Jesień w Bieszczadach przyciąga gości - wizyty lokalnych grup działania na
naszym obszarze.
Na przełomie września i października 2017 r. gościliśmy na obszarze LGD „Zielone
Bieszczady” przedstawicieli LGD z trzech województw: Lokalną Grupę Działania Sandry
Brdy z Chojnic (woj. pomorskie), Lokalną Grupę Działania „Z tradycją w nowoczesność”
z Jarosławia (woj. podkarpackie), Lokalną Grupę Działania „Morawskie Wrota” z Gorzyc
(woj. podkarpackie) oraz Lokalną Grupę Działania „Razem na Piaskowcu” z miejscowości
Mirzec Stary (woj. świętokrzyskie).
Tematyka tych wizyt studyjnych była bardzo różnorodna, jednak celem przewodnim było
wzmocnienie współpracy, wymiana doświadczeń, poznanie dobrych praktyk z zakresu
realizowanych projektów przy wsparciu środków pochodzących z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich i innych źródeł zewnętrznych.
Najważniejsze punkty części edukacyjnej to:
- prelekcja pt. Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” w Ośrodku
Informacji i Edukacji Turystycznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Lutowiskach,
którą przeprowadził dr Ryszard Prędki – kierownik działu udostępniania BdPN;
- Iwona Woch - Prezes Zarządu naszej LGD przeprowadziła szereg prelekcji, szkoleń
i dyskusji w temacie PROW. Poruszone treści dotyczyły m.in.: działalności Lokalnej Grupy
Działania „Zielone Bieszczady”, aktualnych spraw związanych z wdrażaniem LSR
(podobieństwa i różnice), obowiązujących przepisów dot. pracy Rady, Zarządu, zasad oceny i
wyboru projektów do finansowania, prezentacji dobrych praktyk również w terenie,
nowelizacji ustawy i rozporządzenia w zakresie wdrażania LSR. Przeprowadzono także
dyskusję na temat: Leader dawniej i dziś - nowe wyzwania dla lokalnych grup działania oraz
działań planowanych przez LGD w nowym okresie programowania.
Programy wizyt obejmowały nie tylko szkolenia, dołożyliśmy wszelkich starań aby
pobyt w Bieszczadach upłynął naszym gościom bardzo atrakcyjnie. W ramach wymiany
doświadczeń i prezentacji dobrych praktyk w terenie zaprezentowaliśmy projekty
zrealizowane w ramach PROW 2007-2013 w poszczególnych gminach członkowskich, min.
w gminie Lutowiska: trasy Nordic Walking, siłownie na świeżym powietrzu, chatę pod
Florianem, renowację ścieżki Ekomuzeum Trzy Kultury oraz w gminie Czarna: ścieżkę
edukacyjną „Źródełko Św. Michała”, ścieżkę przyrodniczo-historyczną „Jaskinia w
Rosolinie” i trasy Nordic Walking. Również w Czarnej zorganizowałyśmy zajęcia rekreacyjne
Nordic Walking na terenie parku, który utworzyliśmy w ramach projektu współpracy. Zajęcia
obejmowały zaprezentowanie uczestnikom sprzętu do nordic walking, przedstawienie
sposobu i techniki poruszania się z kijkami, rozgrzewkę oraz przejście w terenie. Zajęcia
poprowadziła Pani Anna Ciślik- Kaszany – Instruktorka NW.
W ramach dobrych praktyk odbyły się także spotkania z Januszem Demkowiczem
właścicielem firmy i pomysłodawcą projektu Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe w Uhercach
Mineralnych. Podczas wizyt Pan Demkowicz zaprezentował swój nowy pomysł - Szkołę
Ginących Zawodów, której założeniem jest pielęgnowanie rzemiosł nieco zapomnianych w
nowoczesny, zupełnie odmienny sposób. Zabraliśmy też naszych gości od Ursa Maior
(Browar regionalny w Uhercach M.), gdzie zobaczyli Bieszczadzką Wytwórnię Piwa oraz
Galerię Młodej Sztuki.

Historię Bieszczad uczestnicy wizyt mogli zgłębić w Muzeum Kultury Bojkowskiej w
Myczkowie.
Pod opieką przewodnika i fotografa Pana Mariusza Strusiewicza nasi goście zapoznali
się z najciekawszymi punktami kulturowo-przyrodniczo-historycznymi naszego regionu.
Między innymi w Wańkowej uczestniczyli w prezentacji i degustacji serów poprowadzonej
przez Pana Nikosa Molonopulosa - Greka, który od 1974 r. mieszka w Bieszczadach.
Uczestnicy wizyt zwiedzili również drewnianą cerkiew (obecnie kościół) w Leszczowatem,
przeszli szlakiem z cerkwi do Woli Maćkowej oraz odwiedzili kopalnię ropy naftowej w
Łodynie. W przerwie między zwiedzaniem kolejnych atrakcji mogli smacznie i regionalnie
zjeść (w Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych, w Pałacyku w Olszanicy, w
Restauracji Huculskiej w Ustjanowej, Zajedzie pod Caryńską w Ustrzykach Górnych oraz
Hotelu Karino SPA w Berezce i Centrum Konferencyjno- Rekreacyjnym "Perła Bieszczadów”
w Czarnej).
Wszystkim zaangażowanym w organizację tych wizyt serdecznie dziękujemy.
W szczególności Jakubowi Doliwie – członkowi Rady LGD „Zielone Bieszczady” i
zarazem pracownikowi Urzędu Gminy w Lutowiskach, który w ramach dobrych
praktyk poprowadził prezentację zrealizowanych projektów na terenie gminy
Lutowiska.
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