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Piknik z LGD w Chytrej
Punkty informacyjno-konsultacyjne podczas imprez na terenie LGD
Projekt Erasmus+
Projekty KSOW

Piknik z LGD w Chytrej
W dniu 2 czerwca 2019 roku w miejscowości
Chytra odbyła się IV edycja „Pikniku z LGD”
zorganizowanego przez Lokalną Grupę Działania
„Puszcza Białowieska”.
Piknik rozpoczął się występem zespołu Harmoń z
Łosinki. Później nastąpiło oﬁcjalne otwarcie imprezy
przez Prezesa LGD - Eugeniusza Kowalskiego oraz
Panią Wójt Gminy Hajnówka - Lucynę Smoktunowicz.
Następnie na scenie zaprezentowały się inne zespoły
wokalne: Lotos z Dubin, Żawaranki z Mochnatego,
Klekociaki z Bociek, Hajnowskie Studio Piosenki
Estradowej - grupa PULS, Niemoralna Propozycja
oraz formacja Mirage&Yoko. Na koniec odbyła się
dyskoteka poprowadzona przez DJ'a.

Naszym założeniem jest cykliczne organizowanie
Pikniku, co roku w innej gminie obszaru objętego LSR.
Każdorazowo celem naszej imprezy plenerowej jest
z w i ę k s z e n i e ro z p o z n a w a l n o ś c i LG D w ś ró d
mieszkańców obszaru, wzrost poziomu zainteresowania mieszkańców działalnością LGD, wzrost
liczby mieszkańców znających założenia
funkcjonowania LGD i wdrażania LSR, wzrost
partycypacji lokalnej społeczności w realizacji LSR
Podczas imprezy panowała miła i pogodna
atmosfera. Zorganizowany festyn spełnił oczekiwania
jego organizatorów oraz uczestników. Serdecznie
dziękujemy wszystkim tym, którzy poprzez swoją
obecność oraz zaangażowanie przyczynili się do
cudownie spędzonego czasu.

Występy zespołów przeplatały wiadomości udzielane
nt. Lokalnej Grupy Działania, jej specyﬁki, zakresu
działalność, RLKS oraz funduszu wiodącego. W
międzyczasie odbywały się konkursy dla dzieci i
dorosłych. Zadaniem pierwszych było zobrazowanie
trwającego pikniku za pomocą kredek, czyli
plastyczne ujęcie na kartce tego, co ma akurat
miejsce. Dorośli musieli natomiast wykazać się
wiedzą merytoryczną z zakresu funkcjonowania LGD
Puszcza Białowieska.
Poza wspomnianymi konkursami i nagrodami
dostępny był szereg atrakcji towarzyszących. Wóz
strażacki OSP z Mochnatego, skakańce i dmuchańce
dla dzieci, stoiska informacyjne Straży Granicznej
oraz Policji, punkt konsultacyjny LGD, stragany z
łakociami, stoisko gastronomiczne, stoisko
miejscowego Koła Gospodyń „Lisiczki z Chytrej”, a do
tego liczne sztuczki i zabawy z balonami, bańkami i
face-paintinigiem w wykonaniu profesjonalnego
animatora. To wszystko było do dyspozycji przybyłych
gości w jednym miejscu i czasie.

Harmoń z Łosinki

Grupa PULS (Studio Piosenki Estradowej HDK)

Stoisko miejscowego Koła Gospodyń „Lisiczki z Chytrej”
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Klekociaki z Bociek

Niemoralna Propozycja (Białystok)

Mirage & Yoko (Bielsk Podlaski)
fot. Archiwum LGD

Projekt Erasmus+
W roku 2019 LGD realizowało projekt pt.: ”Rozwój
zrównoważony oczami młodzieży ”- polskolitewsko-ukraińska wymiana ﬁlmowa, w ramach
Programu ERASMUS+. Projekt był realizowany w
polsko-litewsko-ukraińskim partnerstwie.
Szkoła partnerska z Litwy, to szkoła średnia z małej
miejscowości Žilinų, położonej nieopodal miasteczka
Varena i liczącej nieco ponad 500 mieszkańców. W
szkole uczy się obecnie niecałe 80 uczniówmieszkańców tej wioseczki. Status bardzo małej
miejscowości i szkoły często utrudnia młodzieży
dostęp do form edukacji, rozrywki i działalności
społecznej, które mają ich rówieśnicy z miasta. Szkoła
aktywnie działa w kierunku propagowania potrzeby
ochrony środowiska wśród młodzieży i działa
aktywnie w kierunku ochrony największych na Litwie
lasów Dainava, położonych na ich terenach.
Stowarzyszenie partnerskie z Ukrainy mimo, że się
mieści w mieście, to zasięgiem swojej działalności
obejmuje cały obwód Sumski. Jest jednym z
najprężniej działających podmiotów w obwodzie jeśli
chodzi o realizację międzynarodowych wymian
młodzieży (ponad 30 w okresie od 2011 r.) i
niekwestionowanym liderem w zakresie polskoukraińskich wymian młodzieży (ponad 20 w tym

samym okresie). Grupą priorytetową w działaniach
stowarzyszenia jest młodzież, przede wszystkim z
obszarów wiejskich. Stowarzyszenie od lat
współpracuje i działa na rzecz parku narodowego/
rezerwatu żywej natury „Mykhailiwska ciłyna”- jedyny
w tej części Europy park narodowy założony na
obszarach łąk, które nie były uprawne od setek lat i
dzięki temu zamieszkałe przez gatunki roślin i
zwierząt gdzieindziej niespotykanych.
Celem nadrzędnym tej wymiany było kształtowanie
postaw zgodnych z koncepcją zrównoważonego
rozwoju u 30 młodych osób z Polski, Litwy i Ukrainy
dzięki realizacji opracowanego przez nich programu
interaktywnych warsztatów z wykorzystaniem
nieformalnych metod edukacji. Działania w ramach
danego projektu były realizowane przez (i skierowane
do) młodzież wiejską z Polski, Litwy i Ukrainy, która
dotychczas nie brała udziału w projektach Erasmus +
i/lub w ogóle projektach. Tematem przewodnim
wymiany była koncepcja zrównoważonego rozwoju i
jej postrzeganie przez młode osoby z różnych krajów.
Młodzież będzie rozpatrywała relacje człowieka z
naturą w różnych czasookresach- w przeszłości,
obecnie i podda analizie spodziewane efekty tych
działań w przyszłości (wszystko to mieści się bowiem
w ww. koncepcji), by stwierdzić jakie zmiany
następują w tych relacjach, jaki wpływ one wywierają
na środowisko i jak można wspomóc te procesy,
optymalizując je i czyniąc bardziej przyjaznymi dla
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środowiska. Aby lepiej uzmysłowić młodzieży
zjawiska zachodzące na linii „człowiek-przyroda”
miejscem realizacji wymiany wspólnie wybrano
Podhale, okolice Zakopanego. Tamte tereny znajdują
się pod ścisłą ochroną państwa jako park narodowy,
przez co obﬁtują w rzeczywiste przykłady żywej i
wyjątkowej natury. Jednocześnie na tamtych
terenach w ciągu ostatnich kilku dekad zachodzą
dynamiczne procesy rzadko gdzie indziej spotykanych zmian w zakresie skutecznego wykorzystania
(komercjalizacji) zasobów naturalnych przez
człowieka. Lokalni mieszkańcy- górale- do perfekcji
opanowali sztukę wykorzystywania zasobów
naturalnych w myśl koncepcji zrównoważonego
rozwoju. Oni dokonali gigantycznych zmian w
strukturze swojej gospodarki, szybko pokonując
dystans dzielący prymitywną gospodarkę rolną od
rozwiniętej i nowoczesnej gospodarki turystycznej
bazującej na usługach hotelarskich i gastronomicznych. Górale z powodzeniem, a jednocześnie
dużą dbałością wykorzystują zasoby naturalne
Podhala, czyniąc z nich źródło dochodów, a
jednocześnie dokładając ogromu starań dla
zachowania tych bogactw dla przyszłych pokoleń.
Dlatego zostało wybrane właśnie to miejsce dla
realizacji wymiany. Tam młodzież była w stanie
bezpośrednio doświadczyć rozmaitych form
skutecznego wykorzystania (komercjalizacji)
zasobów naturalnych w myśl koncepcji zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy wzięli udział w
szeregu spotkań edukacyjnych z konkretnymi
przedstawicielami lokalnych podmiotów biorących
aktywny udział w tych procesach. W tym celu
zaplanowano szereg spotkań z podmiotami z
Podhala, którzy uczestniczą w szeroko traktowanym
zarządzaniu i wykorzystywaniu zasobów naturalnych
tego regionu Polski. Byli to pracownicy Tatrzańskiego
Parku Narodowego, właściciele i pracownicy
ośrodków wypoczynkowych opierających swoją
działalność o zasoby naturalne Podhala, podmioty
czerpiący korzyści z zasobów geotermalnych (np.
termy, Zakład „Geotermia Zakopane”), podmioty
zajmujące się promocją zasobów naturalnych
P o d h a l a ( n p . B i u ro P ro m o c j i Z a ko p a n e g o ,
przewodnicy tatrzańscy). Ponadto, aby nadać
procesowi uczenia się niekonwencjonalnych
(nieformalnych) kształtów całokształt tych działań
zrealizowano w formie warsztatów ﬁlmotwórczych, a
ich zwieńczeniem jest przygotowany przez młodzież
ﬁlm.
Po dniu wprowadzającym do wymiany, przez kolejne
trzy dni uczestnicy wspólnie opanowywali sztukę
ﬁlmotwórstwa pod opieką profesjonalistów specjalizujących się w takich warsztatach z udziałem
młodzieży. W trakcie tych działań młodzież nauczyła
się pracować ze specjalistycznym sprzętem do
tworzenia ﬁlmów, w tym dronem, oprogramowaniem
do obróbki materiału ﬁlmowego oraz opanowała
podstawy tworzenia scenariuszy i scenograﬁi na
potrzeby ﬁlmu. Następnie wspólnie opracowała
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scenariusz ﬁlmu pt. „Rozwój zrównoważony oczami
młodzieży” oraz dokonała podziału ról i obowiązków.
Przez kolejne dni oraz w trakcie ww. spotkań młodzież
zbierała materiał realizując scenariusz i odgrywając
swoje role. Jednym z ważnych działań w ramach
tworzenia ﬁlmu były wyniki wywiadów, które
uczestnicy wymiany przeprowadzili z mieszkańcami i
gośćmi z Zakopanego, a których celem było ustalenie
na ile dobrze znana jest koncepcja zrównoważonego
rozwoju wśród ludzi, jak ona jest pojmowana i jak
realizowana przez poszczególne osoby. Wyniki tych
wywiadów były niezwykle istotne dla wyciągania
ostatecznych wniosków i tworzenia puenty kończącej
ﬁlm. W ﬁlmie również znalazły się materiały
przygotowane przez każdą z grup narodowych w
trakcie działań przygotowawczych. Ponadto dążąc do
zachowania trwałości współpracy oraz chcąc nadać
jej charakteru długoterminowego młodzież
zaplanowała kontynuację działań projektowych. W
tym celu powstały w trakcie wymiany ﬁlm będzie
wieloodcinkowy. W sumie powstanie 3 odcinki. 1-w
Polsce w tym roku, 2– na Litwie w przyszłym roku i 3
na Ukrainie za dwa lata. Przy czym, przy realizacji
kolejnych dwóch odcinków ﬁlmu (kolejnych dwóch
projektów) formalne partnerstwo będzie zachowane,
lecz zmianie będą ulegały grupy uczestników. Jest to
celowe. Zachowanie partnerstwa będzie sprzyjało
coraz lepszej jakości realizowanych działań, dzięki
wykorzystywaniu przy każdym kolejnym projekcie
doświadczenia i umiejętności zdobytych w trakcie
poprzedniego. Natomiast zmiana uczestników jest
uwarunkowana dążeniem do zaangażowania do
działań projektowych maksymalnie dużej liczby osób
(każda bowiem z organizacji skupia wokół siebie
znaczna liczbę młodzieży) poprawiając ich szanse
rozwojowe i przenosząc na nich całokształt efektów z
tytułu udziału w takich wymianach.
Wszyscy członkowie narodowych grup uczestników,
to mieszkańcy obszarów wiejskich. Fakt zamieszkiwania i pobierania nauki na tych terenach wiąże się z
szeregiem trudności, na które raczej nie napotykają
ich rówieśnicy z miasta, np. ograniczony dostęp do
szerokiego wachlarza szkolnych (fakultatywnych) i
pozaszkolnych form edukacji skierowanych na
rozwój pasji i zainteresowań młodzieży. Dotyczy to
również nauczania języków obcych. Na wsi oferta w
tym zakresie jest bardzo okrojona przede wszystkim z
dwóch powodów: braki kadrowe i niedostateczny
poziom ﬁnansowania tego typu działań. Przez to
młodzież wiejska często musi rezygnować ze swoich
rzeczywistych pasji zajmując się „tym, co jest”. To
samo dotyczy form i sposobów spędzania wolnego
czasu oraz kręgu osób, z którymi młodzież wiejska
może podtrzymywać relacje przyjacielskie. Wszystko
to ma bardzo okrojony i zawężony zakres i charakter.
Poza tym, wolny czas dla młodzieży wiejskiej często
j e s t w y p e ł n i a n y p ra c ą ﬁ z y c z n ą z w i ą z a n ą z
koniecznością pomocy rodzicom w utrzymywaniu
gospodarstw domowych (często rolnych). Wszystko

to znacznie ogranicza możliwości rozwoju osobistego
oraz realizacji pasji życiowych młodzieży wiejskiej.
Proponowaną wymianę można bez hiperbolizacji
nazwać „przełomowym wydarzeniem” w życiu
każdego jej uczestnika. Dla nich było to prawdziwe
„okno w inny świat”, przez które młodzież zobaczyła
inny kraj oraz przedstawicieli innych kultur. Co więcej,
pracowali w zespole międzynarodowym wspólnie
stawiając cele i osiągając konkretne rezultaty (z
wykorzystaniem języka obcego). Ponadto, co jest
najważniejsze, młodzież sprawdziła swoje siły i
odkryła wewnętrzny potencjał dzięki zarządzaniu
projektem na każdym etapie jego życia (planowanie,
realizacja, ewaluacja, sprawozdanie, kontynuacja).
Już na etapie tworzenia koncepcji wymiany i pracy
nad wnioskiem aplikacyjnym dało się zauważyć
wzrost poczucia własnej wartości przez uczestników
wymiany. W krajach Europy Środkowej oraz
Wschodniej (w tym w Polsce, na Litwie i szczególnie
na Ukrainie) wciąż istnieją znaczne różnice
(stereotypowe) w postrzeganiu się nawzajem prze
mieszkańców wsi i miasta. Szczególnie mocno to jest
odczuwalne na poziomie relacji między młodzieżą.
Czasami da się nawet usłyszeć, że pochodzenie ze wsi
jest niemal wyrokiem, przez co często młodzież
wiejska deprecjonuje swoją osobowość. Ta wymiana
pomogła młodzieży pokonać ten stereotyp.
fot. Archiwum LGD

Punkty informacyjno-konsultacyjne
podczas imprez na terenie LGD
Kontynuując rozpoczęte w poprzednich latach
działanie „Punkty informacyjno- konsultacyjne
podczas imprez na terenie LGD” w bieżącym roku
pojawiliśmy się ze stoiskiem LGD :
ź
ź
ź
ź
ź
ź

12 maja podczas Festynu z cyklu I TUT ŻYWUĆ
LUDZI w Przybudkach,
16 czerwca podczas Festynu z cyklu I TUT ŻYWUĆ
LUDZI w Ochrymach,
20 lipca podczas Białoruskiego Festynu
Ludowego w Dubinach,
3 sierpnia podczas Festynu "Orlańskie Spotkania"
w Orli,
31 sierpnia podczas Festynu z cyklu I TUT ŻYWUĆ
LUDZI w Jelonce,
15 września podczas Festynu z cyklu I TUT ŻYWUĆ
LUDZI w Repczycach.

Działanie to ma na celu ułatwić mieszkańcom dostęp
do informacji na temat LSR, działalności LGD oraz
możliwych do pozyskania źródeł ﬁnansowania.
Ponadto, podczas imprez lokalnych, na stoiskach
bezpłatnie można było otrzymać materiały
promujące LGD, współﬁnansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Projekty realizowane w ramach Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich
OBSZARY WIEJSKIE SZANSĄ
NA LEPSZE „JUTRO” – WYJAZD STUDYJNY
W dniach 24-30 czerwca 2019 roku odbył się
wyjazd studyjny do Chorwacji realizowany w
ramach projektu: Obszary wiejskie szansą na
lepsze „jutro” – wyjazd studyjny, ﬁnansowanego
ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w
ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na
lata 2018-2019, Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Głównym celem przedsięwzięcia było zapoznanie
uczestników wyjazdu studyjnego z przedsiębiorczością i turystyką regionu Dalmacja (Chorwacja)
oraz zaobserwowanie dobrych praktyk w zakresie
wykorzystania lokalnych zasobów przyrodniczych i
kulturowych dla poprawy jakości życia mieszkańców
na terenach wiejskich, jak też próba nawiązania sieci
w s p ó ł p ra c y p o m i ę d z y LG D z w o j ew ó d z t w a
podlaskiego a LGD z Chorwacji.
W ramach wyjazdu zostały zorganizowane:
spotkania z przedstawicielami LGD z terenu
Dalmacji
ź s p o t k a n i a z l o k a l n y m i p r z e d s i ę b i o rc a m i
realizującymi projekty turystyczne na terenie
Dalmacji
ź wizyty w przedsiębiorstwach zajmujących się
w y t w a r z a n i e m i d y s t r y b u c j ą p ro d u k t ów
regionalnych charakterystycznych dla Chorwacji
ź

Uczestnikami wyjazdu studyjno – szkoleniowego były
22 osoby. Byli to pracownicy biur oraz członkowie
L o k a l n y c h G r u p D z i a ł a n i a z w o j ew ó d z t w a
podlaskiego, jak też przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego jako
eksperci w zakresie tworzenia sieci współpracy i
rozwoju obszarów wiejskich, będący jednocześnie
członkami podlaskich LGD.
Podczas wyjazdu grupa odwiedziła mi.in.:
miejscowość Zadvarje, w której od 200 lat
funkcjonuje targ na którym sprzedawane są
zwierzęta i produkty wytwarzane przez lokalne
ﬁrmy. To tu, na skraju placu targowego jest
siedziba LGD ” ADRION”. W siedzibie LGD
„ADRION” mogliśmy zobaczyć prezentowane tam
wyroby lokalnych producentów. Nowy budynek
LGD „ADRION” znajduje się na skraju
miejscowości. Tam grupa miała prelekcję na temat
działalności ﬁrmy oraz prezentację nowego
produktu „adrion” z aronii. LGD „ADRION” to
innowacyjna instytucja, powołana w 2012 roku w
ramach programu LEADER, który jest inicjatywą
Unii Europejskiej. Ma za zadanie wspieranie
lokalnych projektów na obszarze południowowschodniej części zupanji Split – Dalmacja.
Przedsięwzięcie obejmuje swoim zasięgiem
przede wszystkim obszary wiejskie.
ź rodzinną farmę Joško Veža w miejscowości
Brist na Makarskiej Riwierze. Rodzina posiada
plantację 300 drzewek oliwkowych. Plantacja jest
położona na stromym zboczu. W starym domu
dziadków Joško Veža z żoną organizuje degustację
oliwy z pierwszego tłoczenia. KUČA MASLINOVOG
ULJA (DOM OLIWY Z OLIWEK), położony jest w
Blatnice, przy plaży na skraju miejscowości Brist.
ź

fot. Archiwum LGD
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Do degustacji podano 3 rodzaje oliwy, miejscowy
chleb, sery, ﬁgi, dwa rodzaje wina, miejscowe
wypieki. Na miejscu można było nabyć oliwę, oliwki,
różnego rodzaju oleje lecznicze (kompo-zycje z
ziołami wg tradycyjnych receptur), suszone ﬁgi.
Oliwa z oliwek, produkowana przez rodzinę nosi
nazwę FRANKA od imienia matki gospodarza. Joško
Veža jest „mistrzem” jakości oliwek i ich opakowań.
Prowadzi „szkołę uprawy oliwek”. Pan Joško Veža
osobiście opowiedział o historii miejsca i jego
atrakcjach. Dodatkowo rodzina posiada 10
apartamentów, które wynajmuje turystom.
miejscowość Šestanovac, w której odwie-dziliśmy
lokalnego ekologicznego producenta oliwy z oliwek
pana Jurn'a Dvor, który zaprezentował swoje
produkty i oprowadził uczestników po gaju oliwnym.
Dodatkowo zwiedzanie zostało urozmaicone przez
historię o powstaniu rodzinnego przedsiębiorstwa
rolnego - plantacji oliwek JURIN DVOR, prowadzoną
przez rodzinę od 2006 roku, wyłącznie na bazie
ekologicznej. Uprawy zajmują obszar 7.5 ha, 1700
drzew głównych. Oprócz oliwy z pierwszego
tłoczenia, rodzina zajmuje się produkcją zdrowych i
ekologicznych produktów spożywczych (herbaty z
suszonych liści drzewa oliwkowego, beru- oliwkowe
pasty do smarowania do sosów, sałatek i ciast, likier z
oliwek) oraz naturalnych kosmetyków z oliwek.
Grupa została podjęta poczęstunkiem złożonym że
smacznych produktów własnego gospodarstwa i
plantacji.
lokalnego producenta, pana Prius'a Fructus, który
zajmuje się sadownictwem i produkcją owoców na
bazie czereśni i winogron. Na plantacji były także
zioła. Grupa zwiedzała czereśniowy sad. Z powodu
bardzo złych warunków atmo-sferycznych w okresie
wiosennym, zbiory czereśni były niewielkie. Grupa
miała okazję spróbować doskonałych w smaku
owoców, prosto z drzewa. Plantacja posiada
instalację nawadniającą, korzysta ze zbiornika wody
deszczowej. W razie potrzeby, zbiornik jest zasilany z
wodociągu.
miejscowość Kemenmost, Grubine. Gospodarstwo Ledinji Pod D.O.O. zajmuje się od 4 pokoleń
uprawą winogron i produkcją wina Matković. Od
1998 dodatkowo działa winiarnia. Właściciele
opowiadali o swojej pracy, prezentując urządzenia
do produkcji i przechowywania wina. Kulminacyjnym
punktem wizyty była degustacja wina Matkovic i
likieru własnej produkcji.
miejscowość Runovici, niedaleko Imotski.
Zwiedziliśmy pasiekę przedsiębiorstwa ZIMA, które
oprócz miodu wielokwiatowego i spadziowego
oferuje szeroką gamę pszczelich wyrobów m.in.
Propolis. Pasieka jest położona w czystej
ekologicznie okolicy, tuż przy granicy z Hercegowiną.
Miejscowość Runovići, dzięki pięknej i czystej rzece
Matica, jest znanym ośrodkiem dla wodniaków i
mekką dla wędkarzy. Podczas prezentacji można
było usłyszeć o tym jak się robi wosk i spróbować
pszczelich wyrobów.

FORUM PODLASKICH LOKALNYCH GRUP
DZIAŁANIA – WYMIANA WIEDZY
I DOŚWIADCZEŃ

W dniach 05-06 września 2019 r. w Białowieży,
odbyła się konferencja zorganizowana w ramach
projektu „Forum Podlaskich Lokalnych Grup
Działania – wymiana wiedzy i doświadczeń”
zrealizowanego w ramach Planu Działania
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 20142020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019.
Głównym celem przedsięwzięcia było podniesienie
wiedzy i kompetencji przedstawicieli Lokalnych Grup
Działania z województwa podlaskiego w zakresie
realizacji zadań związanych z wdrażaniem RLKS jak
też z zakresu rozwoju obszarów wiejskich poprzez
angażowanie w ten proces lokalnej społeczności oraz
promowanie tworzenia sieci współpracy partnerskiej
W konferencji udział wzięli pracownicy biur oraz
członkowie Lokalnych Grup Działania z województwa
podlaskiego, jak też przedstawiciele Instytucji
Zarządzającej i Wdrażającej RLKS. Konferencję swą
obecnością zaszczycił Marszałek Województwa
Podlaskiego Pan Stanisław Derehajło.
Podczas dwudniowej konferencji jej uczestnicy
dokształcali się w zakresie wdrażania RLKS oraz
budowania kapitału społecznego i aktywizacji
społeczności lokalnej. Był to również bardzo dobry
czas na wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy
Lokalnymi Grupami Działania z województwa
podlaskiego i zacieśnienia dalszej współpracy.
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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, 667 030 511
Biuro czynne w godzinach:
Poniedziałek-Piątek: 8.00 - 16.00
Adres e-mail:
biuro@lgd-puszcza-bialowieska.pl
Strona www:
www.lgd-puszcza-bialowieska.pl
Pracownicy Biura/Zespół redakcyjny Biuletynu:
Eugeniusz Kowalski
Paulina Monach
Karolina Kraśko
Opracowanie graﬁczne, skład i druk Biuletynu:
Malai Studio

Napisz do naszego biuletynu!
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
Biuletynu. 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.
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