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1. Wydarzenia w GPZB:






Konkurs dotacyjny „Działaj Lokalnie X-2017” podsumowany!!
„Nie takie RODO straszne, jak je malują”
Zakochana Piosenka w Dniu Kobiet

Polana upamiętniła Żołnierzy Wyklętych ,, Biegiem Tropem Wilczym''
Wyjazd harcerek z Polany do Warszawy - 01.03.2018 r.

2. Konkursy dotacyjne i szkolenia

Zapraszamy do lektury wiosennego
numeru Biuletynu Informacyjnego
Grupy
Partnerskiej
„Zielone
Bieszczady”
W naszych organizacjach trochę
posuchy w działaniach. Jedne
projekty już pokooczone a inne
dopiero
na
etapie
pisania.
Możliwości pozyskania środków na
nowe inicjatywy będzie w tym roku
sporo. Trwa składanie wniosków do
kolejnego konkursu Działaj Lokalnie.
Będzie „małe FIO”, jest ogłoszony
konkurs grantowy w ramach
POWES-u.
Cały czas zapraszamy do nadsyłania
materiałów o wydarzeniach, które
dzieją się w Waszych organizacjach,
niekoniecznie projektowych.
Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej
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Wydarzenia w GPZB:
Konkurs dotacyjny „Działaj Lokalnie X-2017” podsumowany!!
Nowy szlak historyczny: „Szlak Józefioski”, plac zabaw przy ul. Fabrycznej w Ustrzykach, spektakle
teatralne w Baligrodzie i Lesku, placyk rekreacyjny w Glinnem, ogrodzone boisko do piłki plażowej w Rudawce ,
nowe stroje dla zespołu „Bieszczadzki Dom”, założony Klub Seniora w Szczawnem - Kulaszne, uporządkowane,
ogrodzone i oznakowane cerkwisko w Lipiu, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP Staokowa, cykl
warsztatów rękodzielniczych i muzycznych w Brzegach Dolnych oraz cykl spotkao z samorządowcami różnych
szczebli dla młodzieży ustrzyckiej i odremontowany klub dla młodzieży z Uherzec to efekty bieszczadzkiej edycji
konkursu Działaj Lokalnie 2017. Podsumowanie konkursu, w którym oprócz realizatorów poszczególnych
projektów udział wzięli zaproszeni Burmistrzowe i Wójtowie bieszczadzkich gmin odbyło się 20 kwietnia
w Ustrzykach Dolnych. Spotkanie zorganizowane przez Fundację Bieszczadzką- Ośrodek Działaj Lokalnie,
lokalnego operatora konkursu było okazją do podsumowania działao i efektów konkursu, do podziękowania
organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym, których projekty zostały wybrane do realizacji w 2017r.
Lucyna Sobaoska powitała zebranych i przedstawiła ideę konkursu współfinansowanego ze środków Polsko
Amerykaoskiej Fundacji Wolności. . Wspólnie z Renatą Kapuścioską-Frankowską odpowiedzialną za organizację
konkursu w 2017 r. przedstawiły prezentację wszystkich 13 dotowanych inicjatyw, w realizację których
zaangażowało się 189 osób, wspierało ich 254 wolontariuszy. Odbiorcami projektowych działao było 3414 osób.
Wartośd dotacji wyniosła 57 000 zł natomiast realizatorzy wnieśli do projektów wkład własny ( rzeczowy
i osobowy) w kwocie 51 336,28 zł.

Podkarpacki Ośrodek
Wspierania Ekonomii
Społecznej
ogłasza nabór dla PES
i grup nieformalnych
do programu grantowego
Nabór wniosków odbywad się będzie w
dniach od 25.04.2018 r. do
15.05.2018r. w godzinach od 10.00 –
16.00
W ramach grantów PES oraz grupy
nieformalne mogą otrzymad
dofinansowanie w wysokości do 9
tysięcy zł na inicjatywy związane z
rozwojem i promowaniem Ekonomii
Społecznej.
Szczegółowe informacje dotyczące
grantu dostępne są w Regulaminie
Programu Grantowego. Uprzejmie
prosimy o zapoznanie się z
Regulaminem przed składaniem
Wniosku.
Wnioski przyjmowane będą w biurach
projektu i Help deskach POWES:
a)
ul. 1 Maja 16, 38-700 Ustrzyki
Dolne,
b) ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło,
d) ul. Lwowska 19, 38-500 Sanok.
Szczegóły na temat konkursu
znajdziecie Paostwo pod linkiem:

.

http://www.pakd.pl/owes/podkarpackiosrodek-wsparcia-ekonomiisp/konkurs-grantowy-

2

Wydarzenia w GPZB:

Do 15 maja przedłużono nabór
do Pajacykowej Sieci
Pomocowej.

Konkurs dotacyjny „Działaj Lokalnie X-2017” podsumowany!! Cd…
Prezes Fundacji Bieszczadzkiej Bogusław Pyzocha wręczył podziękowania gminom ; Ustrzyki Dl, Czarna,
Olszanica i Baligród, które wsparły finansowo konkurs Działaj Lokalnie 2017 i realizatorom poszczególnych
projektów.

Program PAH działa na
zasadzie regrantingu.
Rekrutowane są organizacje
działające lokalnie z terenów
najbardziej zagrożonych
ubóstwem. PAH przekazuje im
środki finansowe na
prowadzenie dożywiania dzieci
w regionie.
Organizacje partnerskie same wybierają
placówki (szkoły, świetlice) z którymi
współpracują, kierując się w ich doborze,
znajomością środowiska lokalnego,
wiedzą i doświadczeniem wynikającym z
pracy w danym regionie.. Organizacje są
na miejscu, mają możliwośd szybkiego
reagowania i dostosowania programu do
aktualnych potrzeb.
Pajacykowa Sied Pomocowa działa
w ramach programu dożywiania dzieci
Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o
wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Formularz dostępny jest pod linkiem:

https://www.pajacyk.pl/nabor/zglosze
nia/
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Wydarzenia w GPZB:

Forum Inwestycyjne
w Tarnopolu.
„Turystyka i perspektywy
rozwoju”

Konkurs dotacyjny „Działaj Lokalnie X-2017” podsumowany!! Cd…

Podczas spotkania wręczono
też nagrody rzeczowe organizacjom, które wzięły udział w
towarzyszącemu programowi Działaj Lokalnie konkursie „Opowiedz…2017”. Nagrodę główna otrzymało
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski przy Warsztatach Terapii Zajęciowej w Lesku za film „Czego
potrzebuje świat”, wyróżnienia przypadły „Stowarzyszeniu "Razem dla Glinnego", Grupie inicjatywnej
z Uherzec, "Stowarzyszeniu "Tworzymy lepszą przyszłośd" z Birczy i OSP Staokowa. Spotkanie umilili mini
spektaklem „Kopciuszek” Teatr Pokoleo z Baligrodu i mini recitalem zespół „Bieszczadzki Dom” z Bandrowa.

W dniach 24-25 maja 2018 r. Paostwowa
Administracja Obwodu Tarnopolskiego
organizuje Forum Inwestycyjne w
Tarnopolu. Jednym z tematów będzie
„Turystyka i perspektywy rozwoju”
Paostwowa Administracja Obwodu
Tarnopolskiego serdecznie zaprasza do
udziału polskich przedstawicieli z branży
turystycznej.
Osobą kontaktową w sprawie ze strony
Administracji z Tarnopola jest Olena
Mykoliuk, phone/fax +38 0352 52 26 32
e-mail:
internationalrelations.te@gmail.com.
Link do strony Forum: http://www.teinvest.com/

Autor zdjęć: Marian Mazurkiewicz, tekst ; LS
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Wydarzenia w GPZB:

Jeszcze do 17 maja !!!!!

„Nie takie RODO straszne, jak je malują”
Nie wiem jak do innych organizacji ale do Fundacji Bieszczadzkiej w ostatnim czasie bez przerwy napływają
maile proponujące szkolenia ( o cenach nie wspomnę!!!!), obsługę w tym zakresie, straszenie horrendalnymi
karami a wszystko w związku z wejściem w życie nowych przepisów związanych z ochroną danych osobowych.
RODO, RODO RODO brzmi dookoła. Postanowiliśmy pomóc sobie i innym bieszczadzkim NGO-som . We
współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeostwa Obywatelskiego w ramach programu Fimango 2017 –
Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych, finansowanego przez Polsko – Amerykaoską Fundację
Wolności, zorganizowaliśmy w dniu 04.04.2018 szkolenie pn. RODO w NGO.
Na zaproszenie Fundacji Bieszczadzkiej - Ośrodka Działaj Lokalnie odpowiedziało kilkanaście organizacji
pozarządowych z terenu Bieszczad. Zainteresowanie szkoleniem przerosło nasze oczekiwania, niestety ze
względów organizacyjnych przyjęliśmy tylko 25 osób.
Szkoląca skupiła się na kilku najważniejszych zagadnieniach:
1. Ochrona Danych Osobowych – nowe regulacje prawne
2. Co zmieni w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych po 25 maja bieżącego roku, z chwilą wejścia w
życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
3. Jakie obowiązki na nie nałoży RODO?
4. Jak się przygotowad do zmian?
Opuściliśmy szkolenie z nową wiedzą, ze świadomością co nas czeka, co musimy zmienid , co poprawid i z
przekonaniem, że „nie takie RODO straszne, jak je malują”
Starostwu powiatowemu w Ustrzykach Dolnych dziękujemy za użyczenie na cele szkolenia pięknej, nowej sali
konferencyjnej.

Tekst i zdjęcia : redakcja
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III edycja konkursu
o Nagrodę Marszałka
Województwa
Podkarpackiego
-"NGO Wysokich Lotów".
O nagrodę mogą się ubiegad organizacje
pozarządowe mające siedzibę i
prowadzące działalności pożytku
publicznego na terenie województwa
podkarpackiego. Termin składania
wniosków 17 maja 2018 r.
Serdecznie zachęcamy organizacje do
składania wniosków.
Szczegóły o konkursie pod linkiem :
https://www.podkarpackie.pl/index.php/
ngo-organizacje-pozarzadowe/5984nagroda-marszalka-wojewodztwapodkarpackiego-ngo-wysokich-lotow

Wydarzenia w GPZB:

Szkolenie „Organizacje
wiejskie w procesie
stanowienia prawa”

Zakochana Piosenka w Dniu Kobiet
8 marca w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się XI
Ustrzyckie Śpiewanie pod tytułem „Zakochana piosenka”, w którym
uczestniczyło blisko 60 osób. Podczas śpiewania nie mogło zabraknąd
piosenek o miłości, o pragnieniu miłości, jej pochwale i jej potędze. A
wszystko to odbyło się w Dniu Kobiet.

Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza
na bezpłatne szkolenia dla m.in.
stowarzyszeo, klubów i fundacji z terenu
województwa podkarpackiego dotyczące
udziału tych organizacji w procesie
stanowienia prawa. Fundacja Fundusz
Współpracy wspólnie z Forum Aktywizacji
Obszarów Wiejskich realizuje na zlecenie
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
projekt pt. „Organizacje wiejskie w
procesie stanowienia prawa”. Są to
działania skierowane do organizacji
wiejskich i z małych miast
współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.
Organizator zapewnia nocleg i
wyżywienie J
Szczegóły dot. szkoleo oraz całego
projektu dostępne są na stronie
www.prawonawsi.pl

Zanim rozpoczęło się śpiewanie Wojciech Domiszewski, dyr. PiMBP w
Ustrzykach Dolnych, złożył wszystkim Paniom życzenia, aby
realizowały, tak jak dotychczas, wbrew temu, co lansuje współczesny
świat, swoją piękną misję jako opiekunki ogniska domowego.
A potem już śpiewano m.in. takie piosenki, jak: „Czerwone wino”,
„Kocha się raz”, „Gdy mi ciebie zabraknie”, „Pamelo żegnaj”, „To były
piękne dni”, „Suliko”, „O mnie się nie martw”, „Marina” (dwie wersje),
„Tango milonga”, „Tu jest moje miejsce” i „Dumka na dwa serca”.
Teksty piosenek, urozmaicane cytatami o miłości, przygotowała Lucyna
Sobaoska, wiceprezes Fundacji Bieszczadzkiej, która też świetnie
prowadziła całośd śpiewania. Kunszt gry na akordeonie wykazał Marek
Sokół,
który
„trzymał”
śpiew
we
właściwej
tonacji.
W przerwie między śpiewaniem był czas na poczęstunek. Na koniec
każda z Pao otrzymała pięknego tulipana.
XI Ustrzyckie Śpiewanie zorganizowali: Towarzystwo Przyjaciół Miasta
Ustrzyki Dolne, Fundacja Bieszczadzka oraz Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna im. prof. E. Wanieka w Ustrzykach Dolnych.
Autor tekstu i zdjęd: Wojciech
Domiszewski
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Wydarzenia w GPZB:

Nabór do konkursu Bank

Polana upamiętniła Żołnierzy Wyklętych ,, Biegiem Tropem Wilczym''

Ambitnej Młodzieży

W Polanie, jak co roku, po 01.03. - Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych - upamiętniono
Tych, którzy po zakooczeniu II wojny światowej, nie zgodzili się na kolejne zniewolenie Polski, tym razem
komunistyczne. Byli bez szans, nowa władza, uznając Ich za ,,wrogów ludu'', tropiła, zamykała w katowniach
ubeckich, wydawała wyroki i je wykonywała. Dzisiaj odkrywamy tę kartę polskiej historii.
W ubiegłym roku, wspomnienie o Nich , miało charakter akademii w świetlicy wiejskiej pt.: ,,Polana śpiewa
Żołnierzom Wyklętym ''. W tym roku postanowiliśmy wpisad się w ogólnopolską akcję zorganizowania ,, Biegu
Tropem Wilczym". W Polsce była to już VI edycja tego przedsięwzięcia. Sześd lat temu był to bieg zaledwie ok.
50-ciu osób w ok. Warszawy. 04.03. 2018 roku wzięło w nim udział już ok. 70-siąt tys. osób, w ponad 300 - stu
miejscowościach.
W Polanie też udało się zorganizowad ,, Bieg''. A działao i przygotowao było wiele : wykonanie plakatów i ich
rozwieszenie, wydrukowanie dyplomów, zakup medali oraz banneru z logo ,,Biegu'', zamieszczenie informacji i
zaproszenia do uczestnictwa na portalach Gminy Czarna i w Gazecie Bieszczadzkiej.
I tak, w niedzielę 4 marca o godz. 14.00 , rozpoczął się start. W biegu polaoskim wzięły udział 64
osoby. Uczestnicy podzieleni zostali na 3 kategorie :I kat.-dzieci szkoły podstawowej, II kat.- dorośli, III kat. - bieg
rodzinny. W kat. III biegli ( a dozwolony był również przemarsz ) rodzice z dziedmi, a nawet babcie z wnuczkami.
Wszyscy pokonywali trasę o długości 1963 m. Wartośd tego dystansu nawiązuje do roku 1963, roku , w którym
został wytropiony i zamordowany w lasach Lubelszczyzny ostatni z Żołnierzy Niezłomnych - Józef Franczak .

Fundacja Banku Zachodniego WBK
zaprasza do składania wniosków
w kolejnej edycji konkursu grantowego
Bank Ambitnej Młodzieży (BAM).
W związku z przypadającą w tym roku
setną rocznicą odzyskania niepodległości
Fundacja Banku Zachodniego WBK
pomoże dofinansowad projekty
dotyczące historii i muzyki. Tegoroczne
tematy naboru: “Ignacy Paderewski –
sylwetka i twórczośd w dobie walki o
wolnośd” oraz “100-lecie odzyskania
niepodległości”. Ocenie merytorycznej
podlegad będą tylko projekty wpisujące
się w hasła tej edycji naboru.
Projekty będzie można składad
od 23.04.2018 r. do 21.05.2018 r.
Maksymalna kwota grantu, o którą
można się ubiegad w ramach niniejszego
programu wynosi 10.000 zł
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.
Wyniki konkursu zostaną
opublikowane 19 czerwca 2018 r.
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Polana upamiętniła Żołnierzy Wyklętych ,, Biegiem Tropem Wilczym'' Cd…
Po skooczonym ,, Biegu'', w świetlicy wiejskiej, dla wszystkich uczestników , czekał poczęstunek :
gorący żur, szarlotka, rogaliki, kawa, herbata. Można też było obejrzed wystawę informacyjno-fotograficzną,
wypożyczoną nam przez IPN oddział w Rzeszowie. Na 13-stu planszach przedstawiono postad Władysława
Koby, ostatniego dowódcy Zrzeszenia Wolnośd i Niezawisłośd, walczącego na Ziemi Rzeszowskiej,
zamordowanego wyrokiem komunistycznego sądu, i wrzuconego do bezimiennego dołu. Dopiero w 2014 r.
zespół prof. Szwagrzyka, odkrył zbiorową mogiłę w Rzeszowie i zidentyfikował szczątki Władysława Koby.
Podczas wspólnego biesiadowania odczytano wyniki ,,Biegu'', wręczono medale, dyplomy i liczne
nagrody, ufundowane głównie przez IPN tym razem z Warszawy. Każdy uczestnik otrzymał dyplom i
upominek z wydawnictw IPN-u. Cennymi nagrodami były też wojskowe racje żywnościowe w warunkach
poligonu. Te ciekawe upominki podarowali Paostwo Joanna i Sławek Cichacz
zPolany.
Tych, którzy zakooczyli bieg najszybciej, uhonorowano medalami : złotym, srebrnym i brązowym. W kat.
Dzieci szk. podst.- złoto zdobył Daniel Galica, srebro- Marysia Legin, brąz- Julia Hermanowicz; w kat Dorośli złoto zdobył pan Bartosz Faran, srebro - pan Józef Bożętka, brąz- pan Marek Faran;
w kat Bieg Rodzinny -złoto zdobyli pan Władek Wiercioski ( sołtys w Polanie) z synem Piotrusiem, srebropani Ula Plezia z synem Marcinem a brąz - Paostwo Beata i Józef Bożętka z córką Julią.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i bardzo dziękujemy za tak liczne, jak na warunki polaoskie,
uczestnictwo.
Ostatnim punktem spotkania była przysięga Drużyny Zuchów z naszej szkoły, poprowadzona przez

dyrektora - Ks. Jarosława Wnuka.
Organizatorem biegu była Szkoła Podstawowa w Polanie.
Autor tekstu i zdjęć: Hanna Myślińska
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ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W PROJEKCIE
WEJDŹ NA SZCZYT KARIERY!
CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest
wyższa aktywnośd zawodowa oraz
zwiększona zdolnośd do zatrudnienia
u 88 osób wśród wskazanej grupy
docelowej, osiągnięta w okresie
01.04.2018 – 28.02.2019 r. poprzez
udział wskazanej grupy docelowej w
projekcie i realizację kompleksowego
programu.
PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:
1.Osób zamieszkujących na terenie
powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego,
przemyskiego, strzyżowskiego, leskiego,
przeworskiego województwa
podkarpackiego
2.Osób bezrobotnych albo poszukujących
pracy w wieku powyżej 29 r. ż.,
należących co najmniej do jednej z
następujących grup:
-osób o niskich kwalifikacjach
-osób niepełnosprawnych
-osób długotrwale bezrobotnych
-osób w wieku 50+
-kobiet
-rolników
członków
ich
rodziny
prowadzących indywidualne gospodarstwo
rolne do wielkości 2 ha, zamierzających
odejść z rolnictwa
-bezrobotnych
rodziców/
opiekunów
prawnych posiadającym min. 3 dzieci w
wieku do 18 r. ż.

Wydarzenia w GPZB:

GŁÓWNE DZIAŁANIA ZAPLANOWANE W
RAMACH PROJEKTU:

Wyjazd harcerek z Polany do Warszawy - 01.03.2018 r.
01.03.2018r, już po raz siódmy obchodziliśmy Narodowy Dzieo Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tak jak
w ubiegłym roku, częśd drużyny harcerskiej z Polany pojechała do Warszawy, aby wziąd udział w obchodach
upamiętnienia Żołnierzy Niezłomnych. Program obchodów był niezwykle bogaty i niemożliwością było
uczestniczyd we wszystkim , co proponowała tego dnia stolica.
W godzinach przedpołudniowych udaliśmy się przed budynek na rogu ulic: Koszykowej i al. Ujazdowskich.
W gmachu tym po roku 1945 mieściło się Ministerstwo Bezpieczeostwa Publicznego, gdzie do 1956 r. więziono
i brutalnie przesłuchiwano żołnierzy podziemia antykomunistycznego. To tu w 1948 r. skatowano
i zamordowano Jana Rodowicza ,,Anodę'', żołnierza batalionu ,,Zośka'', oficera Armii Krajowej. Prezydent
Andrzej Duda, przed tablicą upamiętniającą tamte wydarzenia , złożył wieniec.

Następnie udaliśmy się na cmentarz Powązki Wojskowe, gdzie na tzw. Łączce znajduje się Panteon Żołnierzy
Wyklętych - miejsce pochówku odnalezionych i zidentyfikowanych szczątków Niezłomnych. Tu z kolei, wieniec
złożył premier RP - Mateusz Morawiecki. Będąc na Powązkach, odwiedziliśmy grób Zygmunta Szendzielarza
Łupaszki, zapalając znicz. Pogrzeb Tego Żołnierza odbył się w kwietniu 2016r. – w nim też uczestniczyliśmy.
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IDENTYFIKACJA POTRZEB ORAZ
OPRACOWANIE/ AKTUALIZACJA
INDYWIDUALNEGO
PLANU
DZIAŁANIA
(zajęcia
indywidualne; jedno spotkanie x
3h)



SZKOLENIA ZAWODOWE 84h (
zajęcia grupowe; średnio 12
spotkao x 7h)



STAŻ ZAWODOWY 3 miesiące
(max. 40h/ tydzieo; 8h/dzieo);
osoby niepełnosprawne (max
35h/ tydzieo; 7h/ dzieo)



POŚREDNICTWO PRACY (4h)

KONTAKT:
Projekt „Wejdź na szczyt kariery”
Osoby zainteresowane udziałem w
projekcie zapraszamy do kontaktu:
e-mail: wejdznaszczytkariery@terraszkolenia.pl
tel. 511 944 969

Wyjazd harcerek z Polany do Warszawy - 01.03.2018 r. Cd…
Warszawa- miasto okrutnie doświadczone dwoma totalitaryzmami : faszyzmem i komunizmem- jest pełna
miejsc związanych z męczeostwem Polaków w wyniku tych reżimów. Na Pradze Północ, dzielnicy po prawej
stronie Wisły, od roku 1944 instalowała się Armia Czerwona, która nadzorowała siłą narzucony komunizm w
naszym kraju. Od samego początku tropiła i mordowała żołnierzy różnych organizacji niepodległościowych, min.
Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych. Do dzisiaj stoją budynki, które wówczas były siedzibami : Trybunału
Wojskowego Armii Czerwonej, Jednostki NKWD czy Milicji Obywatelskiej. Wszystkie te miejsca były swoistymi
katowniami i miejscami zgładzeo Naszych Bohaterów . Dzisiaj dopiero, odkrywamy je i upamiętniamy tablicami.
Tego dnia , 01.03, uczestniczyliśmy w swoistym marszu pamięci, przed takimi miejscami kaźni, zapalaliśmy
znicze a wszystko to odbywało się przy asyście honorowej Wojska.
Pod koniec tej wędrówki po ulicach Warszawy, zwiedziliśmy świeżo tworzone Muzeum Żołnierzy Wyklętych i
Więźniów Politycznych PRL na ul. Rakowieckiej, na Mokotowie. Odwiedziliśmy cele min. Witolda Pileckiego
zamordowanego w podziemiach tej największej katowni w komunistycznej Polsce.
Po tak cennej lekcji historii , dotyczącej czasów powojennych naszej Ojczyzny, wyruszyliśmy w drogę
powrotną w Bieszczady.

Ważne linki:
www.ngo.pl,
www.podkarpackie.ksow.pl/,
www.nasze-bieszczady.pl/,
www.lgd-zielonebieszczady.pl,
www.barr-ustrzyki.pl/,
www.pokl.wup-rzeszow.pl/
www.gotocarpatia.pl
WWW.zielonyrower.pl

Fundacja Bieszczadzka
ul 1-go Maja 16,
38-700 Ustrzyki Dolne
tel.: +48 (13) 469 72 97
www.fundacja.bieszczady.pl
www.fundacjabieszczadzka.org

Tekst i zdjęcia: Hanna Myślińska
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