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Drodzy Partnerzy

Zapraszamy do lektury drugiego

numeru Biuletynu Informacyjnego Grupy

Partnerskiej „Zielone Bieszczady.” Wprawdzie

sięgamy w nim do wydarzeń jeszcze z sierpnia

i września, niemniej będziemy się starać  aby

przedstawiane w biuletynie informacje

oddawały to co na bieżąco dzieje się wśród

Partnerów GPZB. Cieszy nas odzew na nasz

apel z poprzedniego numeru biuletynu. Prawie

wszystkie materiały do rubryki „Wydarzenia”

otrzymaliśmy od Państwa, czyli cel, aby

wspólnie redagować tę część biuletynu został

osiągnięty. Dziękujemy i liczymy na coraz

szerszą współpracę.

                       Redakcja

Wydarzenia w GPZB

Karpackie Dni Zielonej Turystyki  Snina 2009

18 -19 września  2009 r. w ramach Dni Partnerstwa Lokalnego 2009 w Sninie na Słowacji,
odbyły się Karpackie Dni Zielonej Turystyki ,  którego organizatorami byli: Fundacja Bieszczadzka oraz
Detska Organizacja Fenix ze Sniny.
Impreza rozpoczęła się o godzinie 13.00 na placu przy Urzędzie  miasta Snina. Dla licznie przybyłych
mieszkańców Sniny i turystów ze Słowacji i Polski przygotowano wiele atrakcji. Był jarmark rękodzieła
obu krajów, degustacja jadła regionalnego. W tym ostatnim nadzwyczaj spisały się panie z koła
gospodyń wiejskich z Bandrowa przygotowując pyszne dania, którymi zajadali się szczególnie Słowacy
Miało miejsce, również otwarcie pierwszego na Słowacji Karpackiego Centrum Zielonej Turystyki.
Ogromnym zainteresowaniem młodszej części publiczności c ieszyły się, specjalnie przygotowane
konkursy rysunkowe, dzieci mogły też zająć się  lepieniem z gliny. Wiele emocji i zabawy dostarczyły
wspinaczki na ściance, zarówno osobom, które odważyły się spróbować wspinania jak i obserwatorom



Sfinansowano ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich projekt
Wzmocnienie Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”.

Konkursy dotacyjne

1. KONKURS GRANTOWY „Inicjatywy na
Szlaku Zielony Rower” rozstrzygnięty !!!!!

Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej  informuje, że w
konkursie grantowym „Inicjatywy na  Szlaku
Zielony Rower” dotacje otrzymały:

1. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami –
Oddział Bieszczadzki-projekt
„Promowanie walorów krajobrazu
kulturowego i historycznego wsi
Michniowiec pod kątem turystyki
kulturowej” – kwota dotacji 4.000,00 zł

2. Stowarzyszenie Społeczne „Dzieciom
Bieszczadzkiej Szkoły w Zatwarnicy” -
projekt  „ W NASZEJ CHACIE” kwota
dotacji 4.000.00 zł

3. Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku- projekt
„Bożonarodzeniowe cudeńka w
bieszczadzkim wydaniu” kwota dotacji
1900,00 zł

Wszystkim nagrodzonym organizacjom
gratulujemy i życzymy satysfakcji
 z realizowanych  projektów.

Pokaz paralotniarstwa Pana Arkadiusza Kr ydy, przejażdżki w siodle, pokaz kowalstwa. a także
występy     lokalnych zespołów muzycznych ta kich jak: „ Barnaba” ze swoim r epertuarem muzyki
folkowej, zespół wokalny „Widymo” zachwycający występem „acapella” oraz słowacki „Kudzel” to
kolejne atrakcje Karpackich Dni Zielonej Turystyki.

Kolejną interesującą częścią spotkania w Sninie, były prezentacje na temat walorów
przyrodniczych, historycznych oraz kulturowych pogranicza polsko -słowacko-ukraińskiego. Prowadzili
je kolejno, Pan Marcin Celina i Pan Rob ert Bańkosz.

Imprezie towarzyszyła wystawa prac fotograficznych poświęconych przyrodzie i turystyce w
Karpatach - na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim

Emocjonującą atrakcję stanowił spektakl przedstawiający walki rycerskie , zachwycały stroje,
broń .Resztę słonecznego popołudnia pierwszego dnia imprezy uświetniły występy dziecięcych grup
tanecznych ze Sniny
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Objazd studyjny po inicjatywach 7.10.2009r.

7 października odbył się zorganizowany przez Fundację Bieszczadzką w ramach projektu
„V4  Community Foundation Maturity Program” objazd studyjny po inicjatywach lokalnych dla
dziennikarzy oraz  przedsiębiorców wspierających Fundusz GPZB. Celem objazdu było
pokazanie kilku działań , które w ostatnich latach zrobiono na rzecz dobra wspólnego , na
rzecz Bieszczadów oraz  ludzi, którzy działania te realizowali.
Poniżej  fotorelacja z objazdu uczestniczki study touru, dziennikarki Anety Jarosz.

Bieszczadzki potencjał…Wędrujemy Szlakiem Inicjatyw Lokalnych FOTORELACJA
BIESZCZADY.

 Są zakochani w Bieszczadach. Od blisko 10 lat działają na rzecz tej pięknej krainy. Wspiera ją
inicjatywy lokalne, które chronią przyrodę i dziedzictwo kulturowe. O kim mowa? O Fundacji
Bieszczadzkiej, która w minionym tygodniu dziennikarzom i przedsiębiorcom zaprezentowała kilka
zrealizowanych przedsięwzięć.

W grupie siła

Środa (7 bm.), rano, zbiórka uczestników studyjnego objazdu „Szlakiem Inicjatyw
Lokalnych” w Lesku na przykościelnym parkingu. Przejazd do Ustrzyk Dolnych, do siedziby Fundacji
Bieszczadzkiej, gdzie czekał na nas dyrektor Fundacji Bogusław Pyzocha – Początek Fundacji
Bieszczadzkiej dała Grupa Partnerska „Zielone Bieszczady”, czyli ludzie reprezentujący organizacje
pozarządowe, sektor prywatny i publiczny oraz inne instytucje, którzy postanowili połączyć siły, by
działać na rzecz Bieszczadów. Dzisiaj będziemy mieć okazję zobaczyć  fragment tych inicjatyw.
Odwiedziemy trzy miejsca, gdzie ludzie aktywnie zmieniają rzeczywistość wokół siebie – powiedział
tuż przed rozpoczęciem study tour -u.

2. WANTED! POSZUKIWANE wyjątkowe
kobiety z terenu PODKARPACIA

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Victoria" zaprasza
do wzięcia udziału w IV edycji konkursu „Akcja
Akacja – Niezwykła Polka 2009”. W miesiącu
październiku br. ruszyła już czwarta edycja
konkursu o tytuł „Niezwykłej Polki” 2009 w ramach
"Akcji Akacji". Przesłanie konkursu pozostało
niezmienione – szukamy pełnych inwencji i
inicjatyw kobiet, które zmieniają świat na lepszy.

Nasza akcja promuje i nagradza kobiety, które w
sposób wyjątkowy działają na rzecz innych osób i
swojego otoczenia. Dla głównej laureatki naszego
konkursu, w znanym i często uczęszczanym
miejscu publicznym, w parku przy Placu Ofiar Getta
w Rzeszowie zasadzimy drzewko akacji – symbol
rozwoju i wkładu kobiet w środowiska lokalne.
Dla kogo "AKCJA AKACJA":
Dla kobiet w każdym wieku, które:
 są liderkami w swoich środowiskach, ale nie

muszą funkcjonować w sformalizowanej
organizacji, czy działać jedynie na rzecz
kobiet;

 swoim działaniem promują otwartość i
tolerancję;

 działają w sposób innowacyjny – możliwy do
powtórzenia w innych środowiskach;

 inspirują i angażują do działania innych;
 prowadzą działalność o charakterze

społecznym.
Kto zgłasza? Każdy, kto zna kobietę/kobiety,
których działalność odpowiada wyżej wymienionym
warunkom. Kandydatki do konkursu można zgłosić
listownie lub mailowo wypełniając formularz
zgłoszeniowy, w którym należy krótko opisać,
dlaczego zgłaszana osoba zasługuje na zwycięstwo
w konkursie "Akcja Akacja" oraz na tytuł
„Niezwykłej Polki 2009”.  Formularz zgłoszeniowy
jest dostępny na stronie www.victoria.livenet.pl
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3. „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!
Rozpoczęła się kolejna edycja programu
grantowego „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!”.
O dotacje na posiłki i promocje zdrowego żywienia
wśród dzieci ubiegać się mogą organizacje
pozarządowe i szkoły.

Program Grantowy „Masz pomysł? Podziel się
Posiłkiem!” skierowany jest do fundacji,
stowarzyszeń, szkół, ośrodków kultury oraz grup
nieformalnych. Do wszystkich tych, którzy dbają o
jak najlepszy rozwój swojej społeczności lokalnej.
Firma Danone przez finansowanie Programu
Grantowego „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!”
chce podjąć wspólną walkę ze zjawiskiem
niedożywienia dzieci w Polsce i zadbać o prawidłowy
rozwój najmłodszego pokolenia.
Wszelkie informacje o programie są dostępne na
stronie www.podzielsieposilkiem.pl

4. Ruszyła kolejna edycja konkursu
grantowego "Henkel - zielone granty",

która jest wspólnym przedsięwzięciem firmy
Henkel Polska i Fundacji Nasza Ziemia.
Celem konkursu jest zainicjowanie działań
edukacyjnych związanych z ochroną środowiska i
zrównoważonym rozwojem.
Konkurs adresowany jest do przedszkoli i szkół
wszystkich szczebli nauczania, publicznych i
niepublicznych, oraz organizacji pozarządowych.
Zadaniem konkursowym jest zaplanowanie i
rozpoczęcie w roku szkolnym 2009/2010 realizacji
programów zgodnych z celami konkursu.
Dofinansowanie mogą otrzymać działania
rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 września
2009 r. i trwające nie dłużej niż do 10 czerwca
2010 r.
Twój projekt ma szanse otrzymać grant o
wartości 5.000 złotych.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 stycznia
2010 roku.

Chata to nie skansen

Pierwszym przystankiem wojaży po Bieszczadach była Zatwarnica, niewielka wieś położona w
dolinie Sanu. To właśnie tu, 13 km od trasy wielkiej obwodnicy bieszczadzkiej powstało Stowarzyszenie
Społeczne „Dzieciom Bieszczadzkiej Szkoły w Zatwarnicy”. Organizację tworzą ludzie, którzy zrzeszyli się by
chronić przed zamknięciem, jedną z najmniejszych bieszczadzkich szkół – Całą szkołę tworzy piętnaścioro
dzieci – mówiła z dumą dyrektorka placówki Beata Krukowska – U nas panuje przyjazna, rodzinna
atmosfera, która sprzyja rozwojowi dziecka – dodawała. Podkreśliła jednocześnie, że gdyby nie
podstawówka dzieci - aby dostać się do najbliższej szkoły w Lutowiskach - musiałyby codziennie dojeżdżać
25 km (licząc tylko w jedną stronę) Prócz ocalenia szkoły Stowarzyszenie obrało sobie jeszcze realizację
innego, równie szczytnego celu
– Budujemy Chatę Bojkowską, która ma być w przyszłości bazą kulturalną dla wszystkich mieszkańców
Zatwarnicy i okolicznych wiosek. Teraz w jej wnętrzu prowadzone są warsztaty  rękodzieła artystycznego tj.
haft, koronka, tkactwo, rzeźba, ceramika, malarstwo – wyjaśniała prezes Stowarzyszenia Magdalena
Stanisławska.

www.podzielsieposilkiem.pl
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Turysta wiele atrakcji mieć musi

W gminie Ustrzyki Dolne, miłośników „ręcznych robótek” nie brakuje. Przekonaliśmy się o tym w Bandrowie
Narodowym, gdzie przy ognisku (rozpalonym w środku dnia) przywitała nas pani, która plotła wiklinowy kosz.
Mieszkanka wsi co roku bierze udział w „Koszykaliach” – imprezie, której celem jest odtworzenie ginącego
zawodu plecionkarstwa. – Koszykalia to także warsztaty rękodzielnicze np. wikliniarskie, bibułkarskie, karpacki
haft krzyżykowy, a także degustacja jadła regionalnego – tłumaczyła Lucyna Zawadzka, która wraz z mężem
Krzysztofem od przeszło 20 lat prowadzi w Bandrowie gospodarstwo agroturystyczne. Małżeństwo przyjechało
w Bieszczady z Trójmiasta. Zauroczone terenem postanowiło osiedlić się w Bandorowie na stałe.

– Prowadzimy hodowlę bydła mlecznego. Dzięki czemu możemy zaoferować naszym gościom wspaniałe
wyroby: swojskie sery, masło, mleko. Poza jadłem i lokum, przyjezdnym turystom dajemy jeszcze coś –
założyliśmy zespół folklorystyczny „Bieszczadzki Dom”, który od ponad 10 lat oprócz śpiewu pieśni pogranicza,
kultywuje tradycje dawnych obrzędów, zwyczajów i obyczajów – dodawała, przekonując że magnesem dla
turystów jest różnorodność atrakcji, których jedno gospodarstwo nie jest w stanie zapewnić – Im więcej
gospodarstw agroturystycznych, tym więcej turystów – zapewniała.

Niekończąca się lista inicjatyw

Wędrówkę po bieszczadzkim szlaku kończymy w Orelcu. Tutaj czekał na nas Roman Skocelas, prezes
Stowarzyszenia Orelec, które działa na rzecz utworzonej społecznej miejscowej szkoły o klasach 0-III oraz
szeroko rozumianego rozwoju wsi

– Zrealizowaliśmy szereg projektów, które zmieniły nie tylko oblicze wsi, ale przede wszystkim jej
mieszkańców. Zniwelowaliśmy teren pod plac zabaw, zakupiliśmy certyfikowane zjeżdżalnie i huśtawki.
Wykonaliśmy piaskownicę z zadaszeniem i  zamontowaliśmy bramki na boisku. Słowem - stworzyliśmy
„rodzinne centrum wypoczynku i rekreacji” – wyliczał listę zrealizowanych zdań.

Aktualnie stowarzyszenie realizuje kolejny projekt – „Powrót do tradycji motorem rozwoju wsi”. Tym razem
organizacja chce stworzyć ogólnie dostępne miejsce, które będzie pełnić rolę sezonowego warsztatu rękodzieła
ludowego, w szczególności tradycyjnego wypieku chleba, wyrobu bieszczadzkiej biżuterii i innych ginących
zawodów. Miejsce to ma aktywować lokalną społeczność do wspólnych działań, a co za tym idzie, zwiększyć
atrakcyjność turystyczną wsi i regionu.

Szkolenia i spotkania

Fundacja Bieszczadzka zaprasza członków
organizacji pozarządowych z terenu gmin: Baligród,
Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska,
Olszanica, Sanok, Solina, Ustrzyki Dolne, Wetlina,
Zagórz oraz tych, którzy chcą pracować na rzecz
w.w organizacji na  szkolenie

„Wolontariat  elementem wzmacniającym
potencjał organizacji pozarządowych”

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pn.
Wzmocnienie Grupy Partnerskiej „Zielone
Bieszczady” współfinansowanego ze środków
otrzymanych od Ministerstwa Pracy     i Polityki
Społecznej w ramach Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zakres szkolenia:
 problematyka związana z

zatrudnieniem wolontariuszy
 przygotowanie organizacji do pracy

z wolontariuszami
 rekrutacja wolontariuszy- metody i

skuteczność
 określenie zasad współpracy-

„wolontariusz- korzystający”
 wspieranie, nagradzanie

wolontariuszy
 aspekty prawne wolontariatu

Szczegóły  dotyczące organizacji szkolenia oraz
formularz zgłoszeniowy zamieszczone są na
stronie fundacji www.fundacja.bieszczadzka.pl
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Przedsiębiorcy nie dopisali

Od 4 lat Fundacja Bieszczadzka wpiera inicjatywy lokalne. Rokrocznie przyznaje dotacje, które maksymalnie
mogą sięgnąć 6 tys. zł. Fundacja szuka środków przede wszystkim u przedsiębiorców, których – niestety - na
studyjnym objeździe nie było zbyt wielu. Dyrektor fundacji próbuje zrozumieć sponsorów

– Trzeba w różnoraki sposób pokazywać przedsięwzięcia, które udało się zrealizować. Czy to przez takie
objazdy, czy np. przez media. Mamy nadzieję, że przedsiębiorcy przekonają się, że warto wspierać inicjatywy
lokalne – stwierdził dyrektor Pyzocha.
A.Jarosz
FOTO: Inka Wieczeńska

Szkolenia i spotkania

www.fundacja.bieszczadzka.pl
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„Zwyczaje i rękodzieło w Kuźminie”

Projekt „Zwyczaje i rękodzieło w Kuźminie”, który realizowaliśmy w ramach programu „Działaj
Lokalnie VI” wywołał aktywizację społeczeństwa lokalnego, jakiej się nie spodziewaliśmy. Wszystkie działania
zostały wykonane na czas i z naturalną spontanicznością. Szczególnie cenne dla nas było ogromne
zaangażowanie najstarszych mieszkańców naszej wsi. Na ich udziale najbardziej nam zależało. Zgromadzenie
eksponatów na wystawy, zorganizowanie pokazu prac żniwnych oraz zwyczajów i rękodzieła bez ich pomocy nie
byłoby możliwe. Najstarsze pokolenie chętnie podzieliło się swoją wiedzą i doświadczeniem z najmłodszymi
uczestnikami projektu, stwarzając przy tym ciepłą, sympatyczną atmosferę. Starsi ludzie poczuli się docenieni i
potrzebni a także wyrazili chęć dalszego uczestniczenia w życiu społecznym naszej miejscowości. Młodzi ludzie,
uczestnicy projektu z początku nieśmiali szybko się przełamali i chętnie brali udział we wszystkich zadaniach.
Nawiązała się nić porozumienia pomiędzy starszymi a młodszymi mieszkańcami.

Organizacje działające lokalnie w naszej miejscowości: Akcja Katolicka, Rada Rodziców, Parafia,
Ochotnicza Straż Pożarna, KGW po raz pierwszy zorganizowały się wokół tak dużego wspólnego działania na
rzecz Kuźminy.

Nasz projekt został pozytywnie oceniony przez Wójta Gminy Bircza.
Pozytywne oddziaływanie projektu na mieszkańców przerosło nasze oczekiwania a tym samym dało nam

ogromną satysfakcję z podjętego wyzwania.
                                               Realizatorzy Projektu – nauczyciele Szkoły Podstawowej

                                                                                                w Kuźminie

Sami o sobie

Jednym z projektów realizowanych aktualnie przez
Fundację Bieszczadzką jest projekt pn.
Wzmocnienie Grupy Partnerskiej „Zielone
Bieszczady” współfinansowany ze środków
otrzymanych od Ministerstwa Pracy  i Polityki
Społecznej w ramach Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Chcemy
poinformować partnerów z GPZB o celach i
działaniach realizowanego projektu licząc na aktywny
udział w proponowanych szkoleniach, warsztatach, w
wyjeździe studyjnym do  Grupy Partnerskiej, W
Lanckoronie, pracę w Terenowych Ośrodkach
Wsparcia Wolontariatu w Komańczy i Birczy.
   CEL GŁÓWNY

 wzmocnienie potencjału organizacji
pozarządowych działających w Grupie
Partnerskiej „Zielone Bieszczady”

CELE SZCZEGÓŁOWE
 zwiększenie liczby liderów organizacji

pozarządowych sprawnie zarządzających
projektami, aktywnie i efektywnie
działających na rzecz środowiska (wartość
docelowa 30 osób)

  zwiększenie liczby księgowych obsługujących
i rozliczających organizacje pozarządowe
(wartość docelowa 15osób)

 zwiększenie liczby wykształconych
wolontariuszy (wartość docelowa 68
statystycznych osób)

 utworzenie Centrum Wolontariatu
Bieszczadzkiego

 utworzenie nowych, terenowych ośrodków
wsparcia wolontariatu (w Birczy i Komańczy)

 realizacja  inicjatyw lokalnych mających na
celu dobro wspólne, promocja dobrych
praktyk -konkurs grantowy Działaj Lokalni
(wartość docelowa 10)

 wzrost integracji NGO działających w Grupie
Partnerskiej
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III PIKNIK RODZINNY „W ZDROWYM CIELE ZDROWE SERCE” POLANA
2009

Tegoroczny trzeci już piknik rodzinny „W zdrowym ciele zdrowe serce” nie zapowiadał się zbyt ciekawie ze
względu na siąpiący od rana deszcz.

Mimo to zaraz po niedzielnej sumie zaczęły rozstawiać się stragany a z głośników płynęła muzyka.
Imprezę poprowadzili ks. Krzysztof Rodzinka i Karolina Smoleńska

Występy sceniczne zapoczątkowała orkiestra dęta ze Skawy. Potem wystąpił zespół „Duch mocą swą
wieje” z Czarnego Lasu.

Następnie zaprezentowały się przedszkolaki z ośrodka przedszkolnego „Małe przedszkole wielka
sprawa” w Polanie. Dzieciaczki do występu przygotowywała ich nauczycielka pani Basia Michno. Przedszkole
funkcjonuje dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego, dzieci uczą się języka angielskiego a
efekty tej nauki mogły już pokazać na scenie. Sprawiły swym występem wiele radości rodzicom, dziadkom i nie
tylko.

Młodzież z parafii w Czarnym Lesie wystąpiła ponownie także jako schola „Duchu ogniu”. Towarzyszył
jej z gitarą  dźwiękowiec pan Grzegorz Gross, który co roku wraz z panem Stanisławem Kowolikiem nagłaśnia
naszą imprezę.

Kolejnym pięknym występem zaskoczyli nas laureaci III edycji festiwalu „Zaczarowana piosenka” Ola
Pozorska i Łukasz Baruch Skoniecki. Festiwal Zaczarowanej Piosenki zaistniał dzięki współpracy Telewizji
Polskiej, Narodowego Centrum Kultury i Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Celem projektu jest pomoc
utalentowanym wokalnie osobom niepełnosprawnym w zaistnieniu na profesjonalnej scenie muzycznej.
To była prawdziwa uczta duchowa podobnie jak występ znanej nam już Oli Cmoluch. Obie Ole i Łukasz
przyjechali wraz ze Stowarzyszeniem osób po transplantacji serca koło z Zabrza, którzy towarzyszyli nam jak
zwykle ze swoimi serduszkami i propagowaniem idei transplantacji a także z bezpłatnymi badaniami
lekarskimi. Mimo, że byli naszymi gośćmi jak zwykle włączyli się też w organizację imprezy za co jesteśmy im
bardzo wdzięczni.

Sporą atrakcją pikniku był także występ kabaretu wiejskiego „To i owo” pod kierownictwem niezastąpionej
pani Marii Faran. W bogatym programie rozrywkowym wystąpili : Anna Rzeszowska, Małgorzata Majewska,
Czesława Gazda, Karolina Smoleńska, Witold Smoleński,  ks. Krzysztof Rodzinka, nasz sołtys Mirek Konopka,
Norbert Dziubełła, Kuba Stępniewski. Były i piosenki i dowcipy, zabawne scenki a nawet sztuka teatralna
„Hamlet” na wesoło i to ona chyba wzbudziła najwięcej emocji. Była też legenda „Korzenie” przedstawiana
przez dzieci z naszej szkoły. Potem przyszedł czas na uroczysty moment pożegnanie proboszcza ks. Stanisława
Lasaka, którego wcześniej żegnaliśmy tak bardziej oficjalnie w kościele. Ksiądz Stanisław otrzymał tytuł
Honorowego Obywatela Polany wraz z medalem i dyplomem oraz dwa klucze do Polany dlatego dwa, żeby
mógł zawsze do nas trafić jadąc czy to od strony Polańczyka czy od Czarnej. Z tytułem honorowego obywatela
wiążą się też pewne prawa i obowiązki.
Honorowy obywatel Polany ma prawo:

1. przyjechać zawsze do naszej miejscowości  i być mile przyjętym
2. mówić zawsze dobrze o Polanie i jej mieszkańcach
3. rozsławiać Polanę a w szczególności kabaret wiejski w całym kraju i na świecie

Sami o sobie  c.d

ZASIĘG
 wszystkie gminy powiatu bieszczadzkiego

(Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne);
  wszystkie gminy powiatu leskiego

(Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina);
  3 gminy powiatu sanockiego (Komańcza,

Zagórz, Sanok),
 1 gmina powiatu przemyskiego (Bircza)

ZAKRES TEMATYCZNY
I . Cykl działań  mających na celu
wzmocnienie potencjału  funkcjonujących
w Grupie Partnerskiej organizacji
pozarządowych.
 Szkolenie dla liderów NGO ( październik-

listopad) 30 godzinnych zajęć (2
weekendy) dla 2 grup szkoleniowych; każda
po15 osób.

 Szkolenie n/t Wolontariatu (listopad 2009)
– prowadzone dla 2 grup szkoleniowych w
wymiarze 8 godz. dla każdej grupy.

 Podstawy fundraisingu - skuteczne
pozyskiwanie funduszy” (grudzień 2009)
prowadzone dla 2 grup szkoleniowych w
wymiarze 8 godz. dla każdej grupy.

 Księgowość i rachunkowość w NGO (–
październik - grudzień 2009)

       ( 5 weekendów po 16 godz.- łącznie 80
godz.),

 Wyjazd studyjny do innej Grupy
Partnerskiej pod kątem współpracy
wolontariuszy z organizacjami ngo
(wrzesień 2010)

 Utworzenie i prowadzenie Elektronicznego
Biuletynu Grupy Partnerskiej Zielone
Bieszczady

 Dyżury konsultanckie
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Honorowy obywatel Polany m obowiązek:
1. pamiętać o mieszkańcach Polany w codziennej modlitwie
2. w przypadkach szczególnych odprawić czasami mszę świętą w intencji najbardziej potrzebujących
3. częstować kawą tak dobrą jak w Polanie wszystkich odwiedzających go mieszkańców Polany

      4.  przyjeżdżać na każdy kolejny piknik rodzinny najlepiej z fantami na loterię

Ksiądz proboszcz był chyba tym wyróżnieniem mile zaskoczony zwłaszcza gdy zaraz po kabarecie na scenie
pojawił się Wójt gminy Czarna pan Marcin Rogacki wręczając mu pamiątkową tabliczkę z herbem gminy i
podziękowaniem za 9 letnią współpracę a po nim Jan Statuch zwany u nas Jan Serce z podziękowaniem w imieniu
„składaków”.

Na scenie miała też miejsce aukcja przedmiotów prowadzona przez ks. dyrektora i Janinę Krauze oraz
nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „ile ziaren” polegające na podaniu „na oko” liczby ziaren fasoli mieszczącej się w
słoju. Najbliższa prawdy była Aneta Borzęcka.

Losowanie losów loterii fantowej także odbyło się na scenie. Każdy kto brał udział w loterii zorganizowanej
przez Elę Oliwko mógł dodatkowo wygrać atrakcyjną nagrodę. Szczęśliwcami okazali się Darek Oskorip, Wiktoria
Borzęcka i Maria Borzęcka.

Rodzina Borzęckich miała w tym roku wyjątkowe szczęście jak widać.
Tyle działo się na scenie a poza nią? Wspomniana już loteria fantowa z atrakcyjnymi fantami podarowanymi

przez grupę z parafii farnej z Jasła,  ks. Lasaka i Jana Statucha stoisko ze swojskim jadłem, stoisko informacji
turystycznej gminy Czarna, sprzedaż biżuterii własnej produkcji prowadzona przez Ninę Smoleńską (to godne
pochwały bo Ninka zarobiła na rzecz swojej szkoły 91 zł!), cieszące się niesłabnącym powodzeniem jazdy konne
prowadzone przez Staszka Myślińskiego oraz pokaz sprzętu straży granicznej.  Dużym zainteresowaniem cieszyły się
badania prowadzone przez pracowników Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz kiermasz książek
prowadzony przez Krysię Pisarską  z jego główną atrakcją promocją książki „Polana wieś bieszczadzka dzieje cywilne i
kościelne” podpisywaną przez samego autora profesora Teofila Wojciechowskiego.

Ze względu na pogodę nie mogły się odbyć zaplanowane zawody sportowe i potyczki rodzinne- odbędą się
zapewne w przyszłym roku.

Pogoda nie przeszkodziła za to w zorganizowaniu świetnej zabawy w świetlicy wiejskiej gdzie bawiliśmy się
przy muzyce zespołu „Suerte”.

Nawet odchodzący proboszcz bawił się jak nigdy a i przychodzący też pokazał że umie się bawić.
Dochód z imprezy wyniósł 6288,10 złotych pieniądze te przeznaczymy na naszą szkołę. Dziękujemy wszystkim

którzy zaangażowali się w organizację imprezy.
Szczególnie dziękujemy sponsorom bez pomocy których ta impreza nie udałaby się tak dobrze jak się udała. A byli to:
Wójt gminy Czarna pan Marcin Rogacki, Megawita –Dwikozy, A.K.Koczoski –Dwikozy, Piotr Kiliański-Góry Wysokie ,
Józef Chrzan –Trzebownisko, PLBS Piaseczno k/ Warszawy, Kasia i Małgosia z Największego wydawnictwa w Polsce,
Zygmunt Trznadel Markowa K/ Łańcuta, Grażyna i Andrzej Borkowscy -Szymanówka, Państwo Krawczyńscy- Kichary,
K.A.Orawcowie –Słupcza, Ola Cmoluch, Zdzisław Zawilski-Leżajsk, zaczarowana Piosenka Ola Pozorska i Łukasz
Baruch Skoniecki, Jan Statuch, Anna i Leszek Dziubełła, Bogdan Mikrut, Stanisław Myśliński, grupa z Jasła z parafii
farnej, Teatr Konsekwentny z Warszawy

Sami o sobie c.d

II. Cykl działań pozwalających na
wzmocnienie kapitału ludzkiego
funkcjonujących  NGO
 Kampania informacyjno-promocyjna

Wolontariatu Bieszczadzkiego (przez
cały czas trwania projektu)

 Warsztaty twórcze „ Mistrz- lider-
uczeń”

         I sesja– „Obrzędowość” ( dla 12
osób ) XII 2009
            II sesja – „Filcowanie wełny” ( dla 12
osób) styczeń 2010
            III sesja- „Origami” ( dla 12 osób)
marzec 2010
             Każda sesja warsztatowa złożona
będzie z  2 części:

-  3 dniowy warsztat wyjazdowy
„Mistrz- lider”

-  świetlicowe warsztaty „lider- uczeń”
 Warsztaty –tańce integracyjne ( luty

2010 ) prowadzone dla 2 grup
szkoleniowych (każda po 16 osób) w
wymiarze  16 godz. dla każdej grupy

 Utworzenie i doposażenie dwóch
terenowych Ośrodków Wsparcia
Wolontariatu Bieszczadzkiego w
Komańczy i Birczy (lipiec 09)

 Organizacja Święta Wolontariatu
Bieszczadzkiego ( sierpień 2010)

Dobre praktyki - konkurs dotacyjny
wykorzystujący potencjał wolontariuszy

Alicja Gruza-
koordynator
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Karolina Smoleńska
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Tarnawa –  „Mini Park Rodzinny – pomysłem na zdrowe spędzanie wolnego
czasu dla całej rodziny”
W dniu 29 października 2009 r.  Przedszkole Niepubliczne w Tarnawie Dolnej przeżywało szczególne święto – Dzień
Patrona. Dokładnie 50 lat temu Patron Przedszkola Ks. Prałat Józef Jakieła rozpoczął posługę duszpasterską w  Parafii
Tarnawa Na pamiątkę tego wydarzenia Przedszkole obchodzi co roku tego dnia swoje Święto. W tym roku Dzień
Patrona obchodzono szczególnie uroczyście. Obchody te miały charakter lokalny a w uroczystości wzięli udział
zaproszeni goście związani bezpośrednio z naszą Parafią, Stowarzyszeniem i Przedszkolem. Gościliśmy min. Ks.
Prałata Jana Krupińskiego, wikariusza Marcina Padowskiego, wicedyrektora Fundacji Bieszczadzkiej P. Lucynę
Sobańską, dyrektorów tarnawskich szkół, przedstawicieli Stowarzyszenia Nasza Przyszłość Tarnawa, Rady Parafialnej
oraz Rady Rodziców.

 Podczas części oficjalnej nastąpiło otwarcie miejsca zabaw dla dzieci oraz wypoczynku dla rodziców nazwanego
„Mini Park Rodzinny”. Otwarcia dokonano przez odsłonięcie tablicy informacyjnej na budynku Przedszkola. „Mini Park
Rodzinny – pomysłem na zdrowe spędzanie wolnego czasu dla całej rodziny”, to Projekt będący rezultatem Lokalnego
Konkursu Grantowego ogłoszonego przez Fundację Bieszczadzką i współpracującą z nią Akademię Rozwoju Filantropii
w Polsce. Zrealizowano go w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pod nazwą: „Działaj Lokalnie
VI” – 2009.

 Pomysłodawcą Projektu i jego wykonawcą, wraz ze społecznością Tarnawy Dolnej i Tarnawy Górnej, było
STOWARZYSZENIE „Nasza Przyszłość – Tarnawa”.

 Następnie zasadzono na placu zabaw poświęcony wcześniej dąb o imieniu „Józef”, który będzie upamiętniał
wydarzenie następnym pokoleniom mieszkańców  Parafii, a opis tego wydarzenia zawiera pamiątkowa tabliczka o
treści:

Dąb „Józef”

zasadzony w dniu 29 października 2009 r.

w 50-tą rocznicę przyjścia do Parafii Tarnawa Górna

Patrona Przedszkola Niepublicznego

w Tarnawie Dolnej

Ks. Prałata Józefa Jakieły.
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Uroczystość zakończył występ przedszkolnej grupy starszaków związany z tematyką drzew i poszanowaniem
przyrody, nawiązujący do zasadzonego dęba „Józefa”. Dzieci oprócz oklasków za wdzięczny występ, otrzyma ły także
od gości słodycze i zestawy bajek. W zamian dzieci na pamiątkę tego wyjątkowego spotkania wręczyły gościom
pamiątkowe drzewka z podziękowaniem za niesioną pomoc dla Przedszkola. Nagrodzono także prace plastyczne
wykonane przez dzieci i ich najbliższych w kategorii: Moja rodzina –portret rodziny oraz Wykonanie różańca z darów
przyrody – praca rodzinna. Na przedszkolnym korytarzu można było obejrzeć zgromadzone pamiątki związane z osobą
Ks. Józefa – Patrona Przedszkola.

 Dyrektor przedszkola
 Janusz Krajnik
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Miodek w Gminie Komańcza w każdej szkole
                 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Komańczy „WILK” ma zaszczyt poinformować, że 30
października 2009 roku o godzinie 10.00  w Zespole Szkół w Komańczy odbyło się uroczyste rozpoczęcie akcji „Bułka z
miodem i szklanką mleka”. Akcja będzie trwać od początku listopada do końca stycznia 2010 roku. Działaniami zostały
objęte wszystkie dzieci ze wszystkich szkół i przedszkoli w gminie. Każde dziecko przez okres trzech miesięcy
zimowych  będzie dostawać raz w tygodniu świeżą bułeczkę z masełkiem i miodem ekologicznym.
Działania te udały się  w naszych szkołach dzięki współpracy z Fundacją Heifer Project International Stowarzyszeniem
Pszczelarzy Eko –Bieszczady (przekazali szkołom 100 słoików miodu ekologicznego) oraz naszą Gminą Komańcza,
dzięki której zakupionych zostanie 6900 bułek i 98kg masła. Dziękujemy wszystkim fundatorom.
Szczególne podziękowania dla Pani  Marii Grabek dyrektorki  Zespołu Szkół  w Komańczy, za wzięcie na swoje barki
zorganizowania uroczystości w jej szkole oraz szczególne podziękowania dla Pani Barbary Hanus- prezeski
Stowarzyszenia Pszczelarzy Eko- Bieszczady za  propozycję, aby w tym roku akcją objąć dzieci z naszej gminy.
        W tym dniu zaproszonym gościom dane również było obejrzeć świetne przedstawienia z tematyki ekologii .
Aktorami byli uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Komańczy. I im również szczególne podziękowania za
zapał i świetnie udaną prezentację przedstawień.

Jolanta Dal
Prezeska Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych Komańczy
„WILK”

Ważne linki:

www.fundacja.bieszczady.pl
www.wolontariatbieszczadzki.pl/
www.ngo.pl/

www.fundacja.bieszczady.pl
www.wolontariatbieszczadzki.pl/
www.ngo.pl/

