Nasze Publikacje
Aby uzyskać podgląd do publikacji w wersji elektronicznej należy kliknąć w wybrane zdjęcie. Ze względu na
pojemność plików ładowanie treści może potrwać kilka minut.

Gazeta ukazuje się raz w miesiącu. Porusza tematy związane z
powiatem hajnowskim: znaleźć tu można relacje z prac samorządu,
wydarzeń i zapowiedzi. Zapraszamy do lektury.
Rok 2018
Z lekturą poradnika przekonacie się że Puszcza kusi bioróżnorodnością o
każdej porze roku, poznacie jej mieszkańców i zobaczycie, że głęboko w
łęgach i olsach kryją się najprawdziwsze przyrodnicze skarby - a niektórych
nie spotkacie nigdzie indziej! Ale opowieść o Puszczy to także niekończące
się pasmo legend, zdarzeń historycznych i dat, a wśród zacisznych leśny
mateczników ma się dobrze wielowątkowa kultura i tradycja – stąd lektura
odkryje przed Czytelnikiem bogatą historię oraz podlaską kulturę.
ROK 2017
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informację o atrakcjach turystycznych, namiary na biura turystyczne,
wypożyczalnie sprzętu i punkty informacji turystycznej oraz opisy
szlaków – rowerowych, pieszych, nordic walking, questowych, ścieżki
edukacyjne. Ale to nie wszystko – niezbędnik turysty podpowie, gdzie
można zjeść oraz zanocować. Publikacja dostępna jest w Starostwie
Powiatowym w Hajnówce (pok. nr 4) oraz w Biurze Lokalnej Organizacji
Turystycznej Region Puszczy Białowieskiej (punkt informacji turystycznej,
ul. 3 Maja 45, Hajnówka). Z kolei mobilnych Czytelników zachęcamy do
elektronicznej wersji.

ROK 2015
Czy wiesz, że historia ochrony Puszczy Białowieskiej sięga 600 lat? A to, że
Puszcza Białowieska to królestwo grzybów tak rozległe, że do dziś nie znamy
wszystkich gatunków? Te i wiele innych informacji znajdziemy w
„Poradniku młodego miłośnika puszczy”. Publikacja ma charakter
edukacyjny – odkrywa przed czytelnikiem sekrety i sekreciki Puszczy
Białowieskiej, znane głównie przyrodnikom oraz pasjonatom lokalnej historii
i przyrody. Książka to prawdziwe kompendium wiedzy– znajdziemy w niej
ciekawostki dotyczące życia leśnych mieszkańców, form ochrony przyrody
oraz historii Puszczy Białowieskiej. Ponadto czytelnik zostanie zaopatrzony w
cenne wskazówki mówiące o tym, jak należy zachowywać się będąc w lesie.
Dowiedz się o czym szumią puszczańskie zagajniki!

Informator turystyczny „Region Puszczy Białowieskiej” to
kompendium wiedzy o regionie – znajdziemy w nim wszystko, co każdy
turystyka powinien wiedzieć – przydatne adresy (m.in. baza noclegowa i
gastronomiczna, punkty it, obiekty sakralne, miejsca ogniskowe,
wypożyczalnie sprzętu) wykaz atrakcji turystycznych, opis szlaków –
rowerowych, pieszych, nordic walking, questowych, turystycznych, a
wszystko to opatrzone kolorowymi zdjęciami i szczegółowym opisami.

Na terenie Puszczy Białowieskiej wytyczono 3 Parki: Nordic Walking Park
,,Kraina Puszczy i Żubra” (w okolicy Hajnówki), ,,Nordic Walking Park
,,Białowieża” oraz Nordic Walking Park ,,Kraina dobrych wiatrów” (w
gminie Narewka) – to 154 km znakomitych i czytelnie oznakowanych
tras, które sprawdzają się również jako trasy narciarskie. Poznasz je
wszystkie z folderem „Nordic Walking Park w regionie Puszczy
Białowieskiej”. Publikacja opatrzona została czytelnymi mapkami z
opisem poszczególnych tras, zawiera również praktyczne wskazówki
m.in. opis techniki chodzenia z kijami oraz wypożyczalnie sprzętu. `

Region Puszczy Białowieskiej oplata sieć szlaków rowerowych, które
umożliwiają odkrycie tajemnic i piękna przyrody i kultury. To blisko 500
km przygody. W folderze „Szlaki Rowerowe w regionie Puszczy
Białowieskiej” znajdziemy szczegółowe opisy wszystkich tras
biegnących przez powiat. Ujęte w tekstach ciekawostki prezentujące
poszczególne miejscowości i obiekty turystyczne na szlakach, opatrzone
dodatkowo zdjęciami i mapkami sprawiają, że poradnik warto zabrać w
drogę. Dodatkowym plusem jest zawarty w folderze niezbędnik turysty,
w którym ujęto najważniejsze informacje m.in: kontakt do punktów
informacji turystycznej w poszczególnych gminach a także do lokali
gastronomicznych, obiektów noclegowych i stacji paliw oraz mini
kalendarz imprez.

Folder prezentuje ofertę skierowaną do osób lubiących aktywnie spędzać
wolny czas – w rowerze, kajaku, na wycieczce koleją wąskotorową, na
nartach, pieszo lub nordic walking. A że publikacja opowiada o regionie
Puszczy Białowieskiej, która łączy dwa kraje, to w folderze znajdują się
informacje o atrakcjach czekających na turystów po białoruskiej części lasu.
Ciekawostki o regionie oraz charakterystyka poszczególnych szlaków ujęte
zostały w formie eseju – zwiedzanie regionu z folderem w ręku przypomina
niekończącą się podróż. Ale to nie wszystko – niezbędnik turysty podpowie,
gdzie można wypożyczyć sprzęt oraz zasięgnąć informacji w punktach
informacji turystycznej. Staraniel Lokalnej Organizacji Turystycznej Region
Puszczy Białowieskiej w 2018r. folder ukazał się w nowej odsłonie.

Folder „W sąsiedztwie Puszczy Białowieskiej” to mini- przewodnik
prezentujący najważniejsze atrakcje w poszczególnych gminach na
terenie powiatu hajnowskiego. Informacje zostały uszeregowane w trzech
kategoriach, ponadto bogata szata graficzna oraz wielość zdjęć
sprawiają, że publikacja jest czytelna i miła dla oka.

Region Puszczy Białowieskiej to barwna kraina, pełna atrakcji,
ciekawostek i legend – w folderze „Questnig - wyprawy odkrywców
w Puszczy Białowieskiej” ujętych w rymowanych wierszykach.
Questowe trasy poprowadzą przez gminy powiatu hajnowskiego,
odkrywając przed czytelnikiem ich tajemnice - przykładowo, w Narwi
podążymy śladami królowej Bony, w Narewce odkryjemy historię
żydowskiej społeczności, w Czyżach poznamy charakterystykę
drewnianej architektury, zaś w Hajnówce quest przeniesie nas do
dwudziestolecia międzywojennego, kiedy miasto było prężnie
rozwijającym się ośrodkiem przemysłu drzewnego. A na końcu wędrówki
czeka… skarb! Questing – bawi i uczy jednocześnie. Gra skierowana jest
do wszystkich zainteresowanych – rodzin, dorosłych, dzieci i młodzieży.
To także doskonała propozycja dla szkół i zorganizowanych wycieczek.
Starsze publikacje

Publikacja „Górniańskie łąki” (2010) ukazuje w jak bliskim w
sąsiedztwie cywilizacji stworzonej przez człowieka, trwa inny świat –
łąkowa aglomeracja w okolicy miasta Hajnówka tętni życiem. Z jej
mieszkańcami a także krótką charakterystyką górniańskich łąk zapoznać
się można przy lekturze przewodnika.

Publikacja „Krajobraz Kulturowy regionu Puszczy Białowieskiej”
(2007) kreśli sentymentalny obraz Krainy Żubra, prezentując jej
bogactwo architektoniczne, przyrodnicze i kulturowe.

Przez Powiat Hajnowski biegnie Białowieski Szlak Transgraniczny
spinający Puszczę Białowieską po obu stronach granicy. Z folderem
„Rowerem Białowieskim Szlakiem Transgranicznym” (2008)
poznamy trasę szlaku oraz czekające na rowerzystów atrakcje –
przyrodnicze, kulturowe i nie tylko. W publikacji nie zabrakło również
informacji praktycznych.

Region Puszczy Białowieskiej to nie tylko piękny las. To także unikatowa
kultura, której zalążki sięgają wiele wieków wstecz. Z przewodnikiem
„Archeologiczne zabytki powiatu hajnowskiego” (2008) poznamy
historię badań archeologicznych w regionie, najważniejsze stanowiska
archeologiczne oraz dotychczasowe znaleziska.

Publikacja "Euroregion zatrzymany w kadrze" (2008) to pozycja
albumowa prezentująca samorządy polskie i białoruskie, będące
członkami Stowarzyszenia Euroregionu Puszcza Białowieska.

Publikacja „Kraina Otwartych Okiennic” (2008) prezentuje kulturowe
dziedzictwo regionu wyrażone w bogatym zdobnictwie domów,
górujących nad nimi zabytkowych cerkwi i przydrożnych krzyży
umiejscowionych w pejzażu pól, łąk i lasów przecinanych przez rzekę
Narew. Puszczańskie wsie wyróżnia wyjątkowa architektura, ale w dolinie
rzeki Narew jest ona szczególnie widoczna. Zapraszamy do świata
drewnianej snycerki zamkniętego w sielskim krajobrazie puszczańskiej
wsi.

Dwujęzyczny folder „Jedna Puszcza – przyroda i ludzie” przedstawia
charakterystykę samorządów z powiatu hajnowskiego oraz sąsiadujących
rejonów po białoruskiej stronie, a które współpracują z powiatem.
Uwaga! Ze względu na rok wydania (2004) niektóre dane uległy zmianie.
Tych aktualnych szukaj na stronie www.powiat.hajnowka.pl oraz w
publikacjach z roku 2015r.

