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BIULETYN INFORMACYJNY 
GRUPY PARTNERSKIEJ  
ZIELONE BIESZCZADY 

 

Nr 2/2009 (6)    luty  2010 

 

 

SPIS TREŚCI: 
 

1.  Wydarzenia w GPZB /       Podglądamy warsztaty 

2.  Szkolenia i spotkania /      Konkursy dotacyjne   

3. Sami o sobie… /       Ważne linki 

 Wyniki konkursu „Opowiedz….2009” 

  

        

DRODZY PARTNERZY: 
Zapraszamy do lektury szóstego numeru 

Biuletynu Informacyjnego Grupy Partnerskiej 
„Zielone Bieszczady” . 

Luty podobnie jak styczeo to miesiąc wysypu 
ogłoszeo o konkursach dotacyjnych, dlatego 
zamieszczamy obszerne informacje i zachęcamy 
do pisania wniosków. Można je będzie 
skonsultowad w naszej siedzibie. Zapraszamy. 

Uwaga!       Od tego numeru będziemy 
publikowad kolejne wydania robocze by na 
koniec miesiąca wydad zbiorcze za cały miesiąc. 

Dziękujemy Wszystkim za nadesłane 
materiały. Prosimy o jeszcze… 

Redakcja 

 

WYDARZENIA W GPZB: „Mistrz- lider- uczeo” – Filcowanie wełny  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotorelacja Romana Glapiaka z warsztatów Wola Sękowa 30-31 styczeo 2010 r. 
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TRWAJĄ WARSZTATY 

„Mistrz- lider- uczeo” – Taoce integracyjne 
w pracy z grupą  

Fundacja Bieszczadzka gości członków organizacji 
pozarządowych z terenu gmin Grupy Partnerskiej oraz tych, 

którzy chcą pracowad na rzecz ngo’s na: 
kolejnej sesji warsztatów twórczych 
 
Terminy i miejsce szkoleo:  23-24-25-26 luty 2010 r. , 

Ustrzyki Dolne, ul. Korczaka 11 „MAGDA”- Turystyczny 
Ośrodek  

Prowadzący: zajęcia prowadzone są przez instruktorów 
Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza. 

 
Szczegółowych informacji udziela  
Alicja Gruza - koordynator projektu  
a.gruza@fundacja.bieszczdy.pl 
tel. kom. 501752327 lub 724503663 
 

czekamy na zdjęcia i relacje uczestników 
 
 
 

 

mailto:a.gruza@fundacja.bieszczdy.pl
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  KONKURSY DOTACYJNE: 
* Programy dotacyjne Fundacji Batorego w 2010 roku 

Demokracja w Działaniu, Koalicje Obywatelskie,  

Wschód-Wschód. Informacje o terminach składania 

listów intencyjnych i wniosków we 

wszystkich programach Fundacji Batorego na 

http://www.batory.org.pl/dotacje.htm  

* Konkurs grantowy Programu "Przemiany 

w Regionie" – RITA, który wspiera projekty służące 

dzieleniu się ze społeczeostwami krajów byłego bloku 

wschodniego polskimi doświadczeniami w zakresie 

tworzenia ustroju demokratycznego, gospodarki 

wolnorynkowej, nowoczesnego paostwa prawa 

i społeczeostwa obywatelskiego. Termin składania 

wniosków w edycji wiosennej do 15 marca 

www.edudemo.org.pl 

 

* Nabór wniosków - "Małe projekty" 

Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje 

o możliwości składania wniosków o przyznanie 

pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w zakresie małych projektów, tj. 

operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania 

w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do 

osiągnięcia celów tej osi za pośrednictwem Lokalnej 

Grupy Działania „Nasze Bieszczady” działającej na 

terenie gmin: Baligród, Cisna, Lesko, Komaocza, 

Zagórz. www.nasze-bieszczady.pl 

 

* Nowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 

działania 8.3 PO IG w trybie I rundy aplikacyjnej 2010 r. 

w ramach działania 8.3 PO IG będzie trwał do 30 

kwietnia 2010 r. Innowacyjna Gospodarka / Nabór 

wniosków 8.3  

http://www.batory.org.pl/demokracja/index.htm
http://www.batory.org.pl/koalicje/index.htm
http://www.batory.org.pl/wschod/index.htm
http://www.batory.org.pl/dotacje.htm
http://www.edudemo.org.pl/
http://www.nasze-bieszczady.pl/
http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params%5bsection_id%5d=24&params%5bcategory_id%5d=207
http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params%5bsection_id%5d=24&params%5bcategory_id%5d=207
http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params%5bsection_id%5d=24&params%5bcategory_id%5d=207
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SZKOLENIA I SPOTKANIA: Podkarpackie NGO   
        Musimy się uczyd, aby rozwijad Bieszczady  

Diagnoza stanu podkarpackich organizacji 
pozarządowych nie jest najlepsza. Spośród kilku 
tysięcy stowarzyszeo tylko kilka procent prowadzi 
działalnośd gospodarczą, pozwalającą na ich 
utrzymanie. Zdecydowana większośd boryka się z 
codziennymi finansowymi problemami. Zbyt często 
bowiem założycielom organizacji wystarcza zapału 
tylko na złożenie dokumentów rejestrowych. Później 
brakuje energii na pracę pozwalającą na ich 
systematyczny rozwój.  

Na terenie województwa podkarpackiego 
zarejestrowanych jest ponad 4,5 tys. stowarzyszeo i 
organizacji społecznych oraz ponad 180 fundacji.  
Dane te nie odzwierciedlają jednak kondycji sektora pozarządowego na terenie Podkarpacia, liczba tych 
organizacji nie świadczy bowiem o sile samego sektora. 

Zdecydowana częśd organizacji działa w oparciu o społeczną pracę swoich członków. Aż 70% podkarpackich 
organizacji nie zatrudniało w 2004 roku żadnego pracownika, a decydujące znaczenie wśród przychodów miały 
składki członkowskie (ponad 50% organizacji w roku 2004 dysponowało zaledwie budżetem do 8 tys. złotych). 
Mimo ogromnej popularności środków unijnych niewiele też organizacji sięga po te fundusze (zaledwie 5%). 
Znaczna ich częśd nawet nie podejmuje takiej próby ze względu na brak wiary w możliwości powodzenia 
przedsięwzięcia lub też spodziewając się znacznych trudności na etapie rozliczania dotacji (ponad 40% 
organizacji nigdy nie przygotowało wniosku). 

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” z Rzeszowa od czerwca 2009 r. realizuje projekt (w ramach PO FIO) 
„Podkarpacka Akademia Rozwoju NGO’s”, którego zadaniem jest wzmocnienie potencjału ludzkiego 
i instytucjonalnego organizacji pozarządowych z terenu Podkarpacia.  - Kładziemy szczególny nacisk na 
praktyczną stronę szkoleo. Chcemy, aby przedstawiciele tych organizacji przełamali niewiarę we własne 
możliwości – mówi Agnieszka Pieniążek, wiceprezes Stowarzyszenia. - Mam nadzieję, że przygotowane w trakcie 
spotkao pod okiem ekspertów wnioski, pozwolą na „przedwiczenie” cyklu projektu, od pomysłu, aż do jego 
napisania i złożenia. 

W ramach projektu przewidziany został długi cykl szkoleniowy połączony z indywidualnymi konsultacjami, 
który gwarantowad będzie opracowanie kompletnych wniosków o dofinansowanie. Dodatkowo zostanie 
stworzony banku projektów, dzięki czemu organizacje będą miały dostęp do różnych pomysłów i koncepcji, 
z których będą mogły w przyszłości skorzystad. 

czytaj dalej… 

KONKURSY cd: 
* Ogłoszenie II naboru projektów w ramach PWT 

Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 – 

2013,  który potrwa do 31 marca 2010 roku. 

http://pl.plsk.eu/index/?id=07563a3fe3bbe7e3ba8443

1ad9d055af 

 

* "100% z 1%" Newsweek i Akademia Rozwoju 

Filantropii w Polsce po raz trzeci zapraszają do udziału 

w konkursie na najbardziej kreatywne kampanie 

reklamowe zachęcające do przekazania 1%. 

Projekty kampanii medialnych należy do 14 marca 2010 

r. za pośrednictwem strony internetowej 

www.jedenprocent.newsweek.pl 

 

* Konkurs na promocję funduszy UE 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) ogłosiło 
kolejną edycję „Konkursu dotacji na przeprowadzenie 
działao informacyjno-promocyjnych dotyczących 
Funduszy Europejskich”. Jego celem jest wyłonienie 
i wsparcie finansowe najlepszych projektów 
promujących fundusze UE w Polsce. Wnioski o 
przyznanie dotacji należy składad do 8 marca 2010 r. 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce 
Działania promocyjne/ konkursy 

 

* X KONKURS KULTURA BLISKA 2010 –program 

Fundacji Wspomagania Wsi 

Wsparciem zostaną objęte dwa typy projektów: 
I. Ochrona dziedzictwa kulturowego  
Udział w konkursie polega na zgłoszeniu projektu, 
którego istotą będzie troska o zasoby kultury lokalnej 
- chęd jej pielęgnowania, ocalenia lub odtworzenia, 
uczenie dbania o nią, a jednocześnie wykorzystywania 
jej w rozwoju gospodarczym gminy czy wsi.               

Czytaj dalej 

http://pl.plsk.eu/index/?id=07563a3fe3bbe7e3ba84431ad9d055af
http://pl.plsk.eu/index/?id=07563a3fe3bbe7e3ba84431ad9d055af
http://www.jedenprocent.newsweek.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Strony/dzialania.aspx
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SZKOLENIA I SPOTKANIA: Podkarpackie NGO; Musimy się uczyd, aby rozwijad Bieszczady 
Stowarzyszenie „Pro Carpathia” w realizacji działao wspomaga Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji 
Zdrowia oraz Ustrzyckiego Stowarzyszenia Turystycznego. W szkoleniach udział biorą przedstawiciele ponad 30 
organizacji, a odbywają się one w Jarosławiu, Zarzeczu, Rzeszowie i Dźwiniaczu Dolnym. W tym ostatnim w 
gospodarstwie agroturystycznym szkolą się przedstawiciele ośmiu stowarzyszeo z terenu Bieszczadów. 
- Nasza organizacja ma dopiero półroczny staż działania i zrzesza generalnie emerytów, którzy postanowili w 
„jesieni życia” zorganizowad sobie czas wolny – mówi Ryszarda Grządziel, prezeska Stowarzyszenia Pomocy 
Rodzinie „Ludzie Ludziom". – Te spotkania pozwolą nam lepiej przygotowad się do szukania pieniędzy na 
realizacje pomysłów i będą zachętą do wytrwałości. 
- Czy tego typu szkolenia są potrzebne? Jak najbardziej, bo osoby rozpoczynające lata temu ruch NGO w 
Bieszczadach, albo się wypaliły, albo zrezygnowały, albo wyjechały – podkreśla Damian Wiśniewski z 
Bieszczadzkiego Stowarzyszenia „BIES” z Lutowisk. – Musi nastąpid wymiana pokoleniowa, aby nie oglądad się na 
innych, aż ktoś za nas coś zrobi, tylko samemu przełożyd pomysł na projekt i go skutecznie zrealizowad. 
- Szczególnie w takich szkoleniach powinni brad udział przedstawiciele kadr kierowniczych stowarzyszeo, oni 
muszą tę wiedzę systematycznie utrwalad – dodaje Roman Glapiak, prezes Stowarzyszenia Agroturystycznego 
GGG Bieszczady z Leska. – Już widzę, że na tych spotkaniach krystalizuje się mocny zespół, który będzie mógł 
sobie pomóc w pracy. 
Projekt „Podkarpacka Akademia Rozwoju NGO’s” trwad będzie do maja 2010 roku. Realizowany jest w ramach 
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009. 

Tekst i foto- Krzysztof Zielioski  
………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

KONKURSY cd.: 
Za szczególnie wartościowe uznawane będą projekty 
integrujące społecznośd danej miejscowości i 
angażujące różne pokolenia. 
II. Pomoc dla organizatorów wydarzeo kulturalnych 
Udział w konkursie polega na zgłoszeniu projektu, 
który będzie polegał na zorganizowaniu cyklu 
wartościowych wydarzeo kulturalnych z dziedziny 
teatru, filmu, muzyki, literatury (np. koncertów, 
spotkao, prelekcji, projekcji filmów itp.). 
Termin zgłoszeo do I Etapu konkursu upływa19 
marca 2010. 
O szczegółach możesz dowiedzied się tutaj: 
http://ww.org.pl/strona.php?p=2611  
Pierwszeostwo w otrzymaniu dotacji będą miały 
organizacje, które nigdy nie otrzymały dotacji w 
konkursach organizowanych przez Fundację 
Wspomagania Wsi. 
……………………………………………………… 
     

       Wyniki Konkursu „Opowiedz…2009” 

Jury w składzie: 
Jacek Szarek : dziennikarz  TV Rzeszów 
Inka Wieczeoska: dziennikarz niezależny 
Bartek Sawka: fotograf freelancer, 
współpracownik Agencji Fotorzepa 
Grzegorz Sitko: przyrodnik, autor ilustrowanych 
przewodników po regionie 
Rafał Potocki: dziennikarz  Radia Rzeszów  
 

oceniło 8 prac w trzech kategoriach: 
„fotoreportaż”, „ reportaż multimedialny” 
i informacja o realizacji i efektach projektu 
umieszczona na stronie internetowej lub blogu 
grantobiorcy” 
 

 kilka slajdów ze zwycięskiego reportażu 
multimedialnego autorstwa Janusza Krajnika 
z Tarnawy 
       czytaj dalej     
 

http://ww.org.pl/strona.php?p=2611
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SAMI O SOBIE: Stowarzyszenie Orelec  
- dobiega kooca trzyletnia kadencja pierwszego 
zarządu. 
Przed nami III Walne (sprawozdawczo-wyborcze) 
Zebranie Członków Stowarzyszenia, na które 
zapraszamy do oreleckiej szkoły 7 marca, w niedzielę 
o godz. 16-tej. 
Czas na zmianę przy sterze Stowarzyszenia, obecny 
Zarząd ma nadzieję, że nowy jeszcze lepiej będzie 
służył naszej małej społeczności i okolicy. 

Stowarzyszenie powstało na skutek groźby likwidacji oreleckiej szkoły, z powodu niewystarczającego budżetu 
gminy Olszanica w 2007 r. Członkowie postanowili samodzielnie poprowadzid placówkę niepubliczną, a także 
zajmowad się innymi problemami miejscowości i jej mieszkaoców.  

Od tamtej pory upłynęły już trzy lata obfitujące w wiele pozytywnych dla naszej wsi wydarzeo. Stowarzyszenie - 
na czele z dyrektorką Jolantą Pituch - z sukcesem prowadzi Niepubliczną Szkołę Podstawową z klasami 0-III, a od 
2008 roku dodatkowo całodzienne przedszkole. 
Aby podoład zadaniu musieliśmy szybko nauczyd się pozyskiwad dodatkowe 
fundusze by dostosowad szkołę i otoczenie do zmieniających się potrzeb.  

 „Orelecka szkoła szansą na rozwój wsi” (wrzesieo 2007- lipiec 2008)  
To pierwszy zrealizowany przez nas projekt, który dodał nam sił i wiary 
w siebie. Dofinansowanie uzyskaliśmy z Funduszu dla Organizacji 
Pozarządowych. Projekt – przy dużym zaangażowaniu społeczności lokalnej 
– umożliwił modernizację oraz doposażenie budynku naszej szkoły, tak by 
 mógł on lepiej funkcjonowad – teraz w dwóch niezależnych strefach.  
Dzięki wymianie okien i ograniczeniu powierzchni grzewczej znacznie obniżyliśmy koszty utrzymania obiektu, który 
równocześnie mogą używad dzieci i dorośli wchodząc do swoich stref z osobnymi węzłami sanitarnymi niezależnymi 
wejściami. 

 „Bieszczadzka architektura inspiracją kreatywnych działao 
społeczności Orelca” (wrzesieo 2007- sierpieo 2008) dofinansowanie, 
w ramach programu „Kultura Bliska” z Fundacji Wspomagania Wsi. 
Dzięki czemu prowadząc warsztaty snycerki, wyremontowaliśmy 
ogrodzenie wokół starego kościoła. Odbyły się również warsztaty 
bibułkarskie, robienia regionalnych ozdób świątecznych i wypieków 
obrzędowych, których skosztowaliśmy, oglądając wystawę starych 
fotografii, utrwalonych dzięki realizacji projektu. 

 
 
 
 
 
 
 

       Wyniki Konkursu „Opowiedz…2009” 

W kategorii „fotoreportaż” : 
I m-ce : Stowarzyszenie Orelec , projekt :”Powrót 
do tradycji motorem rozwoju wsi” 
II m-ce:  Grupa inicjatywna wsi Polana, projekt „ 
Ocalid od zapomnienia-dziedzictwo Polany” 
III m-ce :Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 30 
Sudeckiego Pułku Piechoty w Kuźminie projekt 
:„Zwyczaje i rękodzieło w Kuźminie” 
IV m-ce: Nasza Przyszłośd-Tarnawa 
Stowarzyszenie projekt: „Mini Park Rodzinny” 
V m-ce : Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości 
Karpackich, projekt:” Kadisz jatom między Sanem 
i Osławą” 
W kategorii „reportaż multimedialny” 
 

I m-ce : Nasza Przyszłośd-Tarnawa Stowarzyszenie 
projekt: „Mini Park Rodzinny” 
II m-ce: Stowarzyszenie Orelec , projekt :”Powrót 
do tradycji motorem rozwoju wsi” 
 

W kategorii : „informacja o realizacji i efektach 
projektu umieszczona na  stronie internetowej 
lub blogu grantobiorcy” 
Kategorii cieszyła się najmniejszym 
zainteresowaniem . Jedynemu uczestnikowi 
Nasza Przyszłośd-Tarnawa Stowarzyszenie 
projekt: „Mini Park Rodzinny” jury przyznało 
wyróżnienie. 
Praca Stowarzyszenia Orelec  w kategorii: 
„fotoreportaż” oraz praca Stowarzyszenia Nasza 
Przyszłośd z Tarnawy w kategorii „reportaż 
multimedialny” wezmą udział w konkursie 
ogólnopolskim „Opowiedz…… 2009” 
 

Wszystkim organizacjom, które wzięły udział w 
konkursie dziękujemy i gratulujemy !! 
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SAMI O SOBIE: (cd Orelec) 
 „Rodzinne centrum wypoczynku i rekreacji“ (czerwiec-listopad 2008) 

Przy NSP w Orelcu utworzono miejsce 
do wypoczynku rodzin z dziedmi. 
Zamontowano plac zabaw, 
uruchomiliśmy boisko sportowe do gry 
w piłkę nożną i siatkową,  mały ogród, 
 gdzie w ramach edukacji ekologicznej, przy współpracy z Nadleśnictwem 
Ustrzyki Dolne, dzieci oznaczały rośliny i drzewa. 
 Projekt otrzymał dotację z programu Działaj Lokalnie 2008 

 

 Oreleckie przedszkole szansą dla młodych” (sierpieo 2008-grudzieo 2009) 
Projekt zrealizowaliśmy w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki w partnerstwie z Gminą  
Olszanica. Przy ogromnym zaangażowaniu rodziców 
dostosowaliśmy częśd szkoły na przyjęcie 
przedszkolaków, które 1 września 2008 r. wprowadziły 
się do przestronnej sali, wyposażonej w nowe meble 
z własną toaletą, w bezpośrednim sąsiedztwie 
odremontowanej kuchni. Do Punktu Przedszkolnego 
uczęszcza 16 dzieci z gmin Olszanica i Solina.  

 

Od 2010 przedszkole finansowane jest z dotacji 
Gminy Olszanica i opłat stałych. Będziemy zabiegad 
o dodatkowe wsparcie by każdą rodzinę było stad na  

posyłanie dzieci do przedszkola.  
Od grudnia ubiegłego roku dzieci dostają posiłki z naszej własnej kuchni, którą  
rodzice samodzielnie zmodernizowali, tak by spełniała wymogi HACCP.  
Zapraszamy do naszego przedszkola od 730 do 1630 

 

 „Pozarządowa dźwignia gminy ” (wrzesieo 2008-wrzesieo 2009) 
Zrealizowany w partnerstwie z Gminą Olszanica i Bieszczadzką Fundacją Rozwoju Postaw 
Twórczych Orelec-GALA. 

Dofinansowanie otrzymaliśmy ze środków mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu 
Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.  

Dziękujemy tym wszystkim, którzy popierają 
wysiłki naszego Stowarzyszenia i przekazali 1% 
swojego podatku na cele szkoły w Orelcu. 
W 2008 roku z pieniędzy uzyskanych w akcji 
m.in. wymieniliśmy 4 okna w przedszkolu 
i kuchni oraz drzwi boczne do budynku.  
Z akcji ubiegłorocznej 
wymieniliśmy kolejne 
2 okna. Ze środków 
własnych ostatnie 2 
okna na korytarzu.  
W ciągu 3 lat 
wymieniliśmy 
sukcesywnie całą 
starą i nieszczelną 
stolarkę okienną. 
 
 Prosimy jednocześnie 
o dalszy udział w akcji 
i wsparcie 1% 
z podatku naszych 
działao. 
W przyszłym roku 
szkolnym będziemy 
mied tylko 7 uczniów 
w szkole, a pomocy 

potrzebuje także 
przedszkole. 
Nie zmarnujemy 
1%. 
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SAMI O SOBIE: (cd Orelec) Fundusze przeznaczone zostały na cykl 
spotkao, szkoleo służących integracji i aktywizacji organizacji pozarządowych 
z terenu gminy Olszanica.  

 Dzięki szkoleniom wyposażyliśmy 
uczestników w praktyczną wiedzę z zakresu m.in. 
współczesnego, efektywnego funkcjonowania 
ngo's, diagnozowania problemów lokalnych, 
możliwości i sposobów pozyskiwania środków  
finansowych, tworzenia wniosków aplikacyjnych, rozliczania dotacji. 
Zintegrowaliśmy i rozwijaliśmy sektor pozarządowy gminy, który stał się 
świadomym partnerem dla samorządów i dźwignią gminy, zwiększając zakres 
i ilośd działao na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego.  

W budynku oreleckiej szkoły utworzyliśmy Gminny Punkt Wspierania Organizacji Pozarządowych - centrum 
konsultacyjno doradcze dla organizacji z terenu naszej gminy. Częśd szkoły została na ten cel wyremontowana 
i powstało w niej w pełni wyposażone w niezbędny sprzęt biuro, oraz sala konferencyjna. Podczas szkoleo 
zrodziły się pomysły na kolejne wnioski nie tylko pisane przez Stowarzyszenie, ale również przez inne gminne 
organizacje, które nigdy dotychczas nie aplikowały do grantodawców i - jak się okazało dzięki „Pozarządowej 
dźwigni gminy” – projekty te otrzymały dotacje. 

 

 

 „Tołhaj motorem rozwoju wsi ”(czerwiec-sierpieo 2009)  
- otrzymaliśmy dotację z programu "Razem możemy 
więcej” Europejskiej Fundacji Rozwoju Wsi Polskiej, 
postawiliśmy w  Orelcu rzeźbę tołhaja – zbójnika 
karpackiego.  
Znajduje się ona na trasie międzynarodowego szlaku 
zbójnickiego. Rzeźbę wykonał znany artysta Adam 
Przybysz z Sanoka.  

 

 „Powrót do tradycji motorem rozwoju wsi ” (lipiec-listopad 2009) 
- otrzymaliśmy dotację w ramach programu Działaj Lokalnie 2009.  
W przyszkolnym ogrodzie wybudowaliśmy zadaszony piec chlebowy, 
odbyły się warsztaty wypieku chleba, a 15 sierpnia „chlebem łamanie” -
wszyscy mieszkaocy  i goście kosztowali wypieków po mszy świętej 
oglądając wystawę fotografii ”Nasze losy zapisane w drewnie świątyni”. 
Potem przyszedł czas na warsztaty wyrobu gontu i krywulek. 

Mamy nadzieję, że powstałe dzieła dadzą impuls rozwoju przedsiębiorczości. 
 
 
 
 
 
 

W naszych działaniach czynnie uczestniczą 
dziewczyny z Koła Gospodyo Wiejskich 
i Strażacy z OSP Orelec. 
Realizacja dwóch ostatnich projektów nie 
powiodłaby się gdyby nie zaangażowanie 
kilkudziesięciu mieszkaoców naszej wsi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst- Magdalena Demkowicz i Jan Skocelas, 
foto- Maria Orłowska 
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Kuźmina  

 

 zwycięski fotoreportaż autorstwa Marii Orłowskiej 
z Orelca 
 
Fragmenty z nadesłanych fotoreportaży: 
 
Polana (fot. K. Smoleoska) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zagórz-  
przygotowanie do chanuki 

 
 
Ważne linki: 
www.wolontariatbieszczadzki.pl 
www.ngo.pl 
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl 
http://podkarpackie.ksow.pl/ 
http://www.nasze-bieszczady.pl/ 
www.barr-ustrzyki.pl/ 
http://pokl.wup-rzeszow.pl/ 
 

Fundacja Bieszczadzka  
ul Rynek 14 
38-700 Ustrzyki Dolne 

tel.: +48 (13) 469 72 97 

www.fundacja.bieszczady.pl 
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