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W tym numerze

1 Nasza społeczność 

3 Praktyczne porady, terminy

2 Inspiracje

O skuteczności działań

Nina Dąbrówka - Gmina Bukowsko

Październik - odczuwamy już zimno, które nadeszło, tak
szybko jak koniec lata, również tego kalendarzowego.
Jesień zachęca nas do odpoczynku pod kocykiem z ciepłą
herbatką oraz zanurzenia się książkach, które wabią
swoimi okładkami. Mam nadzieję, że ten biuletyn, również
będzie miłą lekturą na długie i chłodne wieczory. 
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Imprezy, wydarzenia w gminie Bukowsko 

 
 
 
 

14 październik 2022
piątek

 
START: 17:00

 
„Blogowa Książka- 

spotkanie okraszone
poczęstunkiem z Dawidem

Mikosiem - podróżnikiem oraz
blogerem” 

Miejsce: 
Zespół Szkół w Pobiednie

 
 

16 październik 2022
niedziela

 
START: 14:00

 
Konferencja Pszczelarska pn.:
"Pszczoły-Nadzieja na Jutro"

Miejsce: 
Dom Ludowy w Bukowsku 

 
W programie:

-wykład Pana Tomasza Kędziory
-konkursy z nagrodami
-stoiska degustacyjne

-poczęstunek
-niespodzianka

 
 









ZAPRASZAMY NAZAPRASZAMY NAZAPRASZAMY NA
SZLAK !!!SZLAK !!!SZLAK !!!
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We wrześniu nastąpiło oficjalne otwarcie szlaku - ścieżki historyczno - przyrodniczej, na
której można wziąć udział w grze terenowej, zbierając po drodze pieczątki na specjalnie

przygotowanej do tego mapce! Mapkę można pobrać w UG, w Caritasie Zboiska lub
bezpośrednio ze strony internetowej. 

Zachęcamy również do promocji razem z nami tego szlaku!
 



III KONKURS
MOJA SMART WIEŚ - WIZJE I INICJATYWY
Szukamy pomysłów i inicjatyw, dzięki którym Twoja
wieś może stać się lub stała się bardziej przyjazna

W części „WIZJE”
I miejsce -
II miejsce -
III miejsce -
7 wyróżnień po

W części „INICJATYWY”
I miejsce - 6 000 zł

II miejsce - 5 000 zł
III miejsce - 4 000 zł
7 wyróżnień po 1 000 zł

Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 28 lutego 2023 roku

6 000 zł
5 000 zł
4 000 zł

1 000 zł
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“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Rusza konkurs Nasz Zabytek
Fundacji Most the Most

Mieszkasz na Podkarpaciu?
Chcesz pozytywnie wpływać na Twoje otoczenie i zostać lokalnym bohaterem? Interesujesz się lokalną

historią, kulturą, ochroną zabytków? Znasz w swojej okolicy zabytkowe miejsca, którym warto dać nowe życie?
Weź udział w konkursie Nasz Zabytek. 

Nabór zgłoszeń potrwa 4 tygodnie - od 3 października do 1 listopada 2022 r.
Nasz Zabytek to konkurs organizowany przez Fundację Most the Most dla każdego, kto chce pozytywnie
wpływać na swoje otoczenie. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, którym warto

przywrócić świetność. Następnie będą mogli zaproponować pomysł jak zwycięski zabytek może być
wykorzystany przez lokalną społeczność. 

Zwycięski projekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie (do 1 000 000 PLN). 
Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację zabytku 

i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej.

 



WARSZTATYWARSZTATYWARSZTATY
RĘKODZIEŁA DLARĘKODZIEŁA DLARĘKODZIEŁA DLA

KAŻDEGO!KAŻDEGO!KAŻDEGO!

   

04  października 2022 r. odbędą się kolejne inicjatywy edukacyjne,  poświęcone biżuterii
koralikowej w Gminie Bukowsko w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”, 

 
Warsztaty odbywać się będą w Domu Ludowym w Bukowsku, 

Bukowsko 71, 38-505 Bukowsko.
 

Celem projektu jest poszerzenie praktycznej i teoretycznej wiedzy samorządowo-obywatelskiej,
ekologicznej i etnograficznej mieszkańców naszego regionu poprzez uczestnictwo 

w warsztatach, zajęciach praktycznych i konferencji.
W ramach bloku etnograficznego zachęcamy mieszkańców naszej gminy do udziału 
w bezpłatnych warsztatach rzemiosła artystycznego prowadzonych przez wybitnych

specjalistów w swoich dziedzinach związanych z 
Uniwersytetem Ludowym Rzemiosła Artystycznego 

w Woli Sękowej. 
Realizacja każdego warsztatu przewidziana jest dla grupy 12 osób. Na każdy warsztat

rejestracja jest obowiązkowa. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Warsztaty będą obejmowały jeden dzień warsztatowy 

8 godzin (9:00- 17:00) z przerwą obiadową oraz kawową.
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Wsparcie 
 dla organizacji wiejskiej
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Warto zajrzeć na stronę:
www.fundacjawspomaganiawsi.pl


