Stowarzyszenie "Królewski Gościniec Podlasia"
Idea powołania partnerstwa powstała w 2006 roku z inicjatywy
samorządów gmin Dobrzyniewa Dużego i Krypna. W styczniu 2006 roku
odbyły się warsztaty gminne dla lokalnych liderów. W spotkaniach brało udział
czterdziestu przedstawicieli trzech sektorów zaangażowanych w budowanie
partnerstwa: samorządowego, biznesowego i społecznego. W trakcie wspólnych
prac opracowano statut stowarzyszenia, oraz przygotowano Zintegrowaną
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Obszarów
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Na

konferencji

podsumowującej prace Partnerstwa, w dniu 4 lutego 2006 r. powołano do życia
Stowarzyszenie „Królewski Gościniec Podlasia”. Następnie Grupa zdecydowała
o przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach II Schematu
LEADER+. Projekt ostatecznie uzyskał akceptację FAPA i w 2007 roku
przystąpiono do realizacji zaplanowanych przez zadań.
W celu rozszerzenia obszaru LGD i wzmocnienia Partnerstwa w roku
2007 podjęto rozmowy z sąsiednimi gminami, które jeszcze nie uczestniczyły w
inicjatywie LEADER+. Ostatecznie chęć przystąpienia do Stowarzyszenia
„Królewski Gościniec Podlasia” wyraziły dwie gminy: Jasionówka i Knyszyn.
Obecnie do Stowarzyszenia ”Królewski Gościniec Podlasia” należy 64
członków reprezentujących wszystkie sektory. Członkami są:
 osoby prawne: Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Jasionówka, Gmina
Knyszyn i Gmina Krypno,
 60 osób fizycznych - przedstawicieli instytucji publicznych, społecznych
oraz podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie gmin
należących do stowarzyszenia.

Swoim działaniem Stowarzyszenie obejmuje spójny obszar powierzchni
499 leżący w centrum województwa podlaskiego zamieszkały przez blisko
20.000 mieszkańców. Znajduje się tu 76 miejscowości, w tym jedno miasto –
Knyszyn.
W powiecie monieckim graniczy z gminami Trzcianne, Mońki, Jaświły, w
powiecie sokólskim z gminą Korycin, w powiecie białostockim z gminami
Czarna Białostocka, Wasilków, Choroszcz, Tykocin oraz z powiatem grodzkim
miasta Białystok.

Na obszarze LGD przecinają się ważne dla regionu szlaki komunikacyjne.
Przebiegają tędy drogi krajowe 8 i 65, zelektryfikowana linia kolejowa relacji
Białystok-Ełk oraz drogi wojewódzkie. Planowany jest również przebieg trasy
szybkiego ruchu VIA BALTICA.
Teren działania Lokalnej Grupy Działania „Królewski Gościniec Podlasia”
jest obszarem o bardzo bogatej historii i kulturze. Do tej pory mieszkańcy
regionu szczycą się zainteresowaniem i miłością, jaką okazywał im Król
Zygmunt August. "Czasy Zygmuntowskie" były złotym wiekiem dla regionu.
Do tych czasów nawiązuje właśnie nazwa Stowarzyszenia „Królewski

Gościniec Podlasia”, jako pamiątka „królewskich” czasów regionu. Istnieją
liczne pamiątki kultury materialnej i niematerialnej z tamtych czasów. Z
dawnych czasów pochodzą też barwne legendy o Królu Zygmuncie Auguście,
Barbarze Radziwiłłównie, mistrzu Twardowskim.
Drugim elementem znacząco wpływającym na specyfikę obszaru są jej
bogate zasoby przyrodnicze. Znaczne tereny LGD porastają lasy Puszczy
Knyszyńskiej wchodząc w skład Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej
im. Witolda Sławińskiego, a w większym jeszcze zakresie tworząc jej otulinę.
Od strony północnej teren LGD wchodzi w bezpośredni kontakt z obszarem
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Biebrzański Park Narodowy połączony jest z kolei przez Obszar Chronionego
Krajobrazu Doliny Narwi – teren z mało zniekształconym o wysokich walorach
krajobrazem naturalnym. Przez teren objęty niniejszym opracowaniem
przebiegają liczne korytarze ekologiczne a dodatkowo obszar działania LGD
objęty jest Siecią Natura 2000. Dla turystów ciekawe może być dodatkowo
występowanie licznych interesujących form geomorfologicznych takich jak:
sandry, kemy, ozy, doliny rzeczne, wydmy.
Ponad 95% ilości ogółu podmiotów gospodarki narodowej na terenie
działania Stowarzyszenia stanowi sektor prywatny. Największa ich ilość
znajduje się w Gminie Dobrzyniewo Duże, a najmniejsza w Gminie Jasionówka.
Najwięcej jest podmiotów zajmujących się handlem i usługami. Kolejną branżą
pod względem popularności wśród przedsiębiorców jest budownictwo, a
rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo zajmuje trzecią pozycję, przed przetwórstwem
przemysłowym.

