
„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



POCZUJ SIĘ JAK

U PANA BOGA

ZA PIECEM

GDZIE JESTEŚMY
Duże przestrzenie i niskie zagęszczenie 
ludności sprawia, że czasami łatwiej jest 
trafić na łosia, bobra lub żubra niż na 
drugiego człowieka. Przyroda i spokój. Do 
tego dochodzi pierwiastek egzotyki, jaką 
są dsą drewniane meczety w Kruszynianach 
oraz Bohonikach. Urokom naszego obszaru 
uległo wiele osób, w tym sam książę Karol.
 
Mamy jedno z największych przejść 
ggranicznych na wschodzie kraju (Kuźnica). 
Przez nasz teren biegną również szerokie 
tory kolejowe, które stanowią naturalny 
pierwszy krok w kierunku współpracy ze 
Wschodem. Potencjał miejsca dostrzega 
coraz więcej firm, planując tu ulokowanie 
swoich inwestycji.

KIM JESTEŚMY
Jesteśmy najbardziej sielskim obszarem 
wschodniej Polski. Małe zaludnienie, duże 
przestrzenie i zabudowa pogranicza tworzą 
niesamowity klimat.
 
KKażde miejsce może nazwać się wielokul-
turowym. Nas w praktyce wyróżnia 
Modlitwa o Pokój trzech wyznań 
(katolicyzmu, prawosławia i islamu) przy 
pomniku Pięciu Kultur Wyznaniowych. To 
wyjątkowe wydarzenie, wykraczające 
daleko poza granice regionu.
 
Naszym celem jest pielęgnowanie klimatu 
miejsca poprzez rewitalizację zabytków 
oraz rozwijanie lokalnej wyjątkowości, 
którą można nazwać Polskim Orientem.



WYBRANE PROJEKTY
Dbamy o tradycję
Angażujemy się w rewitalizację 
zabytków. Odnowiliśmy dach 
i ogrodzenie meczetu w Bohonikach 
oraz schody zamkowe w Sidrze. 
DodatDodatkowo wspieramy także 
przedsięwzięcia pielęgnujące nasze 
lokalne dziedzictwo takie jak chociażby 
Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach 
Polskich.

Wspieramy przedsiębiorczość
Wspieramy nie tylko lokalną 
prprzedsiębiorczość. Z otwartymi 
ramionami witamy tych, którzy 
porzucają duże miasta i osiedlają się 
u nas. u nas. Pomogliśmy rozwinąć projekty 
turystyczne takie jak Stanica Kresowa 
(stanica koni, hipoterapia z końmi oraz 
miejsca noclegowe) czy Lawendowe 
Pole (uprawa lawendy oraz produkcja 
kosmetyków na jej bazie). 

Rozwijamy inf rastrukturę
ZZależy nam na wspieraniu projektów 
typowo inf rastrukturalnych, zarówno 
tych poprawiających dostępność 
regionu, jak i tych, które wpływają na 
jakość życia mieszkańców.



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 

Nasz zespół

Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

ul. Grodzieńska 1

16-100 Sokółka

tel. 85 711-50-50

szlaktatarski@gmail.com

wwwww.szlaktatarski.org.pl

Porozmawiajmy 
o współpracy


