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   Rozpoczęcie realizacji zadania pod nazwą
„Transgraniczne Centra Dialogu Kultur” już samo
w sobie odbieram za niemałe osiągnięcie.
Opracowanie dokumentacji, częstotliwość
spotkań, wymiana planów, dotychczasowych
doświadczeń. Włączenie w proces
przygotowawczy bardzo szerokiego grona
współpracowników reprezentujących różne
instytucje i organizacje. Wzajemne wizyty:
uczniów, nauczycieli, młodzieży, grup
rekonstrukcyjnych, zespołów, motocyklistów,
przedsiębiorców stworzyły potężną podbudowę
do działań z wykorzystaniem powstałych w
ramach Programu inwestycji. Dlatego też,
głęboko wierzę w to, że niebawem Centra
Dialogu Kultur zatętnią życiem, którego niezwykle
istotną częścią będzie nasza transgraniczna
współpraca.

                                              Artur Kuczyński 
 Burmistrz Szczuczyna (PL)

 Oddajemy Państwu do użytkowania
multifunkcjonalny, nowocześnie wyposażony obiekt                    
z przeznaczeniem na rozwój mieszkańców regionu
poprzez kulturę, edukację, sport, promocję
dziedzictwa historycznego  i kulturowego. 

  Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa                      
 w wydarzeniach, które odbywały się będą na terenie
Centrum Dialogu Kultur. Liczymy na to, iż miejsce to
będzie narzędziem do kształtowania dalszej
współpracy na wielu płaszczyznach rozwoju zarówno
turystycznego, kulturalnego jak i gospodarczego,
będzie miejscem promocji Szczuczyna i regionu.
 

Anna Romaniuk
koordynator projektu 

"Transgraniczne Centra Dialogu Kultur 
Polska - Białoruś - Ukraina"
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DZIEDZICTWO

Wymiernym rezultatem projektu okazała się
wymiana doświadczeń partnerów oraz
wzmacnianie współpracy w zakresie wspólnej
promocji oferty turystycznej, promocja
transgranicznej aktywności kulturalnej,
ograniczanie podziałów między ludźmi, lepsze
poznawanie grup społecznych i ich tradycji,
zrozumienie i poszanowanie wzajemnej
kultury, historii, tradycji oraz wzrost liczby osób
odwiedzających tereny dziedzictwa
kulturowego obszaru gminy Szczuczyn, rejonu
Szczuczyńskiego i miasta Kowel. 

W ramach projektu poprawie uległa
infrastruktura obiektów turystycznych. Działania
infrastrukturalne w przedmiotowym projekcie
polegały na budowie 3 Transgranicznych
Centrów Dialogu Kultur, symetrycznie w 3
krajach: w Polsce, na Ukrainie i Białorusi. 

Głównym założeniem projektu była promocja
różnorodności kulturowej i etnicznej regionów
Szczuczyn w Polsce, Szczuczyn na Białorusi
oraz Kowel na Ukrainie. W tym celu powstały trzy
transgraniczne centra dialogu kultur, które zajmą
się organizacją wydarzeń promujących wspólną
kulturę pogranicza. 
Opracowana została również strategia rozwoju
turystyki na obszarze pogranicza Polski, Białorusi
i Ukrainy. 
Projekt realizowany w partnerstwie: Gmina
Szczuczyn z Polski, Komitet Wykonawczy Rady
Miasta Kowel z Ukrainy i Wydział Edukacji,
Sportu i Turystyki Komitetu Wykonawczego
Rejonu Szczuczyńskiego z Białorusi. 
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Nawiązanie przyjacielskich stosunków spowodowało, iż włodarze miast partnerskich,
postanowili uczestniczyć w życiu poszczególnych miast nie tylko w ramach realizacji
wspólnego projektu. Podczas wzajemnego poznawania specyfiki, potencjału i kierunków
rozwojowych poszczególnych krajów, okazało się, że mają one podobne problemy ale                   
i pomysły na przyszłość. 

Wizyta na Białorusi członków klubu motocyklowego MOTO STARS SZCZUCZYN 



DZIEDZICTWO
Zakres inwestycji:
- dostosowanie istniejącego terenu czynnego
biologicznie poprzez wykonanie nowej nawierzchni
trawiastej dla projektowanego placu
przeznaczonego na imprezy plenerowe (koncerty,
targi, itp.)
- wykonanie zadaszonej sceny koncertowej 
- wykonanie odkrytej widowni pod imprezy
plenerowe od strony wschodniej oraz częściowo
zadaszonej widowni od strony zachodniej.
- budowa dwóch zjazdów z ul. Sportowej 
- budowa budynku kasy biletowej
- budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego o
powierzchni zabudowy do 300m2
- wykonanie terenu wystawowego o nawierzchni
utwardzonej 
- ogrodzenie terenu inwestycji 
- budowa obiektów małej architektury: wiata
kominkowa, deszczochrony, siłownia zewnętrzna
- budowa dróg utwardzonych - dróg dojazdowych,
ścieżek rowerowych, chodników, parkingów
- przebudowa i rozbudowa infrastruktury technicznej
(kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna,
instalacja wodociągowa, instalacje
elektroenergetyczne, oświetleniowe,
teletechniczne).

Wartość inwestycji w Polsce: 8 552 038 PLN
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Realizacja projektu stanowi podstawę dalszej
współpracy transgranicznej. Partnerzy dostrzegają
wiele możliwości podjęcia działań społecznych,
kulturalnych oraz gospodarczych. Opracowana
została również strategia rozwoju turystyki na
obszarze pogranicza Polski, Białorusi oraz Ukrainy

Główny cel projektu został osiągnięty
poprzez:

przygotowanie odpowiedniej infrastruktury.
W każdym przypadku jest to teren na którym
powstała zadaszona scena koncertowa, widownia,
plac namiotowy, nowa infrastruktura techniczna
oraz budynki z zapleczem szatniowo-sanitarnym,
parkingi. Obiekty są doposażone w sprzęt
nagłaśniający, oświetlenie, monitoring. Całość
dostosowana jest do potrzeb osób
niepełnosprawnych.          

podniesienie atrakcyjności regionu poprzez
rozszerzenie oferty usług kulturalnych

zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat
dziedzictwa kulturowego Państw partnerskich oraz
promocję produktów i usług turystycznych Polski,
Białorusi i Ukrainy.



PARTNER WIODĄCY: GMINA SZCZUCZYN

ADRES 

NUMER PROJEKTU

WARTOSĆ PROJEKTU

Gmina Szczuczyn
Plac 1000-lecia 23,
19-230 Szczuczyn

2 610 099,00 Euro

PARTNERZY:

SZCZUCZYN - BIAŁORUŚ
KOWEL - UKRAINA

Dokument powstał przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu
ENI CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Gmina Szczuczyn jest wyłącznie
odpowiedzialna za treść ulotki i w żadnym wypadku nie może być ona traktowana
jako odzwierciedlające stanowisko Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu
Technicznego ENI Program CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

PLBU.01.01.00-20-071/17

DOFINANSOWANIE
2 349 089,10 Euro



Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020
Wspólny Sekretariat Techniczny
ul. Domaniewskiego 39a, 02-672 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 378 31 00
e-mail: pbu@pbu2020.eu

Oddział w Rzeszowie
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
ul. Poniatowskiego 6, 35-026 Rzeszów, Polska
tel.: +48 17 85 34 335
e-mail: branch@pbu.rzeszow.pl

Oddział w Brześciu
Transgraniczne Centrum Informacyjne w Brześciu
ul. Sovetskaya 46, 224005 Brest, Białoruś
tel.: +375 162 53 31 55
e-mail: branch@pbu-brest.by

Oddział w Lwowie
Centrum Informacji i Wsparcia Współpracy Transgranicznej DOBROSUSIDSTVO
ul. Tyktora 5, 79007 Lwów, Ukraina
tel.: +380 322 61 02 59
e-mail: branch@pbu.lviv.ua

www.pbu2020.eu


