PODSUMOWANIE PROJEKTU
„Święto Ziół i Kwiatów - połączą nas dary ziemi”

Informujemy, iż inicjatywa grupy nieformalnej Wędkarze i spółka pt.: „Święto Ziół i Kwiatów - połączą nas
dary ziemi” realizowana pod patronatem naszej Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”, dobiegła
końca. Przypominamy, iż uzyskała ona wsparcie finansowe w kwocie 3000 PLN w ramach programu
PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE PIL 2020.
Grupa nieformalna pn. „Wędkarze i spółka” pod patronatem Lokalnej Grupy Działania „Zielone
Bieszczady” zrealizowała inicjatywę „Święto Ziół i Kwiatów – połączą nas dary ziemi” w pięknej scenerii
Gościńca Dębowa Gazdówka w Łodynie. Wsparcia w organizacji imprezy udzielili: Fundacja Kopalnia,
Ochotnicza Straż Pożarna w Łodynie, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Ustrzykach Dolnych z
Filią biblioteczną w Brzegach Dolnych, Koło Wędkarskie Sazan, Straż Rybacka Powiatu Bieszczadzkiego
oraz Sklep Wędkarski Anny i Rafała Krupińskich. Jak na Święto Ziół i Kwiatów przystało nie obyło się bez
konkursu na Najpiękniejszy Bukiet z Ziół i Kwiatów (z Pucharem Burmistrza Ustrzyk Dolnych w roli
głównej) oraz wykładu na temat roli ziół w kulturze i historii "od zarania dziejów". Tak jak w poprzednich
latach staraliśmy się podkreślić wagę Święta Matki Boskiej Zielnej oraz pokazać zależność od otaczającej
nas natury stworzonej na potrzeby człowieka, prezentując tym razem wędkarstwo (poprzednie Święto Ziół i
Kwiatów było pod znakiem myślistwa) ze wszystkimi jego walorami wykorzystywanymi przez człowieka.
Wędkarze z Koła Wędkarskiego Sazan przygotowali stoisko z akcesoriami wędkarskimi, przy którym
zainteresowani otrzymali wiele ciekawych informacji na temat połowu ryb, wykorzystywanego sprzętu oraz
technik wędkarskich. Podczas imprezy zostały przeprowadzone gry i zabawy dla całych rodzin. Imprezę
uświetnił występ zespołów Jadwisie, Echo Ustrzyk oraz Krzysztof, Teodor i Przyjaciółki z basowym
brzmieniem Juranda Skrzypka. Sporym zainteresowaniem cieszyły się również wystawy fotograficzne
"Bieszczadzkie Krzyże" pana Andrzeja Szczerbickiego oraz "Fauna i flora bieszczadzka" pani Agnieszki
Bury. Impreza zakończyła się zabawą taneczną poprowadzoną przez DJ Electrico.
Dziękujemy wszystkim, osobom i instytucjom, które w jakikolwiek sposób wsparły grupę nieformalną
i naszą LGD w realizowanych zadaniach!

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020” dofinansowanego
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja
Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszanie LGD
„TRYGON-Rozwój i Innowacja”, Fundacja Przestrzeń Lokalna.
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