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relacja z rajdu Szlakiem
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4.Wydarzenia
Sami o sobie… wOgród
biblijnyX Święto Chleba w Dźwiniaczu Dolnym
 za nami
GPZB:
Grubo ponad 300 bochenków oraz co najmniej 2,5 tysiąca gości bawiło się w niewielkim
gospodarstwie agroturystycznym „U Flika” w Dźwiniaczu Dolnym na jubileuszowym
Święcie Chleba „Od ziarenka do bochenka”. I nikt się nie zawiódł: zespoły taoczyły
i śpiewały, a bezpłatne pajdy chleba ze smalcem i serem nakarmiły każdego głodnego.
Ta cykliczna i największa
prywatna impreza w Bieszczadach
staje się obowiązkowym świętem dla wielbicieli wypieku
chleba, a także dobrej ludowej muzyki, występów
zespołów z Ukrainy i Słowacji oraz otwartego pikniku pod
gołym niebem.
Tłumy w Dźwiniaczu Dolnym pojawiły się już przed 1300
kiedy rozpoczęła się impreza. Tradycyjnie do wsi
prowadzącą drogę przegrodził szlaban graniczny i para
„żołnierzy radzieckich” przepuszczała zmotoryzowanych
wręczając kierowcom i pasażerom imprezowe wizytówki.
Okoliczne łąki przerobione na parkingi szybko zapełniły się
samochodami – goście przyjechali praktycznie z całego
Podkarpacia, a i rowerowe wycieczki Słowaków się
zdarzały.
Czytaj dalej…

Zapraszamy do lektury dwunastego numeru
Biuletynu Informacyjnego Grupy Partnerskiej
„Zielone Bieszczady” .
W sierpniu Bieszczady wypełniły się barwnymi
i ciekawymi imprezami, z których relacje
zamieszczamy w numerze
Zapraszamy do lektury.
Dziękujemy Wszystkim za nadesłane
materiały.
Prosimy o jeszcze…
Redakcja
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Wydarzenia w GPZB: X Święto Chleba w Dźwiniaczu Dolnym za nami
Cały plac gospodarstwa wypełniał szczelnie tłum
widzów oraz stoiska z kulinarnymi specjałami
i wyrobami rzemiosła artystycznego bieszczadzkich
artystów.
Na estradzie grały i śpiewały kolejne kapele
prezentujące muzykę ukraioską, polska i żydowską,
urozmaicane występami zespołów tanecznych
z Polski i Słowacji:
słowackiego zespołu pieśni i taoca „Sirava” ze
Sniny, kapeli lwowskiej „Sześd Złotych” i kapeli „Na
Drabini” ze Starego Sambora z Ukrainy, pokaz taoca
towarzyskiego „Grupy Masters” z
Mchawa/Rzeszów, zespołu tanecznego „Toplan”
z miejscowości Girsltowce ze Słowacji, zespołu
„Wilcze Echa” z Lutowisk, „Kapeli na Dobry Dzieo”
z Ustrzyk Dolnych, zespołu „Barnaba” z Olszanicy
i grupy tancerzy z ogniem „Turkus” z Nowej Dęby.
Przed piecem chlebowym grzecznie stała kolejka chętnych do spróbowania pajd świeżego chleba z masłem, ze
smalcem i ogórkiem albo serem. Tysiące ich trafiło do głodnych rąk, a praktycznie do wczesnych godzin wieczornych
wystarczyło pieczonego non stop chleba. A dla najwytrwalszych znalazły się nawet pieczone w piecu chlebowym
proziaki wielkości męskiej dłoni.
Roman Glapiak, organizator całego
przedsięwzięcia, pomagał przy wkładaniu kolejnych
wsadów ciasta, rozdawał pajdy chleba z serem,
sprawdzał czy występujący dostają posiłek i dwoił
się i troił, wspomagany licznie przez wolontariuszki.
Bohaterem dnia był także Józef Łabuda –
piekarza z Ustrzyk Dolnych, który od pierwszej
edycji imprezy wypieka chleb „U Flika”, o tajniki
procesu, aby jego skórka była chrupiąca ma
w małym palcu.
Tekst Krzysztof Zielioski
Fotografie Barbary Mularskiej
Roman Glapiak z córką Mariką 

KONKURSY DOTACYJNE:
*- 5 maja b.r. Komisja Europejska ogłosiła nabór
wniosków w ramach instrumentu finansowego LIFE+
na 2010 r. Zaproszenie dotyczy działao z
następujących tematów: przyroda i różnorodnośd
biologiczna, polityka środowiskowa i zarządzanie
środowiskiem oraz informacja i komunikacja. Termin
składania wniosków do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska upływa 5 września b.r. Na
realizację konkursu przeznaczono kwotę 243 243 603
euro. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
http://www.nfosigw.gov.pl
* od 15 czerwca do 15 września b.r. trwa konkurs
na unijne dofinansowanie partnerskich,
transgranicznych projektów między organizacjami
z Polski, Rosji i Litwy. W ramach programu można
zrealizowad projekty m.in. z dziedziny turystyki,
zrównoważonego rozwoju, rozwój potencjału
ludzkiego czy rozwój konkurencyjności sektora
MŚP. Informacje na temat programu znaleźd można
na stronie: http://www.eurofunds.org
oraz na stronie Centrum Projektów Europejskich:
http://www.cpe.gov.pl/4,lt-pl-ru
* Krajowy Ośrodek EFS we współpracy z
Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, ogłasza
ogólnopolski konkurs na zaprojektowanie gadżetu
promującego Europejski Fundusz Społeczny. Konkurs
jest adresowany do podmiotów ekonomii społecznej.
Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2010 r.
Dla autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne
nagrody pieniężne.
Więcej informacji o konkursie można znaleźd na
stronie:
http://www.efs.gov.pl/DzialaniaPromocyjne/aktualnosci/Strony/
konkurs_na_zaprojektowanie_gadzetu_promujacego_EFS_0710.
aspx
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KONKURSY DOTACYJNE:

Szkolenia i spotkania:
Relacja z rajdu rowerowego „ Szlakiem cerkiewek gminy Ustrzyki Dolne zorganizowanego
przez Bieszczadzkie Centrum Charytatywne "Caritas" w Ustrzykach Dolnych
Bieszczady to z pewnością jeden z najpiękniejszych zakątków naszej Ojczyzny.
Z pewnością zgodzą się z tym Ci wszyscy, którzy
odwiedzają tereny naszych dzikich lasów i gór
szukając właśnie tutaj ciszy i spokoju.
Jednym ze sposobów pięknego spędzania
wolnego czasu w naszych okolicach jest
niewątpliwie wycieczka rowerowa.
Postanowiliśmy więc wyruszyd w lipcowy
niedzielny dzieo śladem cerkiewek i kościołów
gminy Ustrzyki Dolne w okolice Jeziora
Solioskiego.
W wycieczce uczestniczyło 11 wolontariuszy Centrum Caritas przy parafii św. Józefa Robotnika
w Ustrzykach Dolnych. Na początku naszej rowerowej wędrówki ksiądz proboszcz Roman Szczupak
poprowadził modlitwę i udzielił nam błogosławieostwa.
Trasa wiła się pośród gór i lasów
i wiodła przez piękne miejscowości
gmin Ustrzyki Dolne i Solina:
Ustianową, Łobozew, Bóbrkę.
Po niespełna dwóch godzinach
dotarliśmy nad Jezioro Solioskie, aby
tam przepłynąd statkiem „Białej Floty”
sporą jego częśd. W czasie rejsu
dowiedzieliśmy się o wielu
interesujących faktach dotyczących
historii powstania jednego
z największych sztucznych zbiorników
w Polsce.

* Informujemy o dwóch terminach składania
wniosków w ramach programu Komisji Europejskiej
„Młodzież w działaniu” wspierający międzynarodową
mobilnośd młodzieży do 30 roku życia oraz współpracę
międzynarodową organizacji pracujących z młodzieżą:
 do 22 października b.r. można składad projekty w
ramach Działania 4.3 System wsparcia młodzieży –
Wsparcie na rzecz mobilności i wymiany osób
pracujących z młodzieżą;
 do 8 października b.r. można składad wnioski na
projekty w ramach działania 4.6 Partnerstwa
w Programie Młodzież w Działaniu.
Więcej szczegółowych informacji o naborach znaleźd
można na portalu ngo.pl w dziale Fundusze, z którego
pochodzi ta informacja.
*Programy dotacyjne Fundacji Batorego w 2010 roku
W roku 2010 Fundacja Batorego zaprasza organizacje
pozarządowe do ubiegania się o dotacje w programach:
Demokracja w Działaniu, Koalicje Obywatelskie,
Wschód-Wschód i Równe Szanse.
Informacje o terminach składania listów intencyjnych
i wniosków we wszystkich programach Fundacji
Batorego na http://www.batory.org.pl/dotacje.htm

Czytaj dalej
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KONKURSY DOTACYJNE:

Szkolenia i spotkania:
Relacja z rajdu rowerowego
Kolejnym punktem programu było zwiedzanie
wnętrza największej w Polsce zapory i udział
w prezentacji o odnawialnych źródłach energii.
Poznaliśmy wiele ciekawostek dotyczących
działania i budowy zapory oraz celów powstania
zbiornika solioskiego.
Następnie odwiedziliśmy Ośrodek Caritas
w Myczkowcach, gdzie mogliśmy zobaczyd miniaturki
cerkiewek i kościołów drewnianych w Centrum
Kultury Ekumenicznej. W Ogrodzie Biblijnym
w sposób obrazowy utrwaliliśmy swoją wiedzę na
temat historii, jaką przekazało nam Pismo Święte.
Jednym z ostatnich punktów było odwiedzenie stadniny koni i możliwośd jazdy na koniu przy wsparciu
instruktorów.
Droga powrotna do Ustrzyk Dolnych
wiodła przez Uherce Mineralne,
Olszanicę Stefkową i Ustianową.
Z pewnością nasza wycieczka była
niezapomnianym czasem spędzonym
na łonie przyrody i wśród wielu atrakcji
naszej okolicy, czasem budowania
wspólnoty i wspólnego wysiłku. Mimo
całego zmęczenia i trudu powróciliśmy
do swoich domów z nadzieją, że jeszcze
nieraz zwiedzimy na rowerach
najpiękniejsze zakątki Polski. Rajd
został zorganizowany w ramach
projektu „ Wolontariat Bieszczadzkiwspólnie na szlaku Greenway Zielony
Rower” Lokalne Partnerstwa PAFW
Wolontariusz

* informujemy o dwóch terminach składania
wniosków w ramach programu Komisji Europejskiej
„Młodzież w działaniu” wspierający międzynarodową
mobilnośd młodzieży do 30 roku życia oraz
współpracę międzynarodową organizacji pracujących
z młodzieżą:
 do 22 października b.r. można składad projekty w
ramach Działania 4.3 System wsparcia młodzieży
– Wsparcie na rzecz mobilności i wymiany osób
pracujących z młodzieżą;
 do 8 października b.r. można składad wnioski na
projekty w ramach działania 4.6 Partnerstwa w
Programie Młodzież w Działaniu.
Więcej szczegółowych informacji o naborach znaleźd
można na portalu ngo.pl w dziale Fundusze, z którego
pochodzi ta informacja.
* Ochrona gatunków i siedlisk in – situ
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pt. "Ochrona
gatunków i siedlisk in – situ", ogłoszonym w ramach
Poddziałania 5.1.1 Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. Nabór wniosków potrwa od
2 sierpnia do 20 września 2010 r.
Wsparcie będą mogły uzyskad projekty, w których
główny zakres prac dotyczy działao ochronnych in situ,
tzn. co najmniej 50% wydatków kwalifikowalnych w
ramach planowanego budżetu zostanie poniesionych na
czynną ochronę, rozumianą jako konkretne czynności
mające na celu poprawę stanu ochrony gatunku lub
siedliska na danym obszarze. Do puli w/w działao mogą
byd zaliczone: inwentaryzacja, planowanie i przygotowanie do działao ochronnych, zakup sprzętu, budowa
lub rozbudowa infrastruktury oraz koszty wykupu gruntu,
pod warunkiem, że są one niezbędne do rozpoczęcia
realizacji działao terenowych służących ochronie in situ
gatunków i/lub siedlisk będących zasadniczym
elementem projektu. Informacje na stronie CKPŚ.
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Wydarzenia w GPZB:

KONKURSY DOTACYJNE:

II Karpackie Dni Zielonej Turystyki
W dniach 20-22 sierpnia w
Lutowiskach Fundacja Bieszczadzka, wraz
z WWF Polska i Stowarzyszeniem „Fenix”
ze Sniny przygotowały szereg imprez
promujących przyrodę, ekologię
i ekoturystykę Podkarpacia i Karpat
Wschodnich. Dni rozpoczęły się
otwarciem dwóch wystaw ukazujących
bogactwo przyrodnicze i kulturowe
regionu: fotografii nagrodzonych w
dziewięciu edycjach konkursu „Leśne
fotografie” organizowanego przez
Regionalną Dyrekcję Lasów Paostwowych w Krośnie oraz publikacji wydawnictw „Libra”, „Ruthenus”, „Carpathia”,
Lasy Paostwowe i „Pro Carpathia”. W piątek odbyły się też prelekcje poświęcone ochronie przyrody i ekoturystykce
w regionie zakooczone przeglądem filmów przyrodniczych w pobliskim kinie „Otryt”.
W sobotę plac festynowy zapełnił się
straganami z rękodziełem i jadłem
wschodniokarpackim. Można było zobaczyd
rzemieślników przy pracy, spróbowad własnych sił
w tkactwie, kowalstwie i garncarstwie a także
skosztowad przepysznych serów ze Słowacji, czy
szczodraka. Amatorzy aktywnego wypoczynku
mogli zaś poznad ofertę karpackich produktów
ekoturystycznych np. „Zie-lony Rower – Greenway
Karpaty Wschodnie” czy ekomuzea. Ogromnym
zainteresowaniem cieszyły się prelekcje o życiu
„Dzikich Karpat”: botanika Adama Szarego
o specyfice flory Karpat Wsch.; Aleksandry
Wołoszyn-Gałęzy z PAN na temat bieszczadzkich
żubrów oraz doktora Wojciecha Śmietany z PAN o
dużych ssakach drapieżnych w Karpatach.
Czytaj dalej

* Konkurs grantowy Programu "Przemiany
w Regionie" - RITA
Program RITA jest przedsięwzięciem PolskoAmerykaoskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez
Fundację Edukacja dla Demokracji. Poprzez konkursy
grantowe Program wspiera projekty służące dzieleniu się
ze społeczeostwami krajów byłego bloku wschodniego
polskimi doświadczeniami w zakresie tworzenia ustroju
demokratycznego, gospodarki wolnorynkowej,
nowoczesnego paostwa prawa i społeczeostwa
obywatelskiego.
Granty przyznawane są zarejestrowanym w Polsce
stowarzyszeniom, fundacjom oraz organizacjom
powołanym na postawie umów paostwo-kościół na
projekty realizowane we współpracy z partnerami z Europy
Wschodniej i Południowej, Zakaukazia oraz Azji Centralnej.
Termin składania wniosków w edycji jesiennej upływa
15 października 2010 r. (dla projektów planowanych do
realizacji w okresie od 01 grudnia 2010 r. do 31 maja 2011
r.). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w połowie
listopada 2010 r.
•W ramach Programu w pierwszej kolejności wspierane
będą projekty spełniające co najmniej jedno z poniższych
kryteriów:
-inicjatywy lokalne podejmowane przez podmioty z
małych miejscowości, które dotychczas nie prowadziły
współpracy międzynarodowej oraz nie otrzymywały dotacji
w ramach Programu „Przemiany w Regionie” – RITA (w
tym również partnerstwa szkół z organizacjami
pozarządowymi);
-projekty pilotażowe i innowacyjne realizowane przez
doświadczone organizacje pozarządowe;
-projekty, w których wkład Programu RITA umożliwia
realizację znacznie większego przedsięwzięcia
finansowanego z udziałem innych sponsorów.
•Wysokośd dofinansowania jednego projektu: 5 -40 tys zł
•Minimalny wkład własny: 20% wartości projektu
(w postaci wkładu finansowego i/lub rzeczowego)
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Wydarzenia w GPZB:
II Karpackie Dni Zielonej Turystyki
Zakooczeniem sesji poświęconej środowisku
naturalnemu był panel dyskusyjny konfrontujący różne
punkty widzenia na relacje człowieka z przyrodą. Wiele
atrakcji przygotowano w plenerze: konkursy, spotkania
z hodowcami oraz pokazy zwierząt hodowlanych,
przejażdżki bryczką, prezentację sprzętu i zasad
uprawiania paralotniarstwa czy pokaz akrobacji
rowerowych. Zainteresowanie zajęciami Adama Szarego
na temat wykorzystania ziół i roślin jadalnych Karpat
Wschodnich oraz ścieżką huculską było ogromne, odbyły
się one aż dwukrotnie.

KONKURSY DOTACYJNE:
* Konkursy UE: Program Uczenie się przez całe życie
Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Edukacji i
Kultury opublikowała ogólne zaproszenie do składania
wniosków o dotację w Programie Uczenie się przez całe
życie na 2010 r. (General Call for Proposals 2010).
Celem programu jest rozwój różnych form uczenia się
przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między
systemami edukacji i szkoleo. W zaproszeniu
zamieszczono terminy składania wniosków w ramach
programów sektorowych (Erasmus, Leonardo da Vinci,
Comenius i Grundtvig), programu międzysektorowego i
programu Jean Monnet.
Polską wersję zaproszenia, priorytetu strategiczne oraz
przewodnik programowy można znaleźd na stronie
Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury:
www.ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm.
Więcej informacji: www.ec.europa.eu/llp,
eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php.
!!!! Podkarpacie

* Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ogłosił konkurs zamknięty nr 17/POKL/9.5/2010
na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji
projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne
na obszarach wiejskich
Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu
to oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:
-działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym,
szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do
poprawy warunków rozwoju edukacji na obszarach
wiejskich,
-rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego
i współpracy na rzecz promowania edukacji na obszarach
wiejskich. Wnioski o dofinansowanie projektów można
składad osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą do 23
września 2010 r. w godzinach pracy Urzędu.
Szczegóły na www.pokl.wup-rzeszow.pl
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Wydarzenia w GPZB:
II Karpackie Dni Zielonej Turystyki
Dla lokalnych przedsiębiorców
najważniejszym wydarzeniem było wręczenie
certyfikatów „Go to Carpathia” w ramach I
edycji certyfikacji usług i produktów turystyki
przyjaznej środowisku w Karpatach
Wschodnich. Przyznane zostały one w czterech
kategoriach: usługi noclegowe, usługi
gastronomiczne, usługi edukacyjne i produkt
ekoturystyczny.
Zwieoczeniem sobotnich atrakcji były
występy artystów z regionu. Zaśpiewał
zespół „Widymo” z Sanoka, zataoczyła
„Sziniawa” ze Sniny oraz zagrały Mocne
Bojky” z Ripiany.
Niespodzianką wieczoru był występ grupy „Rusiczi”, łączący tradycyjne
brzmienia ze współczesną aranżacją, który porwał zarówno satrszą jak i
młodszą częśd publiczności.
W niedzielę można było w praktyce doświadczyd czym jest zielona
turystyka. Przygotowane zostały cztery programy wycieczek: wycieczka
rowerowa wzdłuż Sanu; wycieczka piesza z botanikiem, wycieczka piesza
z ornitologiem i warsztaty fotografii przyrodniczej dla początkujących.
II Karpackie Dni Zielonej Turystyki były doskonałą okazją do spotkania
między przedsiębiorcami z regionu i turystami, uświadomiły im także
potrzebę zaangażowania w zachowanie unikalnego charakteru Karpat
Wschodnich.

Autorzy:
Zofia Gradek;
Kamila Wieczorek

KONKURSY DOTACYJNE:
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nową
edycję Regionalnego Konkursu Grantowego!
W konkursie o dotacje do 7 000 zł na projekty
minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie
wcześniej niż 1 stycznia 2011 roku i trwające nie
dłużej niż do 31 lipca 2011 roku mogą ubiegad się
organizacje pozarządowe, gminne domy kultury
i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych,
które chcą założyd organizację pozarządową,
z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000
mieszkaoców).
Celem projektów realizowanych w ramach
Programu "Równad Szanse" …
czytaj dalej
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Sami o sobie:

X Karpacki Jarmark Turystyczny w Ustrzykach Dolnych

W dniach 6 - 7 sierpnia 2010 roku w Ustrzykach
Dolnych w Parku "Pod Dębami" odbyła się X edycja
Karpackiego Jarmarku Turystycznego. Ze względu na
jubileusz Jarmark zaplanowano na dwa wakacyjne dni.
W pierwszym dniu dla uczestników Jarmarku
( mieszkaoców Ustrzyk Dolnych, okolicznych gmin
oraz turystów przebywających w Bieszczadach)
przygotowano trwający 4 godziny koncert zespołów
grających folk oparty na muzyce krajów karpackich. Na
scenie w Parku Pod Dębami wystąpiły zespoły polskie i
ukraioskie: Barnaba, „Na Drabini” oraz entuzjastycznie
odbierany zespół „Rusichi”.
7 sierpnia ( sobota) –główny dzieo Jarmarku Karpackiego rozpoczął się od
godziny 12.00 trzygodzinnym cyklem konkursów dla dzieci i młodzieży.
Tematem przewodnim cyklu był rower. Najmłodsze dzieci uczestniczyły w
konkursach plastycznych „Mój wymarzony rower” i Na rowerze po
Bieszczadach” ( malowanie kredą na asfalcie i malowanie kredkami na
kartonie). Starsze dzieci i młodzież wzięła udział w konkurencjach
sprawnościowych na rowerze i konkursie z wiedzy o znakach drogowych i
budowie oraz użytkowaniu roweru. Wszystkie konkurencje poprowadzili
wolontariusze Fundacji Bieszczadzkiej. W konkursach uczestniczyło 34
osoby, dla wszystkich przygotowano nagrody.
O godzinie 15.00 burmistrz miasta i
gminy Ustrzyki Dolne uroczyście
otworzył X Karpacki jarmark Turystyczny
a występem zespołu ludowego
Zamłynianki rozpoczął się trwający do
god.22.30 koncert zespołów grających
muzykę krajów karpackich.
W części artystycznej drugiego dnia
oprócz wspomnianych Zamłynianek
wystąpiły zespoły: „Redlin”, „Atmosfera”
„Czaczi Worba” oraz gwiazda wieczoru
„Orkiestra Świętego Mikołaja.

KONKURSY DOTACYJNE:
"Równad Szanse"
jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe
życie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
(w wieku 13 - 19 lat) z małych miejscowości.
Termin składania wniosków mija 12 października
2010 roku.
Informacje o konkursie, zasady i kryteria oceny
merytorycznej oraz link do elektronicznego
formularza znajdują się na stronie
www.rownacszasne.pl
* Ogólnopolski program grantowy dla domów
kultury - „Dom Kultury+”. Narodowe Centrum
Kultury rozpoczęło realizację ogólnopolskiego
programu grantowego „Dom Kultury+”
skierowanego do samorządowych domów kultury,
dla których organizatorem jest gmina wiejska,
miejsko-wiejska lub miejska ze szczególnym
uwzględnieniem gmin do 20 tys. mieszkaoców. Do
16 września b.r. trwa nabór wniosków w ramach
Priorytetu I Szkolenia. W ramach programu
zaplanowano także nabory wniosków w ramach
Priorytetu II Rozwój (polegającym na
dofinansowaniu działao związanych z ofertą
programową) oraz Priorytetu II Infrastruktura.
Projekty w ramach programu „Dom Kultury+”
wymagają zaangażowania przez domy kultury od 1
do 3 partnerów (w zależności od priorytetu).
Informacje nt. programu, regulamin oraz wniosek
do programu dostępne są na stronie:
http://admion.nck.pl/artykul/923/nowy-programnarodowego-centrum-kultury--dom-kultury

Czytaj dalej
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Sami o sobie:

X Karpacki Jarmark Turystyczny
Od wczesnych godzin przedpołudniowych jarmarkowi towarzyszył
pokaz rękodzieła i produktu lokalnego. Swoje prace wystawili artyści
i rękodzielnicy z całego Podkarpacia. Były ikony, bieszczadzkie anioły,
wyroby z wikliny, wyroby garncarskie, ozdoby ze słomy, biżuteria
i witraże. Odbyła się również prezentacja tradycyjnej bieszczadzkiej
kuchni regionalnej przygotowana przez Koła Gospodyo Wiejskich
z Krościenka i Jałowego oraz przez Restaurację "Niedźwiadek" z Ustrzyk
Dolnych.
Uczestnicy Karpackiego Jarmarku mogli też zapoznad się z ofertą
turystyczną poszczególnych gmin bieszczadzkich oraz całego
Województwa Podkarpackiego. Swoje stoisko wystawiło również
Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
Głównym organizatorem imprezy, na zlecenie Departamentu
Promocji,Turystyki,
Sportu
i
Współpracy
Międzynarodowej
Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego - była Fundacja
Bieszczadzka z Ustrzyk Dolnych. Sponsorami imprezy byli też Urząd
Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne, Bieszczadzkie Centrum Informacji
i Promocji w Ustrzykach Dolnych. oraz restauracja "Niedźwiadek"
z Ustrzyk Dolnych,
Szacuje się, że w imprezie uczestniczyło około 5000 osób, były to osoby z gminy Ustrzyki Dolne i innych gmin oraz
powiatów województwa podkarpackiego. Byli również turyści z Warszawy, Poznania, Krakowa,Łodzi, Gdaoska ,
Wrocławia, Szczecina a nawet zdarzyły się osoby z zagranicy, które akurat odpoczywały w Bieszczady. Gośdmi
Jarmarku była też grupa Słowaków, uczestników słowacko-polsko-ukraioskiego rajdu międzynarodowym szlakiem
Greenways Zielony Rower
Zwieoczeniem jubileuszowego Jarmarku był pokaz sztucznych ogni, który wzbudził zachwyt wśród przybyłych
uczestników imprezy.
Tekst i foto Barbara Mularska
--------------------------Chlebem łamanie w Orelcu
(tekst Marii Orłowskie,j fotografie Staszka Orłowskiego i dokooczenie na następnej stronie)
Chleb nasz spowszedniał do tego stopnia, że wiele osób, zwłaszcza młodych nie wie jaki to uświęcony tradycją
piękny proces. Koło Gospodyo Wiejskich w Orelcu wraz ze Stowarzyszeniem Orelec w trosce o zachowanie
tradycji i ukazywanie tego piękna, już po raz wtóry zorganizowało pokaz wypieku chleba w specjalnie do tego
celu zbudowanym piecu chlebowym.

Konkurs fotograficzny BdPN
dla młodych fotografów pt. „Różnorodnośd biologiczna i
krajobrazowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego i
otuliny”.
Konkurs kierowany jest do osób w wieku 13-21 lat i
zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach
tematycznych:
I. Rośliny i grzyby, II. Zwierzęta, III. Krajobraz.
Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2010 r. (data
wpłynięcia do sekretariatu).
Przedsięwzięcie to jest realizowane pod Patronatem
Honorowym Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Środowiska Głównego Konserwatora Przyrody Pana
Janusza Zaleskiego oraz Patronatem Artystycznym Związku
Polskich Fotografów Przyrody. Głównym Sponsorem
przedsięwzięcia jest NFOŚiGW w Warszawie. Efektem
koocowym będzie wystawa pokonkursowa wraz
z katalogiem, która będzie prezentowana w Ośrodku
Naukowo-Dydaktycznym Bieszczadzkiego Parku
Narodowego w Ustrzykach Dolnych oraz w innych,
zainteresowanych wystawą, ośrodkach edukacyjnomuzealnych Parków Narodowych w Polsce. Więcej
informacji oraz regulamin konkursu można znaleźd na
stronie internetowej BdPN pod linkiem:
http://www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task
=view&id=701&Itemid=1

Ważne linki:
www.wolontariatbieszczadzki.pl,
www.ngo.pl,
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl,
http://podkarpackie.ksow.pl/, http://www.naszebieszczady.pl/, http://www.lgd-zielonebieszczady.pl,
www.barr-ustrzyki.pl/, http://pokl.wup-rzeszow.pl/
Fundacja Bieszczadzka
ul Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne

tel.: +48 (13) 469 72 97

www.fundacja.bieszczady.pl
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Piękny piec stoi na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orelcu
i mieszkaocy oraz przebywający w e wsi turyści chętnie próbują swych sił
w sztuce piekarskiej. Na święto Matki Boskiej Zielnej – 15 sierpnia - w tym
piecu w przeddzieo przygotowany został specjalnie pieczony chleb.
Nadzorowała całemu procesowi mistrzyni Barnadetta Wojtanowska, która
posiada bieszczadzki certyfikat na produkt lokalny. Członkinie KGW
asystowały pomagając czynnie, a także śpiewem. Zgromadzeni, mimo
straszliwego upału goście i mieszkaocy, niecierpliwie czekali na smaczny
efekt. Ale ten można było docenid dopiero następnego dnia. Na uroczystej
mszy św. odprawionej na placu przy starym kościele chleb został
poświęcony. Wierni, jak to jest w tradycji przybyli z naręczami ziół. kwiatów
i owoców, które też zostały jak nakazuje zwyczaj poświęcone. Po
uroczystościach nastąpiło „Chlebem Łamanie”. I teraz wszyscy mogli
docenid smak pieczonego w tradycyjny, w wiejskim piecu, chleba. Był
pyszny!
To stanie się już zapewne kolejną tradycją w Orelcu, zwłaszcza, że ci którzy
nie mogli byd przy wypieku dopytywali czy taka okazja się nadarzy.
Maria Orłowska
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Szlakiem „Zielonego Roweru”
Szlak dziedzictwa przyrodniczo –kulturowo-cywilizacyjnego „Zielony Rower”
to bardzo oryginalna idea, która przed kilku laty stała się wspólnym projektem
łączącym ludzi lokalnych społeczności po obu stronach polsko – słowackiej
granicy paostwowej. U podstaw „Zielonego Roweru” legła idea „Greenway”,
oznaczająca w wolnym tłumaczeniu „zielone ścieżki” a wywodząca się zza
Oceanu Atlantyckiego. Autorzy tej idei założyli w swoim programie tworzenie
zielonych szlaków łączących sąsiadujące ze sobą regiony, propagujących
miejscowe atrakcje turystyczne oraz wspierających lokalne inicjatywy. Ważnym
założeniem tego amerykaoskiego pomysłu jest propagowanie turystyki
przyjaznej środowisku, poprzez połączenie tych miejsc za pomocą
niezmotoryzowanych form transportu. Na takich właśnie fundamentach grupa
zapaleoców z terenu polskich i słowackich Bieszczadów opracowała, opisała i
wyznaczyła Międzynarodowy Szlak Rowerowy „Zielony Rower”. Biegnie on przez
trzy paostwa Słowację, Ukrainę i Polskę a prowadzi bieszczadzkimi ścieżkami i
drogami, pełnymi niespotykanych gdzie indziej atrakcji. Polacy i Słowacy mają
nadzieję zaktywizowad swoich przyjaciół Ukraioców i tym samym zakrzewid w

ich pięknej ojczyźnie rozwój turystyki poprzez otwarcie na świat, przy równoczesnym
zachowaniu własnej tożsamości i własnej tradycji. Tradycyjnie od kilku lat pan Józef
Talarowicz z Dziecięcej Organizacji „Fenix” ze słowackiej Sniny organizuje latem
Międzynarodowy Rajd Rowerowy szlakiem „Zielonego Roweru”. Podobnie było i w
tym roku, początek rajdu został zaplanowany na dzieo 4 sierpnia w Sninie. Miałem
niewątpliwą przyjemnośd uczestniczyd w tym turystyczno-sportowym przedsięwzięciu.

Dzieo pierwszy – dojazd do Siny.
Aby dojechad na czas do Sniny, wyruszyliśmy z Ustrzyk Dolnych dzieo wcześniej, we
wtorek 3 sierpnia. Już od początku nasz wyjazd zapowiadał się szczęśliwie, bowiem
rozpoczął się od konieczności zreperowania „kapcia” w rowerze Krzyśka.
Z minimalnym opóźnieniem, kilkanaście minut po godzinie 10 wyruszyliśmy na, bez
mała, stukilometrową trasę do Sniny. W skład naszego czteroosobowego peletonu
poza wspomnianym Krzyśkiem wchodzili jeszcze Jarek z Rzeszowa, Marian z Brzegów
Dolnych i ja. Do Soliny, gdzie wjechaliśmy na polski odcinek trasy „Zielonego Roweru”,
wybraliśmy trasę przez Łobozew, pokonując po drodze solidny podjazd pomiędzy
Ustjanową a Łobozewem oraz krótkie, ale mające 14% przewyższenia, wzniesienie pod
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Stacją Uzdatniania Wody w Solinie.
Kolejne miejscowości na naszym rowerowym szlaku to Polaoczyk, Wołkowyja i
Bukowiec, w którym skręciliśmy na prawo, aby przepiękną, chod niełatwą
technicznie trasą, przez Terkę, Buk i Dołżycę, dotrzed do Cisnej. Tutaj
zaplanowaliśmy nasz pierwszy dłuższy postój na odpoczynek, zresztą słusznie, bo
pięddziesiąt kilometrów przejechane w trzydziestostopniowym upale oraz liczne
bieszczadzkie wzniesienia dały się nam trochę we znaki. Martwiłem się zwłaszcza o
Krzyśka i Jarka, bo obaj w ostatnim czasie nie spędzili na rowerowym siodełku zbyt
wiele czasu a właśnie to częśd ciała spoczywająca na wspomnianym siodełku, jest
przy długich trasach największym problemem rowerzysty. Dwie godziny spędzone
w jednym z ciśniaoskich gastronomików, przy jedzeniu i przeróżnej maści napojach
sprawiły, że wszyscy odzyskali wigor oraz nabrali sił i ochoty do dalszej wędrówki.
W Cisnej nasz peleton powiększył się o dwóch wędrowców. Dołączył do nas
Bogusław ze swoim trzynastoletnim synem Brunem. Późnym popołudniem, nasza
sześcioosobowa grupa ruszyła w dalszą drogę do oddalonej o 50 kilometrów
słowackiej Sniny. Majdan i Liszną minęliśmy szybko, ale później szło już
zdecydowanie wolniej, bo to i droga gorsza i wspinaczka coraz trudniejsza. Droga
do Roztok Górnych, to długi, uciążliwy podjazd, po nienajlepszej nawierzchni. Dalej,
przy podjeździe do Przełęczy nad Roztokami, jest wprawdzie jeszcze bardziej stromo,
ale za to nawierzchnia drogi jest świetnej jakości. W koocu dojeżdżamy do polsko –
słowackiej granicy Roztoki Górne – Ruske Sedlo, położonej na wysokości 801metrów
nad poziomem morza. Mamy przed sobą Park Narodowy „Poloniny” oraz
kilkukilometrowy zjazd w dół. Podróż to wyjątkowa, bo poruszamy się starym
kamienistym szlakiem z połowy dziewiętnastego stulecia, prowadzącym z Węgier do
Polski. Drogą tą, zwaną przez niektórych „Porta Rusica”, używając przede wszystkim
rąk i hamulców, dotarliśmy do nieistniejącej miejscowości Ruske. Tutaj przy
skrzyżowaniu dróg, gdzie znajduje się altana wraz ze studnią i miejscem na ognisko,
zatrzymujemy się na krótki odpoczynek. Dla Mariana i dla mnie to miejsce szczególne.
Kiedy w dniu 3 czerwca bieżącego roku ujrzeliśmy je, wydało się nam ucieleśnieniem
szczęśliwości. W owym dniu pokonywaliśmy dokładnie tę samą trasę z tym, że od
Wołkowyi czyniliśmy to w deszczu, a od wjazdu na Słowację w solidnej ulewie z
wyładowaniami atmosferycznymi. Stąd, kiedy znaleźliśmy miejsce na schronienie i
nocleg byliśmy naprawdę szczęśliwi. Słowacki Park Narodowy „Połoniny”, przez który
przebiega około 20 kilometrów „Zielonego Roweru” to okolica szczególna, poza
wspaniałą przyrodą, znajduje się tutaj zbiornik wodny Starina, który powstał w latach
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osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Starina, poza funkcją zbiornika retencyjnego, jest
równocześnie wielkim magazynem wody pitnej dla Wschodniej Słowacji. Dla
zachowania należytych warunków sanitarnych z bezpośredniego sąsiedztwa Stariny
wysiedlono wszystkich mieszkaoców. W sumie opustoszało siedem miejscowości, w
tym Starina, od której wziął nazwę powstały zalew. Ruszamy dalej coraz lepszą drogą,
która od Ruskego prowadzi malowniczymi podjazdami w dolinie Cirochy. Po kilkunastu
kilometrach nareszcie koniec podjazdów i w ciągu krótkiego czasu osiągamy Stakcin
położony na wysokości 257 metrów npm. Do Sniny jest już rzut beretem, we
wszystkich wstąpiły nowe siły a u niektórych odżył nawet sportowy duch i mieliśmy
kilka popisów sprinterskich. W koocu Snina i oczekujący na nas Jozef Talarowicz –
główny organizator rajdu. Wieczorna kąpiel, kolarska kolacja oraz łyk słowackiego
wina, były dla nas niczym wieczór na ekskluzywnym przyjęciu w najwspanialszym
kurorcie.

Dzieo drugi Snina – Kostrina.
W środowy poranek na centralnym placu Sniny spotkaliśmy pozostałych
uczestników rajdu. Dołączyło do nas sześcioro Słowaków w tym dwie kobiety, obie o
nieznanym u nas imieniu Iwanka. Przed samym odjazdem spotkał się z nami miejscowy
P
r
imator pan Štefan Milovčík. W krótkich słowach życzył nam udanego rajdu,
obdarowując na pożegnanie drobnymi pamiątkami ze Sniny i butelką oryginalnej
miejscowej śliwowicy. Na koniec wspólna fotografia i w drogę. Dwunastu
rowerzystów oraz mikrobus z przyczepą, prowadzony przez Jozefa Talarowicza
wyruszyło na trasę w kierunku granicy z Ukrainą. Niebo w prawdzie odrobinę
pochmurzone, ale nastrój w grupie doskonały i podobnymi drobiazgami nikt się
chwilowo nie przejmuje. Mijamy Stakcin, który polska częśd grupy zaliczyła już
poprzedniego dnia i po kilku kilometrach płaskiej drogi zaczynamy kolejny dłuższy
podjazd, tym razem na Kolonicki Vrch, na zboczu którego znajduje się
obserwatorium astronomiczne z największym na Słowacji teleskopem. Niestety
pogoda pogarsza się i zaczyna padad deszcz. Tuż przed przygraniczną miejscowością
Ubla, leje już solidnie. Na przejście docieramy przemoczeni i z uwagi na ciągłą
ulewę, granicę postanawiamy przekroczyd na czterech kołach. Przekraczanie granicy
z Ukrainą przeważnie zawsze niesie ze sobą różne atrakcje, podobnie było i tym
razem. Na dzieo dobry funkcjonariuszka ukraioskiej służby granicznej zapytała nas,
po co jedziemy do Polski przez Ukrainę, skoro ze Słowacji mamy bliżej? Równie
wesoło było przy wypełnianiu słynnych ukraioskich „kartek imigracyjnych”,
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dociekliwej urzędniczce DPSU nie wystarczyło wpisanie wioski Smolnica, jako
miejscowości docelowej, zażądała wpisania nazwy hotelu. Zgodnie z poleceniem
wszyscy wpisaliśmy, że udajemy się do Hotelu „Karpaty” w Smolnicy, a że nie ma
tam żadnego hotelu, to fakt bez znaczenia. W imieniu władz powiatowych z
Wielkiego Bereznego, przywitał nas i przez cały czas towarzyszył,

„Wasylianom”, po polsku Bazylianom, czyli Bazyliaoskiemu Zakonowi Świętego
Jozafata. Jeszcze tego samego dnia mieliśmy okazję obejrzed interesującą
prezentację multimedialną w dyrekcji Użaoskiego Parku Narodowego, którego
siedziba mieści się w Wielkim Bereznym. Najciekawszymi miejscami, jakie tego
dnia odwiedziliśmy były jednak przełomy rzeki Uż w rejonie miejscowości Zabrid,
źródła leczniczych wód solankowych oraz pozostałości Linii Arpada – systemu
umocnieo wybudowanych przez Węgrów w latach 40 ubiegłego wieku, mających
bronid Węgry, Słowację i innych sprzymierzonych z Trzecią Rzeszą przed atakami
wojsk radzieckich. Wieczorem dotarliśmy do miejscowości Kostrina na zasłużony
odpoczynek w ośrodku szkoleniowych Kolei Ukraioskich.

Dzieo trzeci Kostrina – Turka.

pan Mikoła Godowaniec dyrektor miejscowej Agencji Rozwoju Regionalnego i
Integracji Europejskiej. Tuż za granicą w wiosce Małe Berezne odwiedziliśmy
miejscowy Monastyr pod wezwaniem świętego Mikołaja. Ten interesujący
obiekt, wspaniale odrestaurowany, ma swoje opisane początki w połowie XVIII
stulecia. Interesujące są podania mówiące o przyczynach jego powstania, ale
szczególnie burzliwe dzieje przeszedł Monastyr w XX wieku. Najpierw, okupacja
wojsk węgierskich, które w 1939 roku wkroczyły na Ruś Zakarpacką odrywając ją
od Czechosłowacji a następnie wkroczenie Armii Czerwonej i rządy radzieckie,
które w 1947 roku doprowadziły do ostatecznej likwidacji Monastyru. „Zdawało
się, że tak będzie wiecznie, ale Bóg miał swoje plany” – tak o owych latach
opowiadał jeden z duchownych. Ostatecznie po przemianach roku 1989,
postanowiono przekazad to miejsce wiernym i w roku 1997 klasztor przekazano

Po wczorajszym deszczu nie pozostało najmniejszego śladu i czwartkowy
poranek powitał nas wspaniałą pogodą. Soczyste słooce i spływający z nieba żar
były z jednej strony pożądane, z drugiej jednak, nie napawały optymizmem
przed czekającą nas wspinaczką na Przełęcz Użocką. Po drodze w miejscowości
Stawne zboczyliśmy nieco z trasy, aby odwiedzid stację naukową Użaoskiego
Parku Narodowego w Stużycy. O stanie technicznym drogi dojazdowej lepiej nie
wspominad a i sama stacja, poza bezspornymi atrakcjami dla oka, budzi
mieszane uczucia. Przede wszystkim, już za sam wjazd, zażądano od nas po 10
hrywien od osoby a warunki sanitarne tam panujące są, delikatnie mówiąc, na
niskim poziomie. Prowadzi stąd oznakowany szlak turystyczny do styku trzech
granic ukraiosko - słowacko – polskiej znajdującego się na Krzemieocu i stacja w
Stużycy jest doskonałą bazą wypadową na ten szczyt. Podejście na Kremenaros
nie jest jednak proste, aby wyruszyd na szlak potrzebne jest zezwolenie
ukraioskiej straży granicznej a uzyskad je można w oddalonym o 100 kilometrów
Czopie. Poza tym posiadanie zezwolenia nie daje stu procentowej gwarancji, że
na szczyt wejdziemy. Z radością wracamy na „wspaniałą” drogę Użgorod – Lwów
i wkrótce docieramy do Użoka, wioski położonej pod nadzwyczajnie wysokim
wiaduktem kolejowym. Temperatura przekracza 30° a przed nami około
sześciokilometrowy podjazd na Przełęcz Użocką. Ostatecznie tylko sześcioro z
nas, czwórka Słowaków i dwóch Polaków, pomyślnie zaliczyła wspinaczkę. Warto
wspomnied jeszcze o dwóch stałych punktach kontroli granicznej, które nie
wiedzied czemu przez okrągły rok zatrzymują wszystkich poruszających się tą
drogą. Traktem przez Borynię, z małym odbiciem do Sianek, dotarliśmy do Turki.
To, ponod niegdyś piękne miasteczko, robi dzisiaj przygnębiające wrażenie.
Wiele szpetnie wyglądających budynków i wręcz tragiczny stan dróg, zarówno
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tych dojazdowych, jak i miejskich, to turczaoska rzeczywistośd. Odwiedziliśmy
miejscowe muzeum, a właściwie izbę muzealną, z której zapamiętałem tylko
tablicę poglądową ze zdjęciami z Turki z lat 1918 – 1939, kiedy to Turka
znajdowała się w granicach II RP z napisem „W tym czasie spokój i porządek w
mieście był utrzymywany przy pomocy wojska i policji” – komentarz do tego
napisu uważam za zbędny. Noc spędziliśmy na terenie motelu w miejscowości
Jawora.

bardzo ogranicza ich możliwości. Jednak pomysłowośd i zapal tych ludzi oraz
niespożyta energia, jaką posiadają, jest naprawdę godna podziwu. Pozostaje
mied nadzieję, że przemiany na Ukrainie pójdą w kierunku europejskich wzorców
i w dającym się przewidzied czasie przygraniczne rejony szeroko otworzą się na
zagranicznych turystów.
Marek Prorok

Dzieo czwarty Turka – Ustrzyki Dolne.
Rześki poranek zachęcił nas do dalszego pedałowania w kierunku Starego
Sambora. Posileni i wzmocnieni wspaniałą wodą ze zdroju w Rozłuczu
zatrzymaliśmy się na dłużej w Jasienicy Zamkowej, aby podziwiad, pochodzącą z
osiemnastego wieku potężną drewnianą dzwonnicę oraz wybudowaną w
początkach dwudziestego stulecia cerkiew pod wezwaniem Św. Michała.
Kolejnym przystankiem była wieś Busowisko i przecudnie zadbana miejscowa
cerkiew oraz wioska Spas i jej kamienne pomniki przyrody. Do Starego Sambora
dotarliśmy wczesnym popołudniem i w jednej z miejscowych restauracji
zatrzymała nas na dłużej solidna burza. Nocleg był zaplanowany w Dobromilu,
ale ja wraz z Marianem pojechaliśmy do Chyrowa, gdzie solidnie przemoczeni
wsiedliśmy do pociągu zdążającego do Ustrzyk Dolnych. Daruję sobie opis
podróży pociągiem relacji Chyrów –Jasło, bo słowa należycie oddające jej
przebieg nie nadają się do zacytowania w gazecie, gdyż są powszechnie uważane
za obelżywe. Dzięki uprzejmości Straży Granicznej, ku wielkiej naszej radości,
opuściliśmy środek transportu PKP na przejściu granicznym w Krościenku, skąd
do Ustrzyk Dolnych był już tylko parę kroków.

Kilka słów zakooczenia.
Podróż ukraioskim szlakiem „Zielonego Roweru”, była dla wielu z nas
wyjątkowym przeżyciem. Kilkoro naszych przyjaciół ze Słowacji po raz pierwszy
odwiedziło ten kraj i był to dla nich silny wstrząs. Miszo, jeden ze Słowaków,
powiedział w rozmowie „Dla mnie Ukraina jest na razie zamknięta, szybko tam
nie pojadę”. Przyznaję, że dla osób po raz pierwszy odwiedzających naszych
wschodnich sąsiadów, a przyzwyczajonych do standardów europejskich, podróż
taka może byd dużym i niezbyt przyjemnym przeżyciem. Jednak obiektywnie
rzecz biorąc zmiany na lepsze są tam wyraźnie widoczne, chociaż postępują
zdecydowanie za wolno. Miejscowi samorządowcy, w rejonach które
odwiedziliśmy, mają mnóstwo wspaniałych pomysłów na popularyzację i
promocją własnych terenów, ale system władzy obowiązujący na Ukrainie,
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