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Czytelnia
i sala
konferencyjna

W kwietniu 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi zakończyła realizację projektu pn. „Doposażenie sali świetlicowej Gminnej Biblioteki Publicznej
w Narwi na potrzeby czytelni oraz sali
konferencyjno-szkoleniowej”, który został
dofinansowany w ramach małych projektów z Osi 4 Leader Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wniosek
o dofinansowanie operacji biblioteka złożyła do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza
Białowieska”, która wdraża Ledera w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „PB”.

Doposażenie sali świetlicowej gminnej biblioteki
publicznej w Narwi na potrzeby czytelni oraz sali
konferencyjno-szkoleniowej
W wyniku realizacji projektu Biblioteka w Narwi dysponuje nowoczesną salą
konferencyjno-szkoleniową na 60 miejsc,
która spełnia trzy funkcje:
– sali konferencyjno-szkoleniowej
– czytelni,
– pracowni komputerowej na 10 stanowisk (Centrum Kształcenia działające
od 2008 r.)
W ramach projektu zakupiono następujące wyposażenie: ścianki działowe
(8 sztuk), stoły prostokątne (4sztuki), sofy
(6 sztuk), biurowe ścianki działowe
(6 sztuk), pojemniki na kwiaty wraz z zestawami kwiatów (6 sztuk), stoły półokrągłe (2 sztuki), stoły składane (10 sztuk),
krzesła (60 sztuk), wykładzinę (100 m2)
oraz tablicę dwustronną na kółkach
(1 sztuka).

Ścianki działowe, sofy i stoły prostokątne posłużyły do wydzielenia czytelni.
Pojemniki na kwiaty wraz z zestawami
kwiatów wykorzystano do dekoracji, natomiast biurowe ścianki działowe oddzielają
część konferencyjno-szkoleniową od pracowni komputerowej.
Sala konferencyjno szkoleniowa posiada wyposażenie niezbędne do organizowania zebrań, spotkań, szkoleń, konferencji czy sympozjów. Stoły, krzesła
i ścianki działowe można ustawiać w dowolnych konfiguracjach w zależności od
potrzeb.
Osoby odwiedzające bibliotekę mogą
korzystać z nowej czytelni , gdzie wydzielono trzy 6-osobowe stanowiska czytelnicze, wyposażone w wygodne sofy i stoliki.

fot. Mariusz Kotowicz, Andrzej Rusaczyk

Gmina Narew

Celem projektu było podniesienie
standardu usług edukacyjnych i społecznych Gminy Narew poprzez utworzenie
czytelni oraz sali konferencyjno-szkoleniowej w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Narwi, z której korzystają wszyscy
mieszkańcy Gminy Narew. Jego realizacja
pozytywnie wpłynęła na poprawę jakości
życia na obszarze wiejskim, poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Narew, co stanowi cel
PROW 2007-2013.

www.lgd-puszcza-bialowieska.pl
W przyjaznym otoczeniu i komfortowych
warunkach można tu przejrzeć prasę lub
poczytać książkę.
Nasze Centrum Kształcenia – placówka o charakterze oświatowym, zapewniająca możliwość ustawicznego kształcenia w formie on-line jest nowoczesną pracownią komputerową, gdzie można podnosić swoje kwalifikacje za pomocą platformy edukacyjnej, czy korzystać z dostępnej biblioteczki multimedialnej.
Całkowita wartość projektu wyniosła
44.631 zł. Dofinansowanie projektu ze
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środków Unii Europejskiej to 24.999 zł,
wkład własny biblioteki wyniósł 19.632 zł.
Podsumowanie projektu i oficjalne
otwarcie sali konferencyjno-szkoleniowej
w Bibliotece w Narwi odbyło się 13 czerwca 2012 roku. Wśród przybyłych gości znaleźli się między innymi Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz, Przewodnicząca Rady
Gminy – Ewa Urbanowicz, członkowie Zarządu LGD Puszcza Białowieska Mirosław
Stepaniuk i Eugeniusz Kowalski, radny
powiatu Stefan Kuczyński, dyrektor firmy
„Pronar” Jan Czerniakiewicz z małżonką,

dyrektorzy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w osobach: Jerzy Ostapczuk, Alina
Ostaszewska i Igor Łukaszuk, samorządowcy Gminy Narew, a także sponsorzy
podsumowania projektu : Właściciel firmy
„Narmet” – Andrzej Ostaszewski, menager restauracji „Brzozowy Gaj” – Agnieszka Grygoruk, oraz właściciel restauracji
„Piekielna Kuchnia” – Marzena Roszkowska. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi Anna Andrzejuk-Sawicka
przedstawiła zebranym prezentację multimedialną dotyczącą projektu i jego rezultatów. Podziękowała również sponsorom oraz osobom zaangażowanym w realizację projektu. Zebrani obejrzeli występ
zespołu Perła działającego przy Narwiańskim Ośrodku Kultury, a także zespołu Art
Pronar. Można też było spróbować regionalnych potraw przygotowanych przez restauracje „Brzozowy Gaj” oraz „Piekielna
Kuchnia”.

fot. Mariusz Kotowicz, Andrzej Rusaczyk

W ramach podsumowania projektu
przygotowany został folder promujący
nową salę konferencyjno-szkoleniową,
który został wydany dzięki wsparciu finansowemu Banku Spółdzielczego w Narwi.
Organizując u nas kilkudniowe szkolenia, istnieje możliwość zapewnienia
noclegu oraz cateringu przy współpracy
z okolicznymi restauracjami, kwaterami
agroturystycznymi i „Zajazdem pod Akacją”.
Anna Andrzejuk-Sawicka

–
–
–
–
–
–

malowanie ścian oraz ułożenie tynku
mozaikowego na ich powierzchni,
wymiana instalacji elektrycznej oraz
oświetlenia budynku świetlicy,
wymiana stolarki wewnątrz budynku,
przebudowa kominów,
wymiana orynnowania budynku świetlicy,
montaż zapór przeciwśniegowych.

Gmina Czeremcha

fot. Mirosław Stepaniuk

W kwietniu bieżącego roku Gmina
Czeremcha zakończyła realizowane od
stycznia 2012 r. zadanie finansowane w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych
Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Małe Projekty
objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013.
Zadanie to polegało na remoncie
Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Czeremsze-Wsi. Celem projektu była poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Czeremcha
poprzez remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Czeremcha – Wieś. Remont świetlicy pozytywnie wpłynął na dostępność
mieszkańców sołectwa do instytucji kultury.
W ramach działania wykonano następujące prace remontowe:
– wymiana pokrycia dachowego,
– wymiana podłóg wraz z ich dociepleniem,
– montaż systemowego sufitu podwieszanego,

Remont
gminnej
świetlicy
wiejskiej
w Czeremsze
Wsi

fot. Arch. Gminy Hajnówka

Gmina Kleszczele

Wypożyczalnia
rowerów
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Utworzenie wypożyczalni i przechowalni rowerów
z ogródkiem wypoczynkowym przy Centrum
Turystyki i Kultury „Hładyszka”w Kleszczelach
fot. arch. Gminy Kleszczele

W lipcu 2011 roku Miejski Ośrodek
Kultury, Sportu i Rekreacji oddał do użytku wypożyczalnię i przechowalnię rowerów z ogródkiem wypoczynkowym utworzoną w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW
2007-2013. Celem realizowanego projektu
było podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Kleszczele poprzez utworzenie
infrastruktury dla turystyki rowerowej.
W ramach projektu przygotowano teren i wykonano wylewkę betonową do
ustawienia budynku gospodarczego, czyli
drewnianego, niepodpiwniczonego budynku przeznaczonego na wypożyczalnię
i przechowalnię rowerów. Wydano ulotkę
informacyjną o ofercie kulturalnej i turystycznej Centrum Turystyki i Kultury „Hładyszka”. Zakupiono stolik ogrodowy wraz
z krzesłami i parasolem oraz dwa rowery
przeznaczone do wypożyczania.
Całkowita wartość zadania wyniosła
36 293,58 zł. z czego 20 654,88 zł. to dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Agnieszka Miszewska

Gmina
Dubicze Cerkiewne

Monografia
Parafii Dubicze
Cerkiewne

Projekt pt. „Monografia parafii Dubicze Cerkiewne” realizowany był przez Parafię prawosławną p.w. Opieki Matki Bożej
w Dubiczach Cerkiewnych w terminie
01.12.2011 r. – 30.06.2012 r. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Celem projektu było umożliwienie mieszkańcom gminy kultywowanie
lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację spotkań i warsztatów
poświęconych historii parafii oraz badanie
tradycji prawosławia na ziemi dubickiej
przez wydanie monografii parafii Dubicze
Cerkiewne. Na realizację całej operacji w
umowie przyznano kwotę pomocy w wysokości 22 748,54 zł, przy czym całkowity
koszt realizacji wyniósł 32 497,92 zł. W ramach projektu przeprowadzono szereg
zaplanowanych działań:
– seminarium „ Z dziejów parafii Dubicze Cerkiewne”, w ramach którego
Doroteusz Fionik przeprowadził 3-godzinny wykład na temat historii prawosławia na terenie powiatu hajnowskiego.

–

dwudniowe warsztaty dziennikarskie
dla młodzieży z terenu gminy Dubicze
Cerkiewne mające na celu zapoznanie uczestników z technikami pracy
dziennikarskiej. Warsztaty prowadziła
dziennikarka Radio Racja – Natalia
Gierasimiuk,
– gromadzenie materiałów do publikacji dotyczących historii parafii w Dubiczach Cerkiewnych (zdjęcia, dokumenty itp.) przez wolontariuszy,
– selekcję i opis materiałów do publikacji,
– redagowanie monografii,
– druk książki pt. „Dubicze Cerkiewne.
Z dziejów prawosławnej parafii”,
– spotkanie podsumowujące realizację
projektu z udziałem zaproszonych gości, mieszkańców gminy i wszystkich
zainteresowanych osób, które odbyło
się 17.06.2012r. w Gminnym Ośrodku
Kultury w Dubiczach Cerkiewnych.
W efekcie realizacji projektu powstała
publikacja pt. „Dubicze Cerkiewne. Z dziejów prawosławnej parafii”.
Książka przedstawia prawie pięćsetletnią historię parafii i losy jej mieszkań-

www.lgd-puszcza-bialowieska.pl

ców na tle wydarzeń historycznych jakie
miały miejsce na przestrzeni wieków
wpływając w różny sposób na rozwój
i funkcjonowanie parafii i znajdujących się
na jej terenie miejscowości. Opisane

przewodnika turystycznego, pełni również
rolę edukacyjną lokalnej społeczności
której często wiedza o własnej ojcowiźnie
jest nieraz bardzo ograniczona. Dodatkowo wydany przewodnik jest dobrym źródłem informacji dla odwiedzających co raz
częściej nasze strony turystów. Całkowita
wartość przedsięwzięcia wyniosła 20 000 zł.
Dofinansowanie projektu ze środków Unii
Europejskiej to 14000 zł, natomiast wkład
własny 6000 zł.

Gmina Orla

Przewodnik
turystyczny
„Orla i Ziemia
orlańska

Agnieszka Miszewska

BARWY OJCOWIZNY

W marcu 2012 r. Kółko Rolnicze w Orli
zakończyło realizację projektu p.n. Wydanie przewodnika turystycznego „Orla i Ziemia Orlańska”. Projekt został dofinansowany w ramach działania 413 Wdrażanie
Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie
operacji odpowiadających warunkom
przyznania pomocy w ramach działania
Małe Projekty objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Celem projektu było podniesienie atrakcyjności turystycznej Ziemi Orlańskiej poprzez wydanie przewodnika turystycznego
promującego jej walory kulturowe, przyrodnicze i historyczne.
W przewodniku znalazły się prace
10 autorów obejmujące tematy geografii,
przyrody, historii, archeologii, językoznawstwa oraz architektury. Całość okraszona została ogromną ilością zdjęć ilustrujących dzień dzisiejszy i historię Ziemi
Orlańskiej. Przewodnik stanowi vademecum dla przybywających tu coraz częściej
turystów oraz źródło wiedzy dla miejscowej społeczności. Prace nad albumem
trwały niespełna dwa lata i oparły się na
dobrej woli autorów tekstów i fotografii
którzy nieodpłatnie przekazali na rzecz
wydawnictwa swoje prace. Powstała publikacja, śmiało można powiedzieć, jest
wizytówką naszej miejscowości i gminy
a ze względu na rzeczowy i szeroki charakter poruszanych zagadnień, oprócz roli
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PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

ORLA I ZIEMIA ORLAŃSKA

w książce dzieje parafii obejmują zakres
sięgający XVI wieku – czas powstania wsi
Dubicze i samej parafii poprzez ich rozwój
w kolejnych wiekach przeplatany licznymi
wojnami, epidemiami chorób i innymi nieszczęściami – aż po dzień dzisiejszy.
Książkę dodatkowo wzbogaca mnóstwo
archiwalnych zdjęć pochodzących ze zbiorów mieszkańców parafii.
Książka przedstawia prawie pięćsetletnią historię parafii i losy jej mieszkańców na tle wydarzeń historycznych jakie
miały miejsce na przestrzeni wieków
wpływając w różny sposób na rozwój
i funkcjonowanie parafii i znajdujących się
na jej terenie miejscowości. Opisane
w książce dzieje parafii obejmują zakres
sięgający XVI wieku – czas powstania wsi
Dubicze i samej parafii poprzez ich rozwój
w kolejnych wiekach przeplatany licznymi
wojnami, epidemiami chorób i innymi nieszczęściami -aż po dzień dzisiejszy. Książkę dodatkowo wzbogaca mnóstwo archiwalnych zdjęć pochodzących ze zbiorów
mieszkańców parafii.
Ewa Awksietijuk
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Powiat Hajnowski

„Bogactwo
przyrody
i kultury”

„Bogactwo przyrody i kultury”
– wydawnictwo albumowe
Region Puszczy Białowieskiej jako
atrakcyjny turystycznie jest promowany za
pomocą nowego wydawnictwa – albumu
pt. „Powiat hajnowski – bogactwo przyrody i kultury”, który został przygotowany i
wydany przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce w ramach realizacji tzw. „małego
projektu” Osi 4 – LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013, wdrażanego przez LGD Puszcza Białowieska.
Partnerami projektu byli: Białowieski
Park Narodowy, Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia, Muzeum i Ośrodek Kultury
Białoruskiej w Hajnówce. Przedstawiciele
partnerów: Anna Gierasimuk, Ewa Moroz-Keczyńska, Małgorzata Karczewska, Mirosław Stepaniuk, Agnieszka i Tomasz Tichoniuk aktywnie uczestniczyli w doborze
fotografii. Ze strony Starostwa Powiatowego w Hajnówce koordynatorem projektu
była Walentyna Gorbacz.
Wydawnictwo albumowe prezentuje
tematykę przyrodniczą i kulturową regionu Puszczy Białowieskiej, przedstawia wizerunek regionu, jego specyfikę i niepowtarzalność. Wydawnictwo ukazało się

w nakładzie 1000 sztuk. Wstęp do albumu
oraz podpisy – komentarze do fotografii
przygotowała Ewa Keczyńska-Moroz.
Album zawiera ponad 180 fotografii, których autorzy to przede wszystkim mieszkańcy tego regionu: Senator RP Włodzimierz Cimoszewicz, Helena Zieniuk
(KAW), A. Panfiluk, Mirosław Stepaniuk,
Andrzej Keczyński, Mateusz Szymura,
Aleksander Bołbot, Mariusz Chomicki, Jerzy Nesteruk i wielu innych
Wśród fotografii znalazły się również
te, których autorami są laureaci konkursu
fotograficznego „Podlasie w obiektywie”,
prowadzonego przez Muzeum i Ośrodek
Kultury Białoruskiej w Hajnówce. Również
Białowieski Park Narodowy udostępnił fotografie będące jego własnością.
Realizatorzy projektu składają serdeczne podziękowania za współpracę
partnerom projektu, wydawcy – Kresowej
Agencji Wydawniczej oraz wszystkim autorom zdjęć, szczególnie tym, którzy udostępnili je nieodpłatnie.
Zachęcamy do lektury wydawnictwa
albumowego.
Walentyna Gorbacz

Agroturystyczne Stowarzyszenie Puszcza Białowieska
Agroturystyczne Stowarzyszenie Puszcza Białowieska powstało w 2009 roku na
bazie koła Białowieskiego Stowarzyszenia
Agroturystycznego „Żubr”. Siedziba stowarzyszenia mieści się w galerii im. Tamary
Sołoniewicz, a obszar działania obejmuje
kwatery agroturystyczne zlokalizowane na
terenie gminy Narewka. Na dzień dzisiejszy stowarzyszenie zrzesza 34 członków,
w tym dwóch mających status wspierających, zajmujących sie głównie rękodziełem regionalnym i wyrobem pamiątek
z drewna i poroża. Główne cele stowarzyszenia to:
– podejmowanie i wspieranie inicjatyw
społecznych.
– prowadzenie usług turystycznych,
– ochrona i zachowanie dziedzictwa
kulturowego naszego regionu,
– współpraca z samorządem terytorialnym, Lokalną Grupą Działania „Puszcza Białowieska” oraz Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska,
– promocja gminy pod kątem atrakcji
turystycznych,
– promocja bazy noclegowej i regionalnej żywności,

Władze statutowe tworzy 5-cio osobowy zarząd oraz 3 osobowa komisja rewizyjna.
Członkowie stowarzyszenia aktywnie
uczestniczą w różnego rodzaju targach turystycznych gdzie mają możliwość promowania nie tylko swojej działalności i kwater do nich należących ale również całą
gminę Narewka, której piękne malownicze położenie wzdłuż rzeki Narewki oraz
znacznych obszarów kompleksu Puszczy
Białowieskiej z pewnością przyciągnie
znaczną liczbę turystów i pozytywnie
wpłynie na dalszy rozwój agrokwater. Dodatkowo dzięki finansowemu wsparciu samorządu gminy stowarzyszenie ma możliwość wydawania przewodników i folderów
promocyjnych. Stowarzyszenie bierze
udział w lokalnych festynach i imprezach
artystycznych podczas których również
prezentuje kwatery oraz rękodzieło i
kuchnie regionalną.
W czasie swej dotychczasowej działalności stowarzyszenie zrealizowało trzy
projekty, a czwarty jest obecnie w trakcie
realizacji. Przedsięwzięcia te dofinansowane były ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Stowarzysze-

nia Samorządów Euroregionu Puszcza
Białowieska z Programu „Działaj Lokalnie”. Dzięki tym działaniom w różnego rodzaju warsztatach i imprezach uczestniczyło ok. 300 osób, a byli to mieszkańcy
jak też turyści odwiedzający gminę Narewka. W ramach realizowanych projektów udało się zaopatrzyć siedzibę stowarzyszenia w sprzęt niezbędny do prowadzenia dalszych statutowych działań.
Stowarzyszenie nieustannie prowadzi
działania promujące oraz wspomagające
dalszy rozwój kwater agroturystycznych
ze swojego obszaru. Wspiera również powstawanie nowych atrakcji turystycznych
dzięki którym obszar gminy Narewka stanie się jeszcze bardziej atrakcyjny dla
przyjeżdżających tu turystów.
Stowarzyszenie prowadzi stronę internetową: www.agrokwatera.eu, na której umieszczane są wszelkie informacje
na temat działalności stowarzyszenia oraz
wszystkich kwater zarejestrowanych na
terenie gminy Narewka. Dodatkowo strona przetłumaczona jest na język angielski
aby ułatwić uzyskanie informacji o terenie
gminy Narewka również turystom z zagranicy.

www.lgd-puszcza-bialowieska.pl
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Ekomuzeum Wrzosowej Krainy
w Borach Dolnośląskich
W dniach 19-23 czerwca 2012 roku
przedstawiciele naszego LGD uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do LGD Wrzosowa Kraina w Borach Dolnośląskich. Celem wyjazdu było podniesienie kwalifikacji
lokalnych liderów działających w branży
turystycznej, produktu lokalnego oraz
promocji regionu. W programie wyjazdu
znalazły się prezentacje dobrych praktyk
w zakresie turystyki aktywnej, zasad funkcjonowania ekomuzeum i promocji produktów lokalnych.
Szczególną uwagę poświęciliśmy
analizie wdrażania i funkcjonowania Ekomuzeum Wrzosowej Krainy i konkretnym
ofertom edukacyjno-turystycznym przez
nią oferowanym. Idea Ekomuzeum polega
na partnerskiej współpracy wielu podmiotów tworzących wspólnie jeden produkt
turystyczno-edukacyjnyo bazujący na lokalnych walorach przyrodniczych i kulturowych. Ekomuzeum to „żywa” interpretacja dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego, jako sposób na aktywizację społeczno-gospodarczą obszarów wiejskich. Ekomuzeum ma na celu nie tylko ochronę i
wykorzystanie zasobów kulturowych w
oparciu o potrzeby lokalnych społeczności, stworzenie infrastruktury technicznej
dla funkcjonowania Ekomuzeum, ale również propagowanie walorów historyczno-

wizyta studyjna

-krajobrazowych, czy wreszcie wytworzenie markowego produktu turystycznego.
W trakcie wizyty mieliśmy okazję poznać kilka punktów Ekomuzeum Wrzosowej Krainy oferujących różnorodne warsztaty, pokazy i programy edukacyjne, w tym
nowoczesną metodę odkrywania dziedzictwa lokalnego w formie gry terenowej,
tzw. Questingu.
Wizytę rozpoczęliśmy od Wrzosowej
Chaty w Borówkach położonej na skraju
Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.
To tutaj, pod czujnym okiem gospodyni,
Pani Bogumiły Naruszewicz uczestniczyliśmy w warsztatach zielarskich oraz testowaliśmy jedną z tras gry terenowej pn.
„Wędrówki z przyrodą w Borówkach”.
W kameralnych warunkach pracowni
warsztatowej Wrzosowej Chaty, Pan
Krzysztof Szustka, wiceprezes Fundacji
Wrzosowa Kraina opowiedział nam o historii Ekomuzeum Wrzosowej Krainy oraz
przybliżył zasady Questingu.
W kolejnych dniach pobytu przeszliśmy praktyczną lekcję tworzenia gry terenowej oraz czynnie poznawaliśmy produkty ekomuzealne.
W każdym z nich można się było wykazać swoimi zdolnościami artystycznymi.
W gospodarstwie agroturystycznym „Wiekowa Chata pod dębem” w Gromadce,
Krosna okazały się za małe, a palce za duże.
Fot. A. Bazyluk

Na trasie gry terenowej „Wędrówki z przyrodą
w Borówkach”. Fot. M. Stepaniuk

Mistrzyni z lukrowania. Fot. M. Stepaniuk

c.d.




Napisz
do naszego kwartalnika
Biuletyn Informacyjny LGD powstaje
przede wszystkim dla mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej. Chcemy,
aby Biuletyn tętnił życiem – dlatego
wszystkie osoby, które chciałyby się podzielić swoją wiedzą, spostrzeżeniami
i informacjami serdecznie namiawiamy
do współpracy. Zapraszamy do pisania
na tematy dotyczące aktualnych przedsięwzięć realizowanych w ramach Lea
dera, ale chętnie opublikujemy również
teksty o atrakcjach turystycznych, regionalnej architekturze, osobliwościach
przyrodniczych, historii, kulturze, tradycji, kulinariach i oczywiście o ludziach.

c.d.

Ekomuzeum Wrzosowej Krainy

przeszliśmy warsztaty z lukrowania Miodowych Pierników z Przemkowa, produktu
tradycyjnego wpisanego na Ministerialną
Listę Produktów Tradycyjnych.
W Pracowni Tkackiej „Szara Przystań”
każdy miał okazję wytkać swój „gobelinek”, a w Pracowni Ceramicznej wylepić z
gliny oryginalną ozdobę.
Niezwykłym przeżyciem było także
spotkanie z wielokulturowością tego zakątka Polski, o której tak naprawdę nie
każdy z nas zdawał sobie sprawę. Wyra-

zem tego była nasza wizyta w siedzibie
Stowarzyszenia Łemków, gdzie poza
wspaniałym przywitaniem i degustacją
tradycyjnych potraw łemkowskich przeszliśmy solidną szkołę z malowania pisanek łemkowskich.
Mamy nadzieję, iż doświadczenie zdobyte podczas wyjazdu będzie nie tylko pozytywnym wspomnieniem, ale zainspiruje
uczestników do twórczej aktywności na
podobnej płaszczyźnie.
Mirosław Stepaniuk

Wyprawy odkrywców
- warsztaty z tworzenia gry questingowej.
Fot. M. Stepaniuk

Do 20 czerwca 2012 roku czekamy na
Państwa materiały, teksty i zdjęcia,
które opublikujemy w szóstym numerze
Biuletynu. Zachęcamy również do przygotowywania materiałów do kolejnych
numerów Biuletynu.
Kontynuujemy wydawanie Biuletynu jako
kwartalnika, jednak to od Państwa będzie
zależało z jaką częstotliwością i objętością będzie się ukazywać w przyszłości.
LGD „Puszcza Białowieska” nie ponosi
odpowiedzialności za treści, zdjęcia
nadsyłane do siedziby stowarzyszenia
oraz publikowane na łamach kwartalnika. LGD zastrzega sobie jednak prawo
do redagowania, skracania tekstów bądź
usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny
sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
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adres biura

ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka
tel./fax: 85 682 50 26
tel. kom.: 781 434 400,
781 130 200, 782 770 711
godziny otwarcia

Poniedziałek 8.00-16.00
Wtorek-Piątek 7.30-15.30
adres e-mail:

biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl
strona www:

www.lgd-puszcza-bialowieska.pl
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