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Gmina Lipie zaprasza!

Gmina Lipie skupia miejscowości o bogatej i pięknej przeszłości, ze względu na warunki
przyrodnicze i krajobrazowe jest terenem atrakcyjnym turystycznie. Jak najlepiej zaprezentować
malownicze zakątki naszej gminy? Jak atrakcyjnie pokazać jej bogactwo historyczne? Jak
sprawić, by zwiększyła się liczba turystów chcących na własne oczy zobaczyć ciekawe miejsca
w okolicy? Na te i wiele innych pytań próbowali znaleźć wczoraj odpowiedź członkowie zespołu
ds. opracowania folderu promocyjno-turystycznego gminy Lipie.

- Powołany przeze mnie zespół to specjaliści, pasjonaci i znawcy lokalnej historii i przyrody
oraz miłośnicy fotografii. aki zespół osób, jak sami siebie określają „pozytywnie zakręconych na
punkcie naszej małej ojczyzny”, daje gwarancję, że folder, który stworzymy nie będzie kolejną
szablonową publikacją. Będzie prezentował najpiękniejsze i najciekawsze zakątki naszej gminy
w sposób przemyślany i ciekawy. Wierzę, że nasze działania wpłyną na zwiększenie liczby
odwiedzających nas gości i przyczynią się do polepszenia jakości życia mieszkańców – mówi
Wójt, Bożena Wieloch.

Wstępnie ustalono, że powstająca publikacja będzie składała się z dwóch podstawowych
części. Część pierwsza będzie zawierała zdjęcia i opisy poszczególnych atrakcji turystycznych,
a druga szczegółową mapę gminy z zaznaczonymi na niej atrakcjami oraz propozycjami
szlaków rowerowych. Na opracowanie i wydanie folderu gmina pozyska środki z funduszy
unijnych.

Pierwszy etap prac będzie polegał na swoistej inwentaryzacji zasobów turystycznych i
rekreacyjnych gminy. Chcemy pokazać wszystko, co może być ciekawe i interesujące dla
potencjalnych turystów. W folderze znajdą się m.in. atrakcje przyrodnicze i historyczne gminy,
kalendarium imprez odbywających się na terenie gminy, ciekawe podania i legendy związane z
konkretnymi miejscami, opis ważnych dla gminy postaci, opis regionalnych tradycji i potraw,
baza noclegowa i wiele innych. Chcemy również ukazać nowoczesne oblicze gminy, którym
warto się „pochwalić”.

Wpływ na ostateczną wersję publikacji będą mieli również mieszkańcy gminy, których
serdecznie zapraszamy do współpracy. Zgłaszajcie Państwo swoje propozycje do folderu - im
więcej ich będzie, tym pełniejszy i atrakcyjniejszy będzie obraz naszej urokliwej gminy.
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Propozycje do folderu przesyłać można drogą elektroniczną na adres e-mailowy: a.kotynia@u
glipie.pl
lub
dostarczyć w formie papierowej do Urzędu Gminy (pok. nr 17) do 28 maja 2012
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