Ścieżka przyrodnicza „U Źródeł Strwiąża” przetarta!
W ostatnich dniach odbyło się uroczyste przejście ścieżką przyrodniczą "U Źródeł
Strwiąża". Nadmienić trzeba, iż utworzenie ścieżki to jedna z 14 związanych z edukacją
przyrodniczą inicjatyw w Bieszczadach, które składają się na projekt pt. Ekomuzea Karpackie
- Partnerstwo dla Ekorozwoju finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w ramach programu „Międzydziedzinowe Wzmocnienie działań
społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju” (nazywanego popularnie programem
„Ekologiczne Inicjatywy Obywatelskie”), a realizowany prze Fundację Bieszczadzką.
Jako pierwsi z możliwości zwiększenia swojej wiedzy na temat gatunków roślin i
zwierząt występujących na naszym terenie skorzystali wspólnie z pracownikami Fundacji
Bieszczadzkiej oraz Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” uczniowie klas
maturalnych z Liceum Ogólnokształcącego w Ustrzykach Dolnych. Uczestnicy postanowili
zmierzyć się z trasą niestandardowo, zaczęli od przejścia przez Kamienną Lawortę w
kierunku źródeł rzeki, a następnie kierowali się ścieżką razem z nurtem Strwiąża. Krocząc
szlakiem zatrzymywali się na przystankach - przy tablicach informacyjno – edukacyjnych.
Chwilę na oddech organizatorzy zapewnili przy Gościńcu Pod Małym Królem u Państwa
Katarzyny i Mirosława Krupów, za co serdecznie dziękujemy. Przy wspólnym ognisku
uczestnicy wycieczki edukacyjnej mogli także posłuchać prelekcji Pani Lucyny Sobańskiej na
temat wyżej wymienionego projektu pt. Ekomuzea Karpackie - Partnerstwo dla Ekorozwoju.
Pomimo kilkugodzinnego marszu w niełatwym bieszczadzkim terenie, lekkiego bólu
mięśni i ogólnego zmęczenia, ścieżka edukacyjna wywarła pozytywne wrażenie na
uczestnikach. I jak się okazało większość uczestników, mieszkańców Ustrzyk Dolnych i
okolic nie znała tego miejsca.
Wydarzenie to zakończyło realizację inicjatywy pt. „U Źródeł Strwiąża”. Mamy
nadzieję, że powstała ścieżka przyrodnicza stanie się kolejną atrakcją naszej gminy, Miejmy
nadzieję, iż trasa będzie uczęszczana nie tylko przez uczniów i mieszkańców, ale także
zachęci turystów do zapoznania się z nią. Zaś w niedalekiej przyszłości zostanie uzupełniona
o elementy związane z bogatą historią tego terenu i przyczyni się do powstania Ekomuzem u
źródeł Strwiąża.
Oficjalne otwarcie ścieżki miało miejsce podczas imprezy „Lepszy Rydz niż nic… na
ustrzyckim Rynku 8.10.2017 r., zaś jej promocja także podczas II Bieszczadzkiego Forum
Organizacji Pozarządowych 29.10.2017 r.
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http://fundacjabieszczadzka.org/ekomuzea-karpackie-partnerstwo-dla-ekorozwoju.
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