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W tym numerze

1 Nasza społeczność 

3 Praktyczne porady, terminy

2 Inspiracje

O skuteczności działań

Nina Dąbrówka - Gmina Bukowsko

Wrzesień - początek jesieni, kolejny intensywny miesiąc, 
w którym na terenie gminy dzieje się wiele imprez 
oraz podejmowane są cenne inicjatywy. 

Jak zawsze na wszystkie serdecznie zapraszamy!
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Imprezy, wydarzenia w gminie Bukowsko 

Jak zawsze warto śledzić stronę gminy Bukowsko:
www.bukowsko.pl 

oraz fanpage na facebooku: 
www.facebook.com/Gmina-Bukowsko-832605353748493,

udostępniać je oraz promować. 
 

Tam zawsze znajdują się bieżące informacje :) 
 
 
 

10 września 2022
SOBOTA

 
START: 13:00

 
„Piknik Militarny z

rekonstrukcją bitwy o
Bukowsko” 

Miejsce: 
Wola Sękowa koło URLA

 
 





ZAPRASZAMY NAZAPRASZAMY NAZAPRASZAMY NA
SZLAK !!!SZLAK !!!SZLAK !!!
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Już we wrześniu nastąpi oficjalne otwarcie szlaku - ścieżki historyczno - przyrodniczej, na
której będzie można wziąć udział w grze terenowej, zbierając po drodze pieczątki na

specjalnie przygotowanej do tego mapce! Szczegóły już wkrótce!!!
 



Projekt dla młodzieży

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w Bukowsku otrzymało dofinansowanie na kolejny projekt pn.:
„RAMPA dialogu obywatelskiego” z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2021-2030 NOWEFIO – edycja 2022 – Priorytety 2-4.

 
 

 Na terenie stadionu w Bukowsku została już zamontowana RAMPA oraz elementy typu wybitka
do jazdy na rolkach, rowerach, deskorolkach!

Zapraszamy do korzystania!!!
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www.procarpathia.pl



„Biznes wysokich lotów w Beskidzie Niskim” 
 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia", Magurski Park Narodowy oraz Ogólnopolskie
Towarzystwo Ochrony Ptaków zapraszają do udziału w inicjatywie „Biznes wysokich lotów w Beskidzie Niskim”.

 
Nasze organizacje w ramach działań projektu „Wilcze Góry” wspierają lokalnych przedsiębiorców z obszaru Karpat,

działających w branżach związanych z tematyką przyrodniczą. Wierzymy, że ochrona przyrody ma sens nie tylko dlatego,
aby przeciwdziałać kryzysowi bioróżnorodności, ale również dlatego, że może wspierać lokalne społeczności. W naszych

działaniach chcemy szkolić, pokazać praktyczne rozwiązania i zaproponować doradztwo ekspertów.
 

Zapraszamy do udziału w inicjatywie osoby pochodzące z obszaru zachodniego i środkowego Beskidu Niskiego (tj.
południowej części powiatów: gorlickiego, jasielskiego i krośnieńskiego), które planują rozpocząć własną działalność

gospodarczą, lub też już ją prowadzą, ale w planach mają jej rozszerzenie lub zmianę jej zakresu.
 

Szkolenia odbędą się w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym im. Jana Szafrańskiego w Krempnej.
 

PROGRAM SZKOLEŃ:
 

22 września 2022 r. „Wszystko jest możliwe” - prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach chronionych i
cennych przyrodniczo (Wprowadzenie do tematyki ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju, dobre praktyki

prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach cennych przyrodniczo, trendy związane z ekologią i prowadzeniem
działalności);

 
7 października 2022 r. „Dlaczego potrzebny jest biznes plan i do czego możemy go wykorzystać” (Kto potrzebuje biznes

planu, jakie są korzyści wynikające z dobrze napisanego biznes planu, co powinien zawierać dobrze opracowany
dokument? Jakie pełni funkcje i do czego może być jeszcze wykorzystany?);

 
14 października 2022 r. „Jak sprzedawać swoje produkty i usługi – skuteczna promocja”. (Jak sprzedawać swoje produkty i
usługi, jakie narzędzia zastosować, jakie kanały promocji wybrać aby skutecznie trafiały do określonej grupy odbiorców?)

oraz formy prowadzenia działalności gospodarczej (Różne formy prowadzenia działalności gospodarczej: rodzaje
działalności, wymagania formalne i obowiązki rejestracyjne i formy opodatkowania działalności).

 
Wizyta studyjna zaplanowana została w terminie 25-26 października 2022 r.

 
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach oraz wizycie studyjnej zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza

rejestracyjnego w terminie do 15 września 2022 r.
 

*Każda osoba zgłaszająca się do projektu ma obowiązek wziąć udział w całym cyklu szkoleniowo-edukacyjnym.
 
 



WARSZTATYWARSZTATYWARSZTATY
RĘKODZIEŁA DLARĘKODZIEŁA DLARĘKODZIEŁA DLA

KAŻDEGO!KAŻDEGO!KAŻDEGO!

   

13  września 2022 r. odbędą się kolejne inicjatywy edukacyjne, tym razem poświęcone wiklinie
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 
marketingowe dla
każdej organizacji 
po 2 tysiące zł na

gadgety !!! 
www.pakd.pl
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Szczegóły już wkrótce !!!


