
(1)  

„Krajobraz odczytam jak księgę, lecz muszę się tego nauczyć – dzieje naszej okolicy zapisane w 

naturze – dopiszmy kolejny rozdział” 

– Koło Gospodyń Wiejskich  „Łapianka na obcasach” w Łapach Dębowinie. 

Organizacja dnia wielopokoleniowego, angażującego dzieci, młodzież, osoby starsze i osoby z 

niepełnosprawnościami. Spotkania i warsztaty przybliżające założenia Europejskiej Konwencji 

Krajobrazowej. Inwentaryzacja lokalnych zadrzewień, dokumentacja fotograficzna, porównanie 

ze starymi fotografiami, czytanie krajobrazu. Instruktaż prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych 

drzew. Nasadzenia drzew – różnych gatunków dębów, w nawiązaniu do nazwy miejscowości. 

Ognisko integracyjne. Konkurs plastyczny z nagrodami w postaci drzew. Galeria zdjęć 

wykonanych w ramach projektu – wyeksponowana w strażnicy OSP oraz na facebooku. 

- 40,6 pkt. dotacja 1400 zł. 

(2)  

„Terapeutyczny Sad z nutą artystyczną” 

– grupa nieformalna pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Korycińskiej. 

Zasadzenie 40 drzew owocowych (jabłoni i wiśni), utworzenie sadu – miejsca odpoczynku dla 

osób z niepełnosprawnościami i osób starszych przy Domu Gościnnym w Dzięciołówce. Budowa 

altanki „owocarni” – do odpoczynku, kosztowania owoców, miejsca malowania obrazów do 

Galerii Rękodzieła. Wykonanie – osoby niepełnosprawne pod opieką członków grupy 

nieformalnej. 

- 33,6 pkt. dotacja 1103 zł. 

(3)  

„Audycja radiowa - o czym szumią drzewa” 

– Stowarzyszenie Dyliżans Kulturalny 

Aktorzy Teatru T-3 działającego przy Polskim Związku Niewidomych w Białymstoku przygotują, 

zrealizują i nagrają w studio audycję radiową „O czym szumią drzewa” na podstawie książki 

Petera Wohllebena „Sekretne Życie drzew”. 

- 34,6 pkt. dotacja 1500 zł. 

(4)  

„Drzewo – nie drewno” 

– Fundacja na rzecz budowy otwartego społeczeństwa ONI – TO MY. 

Cykl spotkań w Dubiczach Cerkiewnych i Hajnówce z antropologiem kultury i dendrologiem w 

tematach: drzewa w literaturze, mitologii, folklorze, w medycynie ludowej. Quiz i konkurs o 

pielęgnacji drzew i krzewów. Warsztat pielęgnacji drzew i krzewów. Punkt informacyjny o roli 

drzew w krajobrazie podczas Festynu Ekologicznego 

- 31,6 pkt. dotacja 1500 zł. 

(5)  

„Drzewa wysokie…” 

– grupa nieformalna S.O.S. pod patronatem Stowarzyszenia Przyjaciół V LO w Białymstoku. 

Wyjazd młodzieży do Parku Leśnego w Poczopku – Silvarium – wykład pracowników naukowych i 

leśników, zwiedzanie obiektów, pomników przyrody, i In. Nasadzenia drzew w Białymstoku na 

terenach publicznych we współpracy z osiedlowym przedszkolem, Domem Opieki Społecznej, 

Domem Dziecka, Spółdzielnią/Wspólnotą Mieszkaniową 

- 29,8 pkt. dotacja 1500 zł. 

  



(6)  

„Bioróżnorodność w mieście” 

– Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody. 

Wysianie nasion 40 gatunków traw i kwiatów na terenie parków i terenów zielonych w 

Hajnówce. Utworzenie ok. 30 stanowisk grzybów dobranych do konkretnych siedlisk w 

sąsiedztwie odpowiednich gatunków drzew. 

- 29,0 pkt. dotacja 1500 zł. 

(7)  

„Integracyjny rajd rowerowy Rowerem do lasu” 

– Stowarzyszenie Eskapada. 

Organizacja i przeprowadzenie rajdu rowerowego po Puszczy Knyszyńskiej, którego uczestnicy 

odwiedzą arboretum w Kopnej Górze, spotkają się z leśnikami którzy przeprowadzą 

prezentację/szkolenie, odwiedzą miejsca w których prowadzone są zabiegi pielęgnacyjne drzew. 

Około 30% uczestników rajdu będą stanowić osoby z dysfunkcją wzroku wraz z opiekunami 

(rowery tandemy). 

- 28,6 pkt. dotacja 1300 zł. 

(8)  

„List do drzewa” 

– Fundacja Kto Mi Dał Skrzydła. 

Terenowe aktywne zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych w ogrodzie Żłobka Aniołek Mini 

Montessori w Białymstoku. Zasadzenie drzewa. obserwacja jego wzrostu i rozwoju.  

- 28,0 pkt. dotacja 1400 zł. 

(9)  

„Puszczyki kochają drzewa i dbają o nie” 

– Fundacja trzy czte ry! 

Zajęcia w bazie terenowej Przedszkola leśnego „Puszczyk” i Szkoły Leśnej „Puszczyk”: warsztaty o 

drzewach typowych dla regionu, warsztaty rękodzieła, nasadzenia drzew, pielęgnacja i 

obserwacja rozwoju drzew.  

- 26,8 pkt. dotacja 1400 zł. 

(10)  

„Ochrona kasztanowców poprzez eliminacje szrotówka w starym parku w Krynkach” 

- grupa nieformalna pod patronatem Fundacji Dzika Polska, Teremiski. 

Poprawa kondycji kasztanowców poprzez zmniejszenie liczebności szrotówka kasztanowiaczka w 

obrębie zabytkowego założenia parkowego w Krynkach, poprzez instalację pułapek 

feromonowych. 

- 26,6 pkt. dotacja 1397 zł.  

 


