Ścieżka przyrodnicza "U Źródeł Strwiąża - zaproszenie do współpracy!
Dnia 12.05.2017 r. w Gościńcu Pod Małym Królem u Państwa Katarzyny i Mirosława Krupa
odbyło się spotkanie dotyczące projektu "Ekomuzea Karpackie - Partnerstwo dla
Ekorozwoju" – realizowanego przez Fundację Bieszczadzką finansowanego ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu
„Międzydziedzinowe Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego
rozwoju”.

Więcej

informacji

o

projekcie

można

znaleźć

na

http://fundacjabieszczadzka.org/ekomuzea-karpackie-partnerstwo-dla-ekorozwoju.
W ramach projektu realizowanych jest 14 inicjatyw lokalnych. Jedną z nich jest inicjatywa
ścieżki

przyrodniczej

"U

Źródeł

Strwiąża",

której

autorem

jest

grupa

osób

zamieszkujących nad rzeką Strwiąż lub w jej bliskim sąsiedztwie. Skupia ona osoby
działające na rzecz rozwoju i promocji Ustrzyk Dolnych. Jest to grupa przedsiębiorców,
przewodników, pełnych zapału ludzi, którzy pragną zrobić coś dobrego dla swojego regionu.
Na spotkanie zaprosiliśmy przedstawicieli samorządu lokalnego: Pana Bartosza Romowicza Burmistrza Ustrzyk Dolnych, Pana Marka Andrucha - Starostę Bieszczadzkiego,
Przedstawicieli Nadleśnictwa w Ustrzykach Dolnych: Pana Macieja Szpiecha –
Nadleśniczego oraz Pana Kazimierza Suchy – Zastępcę Nadleśniczego, księdza Romana
Szczupaka – Proboszcza Parafii Świętego Józefa Robotnika w Ustrzykach Dolnych, Pana
Jacka Łeszegę – Dyrektora Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach
Dolnych, a także mieszkańców Ustrzyk Dolnych.
Niestety nie wszystkie zaproszone osoby mogły dotrzeć na spotkanie, pomimo skromnej
obecności udało się przedstawić zebranym szczegóły dotyczące inicjatywy, jej założenia i
cele. Jednym z etapów realizacji inicjatywy jest zbieranie materiałów do tablic,
zgromadzenie informacji pozwalającej na określenie stanu zachowania siedlisk
przyrodniczych i gatunków żyjących nad i w Stwiążu.
Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” wspólnie z koordynatorem inicjatywy Panem
Mirosławem Krupą zwraca się z prośbą do wszystkich osób, które chcą dołożyć swoją
cegiełkę do projektu. Każda osoba posiadająca zdjęcia, informacje bądź ciekawostki
dotyczące wspomnianego tematu siedlisk przyrodniczych i gatunków żyjących nad i w
Stwiążu proszona jest o kontakt i przesłanie materiałów do biura LGD w Ustrzykach Dolnych
bądź na adres mailowy stowarzyszenia: e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl, tel. 13 471 18
20.
Propozycje materiałów przyjmujemy do 13.06.2017 r. do godz. 14.00

