
„Europejski  Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi .  

Instytucja odpowiedzialna za treść – LGD Puszcza Knyszyńska.

Operacja współfinansowana ze środków Unii  Europejskiej  w ramach Schematu I I   Pomocy Technicznej  
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

PPrezentacja 12 Lokalnych Grup Działania z województwa podlaskiego – oferta współpracy

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie  

Sąsiedzi



Nasz zespół

GDZIE JESTEŚMY
Przez nasz teren przepływają dwie 
najważniejsze rzeki w regionie - Narew 
oraz Biebrza. Na terenie pierwszej 
znajduje się znajduje się Park Krajobrazowy Doliny 
Narwi, na terenie drugiej Biebrzański 
Park Narodowy. Jesteśmy jedyną LGD 
w Podlaskiem, na terenie której 
znajdują się tylko gminy wiejskie; dzięki 
temu możemy specjalizować się 
w działaniach kierowanych do 
społespołeczności zamieszkujących wsie.

KIM JESTEŚMY
Fundamentem naszego 
stowarzyszenia są dobre,  sąsiedzkie 
relacje z otoczeniem. Bl iskość ,  
empatia,  serdeczność i  pracowitość -  
na takich wartościach opieramy 
naszą pnaszą pracę.  Dbając o relacje,  przede 
wszystkim dbamy o ludzi ,  historię 
oraz kulturę.

Gościnny charakter naszego obszaru 
podkreśla fakt ,  że Maria Skłodowska -  
Curie spędzała wakacje w okolicach 
Wizny.  Podobnie robił  Roman 
DDmowski ,  który często odwiedzał  
rodzinę Lutosławskich w Drozdowie.

“My mali  też jesteśmy wielcy.  
RAZEM.”



WYBRANE PROJEKTY
Sąsiedzkie przysmaki
JedJednym z ważniejszych aspektów tożsamości regionu jest kuchnia. Nic też tak 
nie integruje jak wspólne przygotowywanie i spożywanie posiłków. Kuchnia była 
dla nas inspiracją do stworzenia i wydania książki “Sąsiedzkie przysmaki”. To 
kulinarny przegląd wszystkich naszych gmin. Zebraliśmy i uwieczniliśmy lokalne 
przepisy, które przechodziły z ust do ust, z pokolenia na pokolenie. 

Noc Świętojańska
KKultywowanie lokalnej tradycji jest dla nas niezwykle istotne, dlatego też 
jednym ze współorganizowanych przez nas wydarzeń są obchody nocy 
świętojańskiej w Wiźnie. Najbardziej charakterystycznym momentem jest 
wypuszczanie na Narew ręcznie uplecionych wianków i wróżenie ze sposobu ich 
dryfowania na wodzie. Wszystko odbywa się w magicznej atmosferze, 
a zakończone jest wspólną zabawą.

Bieg Pamięci Września
OpOprócz kuchni dbamy też o to, aby nasi mieszkańcy mieli możliwość aktywnego 
spędzania czasu. Cel ten łączymy z chęcią upamiętnienia naszej krajowej 
historii. Współorganizujemy Bieg Pamięci Września w Piątnicy na terenie 
fortów. Wystartować w nim mogą zarówno dzieci, jak i dorośli.



e-publikacja wizerunkowa podlaskich 12 Lokalnych Grup Działania opracowana przez LGD Puszcza Knyszyńska 

w ramach realizacji operacji „Od pomysłu do zmiany. Konferencja sieciująca LGD: Promocja i Współpraca Regionalna 

i Międzyterytorialna” 

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie Partnerów KSOW dostępnej 

na stronie internetowej ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej ksow.pl 

Zdjęcia z zasobów LGD Sąsiedzi

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie Sąsiedzi
ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża
tel. 501 547 219
lgdsasiedzi@gmail.com
wwwww.lgd-sasiedzi.pl

Porozmawiajmy 
o współpracy


