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SPIS TREŚCI: 
 

1.  Wydarzenia w GPZB / Polana, Czechy, Lutowiska   Zaproszenie na warsztaty 

2.  Szkolenia i spotkania / Wolontariat, Questing   Konkursy dotacyjne 

3. Sami o sobie…        Ważne linki 

DRODZY PARTNERZY: 
Listopad,  wbrew temu co widad za 

oknem, był miesiącem wielu kolorowych 
wydarzeo w Grupie Partnerskiej „Zielone 
Bieszczady”. Zapraszamy więc do lektury 
trzeciego numeru Biuletynu Informacyjnego. 
Idea, że będziemy go tworzyd razem spełniła 
się. Dziękujemy Wszystkim za nadesłane 
materiały. Przed Grupą Partnerską ważne 
wydarzenie, 15 grudnia spotykamy się na 
Walnym Zgromadzeniu.  

Do zobaczenia w Ustrzykach Dolnych 

 Redakcja 

 

WYDARZENIA W GPZB: 
11 listopad w Polanie – fotoreportaż Karoliny Smoleoskiej 

Akademia w wykonaniu uczniów  
Zespołu Szkół Salezjaoskich w Polanie. 
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11 listopad w Polanie  

 

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY 
„Mistrz- lider- uczeo” - Obrzędowośd 

Fundacja Bieszczadzka zaprasza członków organizacji 
pozarządowych z terenu gmin Grupy Partnerskiej oraz tych, 
którzy chcą pracowad na rzecz ngo’s na: 

 I sesję warsztatów twórczych 
Sesja warsztatowa złożona będzie z 2 części: 
cz.1)- 3 dniowy warsztat wyjazdowy „Mistrz- 

lider”(podczas którego uczestnik warsztatów-„Lider” uczył 
się będzie pod okiem Mistrza) 

cz.2)- świetlicowe warsztaty „lider- uczeo”(podczas 
których wykształcony „lider” przeprowadzi wolontary-
stycznie - wykorzystując przekazane przez Fundację 
Bieszczadzką materiały do zajęd- warsztaty w świetlicach 
wiejskich/szkołach) 

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu 
opisanego w stopce biuletynu. 

Czas trwania – 20 godzin (3 dni) 
Terminy i miejsce szkoleo: 
Zajęcia odbędą się w dn.4-5-6 grudzieo 2009 r. 

(początek zajęd w piątek o godz. 15.00) w Uniwersytecie 
Ludowym w Woli Sękowej. 

Liczba miejsc ograniczona (12 osób w grupie). 
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysład na 

adres e-mail a.gruza@fundacja.bieszczady.pl do 1 grudnia 
2009 r., a wersję papierową na adres Biura Projektu – 
Fundacja Bieszczadzka , ul Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne z 
dopiskiem „PO FIO”. Decyduje data wpływu przynajmniej 
jednej wersji (elektronicznej lub papierowej). Uczestnicy 
zostaną indywidualnie powiadomieni o wynikach rekrutacji. 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkolenia 
organizator zapewnia wyżywienie, nocleg, materiały 
szkoleniowe. 

Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest 
zadeklarowanie gotowości do przeprowadzenia dla 5-8 
osobowej grupy co najmniej 6 godz. warsztatów 
w wybranych przez uczestnika świetlicach wiejskich 
/szkołach, wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobyte na 
szkoleniu oraz przekazane przez Fundację materiały  

 

Szczegółowych informacji udziela Alicja Gruza 
- koordynator projektu tel. kom. 501752327  

mailto:a.gruza@fundacja.bieszczady.pl
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SZKOLENIA I SPOTKANIA: 
W poszukiwaniu innowacyjnej turystyki 
 

24-osobowa grupa Słowaków i Polaków w październiku br. przez tydzieo przemierzała czeskie i austriackie 
bezdroża w poszukiwaniu ciekawych pomysłów na przedsięwzięcia z branży turystycznej. Odwiedzili 
kilkanaście interesujących miejsc: m.in. warsztaty rzemieślnicze w których powstają drewniane malowane 
ptaki, manufakturę produkującą szklane paciorki, pracownię rzeźbiarską, centrum certyfikacji produktów 
regionalnych, tłocznię  naturalnych soków i suszarnię owoców, piwnice pełne morawskich win. Słowem: 
szereg atrakcyjnych biznesów, których idea mogłaby się także dobrze przyjąd na terenie polskich i 
słowackich Bieszczadów. 
 

Wyjazd ten, zorganizowany przez Fundację Bieszczadzką i Organizację dziecięcą Fenix ze Sniny, był 
elementem trwającego od lipca br. projektu „Turystyka bez granic – wzmocnienie współpracy transgranicznej 
w turystyce w oparciu o zrównoważony rozwój środowiska”. Jego zadaniem było podpatrzenie jak 
z zagadnieniem rozwoju certyfikowanych usług turystycznych radzą sobie prywatni inwestorzy oraz organizacje 
pozarządowe w Czechach i Austrii. Przekonaliśmy się na miejscu, że w wielu kwestiach możemy się uczyd od 
naszych południowych sąsiadów ciekawych rozwiązao, a szereg innowacyjnych pomysłów można bez 
większych problemów przeszczepid na bieszczadzki grunt.  

To co szczególnie wyróżnia czeskie rozwiązania to perfekcyjne wręcz oznakowanie szlaków rowerowych, 
atrakcji turystycznych i konsekwentne promowanie produktów regionalnych i wyrobów lokalnych na każdym 
kroku: w hotelach, restauracjach, sklepach, punktach informacji. 

Tekst i fotografie- Krzysztof Zielioski  
 

W regionie Sumava (zachodnia częśd 
Czech przy granicy z Niemcami) działa 
Agencja Rozwoju Regionalnego, która 
swoją siedzibę ma na… dworcu 
autobusowym w miejscowości Stachy. Jest 
jedną z 11 instytucji w Czechach 
zajmujących się marką regionalną 
i certyfikacją produktów. Ciekawy wykład 
Kateriny Vlaskovej uzmysłowił nam różnice 
pomiędzy scentralizowanymi 
rozwiązaniami polskimi, a realiami 
czeskimi, w których system certyfikacji 
działa na poziomie naszego województwa. 

 KONKURSY DOTACYJNE: 
PAH zaprasza do składania wniosków do 

programu Pajacyk 

Do 10 grudnia można składad wnioski o 

dożywianie na II semestr roku szkolnego 

2009/2010 (decyduje data stempla pocztowego). 

O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą 

zwracad się szkoły podstawowe, gimnazja 

i samodzielne świetlice. 

Podstawą uzyskania przez placówkę 

dofinansowania z programu Pajacyk jest 

właściwie wypełniony formularz wniosku. 

Wniosek powinien zawierad następujące 

informacje: 

• w części formalnej: szczegółowe dane 

adresowe szkoły lub świetlicy i informacje o 

dożywianiu prowadzonym w roku szkolnym 

2008/2009;  

• w części merytorycznej: informacje o sytuacji 

społeczności lokalnej na terenie obejmowanym 

przez szkołę lub świetlicę na podstawie danych 

statystycznych, stopieo zaangażowania 

nauczycieli lub wychowawców na rzecz dzieci, 

przejawy aktywności rodziców i osiągnięcia 

dzieci. 

Formularze można pobrad ze strony internetowej 
www.pajacyk.pl/uzyskac_pomoc.php 
Biuro Krakowskiej Polskiej Akcji Humanitarnej  
- koordynator – Paulina Bandura 
adres: ul. Szewska 4 (w oficynie p.)  
31-009 Kraków  
tel.: (012) 421 57 71, 422 08 19 
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W poszukiwaniu innowacyjnej turystyki 
 

Odwiedziny ekologicznej farmy i gospodarstwa agroturystycznego „Słoneczna” w miejscowości… Słoneczna, były 
okazją do obejrzenia niezwykłego konglomeratu produkcyjnego składającego się z hodowli krów, kóz i owiec, 
serwarowni, małej ubojni oraz pensjonatu agroturystycznego. Wszystko położone w niezwykle malowniczym 
krajobrazie Parku Narodowego Sumava. Właściciel Pavel Stepanek, osobiście oprowadzał nas po całym obiekcie, 
wcześniej prezentując zdjęcia w jaki zrujnowanym stanie kilka lat wcześniej kupił tę posiadłośd. Degustację 
wybornych serów oraz walory całości przesłoniła jednak wysoka cena, jaka trzeba było zapłacid za przyjemnośd 
obejrzenia eko-farmy. (www.biofarma-slunecna.cz) 
 

Centrum Veronica w miejscowości 
Hostetin to pierwszy „budynek pasywny” 
zbudowanych w Czechach. Zastosowano 
w nim wiele nowoczesnych i 
ekologicznych rozwiązao 
technologicznych, jak i tradycyjne 
materiały co w sumie dało wysoki 
poziom oszczędności energii. Prowadzi 
także zakład produkcji soków oraz 
przetwarzania owoców. Eko-wioska 
Hostetin jest ogrzewana poprzez 
spalanie biomasy, posiada także 
trzcinową oczyszczalnię ścieków. 
(http://hostetin.veronica.cz). 

 
Tradycje produkcji szklanych paciorków w rejonie Sumava sięgają XVIII wieku. Dzisiaj z setek 

działających niegdyś pracowni przetrwało zaledwie kilkanaście, które kultywują dawną tradycje 
ręcznej produkcji dekoracyjnych korali zwanych „szklanymi perłami”. Jak powstają mogliśmy się 
przekonad oglądając w wsi Nezdice na Šumavě pracownię pani Jany Wudy, gdzie na naszych oczach 
zrobiono kilka paciorków. Potrzeba było aż kilkunastu minut,, aby niezwykle barwny okaz można było 
uznad za wykonany. (www.wudy.cz). 

Centrum rzeźby w drewnie w górskiej wsi Modrava to nowoczesny budynek zbudowany 
w stylu nawiązującym do okolicznych wiekowych domów. W znajdującej  się w nim pracowni 
powstają proste, drewniane zabawki, z dominującą serią, idąca w kilkadziesiąt wzorów, malowanych 
ptaków, które można spotkad w sumavskim regionie. Rzeźby są wyrabiane z lipowego drewna, 
ręcznie malowane akrylowymi farbami i konserwowane pszczelim woskiem. 
(www.ncd.sumavanet.cz) 

Konkurs fotograficzny  
Sied Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT oraz 
Stow. Klon/Jawor i Fundacja Fundusz Współpracy 
zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym pt. 
„Fundusze nudne byd nie muszą”. 
Celem konkursu jest promowanie funduszy europejskich 
poprzez prezentację fotograficzną dobrych, 
sprawdzonych lub oryginalnych inwestycji w kapitał 
ludzki, infrastrukturę i środowisko, realizowanych w 
Polsce, finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 
Poprzez konkurs, grantodawcy chcą poszerzyd bazę 
„dobrych praktyk” wykorzystywania funduszy 
europejskich w Polsce, upowszechniad wiedzę 
o korzyściach płynących z wykorzystania funduszy 
europejskich oraz zainspirowad i zachęcid wszystkich 
potencjalnych wnioskodawców do korzystania ze 
wsparcia funduszy w realizacji ciekawych przedsięwzięd. 

Czekają w szczególności na fotografie o projektach: 

 realizowanych przez organizacje pozarządowe, 

 realizowanych przez urzędy gmin, 

 realizowanych w partnerstwie pomiędzy organizacjami 
pozarządowymi a jednostkami samorządu 
terytorialnego, 

 które w sposób szczególny realizują lub realizowały jedną 
z zasad horyzontalnych, czyli zrównoważony rozwój 
(w tym równośd szans), rozwój lokalny, społeczeostwo 
informacyjne. 

W konkursie mogą brad udział dzieci, 
młodzież oraz dorośli. 

Chcąc wziąd udział w konkursie należy zapoznad 
się z Regulaminem konkursu oraz wypełnid Formularz 
zgłoszeniowy (do pobrania na www.ngo.pl) i przesład 
go waz ze zdjęciami pocztą elektroniczną na adres: 
konkurs@siecsplot.pl. 

Zdjęcia, w formacie GIF lub JPG (o małej 
kompresji), o wymiarach minimum 1200 na 1600 
pikseli, o rozdzielczości minimum 300 DPI, przesyład 
można w okresie od 18 listop. do 18 grudnia 2009 r.  

Dla zwycięzców przewidziano nagrody 
rzeczowe, każda o wartości 1500 zł! 

 

http://www.wudy.cz/
http://www.ngo.pl/
mailto:konkurs@siecsplot.pl
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W poszukiwaniu innowacyjnej turystyki 
Zwiedzanie Parku Narodowego Podyji-

Thayatal rozpoczęliśmy od dawnej 
„Żelaznej kurtyny” czyli odcinka systemu 
drutów kolczastych, przeciw-czołgowych 
tzw. „zębów smoka” oraz wieżyczek 
strażniczych na dawnej granicy 
Czechosłowacji i Austrii. Czesi zrobili 
z tego jedynego zachowanego 300 
metrowego fragmentu atrakcję 
turystyczną. (www.nppodyji.cz) 

Czeskie wina nie mają sobie równych, 
a te z rejonu Morawskiego Szlaku 
Winnego szczególnie – twierdzili 
właściciel 200-letniej piwniczki w Satovie 
w okolicach Znojmo, tuż przy granicy 
z Austrią. Od dwóch lat nowi właściciele 
organizują na głębokości 9 metrów pod 
ziemią, w ciągu korytarzy i sali, 
prezentacje dla grup turystycznych na 
temat morawskich win połączone 
z degustacją lokalnych kulinariów. Nam 
szczególnie do smaku przypadły białe 
wina aromatyczne, z których słodka 
Palava zrobiła największe wrażenie.  

Czesi bardzo poważnie podchodzą do 
turystyki rowerowej, o czym mieliśmy 
okazje przekonywad się na każdym kroku. 
Do jej rozwoju wykorzystują dobrą sied 
dróg lokalnych, wzorowe oznakowanie 
tras, z której fragment Wiedeo-Praga 
mieliśmy okazje obejrzed w miejscowości 
Vranovskem na Kole. Certyfikowane 
obiekty noclegowe na trasie musza mied 
np. urządzenia do mycia opon 
rowerowych. 
(www.nadacepartnerstvi.cz, 
www.cyklistevitani.cz) 

Tekst i fotografie- Krzysztof Zielioski  

 

Technologie non-profit:  

Dotacje na oprogramowanie 
komputerowe 

Jeżeli potrzebujesz legalnego 
oprogramowania komputerowego dla 
swojej organizacji, a wiesz jak dużo ono 
kosztuje! - przystąp do Programu 
Technologie non-profit  
Stowarzyszenia Bank Drugiej Ręki. 

Program Technologie non-profit jest skierowany 
do organizacji pozarządowych i wybranych 
placówek non-profit sektora paostwowego. 
Biorąc udział w Programie organizacje mogą 
otrzymad dotacje na oprogramowanie 
komputerowe firmy Microsoft, MKS_vir, 
Lefthand oraz sprzęt sieciowy Cisco. Zasady 
kwalifikacji i więcej o Programie na stronie 
www.technologie.org.pl. 

Aby dostad dotację na oprogramowanie firmy 
Microsoft, MKS_vir, Lefthand i sprzętu 
sieciowego Cisco wystarczy zarejestrowad się na 
stronie www.technologie.org.pl i przesład 
dokumenty rejestracyjne: KRS i statut organizacji 
na adres kgajewska@bdr.org.pl. 

 
 
Uwaga użytkownicy ociężałej Viśty! 
Znajdziecie tam tani upgrade do … 

zwiewnej Windy 7 
 

http://www.technologie.org.pl/
http://www.technologie.org.pl/
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(107,103,97,106,101,119,115,107,97,64,98,100,114,46,111,114,103,46,112,108)+'?'
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Szkolenie z wolontariatu 
W środę, 17 listopada 2009 r. uczestniczyłem w szkoleniu 

„Wolontariat elementem wzmacniającym potencjał organizacji 
pozarządowych”, które zorganizowane zostało przez Fundację 
Bieszczadzką w ramach projektu p.n. „Wzmocnienia Grupy 
Partnerskiej Zielone Bieszczady” współfinansowanego ze środków 
otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. 

W szkoleniu wziąłem udział w grupie kolegów 
z  Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych oraz innych osób 
reprezentujących różne organizacje pozarządowe i samorządowe 
z powiatu bieszczadzkiego. W tego typu szkoleniu ja i większośd 
uczestniczących braliśmy udział po raz pierwszy. Podczas 
szkolenia przybliżona została nam problematyka związana 
z zatrudnieniem wolontariuszy, aspekty prawne wolontariatu, 
określono zasady współpracy pomiędzy wolontariuszem 
a korzystającym, jak również praktyczne zagadnienia związane 
z pracą w wolontariacie.  

 
 
 

Ponadto przeprowadzone 
zostało wiele zabaw 
integracyjnych, które pozwoliły 
bliżej poznad się uczestniczącym 
oraz bardzo urozmaiciły zajęcia. 
Uczestnicy szkolenia z całą 
pewnością poszerzyli swoje 
wiadomości na temat 
wolontariatu. Głęboko wierzę, że 
szkolenie przyczyni się do wzrostu 
naszego zaangażowania 
w inicjatywy, które realizuje się 
w Ustrzykach i całych 
Bieszczadach. 

Marcin Sadkowski  
 
Foto Barbara Mularska 

 
 

KONKURSY DOTACYJNE (cd): 
Ekolodzy na start 

Ruszyła 2. edycja konkursu „Henkel – zielone granty”, 
skierowanego do szkół, przedszkoli oraz organizacji 
pozarządowych i samorządowych, w którym wygrad można 
fundusze na realizację projektów związanych z ochroną 
środowiska naturalnego. Do zdobycia jest łącznie 20 
grantów po 5 tysięcy złotych każdy, ufundowanych przez 
firmę Henkel Polska.  

Organizatorzy konkursu – Fundacja Nasza Ziemia oraz 
Henkel Polska zapraszają do przesyłania wniosków 
aplikacyjnych do 18 stycznia 2010 roku. 

Zadaniem konkursowym jest zaplanowanie i wykonanie 
projektu związanego z ochroną środowiska. Projekt może 
dotyczyd np. promocji recyklingu, oszczędzania energii, 
ochrony zwierząt lub roślin, wspierania bioróżnorodności 
środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. 

W ramach ubiegłorocznej edycji konkursu „Henkel – 
zielone granty” zrealizowanych zostało 20 interesujących 
projektów. Granty trafiły m.in. do przedszkola nr 9 w 
Zabrzu, które przeprowadziło zajęcia edukacyjne dotyczące 
segregacji odpadów i oszczędzania wody oraz Katolickiego 
Gimnazjum Księży Pallotynów w Chełmnie, którego 
uczniowie rozwiesili schronienia dla nietoperzy w jednym z 
okolicznych parków. Uczniom z gminy Ładzice w woj. 
łódzkim udało się natomiast oznakowad ścieżkę rowerową o 
długości ok. 16 km prowadzącą ze szkoły podstawowej do 
gimnazjum. 

- Grantodawca chce, by uczestnicy konkursu sami 
zdecydowali, w jaki sposób chcą chronid środowisko, 
dlatego formuła konkursu jest otwarta na wszelkie 
inicjatywy – podkreśla Mira Stanisławska-Meysztowicz, 
Prezes Fundacji Nasza Ziemia. 

Projekty można zgłaszad w jednej z czterech kategorii: 
przedszkoli, szkół podstawowych  gimnazjów, szkół średnich 
i wyższych oraz organizacji pozarządowych i 
samorządowych.  

Wnioski konkursowe pobrad można ze strony 
internetowe www.naszaziemia.pl lub www.henkel.pl. 
Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 stycznia 2010 roku. 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 lutego 2010 roku. 

 

 

http://www.naszaziemia.pl/
http://www.henkel.pl/
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Szkolenie questing Bandrów Narodowy- Moczary 9-10 listopad 2009 
W dniach 9.11 w Bandrowie Narodowym oraz 10.11 w 

Moczarach odbyły się warsztaty edukacji regionalnej 
w terenie metodą questing (na podstawie Valley Quest 
method). 

Organizatorem warsztatów była Fundacja Bieszczadzka 
oraz Fundacja Partnerstwo dla Środowiska a prowadzili je 
koordynatorzy Szlaków Greenways, Małgorzata Fedas - 
Bursztynowego i Krzysztof Florys - Kraków-Morawy-
Wiedeo.. W Bandrowie uczestnicy spotkali się 
w gospodarstwie agroturystycznym „Leśne Echo” 
prowadzonym przez Lucynę i Krzysztofa Zawadzkich. 

 
 
 
 
 
 
 

Foto Basi Mularskiej quest w  Bandrowie 
 

Na początku prowadzący szkolenie 
przedstawili metodę questing, (na podstawie 
Valley Quest method) oraz zaprezentowali 
materiały po angielsku i po polsku. 

 Zwiedzanie jak podchody, poznawanie dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego dzięki zagadkom i łamigłówkom 
- tak można opisad questing.  

Ta forma turystyki powstała w USA. Turysta dostaje mapkę 
i opis questu (z ang. poszukiwanie) czyli napisane wierszem 
zadanie do zrealizowania. Wędruje zgodnie z instrukcjami 
rozwiązując zagadki i łamigłówki i odgaduje hasło, które 
naprowadza go na miejsce, do którego chce go zaprowadzid 
organizator. W miejscu tym wędrowiec odkrywa skarb - 
przeważnie skrzyneczkę z pieczątką, poświadczającą, że 
rozwiązał quest. 

Questing wymyślił 15 lat temu Amerykanin Steve Glazer. 
Questing ma na celu rozwijanie poczucia tożsamości z danym 
regionem, upowszechnianie wyjątkowych miejsc wyróżniających 
się krajobrazem, przyrodą czy dziedzictwem kulturowym. 

KONKURSY DOTACYJNE (cd): 
„Także dla przedsiębiorstw społecznych” 

Nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL  
Od 2 grudnia 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy 
w Rzeszowie będzie przyjmowad wnioski 
o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 
8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych 
i modernizacyjnych w regionie" PO KL. Konkurs ma 
charakter otwarty z zastosowaniem procedury 
przyspieszonego wyboru projektów o przyznaniu 
dofinansowania. 
Dofinansowanie można otrzymad na projekty 
realizujące następujące działania: 
wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do 
zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z 
przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnionych 
u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne 
i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i 
wdrażania programów typu outplacement, w tym:  
a. szkoleo i poradnictwa zawodowego,  
b. poradnictwa psychologicznego, 
c. pomocy w zmianie miejsca pracy (np. jednorazowy 
dodatek relokacyjny/mobilnościowy dla osoby, która 
uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od 
miejsca zamieszkania), 
d. pomocy w znalezieniu nowej pracy (np. 
jednorazowy dodatek motywacyjny dla osoby, która 
uzyskała zatrudnienie w nowym miejscu pracy za 
wynagrodzeniem niższym niż u dotychczasowego 
pracodawcy), 
e. wsparcie dla osób zamierzających rozpocząd 
działalnośd gospodarczą poprzez zastosowanie co 
najmniej jednego z następujących instrumentów: 
    - doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz 
szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i 
umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia 
działalności gospodarczej, 

 

cd. na następnej stronie 
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Efektem questu ma byd wyedukowanie 
społeczności lokalnej i turystów na temat 
regionu, a w dalszej kolejności zainspirowanie 
ludzi do jego ochrony. 

Warsztaty zaczęły się od wyjścia w teren 
i zobaczenia ciekawych miejsc, które mogłyby 
później znaleźd się w queście. Następnie należało 
opracowad informacje zebrane w terenie aby po 
obiedzie znów wyruszyd w teren w celu 
opracowania w zespołach roboczych trasy 
questu. Sporo było w tym zabawy i twórczej 
pracy.  

Po powrocie do „Leśnego Echa” zostało 
jeszcze zebranie i podsumowanie efektów pracy 
wszystkich grup, nazwanie questu 
i przygotowanie pieczątki. Quest w Bandrowie 
nazwaliśmy Bandrów wielo- Narodowy ze 
względu na to, że jego historia związana jest 
z ludnością polską, rusioską, niemiecką. 
Symbolem questu zaś, który umieściliśmy na 
pieczątce została kapliczka umieszczona między 
dwoma starymi lipami. (foto na poprzedniej 
stronie) 

Foto Karoliny Smoleoskiej - quest w Moczarach 
Analogicznie w dniu następnym wyglądały warsztaty w 

Moczarach, gdzie w Domu Pomocy Społecznej gościł nas Dyrektor 
Stanisław Leszega. 

W Moczarach robiąc quest skupiliśmy się wokół kościoła (dawnej 
cerkwii greckokatolickiej pw. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja). 
Ponieważ wokół kościoła i cmentarza rośnie cały dywan barwinka 
symbolem questu został „barwinkowy wianek” a na pieczątce 
umieszczony został rysunek kościoła otoczony wiankiem.  

Taka forma turystyki jest niezwykle ciekawa i inspirująca, pozwala 
na odkrywanie interesujących zakątków nawet w pozornie 
nieciekawym na pierwszy rzut oka miejscu. Od pomysłów 
organizatorów zależy bowiem czy quest zachęci turystów do takiego 
poznawania okolicy czy też nie. 

 

Karolina Smoleoska 
Foto Basia Mularska 

Cd. z poprzedniej strony 
„Także dla przedsiębiorstw społecznych” 

 

     - przyznanie środków finansowych na rozwój 
przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. złotych, 
    - wsparcie pomostowe w okresie do 6 (lub do 12) 
miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności 
gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie 
pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie 
wyższej niż równowartośd minimalnego wynagrodzenia 
obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone 
z doradztwem oraz pomocą w efektywnym 
wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które 
rozpoczęły działalnośd w ramach danego projektu); 
 szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w 
zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych 
umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany 
działao i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i 
miejsca zatrudnienia;  

  szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców 
wspomagające proces zmiany profilu działalności 
przedsiębiorstwa. 

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w 
Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, Wydział 
Rozwoju Kadr Regionu ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów 
oraz na stronie internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl. 

 

 

Ważne linki: 
www.fundacja.bieszczady.pl 
www.wolontariatbieszczadzki.pl 
www.ngo.pl 
 

http://www.pokl.wup-rzeszow.pl/
www.fundacja.bieszczady.pl
http://www.wolontariatbieszczadzki.pl/
www.ngo.pl
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„Oczyma duszy swój Sokal widzisz...” 
Powojenna historia Lutowisk w granicach niepodległej Polski, 

Szewczenkowa w latach 1944 – 1951, zaczyna się w 1951 roku. Decyzją 
ówczesnych rządów PRL i ZSRR nastąpiło tzw. „wyrównanie granic”, 
których istotną przyczyną było odkrycie bogatych złóż węgla kamiennego 
na terenie byłego powiatu sokalskiego (Krystynopol). Do Związku 
Radzieckiego włączono lewobrzeżną częśd Sokala – Zabuże a ponadto 
Bełz, Krystynopol, Waręż, Uhnów i sąsiednie miejscowości. W zamian 
przekazano Polsce: Ustrzyki Dolne, Czarną, Lutowiska i okoliczne wsie. 

Dnia 10 listopada miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy 
informacyjno-historycznej: „Przesiedlenie mieszkaoców Sokalszczyzny do 
Lutowisk: Akcja H-T 1951”. Pomysłodawca i autor tej inicjatywy, Pan 
Kazimierz Garstka, wspomina: „36 rodzin (115 osób) przesiedlonych 
z Sokala - Zabuża, Krystynopola, Nowego Dworu i Ostrowa tworzyło 
w Lutowiskach zręby nowego życia. Uznałem, że - pomimo wielu 
przeciwności losu - tak wiele zrobili dla naszej miejscowości, iż należy im 
się podziękowanie-chociażby w formie ufundowania tej tablicy”.  

Oś czasu widniejąca na tablicy ukazuje rozwój miejscowości Lutowiska 
w latach 1951-1963, powstawanie pierwszych organizacji, ośrodków 
kulturotwórczych i użyteczności społecznej, zawiera opis faktów 
historycznych związanych z przesiedleniem oraz piękną galerię zdjęd.  

Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonał Wójt Lutowisk Włodzimierz  
Podyma, po czym licznie zgromadzeni członkowie rodzin przesiedlonych oraz zaproszeni goście udali się do sali kinowej Urzędu Gminy, gdzie młodzież pod 
kierunkiem nauczycielek: J. Pełdiak i E. Pereśluchy zaprezentowała piękną częśd artystyczną, której główny przekaz mieści się w słowach „Pieśni wypędzonych” 
H. Żulinskiego : „ Gdy jedziesz drogą na wschód od Bugu/Gdy błękit nieba bez skazy,/Oczyma duszy swój Sokal widzisz/ I te z przeszłości obrazy...”. Podczas 
uroczystości uhonorowano najstarszego mieszkaoca Lutowisk, urodzonego w 1914 roku Pana Edwarda Bryka oraz Panią Irenę Brukało, która w 1951 roku, po 
kilku dniach od przyjazdu, podjęła pracę w nowo powstałej siedmioodziałowej szkole, gdzie w dwóch izbach naukę rozpoczęło 24 dzieci. Z kolei przyszedł czas na 
wspomnienia przy kawie i ciastku w stołówce szkolnej. Smutnym i wesołym wspomnieniom towarzyszyła muzyka w wykonaniu kapeli regionalnej. 

Powstanie tablicy możliwe było dzięki wsparciu finansowemu, które otrzymała Fundacja Pomocy Szkołom Bieszczadzkim działająca w Lutowiskach. „Od 
września 2009 Fundacja Pomocy Szkołom Bieszczadzkim w partnerstwie z Zespołem Szkół w Lutowiskach i Urzędem Gminy realizuje projekt „Skąd przyszliśmy? 
Dokąd zmierzamy?” współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich - mówi Pani Marta Polechooska, prezes Fundacji - Projekt jest odpowiedzią na potrzeby zdefiniowane między innymi podczas realizacji 
różnego rodzaju działao w Zespole Szkół w Lutowiskach, wynika również z obserwacji środowiska lokalnego i rozmów prowadzonych  z jego przedstawicielami. 
Zaplanowane zadania adresowane są przede wszystkim do uczniów naszej szkoły, a niektóre także do ich rodziców. Organizujemy warsztaty, wycieczki oraz 
liczne konkursy związane z naszym dziedzictwem kulturowym. Powstaje także makieta nieistniejącej już cerkwi w Lutowiskach. Bieżące działania można śledzid 
na stronie Fundacji: www.bieszczadzkieszkoly.pl” 

Inicjatywy-takie, jak ta w Lutowiskach-pozwalają ocalid pamięd o wielu ludziach i wydarzeniach, jakże istotnych nie tylko dla naszych „małych ojczyzn”, 
pozwalają na integrację, często generują nowe możliwości w lokalnym środowisku. W imieniu Fundacji Pomocy Szkołom Bieszczadzkim i ZS w Lutowiskach 
chcielibyśmy podziękowad wszystkim, którzy wsparli nas w naszych działaniach: Panu Kazimierzowi Garstce, Markowi Krauzowi-grafikowi, Markowi Sokołowi 
wraz z zespołem i Piotrowi Surze za przygotowanie muzycznej oprawy naszej imprezy oraz UG w Lutowiskach za dofinansowanie konstrukcji tablicy. 

Tekst i foto- Agnieszka Magda Pyzocha 
 

Z ostatniej chwili! 
Szanowni Paostwo 
 Partnerzy Grupy 
Partnerskiej „Zielone 
Bieszczady” 
 W imieniu Fundacji 
Bieszczadzkiej – 
pełniącej rolę 
Sekretariatu Grupy 
Partnerskiej „Zielone 
Bieszczady” – serdecznie 
zapraszamy Paostwa na 
Walne Zgromadzenie 
Grupy Partnerskiej 
„Zielone Bieszczady”, 
które odbędzie się dnia 
15 grudnia 2009 roku 
w Ustrzyckim Domu 
Kultury w Ustrzykach 
Dolnych  
*program i dodatkowe 
dokumenty w na stronie 
Fundacji 
www.fundacja.bieszczady.pl 
W imieniu Fundacji 
Bieszczadzkiej 
Sekretariatu Grupy 
Partnerskiej „Zielone 
Bieszczady” 
tel: (013) 469 7297 
biuro@fundacja.bieszczady.pl 
 

Przemysław Ołdakowski 
Koordynator 
Grupy Partnerskiej „Zielone 
Bieszczady”  
tel: 692 118 905 e-mail: 
p.oldakowski@fundacja.bieszc
zady.pl 

www.fundacja.bieszczady.pl
mailto:biuro@fundacja.bieszczady.pl
mailto:p.oldakowski@fundacja.bieszczady.pl
mailto:p.oldakowski@fundacja.bieszczady.pl
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Warsztaty pt.: Partnerska współpraca w Grupie Partnerskiej „Zielone Bieszczady” 
 

Odbyły się w Zatwarnicy w dniach 3-4 listopada 2009. Zorganizowała je Fundacja Bieszczadzka wraz 
z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa. 
Po powitaniu i prezentacji uczestników oraz prowadzących, prezentacji dorobku GP „Zielone 
Bieszczady” dokonał jej koordynator Przemek Ołdakowski. W dalszym ciągu spotkania Bogusław 
Pyzocha, Lucyna Sobaoska i Ala Gruza zaprezentowali obecne działania w ramach aktualnie 
realizowanych programów i projektów Fundacji Bieszczadzkiej i Grupy Partnerskiej. Małgosia 
Wójcik, reprezentująca Fundacją Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa przedstawiła aktualny stan  
Krajowej Sieci Grup Partnerskich. 
Druga, robocza częśd warsztatów została przeznaczona na analizę dotychczasowego modelu 
działania GPZB  (dokumenty i procedury) oraz wypracowanie nowego sposobu funkcjonowania 
partnerstwa. Nad wypracowaniem nowych dokumentów ( regulaminu GPZB, deklaracji 
przystąpienia doo, aktualne cele i priorytety)  dostosowanych do aktualnej sytuacji, bardzo rzetelnie 
pracowali wszyscy uczestnicy warsztatów pod wodzą Basi Kazior z FPdŚ z Krakowa, koordynatora 
Krajowej Sieci Grup Partnerskich. Wyniki pracy w postaci propozycji zostaną  przedstawione do 
zatwierdzenia  podczas Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w grudniu b.r  Mimo, że nie 
udało się w 100% zrealizowad wszystkich punktów z programu warsztatów, z Zatwarnicy wracaliśmy 
bardzo usatysfakcjonowani wynikami pracy a przede wszystkim zaangażowaniem jakie wykazali 
uczestnicy warsztatów. 

Karolina Smoleoska (gmina Czarna) 
 


