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Dobre Praktyki 
LGD Sejneńszczyzna

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Opraco-
wanie zostało współfinansowane ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER, działanie 431 „Nabywanie umiejętności, 
aktywizacja”. Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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W ramach naborów wpłynęły do biura LGD 122 wnioski z tego 50 zostało 
zrealizowanych.

Działanie
Ilość złożonych  

wniosków
Ilość zrealizowanych  

wniosków

Budowa i rozwój mikroprzedsiębiorstw 9 1

Różnicowanie kierunku działalności  
 nierolniczej

8 3

Odnowa i rozwój wsi 12 5

Małe projekty 93 41

Razem 122 50

Poniżej przedstawiamy zrealizowane projekty z podziałem na działania

Zarząd Stowarzyszenia składa szczególne podziękowania dla Członków Stowarzyszenia, 
wolontariuszy oraz wnioskodawców za zaufanie oraz wkład wniesiony w realizację LSR.

„Marka Sejneńszczyzny”
Marka Sejneńszczyzny została utworzona na mocy porozu-

mienia zawartego w 2013r. pomiędzy Stowarzyszeniem Samorzą-
dów Ziemi Sejneńskiej a Stowarzyszeniem LGD „Sejneńszczyzna”. 
Głównymi celami marki są: promocja Regionu Sejneńskiego, oznacze-
nie miejsca pochodzenia wytwarzanych tu produktów oraz wyróżnienie 
osób, które przyczyniają się do rozwoju naszego mikroregionu.

W ramach Marki Sejneńszczyzny prowadzone są równocześnie dwa 
działania.

1. Certyfikacja – nadawanie certyfikatów na produkty usługi 
o wysokim poziomie 

2. Wyróżnianie Statuetką „Marka Sejneńszczyzny” – wyróżnie-
nie osób i podmiotów za wkład w rozwój Sejneńszczyzny

3. Obydwa działania służą do promocji Regionu i identyfikacji 
miejsca/pochodzenia produktów i usług.

Zrealizowane projekty
Odnowa i rozwój wsi

 D „Utworzenie Świetlicy w Szkole Podstawowej w Smolanach” 
Gmina Puńsk 

  Wartość całkowita projektu: 107 154,61
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 66 460,00
  Projekt realizowany w okresie: 12.07.2011-31.08.2011 

Celem projektu było utworzenie świetlicy w budynku należącym do szkoły w Puńsku. W 
ramach dofinansowania wykonano szeroki zakres podstawowych robót, między innymi wymia-
nę stolarki okien i drzwi, roboty sanitarne, elektryczne, malarskie itd. Wyremontowany budynek 
aktualnie służy społeczności lokalnej do organizacji spotkań. 

Publikacja przedstawia projekty zrealizowane w ramach wdrażania Lokalnej 
Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sejneńszczyzna”. 
Strategia została sfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w latach 2009-2014,w ramach Osi 4 LEADER.
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 D „Budowa plaży we wsi Giby”
Gmina Giby

  Wartość całkowita projektu: 345 952, 52
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 227 000,00 
  Projekt realizowany w okresie: 18.05.2010 – 23.03.2011

W ramach projektu zagospodarowano teren nad jeziorem Gieret. Plaża została doskonale 
przystosowana do wypoczynku rodzinnego w zacisznym miejscu. Wybudowano takie obiekty 
jak: wiata grillowa, przebieralnia plażowa, pomieszczenia sanitarne wraz z instalacją oświetlenio-
wą oraz przyłączono wodociąg. Uatrakcyjnienie infrastruktury turystycznej nad pięknym jezio-
rem Gieret pozytywnie wpłynęło na wizerunek gminy Giby u przyjeżdżających turystów.

 D „Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Puńsk w miejscowości Puńsk”
Gmina Puńsk

  Wartość całkowita projektu: 159 328,62
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 74 855,00
  Projekt był realizowany w okresie: 12.0.2014 - 19.12.2014

W ramach projektu został zagospodarowana jedna z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji w 
miejscowości Puńsk- teren przy północnej lini brzegowej jeziora Puńska, w bezpośrednim są-
siedztwie pięknego zespołu sakralnego kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. 

Głównym celem operacji jest wzrost liczby turystów, których będzie przyciągać funkcjonalna 
infrastruktura do odpoczynku na świeżym powietrzu. Dzięki dofinansowaniu utworzono ciąg 
spacerowy w postaci naturalnej utwardzonej nawierzchni, z dwoma placykami wypoczynkowy-
mi, które są oświetlone za pomocą zlokalizowanych wzdłuż ścieżki parkowych lamp solarnych.

 D „Wyposażenie świetlicy w Maćkowej Rudzie”
Gmina Krasnopol

  Wartość całkowita projektu: 77 745,00
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 50 565,00
  Projekt był realizowany był w okresie: 29.03.2011-24.04.2012

Celem projektu było wyposażenie świetlicy, która jest miejscem społeczno-kulturalnych 
spotkań mieszkańców. Dzięki realizacji operacji zakupiono sprzęt do siłowni: między innymi 
bieżnię, rower stacjonarny, stopper oraz motylek. W świetlicy, również pojawiła się możliwość 
rozwijania pasji muzycznych; instrumenty muzyczne i sprzęt nagłaśniający będzie służyć pasjo-
natom muzyki. Przygotowano również zastawę obiadową potrzebną na różnego rodzaju impre-
zy przewidziane w świetlicy. Nowo-nabyty sprzęt urozmaici formy spędzania wolnego czasu dla 
mieszkańców, przez co wzrośnie standard życia mieszkańców.
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 D „Przebudowa nawierzchni ciągów pieszo jezdnych i chodników w Krasnopolu”
Gmina Krasnopol

  Wartość całkowita projektu: 236 067,51
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 113 401,00
  Projekt realizowany w okresie: 10.09.2012-24.02.2014

W ramach projektu utworzono ciągi pieszo jezdne o powierzchni 1 276,476 m2 oraz powią-
zane z nim chodniki o powierzchni 1 276,476 m2 w miejscowości Krasnopol. Powstanie nowej 
infrastruktury podniosło standard życia mieszkańców i poprawiło wizerunek miejscowości Kra-
snopol. 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 D „Modernizacja, adaptacja budynków i pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w celu 
rozwoju działalności agroturystyczne”
Paweł Luto

  Wartość całkowita projektu: 150 000,00
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 75 074,00
  Projekt był realizowany w okresie: 02.05.2013 – 22.01.2015

W wyniku realizacji projektu zmodernizowano kwaterę agroturystyczną u Pana Pawła Luto. 
Zaadaptowano większą liczbę budynków i pomieszczeń, które zostały dostosowane do dwóch 
pokoi, kuchni i salonu. W ramach dofinansowania wykonano gruntowe prace: wymianę okien, ter-
momodernizację obiektów oraz zakup wyposażania mieszkalnego i łódki. Dzięki realizacji operacji 
została rozszerzona i uatrakcyjniona oferta turystyczna gospodarstwa agroturystycznego. 

 D „Zakup sprzętu pływającego”
„PIK” Zbigniew Trocki - Spływy kajakowe Czarna Hańcza, Rospuda, Marycha

  Wartość całkowita projektu: 44 000,00
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 22 376,00 
  Projekt realizowany w okresie: 15.02.2013 - 31.12.2013.

W ramach projektu dofinansowano zakup: kajaków dwuosobowych, wioseł kajakowych 
oraz kamizelek asekuracyjnych. Zakupiony sprzęt pływający jest wypożyczany dla turystów 
przez nowopowstałą firmę „PIK” Zbigniew Trocki. 

 D „Uzyskanie dochodu z działalności pozarolniczej poprzez zbudowanie parku linowego”
Waldemar Żukowski

  Wartość całkowita projektu: 172 000, 00 zł 
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 70 050, 00
  Projekt realizowany w okresie: 29.03.2011 - 02.07.2013 

Celem projektu było utworzenie Parku Linowego „Galadusys” znajdującego się nad granicz-
nym jeziorem Gaładuś na terenie „Natury 2000”. Park Linowy to fantastyczne miejsce, w którym 
można skorzystać z zakupionego sprzętu alpinistycznego, aby pokonywać przeszkody między 
drzewami. Posiada trzy trasy o różnym stopniu trudności, o łącznej długości 911 metrów. No-
woutworzona atrakcja ze względu na swoją unikatowość oraz innowacyjność przyciąga rzesze 
turystów. W samym tylko roku 2013, skorzystało z obiektu 1 000 osób. 



8 9

L E A D E R  2 0 0 9 - 2 0 1 3

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 D „Sejneńszczyzna z Kayfem”
Krzysztof Gajdziński 

  Wartość całkowita projektu: 74 456, 34·
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 37 228, 00 
  Projekt realizowany w okresie: 31.07.2012 – 10.07.2013 

Głównym zamierzeniem operacji było rozszerzenie oferty turystycznej o imprezy masowe, 
nieingerujące w sposób negatywny w krajobraz naturalny, a wręcz przeciwnie podkreślające 
naturalny potencjał Sejneńszczyzny. Dzięki dofinansowaniu Pan Gajdziński utworzył przedsię-
biorstwo „Kayf” specjalizujące się w organizacji wydarzeń, takich jak: „Maraton Wigry”, w którym 
wzięło udział łącznie 294 osób. Został zakupiony sprzęt biurowy, samochód ciężarowy do prze-
wozu, jak i również same wyposażenie do obsługi imprez. 

Wdrażanie projektów współpracy

 D „Mobilne Okno Blisko Informacji – internetowy serwis informacyjny na urządze-
nia mobilne”
Lokalne Grupy Działania z województwa podlaskiego: „Brama na Bagna”, Stowarzy-
szenie LGD „Kraina Bobra”, Fundacja „Kraina Mlekiem Płynąca”, Stowarzyszenie LGD 
Szlak Tatarski oraz Stowarzyszenie N.A.R.E.W.

  Wartość całego projektu: 201 793,00
  Wartość wkładu własnego LGD „Sejneńszczyzna”: 10 044,36

Celem operacji była poprawa dostępu do informacji dla społeczności lokalnej i turystów 
oraz zwiększenie przepływu informacji z lokalnych grup działania i samorządów poprzez bu-
dowę mobilnego systemu informacyjno – komunikacyjnego. W ramach projektu zbudowano 
system informacyjny www.mobi, wykonując oprogramowania strony www.mobi, dokonując 
dostosowań indywidualnych oraz wynajmując serwer dla każdego z partnerów. Ponadto zorga-
nizowano szkolenie z pozyskiwania i wprowadzanie danych do systemu MOBI. W efekcie doszło 
do wzrostu potencjału gospodarczego w zakresie turystyki dzięki stworzeniu jednolitego dla 
większego obszaru mobilnego systemu informacji.

 D D.N.A- „Dziedzictwo Naszą Atrakcją”
Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”, Lokalna Grupa Działania „Kraina 
Rawki”, Lokalna Grupa Działania „Sejneńszczyzna”, Lokalna Grupa Działania „Nasza 
Suwalszczyzna”, Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”, Lokalna Grupa Działania „Gry-
flandia, Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”.

  Wartość całkowita projektu: 422 735,54
  Wypłacona pomoc: 32 309,02
  Projekt realizowany w okresie: 01.02.2011 – 03.10.2012

Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności LGD poprzez promocję 
dziedzictwa kulturowego i atrakcji turystycznych.

Poprzez uczestnictwo w sześciu imprezach targowych oraz przygotowanie wspólnych ma-
teriałów promocyjnych ukazano obrzędy, tradycje, zwyczaje oraz regionalną kuchnię jako atrak-
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cyjne produkty turystyki krajowej i międzynarodowej na obszarze działania Partnerów. W tym 
celu zakupiono materiały promocyjne, wydawnictwa, potrawy regionalne do degustacji, a także 
wyroby rękodzielnicze, charakterystyczne dla każdego regionu. Pozwoliło nam to również na 
wzajemne poznanie atrakcji turystycznych naszych regionów, pokazało podobieństwa i różnice 
naszych regionów. Uruchomiona strona internetowa www.dnatravel.pl służy wspólnej promocji 
naszych regionów. 

Podczas dwóch konferencji opracowano koncepcje oraz zebrano materiały do folderu tury-
stycznego. Na kolejnych dwóch konferencjach podsumowano zrealizowane działania i zakoń-
czono projekt. W opracowanym folderze znalazły się informacje dotyczące atrakcji turystycz-
nych, trasy wycieczek tematycznych, dane teleadresowe miejsc noclegowych, gospodarstw 
agroturystycznych oraz zaplecza gastronomicznego naszych regionów. 

Konkurs MADZiK, spotkania z KGW, GOK i lokalnymi twórcami przyczyniły się do odtworze-
nia dziedzictwa kulturowego oraz historycznego obszaru Partnerów. Pozwoliły odszukać i zin-
wentaryzować, to co było dawniej, ale także pokazały ewolucję zjawisk kulturalnych i ich miejsce 
we współczesnym środowisku regionalnym.

Obóz naukowy „Korzenie” pozwolił podzielić się posiadaną przez młodzież wiedzą nt. dzie-
dzictwa kulturowego i tradycji swojego regionu z młodzieżą z innych regionów Polski. Wypraco-
wano koncepcję zachowania naszego dziedzictwa kulturowego i tradycji – wydano publikację 
albumową „od kołyski, aż po…”

Wszystkie te działania przyczyniły się do wzrostu wiedzy o obrzędach, kulturach i zwycza-
jach naszego regionu, jak również do zwiększenia ruchu turystycznego na obszarach partner-

skich LGD.

Małe projekty

 D „Na szlaku tradycji”
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krasnopolu

  Wartość całkowita projektu: 34 668,34
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 24 267,83
  Projekt realizowany w okresie: 18.05.2011 - 26.08.2011 

W ramach projektu zorganizowano warsztaty rękodzieła w sztuce: garncarstwa, fotografii 
artystycznej, śpiewu pieśni tradycyjnych oraz gry na instrumentach muzycznych. Efekty pracy 
uczestników warsztatów zostały zaprezentowane na festynie „Dni Krasnopola”. Wystawa prac 
fotograficznych, glinianych makiet zabytków Krasnopola oraz koncert gitarowy i śpiewu trady-
cyjnego spotkały się z ciepłym przyjęciem przez publiczność. 

 D „Wiejski Dom Spotkań”
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Berżnicko-Zelwiańskiej

  Wartość całkowita projektu: 31 938,22
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 22 356,73
  Projekt realizowany w okresie: 18.05.2010 – 30.04.2012

Projekt miał na celu aktywizację społeczności lokalnej. Zorganizowane warsztaty oraz spo-
tkania zmobilizowały mieszkańców do wymiany swoich doświadczeń. Realizowane spotkania 
dotyczyły: tańca towarzyskiego, śpiewu, gier świetlicowych oraz inspirujących dyskusji. Mło-
dzież przeprowadzała wywiady z seniorami; rozmowy dotyczyły życia, pracy, zabaw, nauki, tra-
dycji, obrzędów, potraw regionalnych oraz o lokalnej historii wojennej. Kontakt z najstarszymi 
mieszkańcami stanowił dla młodych żywą lekcję historii. Dzięki wspólnym rozmowom została 
nawiązana więź międzypokoleniowa. Na zakończenie projektu wydano folder oraz film pod-
sumowujący działania. Projekt „Wiejski Dom Spotkań” osiągnął sukces, który zainicjował rozpo-
częcie kolejnego projektu „Jadą Wozy Kolorowe”. Ludzie stali się aktywni i otwarci do działania. 
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 D „Sejneńszczyzna regionem atrakcyjnym turystycznie”
Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej

  Wartość całkowita projektu: 29 500,00
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 17 181,30
  Projekt realizowany w okresie: 31.05.2010 – 31.08.2011

W miejscach ogólnodostępnych ustawiono tablice informacyjne o ciekawych miejscach do 
zwiedzania i istniejących szlakach turystycznych w naszym regionie. Tablice informacyjne zo-
stały umieszczone w miejscowościach: Giby, Sejny, Krasnopol oraz Puńsk. Oznakowanie miejsc 
atrakcyjnych turystycznie ułatwiło dostępność do informacji turystom oraz wpłynęło pozytyw-
nie na wizerunek naszego regionu.

 D „Promocja i organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego”
Stowarzyszenie Kraina Czarnej Hańczy

  Wartość całkowita projektu: 36 092,49
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 24 549,47
  Projekt realizowany w okresie: 29.03.2011 - 18.07.2012

Celem projektu było stworzenie nowej możliwości aktywnego wypoczynku dla lokalnej 
społeczności. Zakupiono żaglówki klasy OMEGA z pełnym wyposażeniem, wózek podłodzio-
wy do przewozu sprzętu oraz deska z żaglem. Dzięki realizacji operacji powstała nowa atrakcja 

turystyczna, którą zainicjował „Piknik nad wodą” z udziałem mieszkańców Gminy Giby oraz za-
przyjaźnionymi stowarzyszeniami. Sprzęt obecnie jest udostępniany w ramach działającej wy-
pożyczalni, którą prowadzi Stowarzyszenie Kraina Czarnej Hańczy.

 D „Jadą wozy kolorowe”
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Bierżnicko – Zelwiańskiej

  Wartość całkowita projektu: 35 465,11
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 24 761,03
  Projekt realizowany w okresie: 29.03.2011-31.07.2012

W ramach projektu stworzono unikatową ofertę turystyczną- przejażdżkę wozem konnym. 
Jeden wóz może pomieścić 15 dorosłych osób. Zorganizowano dwie imprezy promujące uru-
chomienie dwóch szlaków przejezdnych. Podczas przejazdów po malowniczych zakątkach zie-
mi berżnickiej śpiewano pieśni biesiadne. Piękne kolorowe wozy wzbudzają zainteresowanie 
przyjeżdżających gości, jak i również społeczności lokalnej, która dzięki projektowi bardziej się 
zintegrowała.
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 D „Festyn - Bawmy się w Gibach z Radiem 5”
Gminny Ośrodek Kultury w Gibach

  Wartość całkowita projektu: 26 093,00 
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 17 875,27
  Projekt realizowany był w okresie: 29.03.2011 – 26.10.2011

Celem projektu było zorganizowanie festynu, który miał ukazać odwiedzającym walory 
tego pięknego zakątku. W wyniku inicjatywy, lokalni twórcy, gospodynie wiejskie oraz agrotu-
ryści zaprezentowali na jarmarku swoje rękodzieła, jadło regionalne oraz promowali swoje kwa-
tery agroturystyczne. Następnym punktem programu były zawody sportowe, możliwość rejsu 
żaglówką po jeziorze Gieret oraz przejażdżka kolejką turystyczną po najpiękniejszych zakątkach 
Gib. Na zakończenie wystąpiły zespoły discopolowe oraz zespół ludowy „Poberżany”. Głównym 
założeniem operacji było ukazanie walorów turystycznych wsi Giby oraz rozprowadzenie mate-
riałów promocyjnych regionu.

 D „Remont świetlicy parafialnej”
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Krasnopolu

  Wartość całkowita projektu: 33 431,74
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 24 717,00  
  Projekt realizowany w okresie: 28.03.2011 – 31.08.2012

Projekt zaplanowano ze szczególnym ukierunkowaniem na pielgrzymów zatrzymujących 
się w parafii Krasnopol oraz mieszkańców, którzy potrzebują miejsca do spotkań. Wykonano 
remont pomieszczeń, odnowiono je i dostosowano do społeczno-kulturalnych potrzeb miesz-
kańców i turystów. Aktualnie świetlica parafialna stanowi wygodne miejsce odpoczynku i relak-
su dla przyjeżdżających i miejscowych. 

 D „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Poćkun poprzez stworzenie pola biwa-
kowego wraz z parkingiem i zagospodarowaniem terenu oraz wprowadzenie no-
wych innowacyjnych atrakcji turystycznych - zorbing”
JANKOWSKI RIMANTAS „RUTA„

  Wartość całkowita projektu: 35 359,30
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 24 751,51
  Projekt realizowany w okresie: 28.03.2011 – 31.08.2012

W ramach dofinansowania utworzono pole biwakowe, parking, zagospodarowano teren 
wokół domu oraz wprowadzono nową możliwość aktywnego wypoczynku- zorbing. Przepro-
wadzone inwestycje w kwaterze agroturystycznej przyczyniły się do wzrostu atrakcyjności tu-
rystycznej regionu, a unikatowa forma spędzania wolnego czasu -zorbing- przyciąga turystów, 
którzy dotąd nieodwiedzili Sejneńszczyzny. 

 D „Promocja Gminy Krasnopol”
Gmina Krasnopol

  Wartość całkowita projektu: 12 123,90
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 7 707,00
  Projekt realizowany w okresie: 29.03.2012-11.10.2012

Realizacja projektu przyczyniła się do rozwoju sektora turystycznego na naszym terenie. 
W ramach dofinansowania przygotowano i wydano książki, foldery oraz widokówki promujące 
gminę Krasnopol. Materiały promocyjne zostały rozdane nieodpłatnie turystom, którzy odwie-
dzali gminę. Udostępnianie informacji o walorach turystyczno-przyrodniczych, doprowadziło 
do wzrostu atrakcyjności regionu.
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 D „Otwarte drzwi pracowni plastycznej - wsparciem twórczej aktywności i wyobraźni”
Gminny Ośrodek Kultury w Gibach

  Wartość całkowita projektu: 20 539,72 
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 14 200,18
  Projekt realizowany w okresie: 31.07.2012-31.10.2013

Realizacja projektu zapewniła mieszkańcom okolicznych miejscowości spełnianie pasji 
twórczych. Do wykonania zadania przystosowano pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury w 
Gibach oraz zakupiono potrzebne materiały i przybory do prowadzenia zajęć plastycznych. Do 
wdrażania projektu została zatrudniona osoba z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prowa-
dzenia zajęć artystycznych. W ramach dofinansowania przeprowadzono 80 godzin warsztatów, 
zorganizowano 3 wystawy prac oraz 3 spektakle. Prace stworzone podczas zajęć zostały przed-
stawione na wystawie, natomiast kukiełki były rekwizytami podczas spektakli teatrzyka lalek. 

 D „Aktywizacja społeczności lokalnej Gminy Krasnopol - wyposażenie OKSiR Kra-
snopol”
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krasnopolu

  Wartość całkowita projektu: 29 987,40 
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 19 504,00
  Projekt realizowany w okresie: 10.09.2012-09.04.2013

Celem projektu było uzupełnienie wyposażenia siłowni przy Ośrodku Kultury, Sportu i Re-
kreacji w Krasnopolu Zakupiono: stoły do tenisa, sprzęt do ćwiczeń: wioślarz, stopper, siłownię, 
stojak na gryfy, ciężary, ławkę wielofunkcyjną oraz bieżnię. Aktualnie siłownia jest dla mieszkań-
ców idealnym miejscem do wysiłku fizycznego i utrzymywania formy. 

 D „Kino plenerowe na Sejneńszczyźnie”
Stowarzyszenie „Kraina Czarnej Hańczy”

  Wartość całkowita projektu: 31 516,01
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 24 316,01
  Projekt realizowany w okresie: 31.07.2012-13.09.2013

W ramach projektu zakupiono kompletny zestaw do plenerowej projekcji filmów: mobilny 
ekran, przyczepkę samochodową, namiot, który może pełnić funkcję sali kinowej oraz pozostałe 
wyposażenie. Organizacja seansów filmowych podniosła atrakcyjność rekreacyjną i turystyczną 
Sejneńszczyzny, oferując pierwszą tego typu atrakcję na terenie powiatu sejneńskiego. Łącznie 
wyświetlono kilkanaście pokazów filmowych w Gminie Giby, Krasnopol, Puńsk oraz Sejny. 

 D „Kompleksowo i wygodnie - wypoczynek w Puńsku”
Biruta Teresa Wojczulis

  Wartość całkowita projektu: 30 027,00
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 23 344,39
  Projekt realizowany był w okresie: od 31.07.2012 - 11.06.2013 

Celem projektu było zwiększenie atrakcyjności oraz promocja gminy Puńsk. Dzięki dofinan-
sowaniu zmodernizowano kwaterę agroturystyczną, urządzając pomieszczenie typu lobby oraz 
odnowiono urządzenia sanitarne. Szczególną atrakcją tejże kwatery agroturystycznej, stała się 
wybudowana sauna fińska, która cieszy się zainteresowaniem pośród turystów. Ponadto wyda-
no folder promujący walory turystyczne gminy Puńsk. 
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 D „Śpiewać każdy może”
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Berżnicko – Zelwiańskiej

  Wartość całkowita projektu: 31 682,47
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 24 984,35
  Projekt realizowany był w okresie: 31.07.2012 - 30.10.2013 

Został założony zespół ludowy „POBERŻANY”- umożliwiający zaktywizowanie mieszkańców. 
Celem wspólnych, organizowanych spotkań było otarcie z kurzu starych piosenek i przyśpie-
wek, lekcje śpiewu i ogólne przygotowanie na występy sceniczne. Członkowie zespołu korzy-
stali z zakupionego sprzętu muzycznego, uczestniczyli w 140 godzinnych warsztatach grania 
na instrumentach, emisji głosu, ćwiczeń z dykcji, układów na scenie oraz wyobraźni muzycznej. 
Efekty wspólnej pracy mieszkańców zostały uwiecznione w nagranym teledysku. Do dzisiaj ze-
spół ludowy „Poberżyny” uświetnia swoimi występami lokalne uroczystości. 

 D „Teatr w Smolanym Dębie”
Aleksandra Jegorow

  Wartość całkowita projektu: 30 414,88
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 23 311,49
  Projekt realizowany był w okresie: 31.07.2012- 26.09.2013 

Zrealizowany projekt polegał na odnowieniu i wyremontowaniu stodoły, adoptując ją pod 
teatr. W ramach finansowania zakupiono scenę, stoły oraz ławeczki. Nowopowstały teatr „stodo-
lany” wystawił spektakl o tematyce ludowej i edukacyjnej, w którym wzięli udział mieszkańcy 
okolicznych miejscowości. Aktualnie pracownia teatralna stanowi dodatkową atrakcję kwatery 
agroturystycznej Pani Aleksandry Jegorow, przyciągając rzesze turystów. 

 D „Podniesienie, jakości usług w gospodarstwie agroturystycznym ‘Kalinowy Gaik’”
Szymczyk Kalina

  Wartość całkowita projektu: 44 980,31
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 25 000,00
  Projekt realizowany w okresie: 13.03.2013- 31.03.2014 r.

W ramach projektu został wyremontowany domek oraz odnowiono i dokupiono jego wy-
posażenie. Dodatkową atrakcją kwatery agroturystycznej stał się odnowiony pomost nad ma-
lowniczym jeziorem Wiłkokuk. Promocją obiektu i regionu były ulotki oraz tabliczki informacyj-
ne. Modernizacja kwatery uatrakcyjniła ofertę turystyczną Sejneńszczyzny. 

 D „Podniesienie, jakości świadczonych usług w agroturystyce ‘U Krzysztofa’”
Dąbrowski Krzysztof

  Wartość całkowita projektu: 25 707,40 
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 20 560,00
  Projekt realizowany w okresie: 14.02.2013-30.05.2014 

W ramach projektu doposażono rodzinne miejsca odpoczynku i relaksu istniejącej kwatery 
agroturystycznej. Zakupiono altanę i grill ogrodowy, sprzęt wodny w postaci: łodzi, kajaków i 
rowerów wodnych oraz stworzono bezpieczny zakątek dla dzieci: plac zabaw. Zrealizowane in-
westycje w sposób pozytywny wpłynęły na atrakcyjność turystyczną obiektu i regionu.
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 D Stowarzyszenie Krusznia
„Akademia Kruszni 2013”

  Wartość całkowita projektu: 31 440,66 
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 24 696,56
  Projekt realizowany był w okresie: 15.02.2013-30.06.2014

Akademia Kruszni 2013 to cykl spotkań warsztatowych skierowanych do młodzieży. Warsz-
taty były zrealizowane w kilku miejscowościach na terenie Powiatu Sejneńskiego. Zorganizo-
wano trzydniowe spotkanie warsztatowe oraz akcję kolędniczą. W trakcie warsztatów zostało 
zaaranżowano spotkanie poświęcone tradycji kolędowania Bożonarodzeniowego polegające 
na nauce kolęd, pastorałek, oracji oraz innych elementów tego zwyczaju. Oprócz warsztatów 
muzycznych przeprowadzonych w grupach instrumentalnych, wokalnych i tanecznych odbyło 
się kolędowanie bożonarodzeniowe - akcja kolędnicza z przygotowaną w trakcie warsztatów 
młodzieżą. Odwiedzono w sumie około 40 domów w kilku miejscowościach z regionu Suwalsz-
czyzny (Zelwa, Dubowo, Berżniki, Stanowisko). 

 D „Kultywowanie tradycji ludowych w Gminie Krasnopol”
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krasnopolu

  Wartość całkowita projektu: 32 072,00
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 20 947,20
  Projekt realizowany był w okresie: 15.02.2014-12.03.2014

W ramach projektu zostały zrealizowane warsztaty muzyczne, rzeźbiarskie oraz rękodzieła, - 
które były skierowane szczególnie do młodzieży z gminy Krasnopol. Głównym założeniem ope-
racji była współpraca międzypokoleniowa: dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i dobrą radą 
w kultywowaniu tradycji ludowej przez następne pokolenia. Efekty pracy wykonane w trakcie 

warsztatów zostały udokumentowane na nagranej płycie. 

 D „Wypocznij w Oszkiniach - zwiększenie atrakcyjności ośrodka wypoczynkowego 
„VALDI”
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „VALDI” Krakowski Waldemar Kazimierz

  Wartość całkowita projektu: 29 060,39
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 22 734, 72
  Projekt realizowany w okresie: 15.02.2013 - 19.05.2014

W ramach projektu wykonano altanę wypoczynkową z elementami ludowymi i plac zabaw 
dla dzieci, z ślizgawką. Wykonano również ścieżkę z kamienia prowadzącą na plażę, na której 
znajduje się zakupiony pływający pomost. W ten sposób zagospodarowane otoczenie obiektu 
uatrakcyjnia ofertę wypoczynku przyjeżdżającym, szczególnie dla rodzin z dziećmi i osób zain-
teresowanych sztuką ludową. Dzięki finansowaniu wydano również folder promujący atrakcje 
turystyczne oraz oferty innych kwater Sejneńszczyzny. 

 D „Portal tematyczny ‘Poznaj Sejneńszczyznę’”
LikeApps Małgorzata Miszkiel

  Wartość całkowita projektu: 27 000,00
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 21 600,00
  Projekt realizowany w okresie: 19.03.2013-30.09.2014

W ramach projektu został utworzony portal „Poznaj Sejneńszczyznę”. Turyści na stronie maja 
dostęp do informacji o regionie, bazy danych: miejsc noclegowych, restauracjach i regionalnej 
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kuchni. Portal tematyczny „Poznaj Sejneńszczyznę” stanowi wyczerpujące kompendium wiedzy 
o infrastrukturze turystycznej regionu. Wystarczy wejść na stronę internetową: www.sejnensz-
czyzna.com

 D „Remont świetlicy parafialnej w Puńsku”
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Puńsku

  Wartość całkowita projektu: 31 054,35 
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 24 816,00 
  Projekt realizowany w okresie: 14.02.2013 - 17.05.2014 

W ramach projektu dokonano modernizacji budynku świetlicy parafialnej w Puńsku. W reali-
zację prac zaangażowało się wolontaryjnie wielu mieszkańców, których wspólny wysiłek odniósł 
sukces w postaci pięknego miejsca przeznaczonego na spotkania lokalnej społeczności. Uro-
czysta inauguracja świetlicy również odbyła się dzięki dużej aktywności mieszkańców. Zorga-
nizowany koncert gry na instrumentach i śpiewu były fenomenalnym zwieńczeniem projektu. 

 D „Mobilny przewodnik turystyczny po Sejneńszczyźnie”
Like Apps Małgorzata Miszkiel

  Wartość całkowita projektu 29 450,60
  Wartość otrzymanego dofinansowania 23 560,48 
  Projekt realizowany w okresie: 21.10.2013-28.11.2014

Celem projektu było utworzenie mobilnego przewodnika po Sejneńszczyźnie. Umożliwia 
on turystom znajdującym się w okolicy znaleźć ciekawe atrakcje oraz miejsca, które warto zoba-
czyć. Aplikacja, którą należy ściągnąć na urządzenie mobilne, zawiera interaktywną mapę regio-
nu, szlaki turystyczne oraz bazę danych ciekawych miejsc Sejneńszczyzny, które warto odwie-
dzić. Program mieści w sobie zarówno propozycje turystyczne dla osób aktywnych jak i również 
rodzin spędzających spokojne wakacje. Ponadto aplikacja jest bezcenna w tworzeniu własnego, 
indywidualnego szlaku odkrywania uroków Sejneńszczyzny. 

 D „Przez współczesność do historii - warsztaty z festynem w Gminie Krasnopol”
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Krasnopolu

  Wartość całkowita projektu: 46 550,00
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 32 686,40 zł
  Projekt realizowany w okresie: 18.09.2013-30.09.2014

Finalnym celem projektu był wzrost świadomości historycznej mieszkańców. Żywą lekcję 
historii stanowiły poprowadzone warsztaty z sztuk walki. Mieszkańcy mogli na nich poznać 
podstawowe elementy umiejętności walki z wykorzystaniem broni białej i replik historycznego 
uzbrojenia. Zwieńczeniem warsztatów był festyn, w którym uczestniczyli mieszkańcy Krasnopo-
la, okolicznych wsi oraz liczni turyści. Zebrani nie tylko zobaczyli widowiskową potyczkę zaaran-
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żowaną przez uczestników warsztatów, ale również posłuchali twórczości lokalnych zespołów, 
degustowali potrawy regionalne i oglądnęli pokaz sztucznych ogni. 

 D „Aktywny wypoczynek w Smolanym Dębie.”
Aleksandra Adela Jegorow 

  Wartość całkowita projektu: 42 435,81
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 33 943,64
  Projekt realizowany w okresie: 14.01.2014 - 21.11.2014

Dofinansowanie pozwoliło Pani Aleksandrze Jegorow zaoferować turystom odwiedzają-
cym jej gospodarstwo agroturystyczne nową formę aktywnego spędzania czasu. Dzięki realiza-
cji projektu został zakupiony sprzęt do aktywnego wypoczynku nad wodą (kajaki, rower wodny, 
przyczepa do kajaków) oraz sprzęt sportowy (rowery szosowe, trekkingowe i górskie). 

Rozszerzenie oferty turystycznej o nowe możliwości spędzania wolnego czasu uatrakcyjniło 
ofertę kwatery agroturystyczną i region Sejneńszczyzny.

 D „Modernizacja schroniska dla pielgrzymów w Krasnopolu.”
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Krasnopolu

  Wartość całkowita projektu: 61 500,00
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 49 200,00
  Projekt realizowany w okresie: 14.01.2014-23.03.2015

W ramach projektu zmodernizowano schronisko dla pielgrzymów odwiedzających Kościół 
p.w. Przemienienia Pańskiego w Krasnopolu. Wyremontowane miejsce odpoczynku i relaksu, 
przyciągając pielgrzymów, uatrakcyjnia i rozpowszechnia ofertę turystyczną Sejneńszczyzny. 

 D „Turystyka wiejska szansą na rozwój Sejneńszczyzny”
Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia

  Wartość całkowita projektu: 62 500,00
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 40 000,00
  Projekt realizowany w okresie: 26.02.2014 - 29.12.2014 

Umożliwienie mieszkańcom Sejneńszczyzny nabycie i uzupełnienie wiedzy z zakresu orga-
nizacji turystyki wiejskiej stanowiło główne zamierzenie realizowanej operacji. W ramach pro-
jektu zorganizowano cykl 4 szkoleń dla miejscowej ludności między innymi: z zakresu wymo-
gów formalno-prawnych, z prowadzenia działalności agroturystycznej, warsztatów kulinarnych, 
warsztatów rzemieślniczych i multimedialnych. Łącznie przeprowadzono aż 576 godzin zajęć. 
Uczestnictwo w szkoleniach pozwoliło mieszkańcom Sejneńszczyzny na nabycie wiedzy z pro-
cesu uatrakcyjnienia oferty turystycznej regionu.
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 D „Ścieżka zdrowia”
Irmina Norwa 

  Wartość całkowita projektu: 32 865,60 
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 25 000,00
  Projekt realizowany w okresie: 06.02.2014-30.09.2014 

Realizacja projektu miała na celu uatrakcyjnienie oferty gospodarstwa agroturystycznego za 
pomocą zróżnicowania możliwości spędzania wolnego czasu. W ramach dofinansowania zaku-
piono i zamontowano siłownię zewnętrzną- wyspecjalizowany sprzęt sportowy dla osób, które 
nawet podczas wakacji nie chcą wypaść z formy. Nowopowstała i unikatowa forma aktywnego 
wypoczynku będzie przyciągać osoby przyjeżdżające na Sejneńszczyznę. 

 D „Zdrowie i kondycja dzięki hipoksji”
Krzysztof Gajdziński

  Wartość całkowita projektu: 29 274,00
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 15 680,00
  Projekt był realizowany w okresie: 13.01.2014 - 19.03.2015

Hipoksja jest metodą sztucznego wywoływania pozytywnych efektów treningu górskiego 
na terenach nizinnych. Zakupiony w ramach dofinansowania namiot i generator hipoksyjny z 
powodzeniem zastępuje ćwiczenia wysokościowe, umożliwiając przy tym dostęp do dotych-
czas nieosiągalnego sprzętu sportowego na Sejneńszczyźnie. 

 D „Turystyka konna w gospodarstwie agroturystycznym „KONIE NAD MARYCHĄ”
Anna Miszkiel

  Wartość całkowita projektu: 30 920, 97
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 24 736,00
  Projekt realizowany w okresie: 01.09.2014-31.12.2014

W ramach projektu powstała kolejna atrakcja turystyczna na terenie Sejneńszczyzny. Go-
spodarstwo agroturystyczne „Konie nad Marychą” oferuje możliwość jazdy konnej w odpowied-
nich warunkach, bowiem w wyniku dofinansowania zmodernizowano stajnię, zaadaptowano 
teren do jazdy konnej oraz zakupiono sprzęt jeździecki. Jazda konna – aktywny wypoczynek w 
zgodzie z naturą – stanowi esencję przyrodniczych walorów Sejneńszczyzny.

 D „Wozem po Sejneńszczyźnie”
Anna Miszkiel 

  Wartość całkowita projektu: 30 206 64 
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 24 165, 31
  Projekt był realizowany w okresie: 13.01.2014 - 31.12.2014 

Celem projektu było powstanie atrakcji turystycznej umożliwiającej przejażdżkę wozem 
konnym po regionie. W sposób ciekawy i niespotykany można obejrzeć okolicę z innej strony, w 
innych warunkach, bardziej przyjaznych dla otoczenia. Podczas przejażdżki istnieje możliwość 
podejrzenia przyrody i zwierząt zamieszkujących region. 
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 D „Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację wydarzeń promocyjnych 
na terenie powiatu sejneńskiego”
Powiat Sejneński 

  Wartość całkowita projektu: 34 339,78
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 17 181,30
  Projekt realizowany w okresie: 11.08.2014 - 27.03.2015

W ramach projektu został zrealizowany maraton „Pogranicze z Gaładusią” na terenie powiatu 
sejneńskiego. Mieszkańcy wzięli czynny udział w organizacji maratonu: w przygotowaniu logi-
stycznym, wytyczeniu trasy oraz w reklamowaniu tego wydarzenia. W efekcie wspólnej pracy 
impreza przyciągnęła ok. 500 zainteresowanych kolarstwem. Dzięki dofinansowaniu zostały za-
kupione materiały promocyjne, które rozprzestrzeniły informację o planowanej imprezie maso-
wej oraz nagrody dla laureatów.

 D „Lawendowe pole”
Wołongiewicz Danuta 

  Wartość całkowita projektu: 29 377,23
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 23 615,20
  Projekt realizowany w okresie: 11.08.2014 – 31.03.2015

W ramach operacji powstało „Lawendowe pola”, czyli gospodarstwo agroturystyczne, w 
którym gospodarze wtajemniczają chętnych w zdrowotne i kosmetyczne właściwości lawendy. 
Dzięki dofinansowaniu zakupiono rowery do aktywnego wypoczynku, plac zabaw, elementy 
wyposażenia ogrodu oraz altanę, w której będą prowadzone warsztaty z uzyskiwania olejków 
zapachowych i miodu z kwiatów lawendy. Nowopowstałe gospodarstwo agroturystyczne, 
dzięki przyznanym środkom, zostało wyposażone w podstawową infrastrukturę turystyczną do 
przyjmowania przyjeżdżających, zainteresowanych nie tylko pięknem Sejneńszczyzny, lecz rów-
nież naturalnymi produktami pochodzenia roślinnego.

 D „Dni Puńska – Zielna 2014”
Gmina Puńsk

  Wartość całkowita projektu: 36 250,88
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 24 165,66
  Projekt realizowany w okresie: 07.08.2014 – 27.02.2015

W ramach projektu odbyły się „Dni Puńska – Zielna 2014” w dniach 15-17 sierpnia- festyn 
dla mieszkańców okolicznych miejscowości oraz turystów przebywających na terenie Sejneńsz-
czyzny. Zorganizowano jarmark rękodzieła ludowego przy Kościele w Puńsku, Festiwal Folklo-
rystyczny „Suverpiau linelj” na placu przy Kościele w Puńsku oraz koncerty zespołów ludowych. 
Głównym celem operacji było promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego 
oraz kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów. Przedsięwzięcie to przyczyni-
ło się do wzrostu atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionu. 
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 D „Utworzenie miejsca relaksu i odpoczynku dla całej rodziny w gospodarstwie 
agroturystycznym”
Janczewska Aneta 

  Wartość całkowita projektu: 60 270,00
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 48 216,00
  Projekt realizowany w okresie: 11.08.2014-30.03.2015

W ramach projektu rozszerzono ofertę turystyczną gospodarstwa agroturystycznego, o 
specjalnie utworzone miejsce relaksu i odpoczynku na świerzym powietrzu dla całej rodziny. 
Wybudowana altana, plac zabaw oraz wędzarnia ryb będzie przyciągać turystów nastawionych 
na pobyty rodzinne, ale i również miłośników naturalnie wędzonej ryby.

 D „Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy Krasnopol przy ul. Wojska Polskiego 4”
Gmina Krasnopol 

  Wartość całkowita projektu: 27 060,00
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 17 660,00
  Projekt realizowany w okresie: 06.08.2014 - 13.03.2015

Został utwardzony plac przy Urzędzie Gminy Krasnopol. Wyłożenie 204 m2 placu kostką bru-
kową wpłynęło w sposób pozytywny na wizerunek miejscowości, jak i również na bezpieczeń-
stwo i komfort mieszkańców w poruszaniu się po miejscowości. 

 D „Aktywny wypoczynek w Głębokim Brodzie”
Myszczyński Bogdan 

  Wartość całkowita projektu: 36 516,30
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 29 219,88
  Projekt realizowany w okresie: 11.08.2014-08.01.2015

Głównym celem operacji było podniesienie atrakcyjności kwatery agroturystycznej i regio-
nu. W ramach dofinansowania zakupiono kajaki, wiosła, kamizelki asekuracyjne oraz przyczepę 
do przewozu sprzętu wodnego. Dzięki przyznanym środkom, oferta gospodarstwa agrotury-
stycznego „U Bociana” została poszerzona o nowe formy aktywnego wypoczynku nad wodą. 

 D „Podniesienie jakości świadczonych usług w agroturystyce w Sumowie”
Bernatowicz Teresa

  Wartość całkowita projektu: 42 700,00
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 34 160,00
  Projekt realizowany w okresie: 08.08.2014-23.03.2014

Celem operacji było podniesienie standardu świadczonych usług agroturystycznych. W ra-
mach projektu została zakupiona trampolina służąca dla dzieci do zabawy. Wybudowano altanę, 
grill oraz wiatę dla turystów odwiedzających agroturystykę. Ponadto zagospodarowano teren 
wokół domu i kupiono sprzęt sportowy. Doposażenie istniejącej kwatery agroturystycznej pod-
niesie atrakcyjność turystyczną Sejneńszczyzny. 
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 D „Modernizacja poddasz na pokoje gościnne w Domu Agroturystycznym” 
Mirosław Żur

  Wartość całkowita projektu: 39 339,42
  Wartość otrzymanego finansowania 31 471,54
  Projekt realizowany w okresie: 08.08.2014-25.03.2015

Celem projektu było przekształcenie poddasza na pokoje gościnne w gospodarstwie agro-
turystycznym. Remont i wyposażanie łazienek na poddaszu przyczyni się do poprawy bytowej 
turystów korzystających z usług turystycznych w kwaterze agroturystycznej. W wyniku realizacji 
operacji polepszą się warunki dla turystów przyjeżdżających na Sejneńszczyznę. 

 D „Warsztaty kulinarne w Gminie Krasnopol”
OKSiR w Krasnopolu

  Wartość całkowita projektu: 14 018,00
  Wartość otrzymanego dofinansowania: 9 117,87
  Projekt był realizowany w okresie: 06.08.2014-26.03.2015

Celem projektu był wzrost poziomu integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców Gminy 
Krasnopol. Zorganizowanie warsztatów kulinarnych prowadzonych przez cenionego i znanego 
kucharza -Marcina Budyka umożliwiło mieszkańcom wypromowanie ich tradycji kulinarnej. W 
ramach projektu zakupiono sprzęt AGD oraz akcesoria kuchenne niezbędne do przygotowywa-
nia potraw. Kursanci warsztatów przyrządzali dania obiadowe i przystawki pod czujnym okiem 
szefa kuchni. Każde zajęcia kończyły się wspólną degustacją wykonanych dań. Podczas ostatnie-
go dnia warsztatów, efekty kulinarnych zmagań uczestników, ocenili przybyli mieszkańcy gminy 
Krasnopol.

 D Konserwacja zabytkowej rzeźby św. Agaty
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Krasnopolu

  Wartość całkowita projektu: 28 260,00
  Wartość otrzymanego finansowania: 22 608,00
  Projekt realizowany w okresie: 08.08.2014-25.03.2015

Celem operacji było ratowanie i zachowanie dziedzictwa kulturowego, dzięki przywróceniu 
do używalności lokalnego dzieła sztuki, jakim jest zabytkowa rzeźba św. Agaty. Dziewiętnasto-
wieczna rzeźba jest jednym z najcenniejszych obiektów dzieł sztuki znajdujących się w regionie. 
Ponadto Sejneńszczyzna, dzięki zachowawczej konserwacji figury, wzbogaci się o nowa atrakcję 
turystyczną, która będzie udostępniania zwiedzającym. Nowa oferta na mapie turystycznej re-
gionu wpłynie pozytywnie na poprawę, jakości życia czerpiących dochód z turystyki mieszkań-
ców Krasnopola i całej Sejneńszczyzny. 
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Zarząd Stowarzyszenia:
1. Grzegorz Łucznik – Prezes

2. Waldemar Domański – Wiceprezes

3. Robert Wiaktor – Wiceprezes

4. Mariusz Smoliński – Sekretarz

5. Karol Jachimowicz – Skarbnik

6. Teresa Bernatowicz – Członek Zarządu

7. Alicja Dąbrowska – Członek Zarządu

8. Dariusz Łostowski – Członek Zarządu

9. Agnieszka Kujawska – Członek Zarządu

Skład Rady
1. Liszkowski Witold 

2. Skindzier Jan 

3. Kramnicz Jan 

4. Stankiewicz Józef Ryszard

5. Ryszard Grzybowski I Przewodniczący Rady

6. Szturgulewski Andrzej II Przewodniczący Rady

7. Szypiłło Marian

8. Niedziejko Elżbieta Dorota

9. Bobin Bożena Ewa

10. Cichocki Miłosz 

11. Miszkiel Józef

12. Klimasara Teresa 

13. Miszkiel Dorota

14. Marcinkiewicz Danuta Bożena

15. Biruta Danuta Virakas

Komisja Rewizyjna:
1. Józef Chrapowicki – Przewodniczący

2. Marek Tyczkowski – Członek komisji

3. Bogumiła Kanoza Jegorow – Członek komisji
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