów historycznych które ukształtowały obecną strukturę urbanistyczną sołectwa.
Obecnie są wykorzystywane jako miejsce spotkań podczas uroczystego święcenia plonów i
pokarmów w związku z obyczajowością ludową obchodów prawosławnego święta Paschy
(Wielkanoc).

5.2.

Wykorzystanie bliskości Puszczy Białowieskiej w celu rozwoju
gospodarczego i promocji regionu

Region Puszczy Białowieskiej, w którego bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowana jest wieś
Pasieczniki Duże, charakteryzuje się wyjątkowymi zasobami przyrodniczymi, które mogą
zostać wykorzystane do rozwoju społeczno-gospodarczego miejscowości. Aby jednak
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wykorzystać istniejący potencjał w tym zakresie niezbędne jest podejmowanie działań
służących poprawie stanu infrastruktury społecznej i technicznej miejscowości.
Niezadowalający stan techniczny infrastruktury i obniżona estetyka świetlicy wiejskiej i jej
najbliższego otoczenia skutkuje spadkiem zainteresowania miejscowością jako potencjalnym
miejscem zamieszkania, zwiedzania i inwestowania. Obniżenie atrakcyjności inwestycyjnej i
turystycznej regionu ogranicza możliwość tworzenia nowych miejsc pracy, napływu turystów
lub osiedlania się nowych mieszkańców, co skutkuje spadkiem środków finansowych
ludności i samorządów, a w konsekwencji obniżeniem poziomu życia mieszkańców regionu.
Podejmowanie działań zmierzających do rozwoju infrastruktury społecznej sprzyja
podejmowaniu przez ludność inicjatyw w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
powiązanej bezpośrednio z samą infrastrukturą (np. drobna przedsiębiorczość bazująca na
wykorzystaniu atrakcyjności tego regionu, powstawanie kwater agroturystycznych) oraz
pośrednio w zakresie wykorzystania potencjału całego regionu (np. możliwość zapewnienia
ciekawszych ofert turystycznych promujących region w kraju i za granicą).

5.3.

Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu
kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy
funkcjonalno - przestrzenne.

Na terenie Pasiecznik Dużych możemy wyróżnić dwa obszary posiadające szczególne
znaczenie dla zaspokojenia potrzeby mieszkańców. Sprzyjają one nawiązywaniu kontaktów
społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno - przestrzenne.
Pierwszy, o powierzchni około 0,29 ha, stanowi obiekt świetlicy wiejskiej wraz z przyległym
terenem. Zlokalizowana jest w północnej części sołectwa. Usytuowaną tuż przy drodze
wojewódzkiej nr 685 (Kleszczele - Hajnówka) i ścieżce rowerowej biegnącej w kierunku
miasta Hajnówka, stanowiącej element infrastruktury technicznej wykorzystywanej w ramach
Tras Rowerowych w Polsce Wschodniej Green Velo. Obecny stan techniczny świetlicy
wiejskiej uniemożliwia wykorzystanie do celów społeczno - kulturalnych. Dogodna
lokalizacja sprzyja inicjowaniu i wdrażaniu przedsięwzięć o charakterze turystycznym i
rekreacyjnym. Bezpośrednie sąsiedztwo produktów dużych projektów infrastrukturalnych
ułatwi wykazanie synergii planowanej operacji.
Drugi, o powierzchni około 2,10 ha, stanowi główną ulicę Pasiecznik - Stebek, części
sołectwa stanowiącej historyczny przysiółek Orzeszkowa. Tradycyjnie na obszarach
wiejskich integracja odbywała się na ustawionych przed domostwami ławeczkach. Stan
nawierzchni drogi Nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki warunkuje bezpieczeństwo jej
użytkowników jak również mieszkańców miejscowości. Jakkolwiek droga jest żwirowana w
okresie roztopów wiosennych i jesienią narażona jest na rozmywanie co powoduje ubytki w
nawierzchni. Wzdłuż drogi zlokalizowane są przydrożne krzyże (obiekty kultu religijnego)
stanowiące obiekty użyteczności publicznej. W pasie drogowym znajduje się wykonana
infrastruktura wodociągowa i energetyczna (linia NN). Pasieczniki Duże jako miejscowość
nie znajdująca się w obszarze aglomeracji Hajnowskiej nie jest przewidziana do objęcia siecią
kanalizacji sanitarnej. W miejscowości znajduję 27 instalacji przydomowych oczyszczalni
ścieków.
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Szkic sytuacyjny 1 obrazujący obszary w obrębie Pasiecznik Dużych o szczególnym
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu
kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno przestrzenne.

Legenda

t

lokalizacja krzyży
przydrożnych

w

droga publiczna N r 108532B
Orzeszkowo - jagodniki. główna
ulica Pasiecznik - S tebek,

świetlica wiejska
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6.
‘

OCZEKIWANE REZULTATY, WDRAŻANIE I
MONITOROWANIE PLANU

Oczekiwane rezultaty Planu Odnowy Miejscowości Pasieczniki Duże
Miejscowość położona jest w regionie odznaczającym się szczególnym bogactwem
środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturalnego. Stwarza to duże możliwości dla
dalszego rozwoju miejscowości.
Realizacja zadań założonych do realizacji w niniejszym dokumencie pozwoli na wzmocnienie
konkurencyjności miejscowości i regionu, poprawę jakości życia jego mieszkańców
zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu. W powiązaniu z obecnymi
walorami krajobrazowymi i kulturowymi ich realizacja może skutkować wzrostem liczby
napływających turystów, rozwojem drobnej przedsiębiorczości, w tym działalności
agroturystycznej w miejscowości.
Wdrożenie i monitorowanie
Wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Pasieczniki Duże rozpocznie się od wprowadzenia
go w życie uchwałą Rady Gminy Hajnówka.
System wdrażania Planu Odnowy Miejscowości realizowany będzie w oparciu o system
wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej i w oparciu o dokumenty strategiczne
Gminy Hajnówka.
Monitorowanie każdego przedsięwzięcia, czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg przez cały
czas jego trwania, polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie informacji
rzeczowych i finansowych w postaci wskaźników, które opisują jego postęp i efekty. W
monitorowaniu będą brały udział wszystkie podmioty realizujące poszczególne projekty oraz
komórki organizacyjne Urzędu Gminy Hajnówka zaangażowane we wdrażanie Planu
Odnowy Miejscowości. Pracownicy Urzędu posiadają niezbędną wiedzę, kwalifikacje i
doświadczenie do pełnienia tego typu czynności.
Etapy wdrażania Planu Odnowy Miejscowości i realizacji inwestycji z nim związanych będą
również przedstawiane na zebraniach wiejskich, w których mogą wziąć udział wszyscy
zainteresowanie mieszkańcy miejscowości.
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