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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
wszystkim naszym członkom, współpracownikom
i mieszkańcom gmin: Białowieża, Bielsk Podlaski,
Boćki, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne,
Hajnówka, Kleszczele, Narew, Narewka i Orla
życzymy mile spędzonych chwil w gronie najbliższych,
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka
i mnóstwo wiosennego optymizmu.
Zarząd, Rada i pracownicy Biura LGD „Puszcza Białowieska”

Biuletyn informacyjny stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”

Drodzy Mieszkańcy!
Właśnie mija pięć lat od powołania
do życia naszego stowarzyszenia –
Lokalnej Grupy Działania “Puszcza
Białowieska”. Cel jaki przyświecał
powstaniu LGD “Puszcza Białowieska”
był w zasadzie jeden – poprawa jakości
życia mieszkańców. Pragniemy tę jakość
podnosić przy zachowaniu wszelkich
norm jakie charakteryzują społeczeństwo
obywatelskie, czyli również takich w
którym każdy obywatel ma równy i
nieograniczony dostęp do informacji.
Niniejszy Biuletyn Informacyjny ma temu
właśnie służyć. Zdajemy sprawę z tego,
że w dobie społeczeństwa informacyjnego
podstawowym źródłem informacji jest
internet. Po prawie dwóch latach
wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
doszliśmy jednak do wniosku, że
informacje jakie publikujemy na naszej
stronie internetowej mają ograniczony
zasięg. I nie jest to bynajmniej tylko
kwestia dostępu do internetu, to również
często konserwatyzm i przyzwyczajenie
do słowa drukowanego.
Pragnąc sprostać tym oczekiwaniom
oddajemy do Państwa rąk pierwszy
numer Biuletynu Informacyjnego
Lokalnej Grupy Działania “Puszcza
Białowieska”.
Informacje w nim zawarte dotyczyć będą
projektów realizowanych w ramach
PROW 2007-2013, szczególnie działań Osi
4 Leader. Będziemy informować o życiu
naszej organizacji, o wszystkim co jest
pomocne do przygotowania dobrego
projektu i uzyskania pomocy finansowej
na jego realizację, o ciekawych
inicjatywach podejmowanych w naszych
środowiskach lokalnych przyczyniających
się do rozwoju obszarów wiejskich.
W pierwszym numerze znajdą Państwo
przede wszystkim informacje o kilku
zrealizowanych do tej pory projektach,
informacje na temat pracy biura, i innych
inicjatyw podejmowanych przez LGD
“Puszcza Białowieska”. W kilku zdaniach
przypominamy również Państwu czym
jest PROW (Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich) i Leader.

www.lgd-puszcza-bialowieska.pl

Biuletyn Informacyjny wydawany będzie
w cyklu kwartalnym, jednak to od
Państwa będzie zależało z jaką
częstotliwością i objętością będzie się
ukazywać w przyszłości.
Jego objętość będzie uzależniona od
ilości ciekawego do publikacji materiału.
Oczekujemy, że do redagowania naszego
periodyku włączą się aktywnie także
członkowie LGD, mieszkańcy oraz
organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy.
Chcemy, aby pismo stało się żywym
forum dyskusyjnym i wiarygodnym
źródłem informacji.
Dlatego zachęcam wszystkich
Państwa do pomocy i aktywności.
Biuletyn wydawany będzie zarówno
w wersji drukowanej jak i elektronicznej
– będzie go można znaleźć na naszej
stronie internetowej www.lgd-puszczabialowieska.pl. Dla naszych stałych
Czytelników zapewniamy elektroniczną
subskrypcję, wystarczy tylko Biuletyn
zaprenumerować na wyżej wymienionej
stronie internetowej w zakładce Biuletyn
LGD „PB” podając swoją skrzynkę
elektroniczną.
Życzymy powodzenia w osiąganiu
własnych celów, wytrwałości w rea
lizowaniu pomysłów oraz satysfakcji we
współpracy z naszym stowarzyszeniem.
Nasza wiedza i doświadczenie jest do
Państwa dyspozycji, nie wahajcie się,
zatem pytać, szukać porady i pomocy.
Po ilości wizyt i telefonów już można
stwierdzić, że działalność LGD spotyka
sie z coraz większym zainteresowaniem.
Pracownicy biura są do Państwa
dyspozycji od poniedziałku do piątku
każdego tygodnia. Warto także zapoznać
się z zawartością naszej strony

www.lgd-puszczabialowieska.pl.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury i
zachęcamy do dzielenia się swoimi
spostrzeżeniami, uwagami oraz
informacjami na łamach Biuletynu.

Prezes Zarządu
LGD „Puszcza Białowieska”
dr Mirosław Stepaniuk

www.lgd-puszcza-bialowieska.pl
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Program
Leader

szansą rozwoju
obszarów wiejskich
PROW 2007–2013 to unijny program oferujący wsparcie na inwestycje w rolnictwie i przetwórstwie poprawiające konkurencyjność sektora rolno-spożywczego. W Programie tym są również środki finansowe na udzielenie pomocy inwestorom, którzy tworzą nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich, na rozwój
ekologicznych metod gospodarowania oraz na przedsięwzięcia chroniące naturalne środowisko i walory wiejskiego krajobrazu.
PROW 2007-2013 obejmuje 22 działania, które są wdrażane w ramach 4 osi priorytetowych.
Wszystkie te działania są finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na
Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz współfinansowane z krajowego budżetu. 14 działań z PROW 2007-2013 wdraża ARiMR, 6 samorządy wojewódzkie a po
jednym Agencja Rynku Rolnego i Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
(FAPA).
Celem osi 4 Leader jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się
do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w skutek pośredniego
włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem.
W dłuższej perspektywie czasowej realizacja osi 4 przyczyni się do osiągnięcia
celów osi 3.

Podsumowanie naboru
wniosków przyjmowanych

Lokalną
Grupę Działania
Puszcza Białowieska

przez

Do chwili obecnej LGD „Puszcza
Białowieska” zorganizowała dwa
nabory wniosków o dofinansowanie
w ramach działania 4.1/413 wdra
żanie Lokalnych Strategii Rozwoju,
dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy
w ramach działań „Małe Projekty”,
„Odnowa i Rozwój Wsi”, „Tworzenie
i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw”
oraz „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej”.
Oba nabory odbyły się w 2010 r.
Pierwszy został przeprowadzony
w dniach: 18.01.2010 – 16.02.2010.
Do biura LGD wpłynęły łącznie
38 wniosków, w tym: Małe Projekty
– 27, Odnowa i Rozwój Wsi – 11,
na łączną kwotę wnioskowaną –
1 161 061,51 zł.

Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich,
realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD), polegającym na opracowaniu
przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech
sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego.
W ramach osi 4 Leader realizowane są trzy działania:
Działanie 413. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
Zakres pomocy:
Pomoc udzielana jest dla operacji z zakresu:
1. działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
2. działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
3. działania „Odnowa i rozwój wsi”,
4. działania „Małych Projektów”.
Działanie 421. „Wdrażanie projektów współpracy”
Działanie 431. „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.

Źródło: www.arimr.gov.pl

Drugi nabór wniosków został
przeprowadzony w dniach:
02.11.2010 – 01.12.2010. Do biura
LGD wpłynęły łącznie 34 wnioski,
w tym: Małe Projekty – 32,
Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej – 1,
Tworzenie i Rozwój Mikroprzed
siębiorstw – 1 na łączną kwotę
wnioskowaną – 828 573,95 zł.
W dalszej części Biuletynu
prezentujemy beneficjentów i ich
projekty, które zostały już
zrealizowane. Liczymy, że poniższe,
dobre przykłady zachęcą również
Państwa do złożenia wniosku
o dofinansowanie.
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Gmina Bielsk Podlaski

Remont
świetlicy
wiejskiej we
wsi Knorydy

Gmina Bielsk Podlaski zrealizowała inwestycję pod nazwą „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Knorydy” za kwotę 42 997,63
zł, z czego 24 988,56 zł stanowiło dofinansowanie uzyskane z Osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,
pozostałe 18 009,07 zł to wkład własny
Gminy Bielsk Podlaski.

W ramach niniejszego zadania wykonano roboty rozbiórkowe zewnętrzne
polegające na rozebraniu pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych i na pokryciu dachu blachą stalową trapezową oraz wykonaniu rynien
dachowych.
Ponadto wykonano roboty remontowe
wewnętrzne polegające na mechanicznym cyklinowaniu posadzki z desek i pomalowaniu jej lakierem oraz
renowacji sufitu.
Remont obiektu przyczynił się do poprawy życia mieszkańców wsi oraz
stworzył możliwość integracji społeczności lokalnej.
Obecnie w świetlicy organizowane są
zebrania wiejskie, wybory sołtysa, imprezy okolicznościowe i spotkania
młodzieży.

Gmina Czeremcha
Gminny Ośrodek
Kultury

Festiwal
Wielu Kultur
i Narodów

W lipcu 2010 roku Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze przy współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Kultury Ludowej, Urzędem Gminy Czeremcha i Związkiem Ukraińców Podlasia zrealizował 2
operacje:
1/ Festiwal Wielu Kultur i Narodów
2/ Spotkania z kulturą ukraińską
Festiwal Wielu Kultur i Narodów to międzynarodowa, wielokulturowa impreza
promująca szeroko pojętą kulturę ludową.
W ramach Festiwalu odbyły się m.in: koncerty zespołów z Polski z zagranicy, spektakle teatralne, pokazy filmów, slajdów,

warsztaty kulinarne, rękodzielnicze, taneczne i muzyczne.
W proponowanych działania uczestniczyło
ok. 3000 osób z Podlasia, w tym z obszaru
LGD, a także z całej Polski i z zagranicy.
Spotkania z kulturą ukraińską to operacją
promująca szeroko pojętą kulturę ukraińską w formie koncertów zespołów z Polski
i Ukrainy, pokazów obrzędów ukraińskich,
wystaw, pokazów rękodzieła ludowego,
warsztatów tanecznych tańców ukraińskich. W proponowanych działania uczestniczyło ok. 1000 osób z Podlasia, w tym z
obszaru LGD, a także z całej Polski i z zagranicy.

www.lgd-puszcza-bialowieska.pl
Projekt zrealizowany został przez Gminny
Ośrodek Kultury w Czyżach w okresie
22.03.2010 – 30.11.2010 r. Celem operacji
było podniesienie standardu usług społeczno-kulturalnych w miejscowości Kojły, a także wzmocnienie aktywności jej
mieszkańców, poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej. Placówka ta została gruntownie zmodernizowana, problemem pozostawał natomiast brak wyposażenia tej
placówki w podstawowy sprzęt i urządzenia towarzyszące.
W pierwszej fazie projekt polegał na doposażeniu pomieszczeń w Świetlicy Wiejskiej
w Kojłach oraz pomieszczeń kuchennych i
łazienkowych w tym lokalu. Działania te
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ostatecznie zakończyły proces modernizacji i przystosowania tej placówki kulturalnej do wymogów i oczekiwań społeczności
lokalnej.
Kolejnym etapem zaplanowanych działań
projektu była organizacja „Spotkań z Folklorem regionu Puszczy Białowieskiej” –
przedsięwzięcia kulturalnego aktywizującego społeczność lokalną i umacniającego
więzi mieszkańców poprzez wspólną organizację działalności kulturalnej, rozrywkowej i edukacyjnej.
Impreza była połączona z oficjalnym
otwarciem wcześniej wyremontowanej
Świetlicy Wiejskiej w Kojłach. W programie „Spotkań z Folklorem regionu
Puszczy Białowieskiej”, które odbyły się
8 sierpnia 2010 r. znalazły się między innymi:
• występy zespołów artystycznych: „Art.Pronar” i „Be Happy” z Narwi, „Dekada
Band” z Bielska Podlaskiego, „Łuna” z
Parcewa, Żemerwa” ze Studziwód, „Czyżowianie” z Czyż, „Niezabudki” z Kraszewa, „Zbuczanki” ze Zbucza i „Metro Dance” z Hajnówki,
• kramik muzealny z literaturą białoruską,
• rękodzieło ludowe i stoika z regionalną
gastronomią.

Gmina Czyże
Gminny Ośrodek
Kultury

Doposażenie
świetlicy
wiejskiej
w Kojłach na
organizację
Spotkań
z Folklorem
Regionu
Puszcza
Białowieska

Całość imprezy zakończyła zabawa taneczna. Dzięki realizacji projektu, zmodernizowany budynek świetlicy będzie
służyć miejscowej ludności jako miejsce
propagowania kultury, a także przyczyni
się do zagospodarowania wolnego czasu
dzieci i młodzieży. Umożliwi również zachowanie dziedzictwa kulturowego i wyjątkowej specyfiki obszaru regionu Puszczy Białowieskiej.

Warsztaty inwentaryzacyjne zdobień architektonicznych drewnianych budynków
mieszkalnych regionu Puszczy Białowieskiej były jednym z przedsięwzięć większego projektu pn. Szkoła Tradycji Architektonicznych Północnego Podlasia. Projekt współfinansowany był głównie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, ale także
ze środków programu Leader, Działaj Lokalnie VII oraz Powiatu Hajnowskiego.
Warsztaty odbyły się w dniach 16 – 31
sierpnia 2010 r. Uczestniczyło w nich 25
młodzieży. W trakcie warsztatów wybrano
wsie (po jednej z każdej gminy wchodzącej
do LGD Puszcza Białowieska) z najlepiej
zachowanym zdobnictwem architektonicznym. Młodzież z instruktorami odwiedziła 11 miejscowości, gdzie zinwentaryzowano 41 najciekawszych domów mieszkalnych.

Powstał zbiór szkiców, rzutów architektonicznych oraz dokumentacja fotograficzna, która posłużyła do zbudowania bazy
zdobnictwa domów drewnianych. Baza
budowana jest w oparciu o Geograficzne
Systemy Informacyjne, gdzie każdy obiekt
jest precyzyjnie zlokalizowany w przestrzeni geograficznej.

Gmina Narew
– Stowarzyszenie
Dziedzictwo Podlasia

Szkoła
Tradycji
Architektonicznych
Północnego
Podlasia
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Projekt, który kontynuowany jest również
w bieżącym roku obejmuje szereg działań,
których celem jest zachowanie tradycji
budowlanych Północnego Podlasia opartych na lokalnych surowcach i umiejętnościach lokalnych budowniczych. W szczególności kultywowanie tradycji zdobień
architektonicznych mieszkalnych domów
drewnianych oraz utrwalanie bogatego
nazewnictwa gwarowego (głównie ukraińskiego) związanego z architekturą i osadnictwem na Północnym Podlasiu.

Jednym z ważnych działań przewidzianych
na rok 2011 będzie wydanie Katalogu zdobień architektonicznych charakterystycznych dla regionu Puszczy Białowieskiej
oraz poradnika Jak dbać o architektoniczne dziedzictwo kulturowe – jak budować,
remontować i ozdabiać, aby nie zniszczyć
(zbiór dobrych praktyk, przepisy prawne,
podpowiedzi architektów itp.).

Planujemy również wystawy i prelekcje w gminnych ośrodkach kultury na temat ochrony i wykorzystania architektonicznego dziedzictwa kulturowego w promocji
i rozwoju regionu. Serdecznie zapraszamy mieszkańców regionu
do uczestnictwa. Szczegóły na
stronie Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia: www.podlasie.org.

www.podlasie.org

Jak nas widzą
tak nas piszą
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Puszcza Białowieska” stara się czynnie
uczestniczyć w różnego rodzaju targach
turystycznych promując walory turystyczne naszego regionu. Takie targi to wyśmienita okazja do promocji i prezentacji dorobku oraz wartości gmin i firm z naszego
województwa.

Lokalna Grupa Działania „Puszcza
Białowieska” na targach turystycznych
zaprezentowało kilkadziesiąt podlaskich
gmin, instytucji i firm, które prezentowały
swoją ofertę na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Można było zapoznać
się z tradycjami kultur, ofertą turystyczną,
podziwiać rzemiosła artystyczne, spróbować przysmaków kulinarnych a wszystko
przy dźwiękach tradycyjnej muzyki.

Każdy, kto odwiedzi nasze stoisko może
uzyskać wyczerpujące informacje o walorach i atrakcjach turystycznych z terenów
gmin wchodzących w skład LGD oraz możliwości skorzystania z bazy noclegowej i
gastronomicznej jak również zaopatrzyć
się w spożywcze produkty lokalne lub unikatowe rękodzieło wykonane przez twórców sztuki ludowej. Można także zapoznać
się z działalnością LGD jak też inicjatywami lokalnymi, które powstają na terenach
gmin z obszaru LGD.
W 2010 roku pracownicy biura LGD uczestniczyli m.in. w imprezie o charakterze festynowo – wystawowo – targowym pn.
„Podlaskie Gminy Wiejskie w Warszawie”,
która miała miejsce w maju. Różnorodność – zarówno w naturze, jak i kulturze –

i Produktów Turystycznych Tour Salon
2010. Tour Salon to największe w Polsce
targi turystyczne, które co roku gromadzą
na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich wystawców z kilkudziesięciu
krajów a co za tym idzie wielotysięczną
publiczność, szukającą pomysłów na ciekawe spędzanie wolnego czasu zarówno
w kraju jak i za granicą.
Poza targami krajowymi LGD stara się
również pokazywać za granicami kraju,
i tak w marcu br. reprezentowaliśmy nasz
obszar na największych na świecie Międzynarodowych Targach Turystycznych ITB
w Berlinie, w których wzięło udział ponad
11.000 wystawców ze 181 państw.

Również w 2010 r. LGD uczestniczyło
w Międzynarodowych Targach Poznańskich gdzie odbyły się Targi Regionów

Region Puszczy Białowieskiej cieszył się
dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających, którzy oprócz możliwości skorzystania z materiałów promocyjnych mogli
bezpośrednio porozmawiać na temat
atrakcji turystycznych i ich dostępności,
ofert turystyki indywidualnej i grupowej,
zakwaterowania a także dojazdu do naszego regionu.

www.lgd-puszcza-bialowieska.pl
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Poznajemy dobre praktyki
związane z produktem lokalnym
W październiku 2010 r. odbył się wyjazd
studyjny na Kaszuby, obszar działania
Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecza Słupi, w którym udział wzięli
mieszkańcy obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,Puszcza Białowieska”, członkowie
Rady, Zarządu oraz pracownicy biura LGD.

Można tu było zobaczyć tradycyjny wypiek
chleba a następnie go skosztować. Wielką
atrakcją była możliwość zwiedzenia Wioski Gotów.

Głównym celem wyjazdu było poznanie
dobrych praktyk włączania produktu lokalnego do oferty turystycznej.
Jedną z głównych atrakcji wycieczki był
spływ kajakowy rzeką Słupią z firmą ekajaki.pl, posiadającą certyfikat marki lokalnej Zielone Serce Pomorza 2009, na trasie
Konradowo – Krzynia, który odbył się drugiego dnia wyjazdu. W tym dniu uczestnicy
wycieczki zapoznali się także z Projektem
,,Krzynia”, którego główną ideą był remont
i adaptacja budynku szkoły na Centrum
Partnerstwa Lokalnego w Krzyni. Podsumowaniem dnia była wizyta na Górze Lemana, która także posiada Certyfikat marki lokalnej Zielone Serce Pomorza 2010.

Wyjazd studyjny
na Kaszuby
Uczestnicy wyjazdu mieli również możliwość przebywania w Swołowie – Stolicy
Krainy w Kratę, gdzie zwiedzili Zagrodę
Albrechta oraz wzięli udział w lekcji edukacyjnej. W godzinach popołudniowych
odbyło się spotkanie z przedstawicielami
Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi oraz
z członkami Stowarzyszenia „Nasza Krępa”, którzy przedstawili prezentację nt.
infrastruktury turystycznej sfinansowanej
z małych projektów.
Podczas wyjazdu organizatorzy zorganizowali, jako dodatkową atrakcję, wycieczkę
rowerową po okolicy Tuchomia celem poznania przepięknych krajobrazów typowych dla tamtejszego regionu.

Kolejnego dnia uczestnicy wycieczki mieli
możliwość odwiedzenia Słonecznikowej
Wsi – Gogolewko, która posiada Certyfikat
marki Lokalnej Zielone Serce Pomorza
2009. Tutaj odbyło się spotkanie z członkami Fundacji Kaszubskie Słoneczniki
oraz zwiedzanie słonecznikowej wsi.

Dzięki organizacji takiego wyjazdu jego
uczestnicy mili możliwość poznania wielu
dobrych i ciekawych praktyk w promocji
produktu lokalnego oraz jego włączania
do oferty turystycznej.

Fundusz sołecki integruje wieś
Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” w okresie od października 2010 r.
do lutego 2011 r. realizowała projekt pt.
„Fundusz sołecki integruje wieś w gminie
Narew” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.3 INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI.
Niniejsze przedsięwzięcie było skierowane do wszystkich mieszkańców Gminy Narew a jego celem było przede wszystkim
zwiększenie integracji społecznej mieszkańców poszczególnych sołectw, ich
uczestnictwa w życiu społecznym, pobudzenie aktywności i rozwoju lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów
społecznych na tych ternach.
W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące działania:
Debata publiczna nt. funduszu sołeckiego.
Podczas spotkań z mieszkańcami w różnych miejscowościach przedstawialiśmy
jakie możliwości daje fundusz sołecki oraz
jak i na co można wykorzystać środki z
tego funduszu.
Zajęcia warsztatowe z liderami społeczności wiejskich w zakresie:

Zajęcia z planowania kierunków rozwoju
wsi. Uczestnicy poznali co to jest plan

miejscowy, studium kierunków rozwoju
gminy, plan ochrony środowiska.

Zajęcia z możliwości pozyskiwania funduszy na działania na wsi i zakładania organizacji pozarządowych. Po przedstawieniu
korzyści jakie daje założenie organizacji
pozarządowej Zespoły Sołeckie zmierzyły
się z problemem przygotowania wniosku o
dofinansowanie na realizację wybranej
inicjatywy wiejskiej.
Zajęcia nt. tworzenia wizerunku wsi i jej
promocji w oparciu o internet. Uczestnicy
warsztatów poznali narzędzia wykorzystywane w promocji i reklamie.
Opracowanie koncepcji, stworzenie i bieżąca aktualizacja strony internetowej wraz
z rozbudową bazy informacji o sołectwach.
Wspólnie z uczestnikami projektu umieszczane były na stronie internetowej zarówno informacje z historii wsi, jej obraz dzisiejszy a także oferta gospodarcza, handlowa i usługowa poszczególnych mieszkańców.
Działania podejmowane w ramach realizacji projektu przyczyniły się nie tylko do
promocji idei uczestnictwa w życiu społecznym swojej miejscowości, ale przede
wszystkim okazały się istotnym elemen-

tem na ścieżkach rozwoju lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów
społecznych.
Dużym sukcesem zrealizowanego projektu jest to, iż w wyniku jego realizacji na
terenie gminy Narew powstały aż 4 nowe
organizacje pozarządowe/stowarzyszenia:
• Stowarzyszenie Trześcianka z siedzibą
w Trześciance,
• Stowarzyszenie Spadczyna z siedzibą
wŁosince,
• Stowarzyszenie Krzywiec z siedzibą
w Krzywcu,
• Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Narwiańskiej z siedzibą w Narwi.

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.
Do 10 czerwca 2011 roku czekamy na
Państwa materiały, teksty i zdjęcia, które
opublikujemy w drugim numerze Biuletynu. Zachęcamy również do przygotowywania materiałów do kolejnych nume
rów Biuletynu.

P ro j e k t w s p ó łpra c y
„Smaki Łączą Regiony – festiwal smaków”
Już w kwietniu, razem z pięcioma innymi Lokalnymi Grupami Działania z Małopolski, Mazowsza i Pomorza rozpoczynamy projekt współpracy związany z regionalnymi potrawami. Głównym celem projektu jest wypromowanie potraw
regionalnych z obszarów działania LGD biorących udział w projekcie, wymiana doświadczeń
kulinarnych z różnych regionów Polski oraz aktywizacja społeczności lokalnej. Uczestnikami
projektu współpracy są następujące LGD:
– Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby”
– Stowarzyszenie LGD „Gościniec 4 Żywiołów”
– Stowarzyszenie LGD „Echo Puszczy
Bolimowskiej”
– Stowarzyszenie LGD
„Ziemia Chełmońskiego”
– Stowarzyszenie LGD „Puszcza Białowieska”
Wszystkie grupy wraz ze swoimi przedstawicielami mają za zadanie zaprezentowanie wybranych potraw podczas Jarmarku Świętojańskie-

Biuletyn zamierzamy początkowo wydawać jako kwartalnik, jednak to od Państwa będzie zależało z jaką częstotliwością i objętością będzie się ukazywać.
Równocześnie pragniemy stworzyć na
naszej stronie internetowej zakładkę na
temat aktualnego „kalendarza wydarzeń”. W związku z tym zapraszamy instytucje kultury, stowarzyszenia, firmy
i inne podmioty do nadsyłania aktualności, zaproszeń i informacji o organizowanych festiwalach, festynach, spotkaniach, wystawach i innych inicjatywach
mających miejsce w naszym regionie.
Wszystkie informacje umieścimy w „kalendarzu wydarzeń” na naszej stronie
internetowej. Kalendarz wydarzeń powstał z myślą o mieszkańcach obszaru
LGD „Puszcza Białowieska”, jak też turystach odwiedzających nasz region.
Chcemy aby na jednej stronie mogli dowiedzieć się co ciekawego na nich czeka,
lub jak i gdzie spędzić wolny czas. Teksty
do Biuletynu i „kalendarza wydarzeń”
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.

go, który odbędzie się w dniu 19 czerwca 2011 r.
w Lanckoronie (woj. małopolskie). Podczas
Jarmarku będzie można skosztować potraw regionalnych z Małopolski, Mazowsza, Pomorza
i Podlasia. Wcześniej zespoły z poszczególnych
regionów będą miały za zadanie przygotować
i zaprezentować do oceny zestaw wybranych
potraw. Ostatecznym elementem projektu będzie publikacja zawierająca informacje o poszczególnych Lokalnych Grupach Działania
oraz o przedstawionych przez nich potrawach.
Liczymy, że projekt przyczyni się do nawiązania
współpracy pomiędzy Kołami Gospodyń Wiejskich jak i kwaterodawcami z czterech obszarów Polski. Wierzymy również, że połączenie
kulinarnej rywalizacji z zabawą będzie czynnikiem integrującym Lokalne Grupy Działania.
W związku z powyższym projektem zachęcamy
w szczególności Koła Gospodyń Wiejskich
i kwaterodawców, ale także wszystkie chętne
osoby, które chciałyby pochwalić się swoimi
przepisami kulinarnymi (głownie tradycyjnymi,
związanymi z naszym regionem) o ich udostępnienie Lokalnej Grupie Działania. Ilość przepisów jest dowolna, im więcej tym lepiej. W przypadku posiadania fotografii dotyczącej przygotowanej przez siebie potrawy, prosimy również
o jej dołączenie. Wszystkie przepisy będą podstawą tworzonej przez LGD „Księgi kulinarnej
regionu Puszczy Białowieskiej”. Część z nich
przygotujemy i zaprezentujemy na Jarmarku
Świętojańskiego w Lanckoronie.
Materiały można dostarczyć osobiście do siedziby LGD Puszcza Białowieska (Hajnówka, ul.
Parkowa 3), wysłać na adres e-mail: biuro@lgdpuszcza-bialowieska, albo pocztą tradycyjną na
adres: Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska”, ul. Parkowa 3, 17-200 Hajnówka.

Zapraszamy na

Walne Zebranie Członków!
Na podstawie §25 Statutu Lokalnej
Grupy Działania „Puszcza Białowieska”
Zarząd LGD „PB” zwołuje posiedzenie
Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia

Biuro L okalnej Grup y D z i a ł a n i a
„ Puszcza B i a ł ow i es k a”
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
Biuro czynne w godzinach:

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

biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl

Termin: 27.04.2011

r.

Początek zebrania: godz. 9.00
Miejsce: Urząd Miejski w Hajnówce
ul. A. Zina 1, sala nr 12, 17-200 Hajnówka
Szczegóły na
www.lgd-puszcza-bialowieska.pl
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