nr2 (9) 2013

BIULETYN INFORMACYJNY
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PUSZCZA BIAŁOWIESKA”

Powiat
Hajnowski

Białowieża

Bielsk
Podlaski

Boćki

W numerze:
 Otwarcie siłowni
zewnętrznej

 Wizyta delegacji
francuskiej

 Wizyta

w Pszczelej Woli

 Białowieskie
drezyny

 Remont

świetlicy wiejskiej
w miejscowości Chytra

Czeremcha

Czyże

Dubicze
Cerkiewne

Hajnówka

Kleszczele

Narew

Narewka

Orla

Biuletyn informacyny stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

Puszcza
Białowieska

Pierwsza
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zewnętrzna
na terenie
LGD

Puszcza Białowieska 24 czerwca
na stadionie gminnym w Białowieży
odbyło się otwarcie siłowni
zewnętrznej. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu
„BiałowieskiFitness” realizowanego
przez Białowieski Ośrodek Kultury
ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4-Leader Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Europejski Fundusz Rolny
na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Partnerami projektu
były: Urząd Gminy Białowieża,
Towarzystwo Sportowe „Żubr”
i LUKS Żubr TL Białowieża.
W uroczystości wzięli udział
mieszkańcy gminy Białowieża,
przedstawiciele instytucji samorządowych, biur i organizacji
turystycznych, stowarzyszeń sportowych, Białowieskiego Parku
Narodowego oraz biura Lokalnej
Grupy Działania „Puszcza
Białowieska”.

Oficjalnego otwarcia obiektu dokonał
wójt gminy Białowieża Albert
Litwinowicz. Na zakończenie odbył
się pokaz ćwiczeń, przeprowadzony
przez instruktora LUKS Żubr TL
Białowieża. Siłownia posiada osiem
urządzeń: prasa nożna - 2 stanowiska, wioślarz, ławka pozioma
do ćwiczeń brzucha, jeździec konny,
biegacz - 2 stanowiska, sufler - 2
stanowiska, wyciąg górny
- 2 stanowiska, maszyna do wyciskania w pozycji siedzącej.
W najbliższym czasie obiekt zyska
również oświetlenie i monitoring.
fot. Archiwum
Białowieskiego Ośrodka Kultury
Białowieski Fitness w liczbach:
Całkowita wartość projektu: 37 271,13 zł.
Kwota dofinansowania: 24 554,44 zł.
Mateusz Gutowski
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W dniach 15-19 maja 2013 roku
odwiedziła nas Lokalna Grupa
Działania “GAL BRUCHE MOSSIG
PIEMONT” z Francji - rejon Alzacji.
Delegacja liczyła 7 osób, wśród
których znaleźli się m.in. Pan Pierre
Grandadam - prezes GAL Bruche
Mossig Piemont, Pan Henri Gerard burmistrz miasta Lutzelhouse oraz
prezes specjalnego komitetu Natura
2000 „Donon Schneeberg”, Pan
Philippe Remy - burmistrz miasta
Grandfontaine oraz Pan Nicolas M.
Bonel - zastępca burmistrza w gminie Muhlbachnad Bruche.

W trakcie wizyty goście mieszkali
w Pensjonacie “Sioło Budy”.
W czwartek, 16 maja, odwiedzili
zakład przetwarzający leśne i polne
zioła “Runo” w Hajnówce.
Po południu uczestniczyli w prezentacji produktu turystycznego “Sioło
Budy”, natomiast wieczorem
w “Karczmie Osocznika odbyła się
uroczysta kolacja, podczas której
nastąpiła prezentacja partnerów.
Uczestniczyli w niej m.in.: Starosta
Hajnowski, wójtowie gmin obszaru
LGD, Przewodnicząca Rady LGD PB
i członkowie zarządu, Dyrektor BPN.

Delegacja francuska przybyła
do nas z rewizytą, po wcześniejszej
wizycie 5 osób reprezentujących LGD
“Puszcza Białowieska” we Francji,
w listopadzie ubiegłego roku. Celem
obu wizyt było zapoznanie się z obszarami LGD partnerów oraz przygotowanie zarysu przyszłego projektu
współpracy i podpisanie deklaracji
o współpracy.

Kolejnego dnia delegacja francuska
odwiedziła Białowieski Park Narodowy, gdzie zwiedzili muzeum przyrody, a także uczestniczyli w prezentacji działań parku w zakresie
ochrony przyrody i rozwoju turystyki.
Potem udali się do Instytutu Badania
Ssaków Polskiej Akademii Nauk,
gdzie zapoznali się z prowadzonymi
badaniami.

Wizyta
delegacji
francuskiej

Biuletyn informacyny stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

Po obiedzie w restauracji “Stoczek”
w Białowieży, goście odwiedzili
Rezerwat Ścisły Białowieskiego
Parku Narodowego. Wieczorem
delegacja francuska uczestniczyła
w koncercie plenerowym XXXII
Międzynarodowego Festiwalu
Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej „IV Uczta Folklorystyczna” w Ośrodku Edukacji Leśnej
„Jagiellońskie”.
W sobotę, 18 maja, z samego rana
goście mieli okazję na żywo zobaczyć
żubry żyjące na wolności w ostępach
Puszczy Białowieskiej. Następnie
po śniadaniu, udali się do wsi Puchły,
gdzie mogli zapoznać się z naturalnymi warunkami gospodarowania
na obszarach chronionych “Natura
2000”, a także zjedli tam regionalny
obiad. Później delegacja francuska
uczestniczyła w koncercie galowym
XXXII Międzynarodowego Festiwalu
Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej,
po którym udali się na wizytę studyjną do gminy Narewka, gdzie zaprezentowano im interesujące przykłady
inwestycji w infrastrukturę socjalną
i turystyczną.
W niedzielę rano alzacka delegacja
odwiedziła Starą Białowieżę, gdzie
Pan Anatol Filipczuk zaprezentował
im pasieki leśne pozyskujące “Lipca
Białowieskiego”. Po obiedzie goście
udali się w podróż powrotną do Warszawy, skąd samolotem odlecieli do
Francji.

Wizyta w Polsce bardzo spodobała
się partnerom z Francji. Duże wrażenie wywarły na nich prezentowane
inicjatywy, interesujący ludzie oraz
ciekawa historia. Jesteśmy przekonani, że zaowocuje to dalszą
współpracą.
fot. Archiwum LGD
“Puszcza Białowieska”
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Wyjazd studyjny Wizyta w Pszczelej Woli
W dniach 20-21 kwietnia 2013 roku
LGD “Puszcza Białowieska” zorganizowała wyjazd studyjny do LGD
“Kraina Wokół Lublina”. Uczestniczyło w nim 15 osób - mieszkańców
obszaru LGD. Celem wyjazdu była
aktywizacja lokalnych liderów
poprzez poznawanie dobrych praktyk
w zakresie rozwoju i promocji
produktu lokalnego opartego na tradycjach pszczelarskich regionu.
Grupa wyruszyła w podróż na Lubelszczyznę w sobotę rano. Pierwszym
przystankiem był Lublin, gdzie
powitał ich prezes LGD “Kraina
wokół Lublina”. Później uczestniczyli w prezentacji lubelskiego
produktu tradycyjnego opartego
na miodzie. Mieli też okazję skosztować wyjątkowy regionalny produkt
lokalny - Piernik Lubelski i Żydowski.
Następnie Pani Jolanta Rymarz wygłosiła wykład na temat “Prezentacja
dobrych praktyk w zakresie promocji
o rozwoju produktu lokalnego”.
Po pobycie w Lublinie pszczelarze
udali się w podróż do Pszczelej Woli,
gdzie po zjedzeniu obiadu zwiedzili
Zespół Szkół Zawodowych, w którym
zostali zakwaterowani. Następnie
Pan Mirosław Worobik opowiedział

im o “Wpływie tradycji bartniczych
i pszczelarskich na produkty lokalne
regionu Pszczelej Woli”. Później
grupa miała okazję do zwiedzania
okolic Pszczelej Woli. Wieczorem
wszyscy spotkali się na uroczystej
kolacji, podczas której odbyło się
przedstawienie, mające na celu
przybliżenie obrzędu “Darcia pierza”.

Drugiego dnia pobytu na Lubelszczyźnie po zjedzeniu śniadania
pszczelarze wysłuchali wykładów
nt. “Kreowanie i wprowadzanie
na rynek produktów lokalnych
bazujących na tradycjach bartniczych
i pszczelarskich regionu”, który
wygłosił Pan Mariusz Chachuła,
a także “Marketing produktów lokalnych bazujących na produktach
i tradycjach pszczelarskich
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regionu”. Po obiedzie grupa udała się
do miejscowości Stara Wieś, gdzie
Pan Wiesław Ląd zaprezentował im
tradycyjną pasiekę pszczelą “Pasieka
Starowiejska” oraz przygotował degustację produktów opartych
na bazie miodu. Stamtąd pszczelarze
udali się w podróż powrotną
na Podlasie.
fot. Archiwum LGD
“Puszcza Białowieska”
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Gminny Ośrodek Kultury Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chytra
wraz z utwardzeniem przyległych miejsc parkingowych

W dniu 8.04.2013 r. została
zakończona realizacja operacji
“Remont budynku świetlicy wiejskiej
w miejscowości Chytra wraz z utwardzeniem przyległych miejsc parkingowych” objętej dofinansowaniem
w ramach Osi IV LEADER Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013, działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
“Odnowa i rozwój wsi”.
Wniosek o przyznanie pomocy
na realizację ww. projektu został
złożony przez Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach w dniu 14.11.2011 r.
Operacja mająca na celu poprawę
jakości życia mieszkańców i podwyższenie standardu usług świadczonych przez Gminny Ośrodek

Wiele osób pewnie marzy, by po
ciężkiej pracy uciec z głośnego,
zadymionego spalinami miasta
i odpocząć na łonie przyrody.
Bez hałasu, zgiełku i szybkiego
tempa życia. Dobrym pomysłem jest
zafundowanie sobie wypadu do Puszczy Białowieskiej. W najczystszym
rejonie Polski można nie tylko odpocząć i dotlenić się, ale także
aktywnie spędzić czas. Na przejażdżkę po puszczy zapraszają
Białowieskie Drezyny. Firma
z powodzeniem wozi turystów
po trasach kolejowych położonych
w samym sercu Zielonych Płuc
Polski. W ubiegłym roku z jej usług
skorzystało prawie 4 tysiące osób.
Tworzą ją miłośnicy kolei z Podlasia.
Przed gośćmi z kraju i ze świata
pragną roztoczyć piękno podlaskiej,
puszczańskiej przyrody.

Kultury na terenie miejscowości
Chytra poprzez modernizację budynku Świetlicy Wiejskiej i przyległego terenu stanowiących lokalną
bazę społeczno - kulturalną została
oceniona przez Radę Lokalnej Grupy
Działania “Puszcza Białowieska”
jako zgodna z celami określonymi
w Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania “Puszcza Białowieska” na lata 2009-2015.

W ramach projektu wykonano:

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu
możliwe było zatrzymanie postępującego niszczenia substancji budynku. Realizacja operacji zapewniła
utrzymanie podstawowej funkcjonalności obiektu świetlicy wiejskiej
i udostępnienie go mieszkańcom
sołectwa.

Koszt całkowity realizacji projektu
“Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chytra wraz
z utwardzeniem przyległych miejsc
parkingowych” wyniósł 80 788,43 zł
przy wysokości pomocy wynoszącej
47 541,64 zł.



wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej,



wymiana posadzki na piętrze,



wymianę dachu,



obłożenie schodów zewnętrznych
płytkami typu GRES,



wykonanie utwardzonych miejsc
postojowych.

Marek Bagrowski

Baza Białowieskich Drezyn mieści
się na zabytkowej stacji Białowieża
Towarowa. Obecnie znajduje się tam
Restauracja „Carska” oraz apartamenty noclegowe dla turystów.
Z Białowieży Towarowej dla chcących
podróżować drezynami dostępne są
trasy o różnym stopniu trudności,
najkrótsza liczy około 4 kilometry
(tam i z powrotem) do przystanku
Białowieża Pałac, dłuższa
– do Grudek (7 km – około 60 min.
w obie strony), Miejsca Mocy z platformą widokową (14 km – około 2 h
tam i z powrotem) oraz Czerlonki
(22 km – około 3,5 h w obie strony).
Najdłuższa trasa dla najwytrwalszych liczy 36 km i przejazd w obie
strony zajmuje około 7 h. Należy
wziąć pod uwagę, że czas przejazdu
trasy zależy tylko i wyłącznie od siły
i sprawności uczestników wycieczki,

Puszcza
Białowieska

Białowieskie
drezyny
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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
zapraszamy do współpracy.
Zapraszamy do pisania na tematy
dotyczące aktualnych przedsięwzięć
realizowanych w ramach Leadera,
ale chętnie opublikujemy również
teksty o atrakcjach turystycznych,
regionalnej architekturze, osobliwościach przyrodniczych, historii,
kulturze, tradycji, kulinariach
i oczywiście o ludziach.
Czekamy na Państwa materiały,
teksty i zdjęcia, które opublikujemy
w kolejnym numerze Biuletynu.
Zachęcamy również do przygotowywania materiałów do kolejnych
numerów Biuletynu.
Teksty do Biuletynu prosimy
nadsyłać na adres e-mail:
biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl
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.

Za publikację tekstów i zdjęć
nie przysługuje autorowi świadczenie
pieniężne.

bowiem elementem napędzającym
drezyny są ich pasażerowie. Przejazd
drezyną może zastąpić intensywną
aktywność fizyczną na siłowni.
Wystarczą jednak dwie osoby, by
sprawnie podróżować tym ekologicznym, bo niewydzielającym spalin,
środkiem lokomocji.
Do dyspozycji turystów są cztery
drezyny. Pozwalają one łącznie
na przewiezienie około 34 osób.
Dwa najnowsze dwunastoosobowe
pojazdy zostały zakupione
w 2012 roku dzięki unijnemu
wsparciu w ramach projektu pt:
„Zakup lekkich pojazdów szynowych
napędzanych siłą mięśni ludzkich –
drezyn”. Dotacja została udzielona
w ramach działania 413 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 – 2013. Całkowita wartość
projektu wyniosła 35 225,60 zł,
projekt otrzymał dofinansowanie
w wysokości 24 657,92 zł.

Nowe pojazdy wniosły lepszą jakość
w obsłudze turystów oraz możliwość
obsługi większej ilość uczestników.
Dodatkową atrakcją może być
wizyta w Miejscu Mocy, czyli platformie widokowej w środku lasu,
nieopodal linii kolejowej. Podróż
drezynami może ułatwić spotkanie oko w oko z dziką przyrodą.
Największym prezentem, który
mogą otrzymać goście podróżujący
drezynami w Puszczy Białowieskiej
jest spotkanie ze zwierzętami
zamieszkującymi puszczę i przebiegającymi przez kolejowy szlak.
Jeśli ktoś ma szczęście to zobaczy
sarny, jelenie, dziki, a czasem nawet
i żubra. Dla takich atrakcji warto
wybrać się w puszczańskie ostępy,
na skraj ostatniej pierwotnej puszczy
w Europie.
Marcin Grześ

Biuro Lokalnej Grupy Działania
„Puszcza Białowieska”
Adres Biura: ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka
tel./fax: 85 682 50 26
tel. kom.: 781 130 200, 782 770 711,
781 434 400
Biuro czynne w godzinach:
Poniedziałek-Piątek: 8.00 - 16.00
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