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BIULETYN INFORMACYJNY 
GRUPY PARTNERSKIEJ  
ZIELONE BIESZCZADY 

 

Nr 5/2010 (9)    maj  2010 

Wesprzyjmy powodzian w czasie niedzielnych 

zbiórek po mszach w bieszczadzkich kościołach. 
Możemy też dokonad wpłaty na konta organizacji 
niosących pomoc np.: 
Polski Czerwony Krzyż: konto nr 93 1160 2202 
0000 0001 6233 5614 z dopiskiem "Powódź 2010" 
Caritas Polska: konto nr 70 1020 1013 0000 0102 
0002 6526 z dopiskiem: "Powódź Południe" lub 
wysyłając SMS-a charytatywnego o treści 
"Pomagam" pod nr 72 052 (2,44 zł z VAT). 
Konkretną pomoc możemy nieśd z PAH (szczegóły 
dalej) 

SPIS TREŚCI:    
 

1.  Wydarzenia w GPZB / zlot przesunięty   POWÓDŹ 

2.  Szkolenia i spotkania /      Konkursy dotacyjne (DL7!!!) 

3. Sami o sobie… / 4x POLANA     Ważne linki, ogłoszenia 

        

DRODZY PARTNERZY: 
Zapraszamy do lektury dziewiątego numeru 

Biuletynu Informacyjnego Grupy Partnerskiej 
„Zielone Bieszczady” . 

Przygotowujemy VII Krajowy Zjazd Grup 
Partnerskich termin i miejsce zmienione z uwagi 
na POWÓDŹ, dalej próbujemy ogarnąd aktualny 
stan naszej grupy, która na grudniowym zjeździe 
poważnie się odchudziła. 

Czytaj koniecznie ostatnią stronę by 
zweryfikowad przynależnośd do GPZB 

 

Zapraszamy do lektury. 
Dziękujemy Wszystkim za nadesłane 

materiały. Prosimy o jeszcze… 
Redakcja 

 

 

Krajowy Zjazd Grup Partnerskich w Solinie - zmiana terminu 

Ze względu na sytuację powodziową Krajowy Zjazd Grup 
Partnerskich Solina 2010 został przeniesiony na 9-10 czerwca 2010 
do Arłamowa. 

 
W całym kraju prowadzone są zbiórki darów dla powodzian. 
Najbardziej potrzebne są koce, woda butelkowana oraz żywnośd 
o wydłużonej przydatności do spożycia (dżemy, konserwy, herbata, 
cukier). Bieszczadzkie starostwa zorganizowały zbiórkę darów za 
pośrednictwem Urzędów Gmin i Szkół. 



Sfinansowano ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich projekt 
  

Wzmocnienie Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” 

str. 2 

  

SAMI O SOBIE: Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii  tekst i foto Karolina Smoleoska 
W dniach 12-14 marca w naszej parafii 

przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne. 
W tym roku odprawił je jak i dwa lata 

temu ksiądz Tadeusz Nowak z Przemyśla. 
Pięknym śpiewem i animacją dzieci 

i młodzieży wspomagały go jego 
parafianki, maturzystki: Ania, Pola 
i Klaudia. To bardzo ubogaciło nasze 
rekolekcje. 

W piątek była Msza Święta z nauką 
ogólną a po niej piękna droga krzyżowa 
przygotowana przez panią Marię Faran. 
Drogę krzyżową prowadził chór 
parafialny. W śpiewie pomagały 
dziewczyny z Przemyśla. Przeszliśmy od 
naszego kościoła na dawny plac  
kościelny niosąc krzyż symbol naszej wiary. Ksiądz Tadeusz zachęcał wszystkich do niesienia krzyża aby 
każdy chod przez chwilę mógł to zrobid. Szliśmy po ciemku z lampami, lampionami, świeczkami- co 
stwarzało dodatkowy nastrój, w śniegu i wietrze więc była to prawdziwa droga krzyżowa...lecz uczestnicy 
dopisali.Z powodu ogromnego śniegu (mimo połowy marca!) nie wchodziliśmy na teren placu 
kościelnego zakooczyliśmy na drodze. W sobotę od rana była spowiedź dla dzieci a te dzieci które się nie 
spowiadały przygotowały się do liturgii dzięki pomocniczkom księdza animującym wspólny śpiew. 
W radosnej atmosferze zaczęła się nauka dla dzieci. Na początku ksiądz przepytał najmłodszych czy  

pamiętają naukę sprzed dwóch lat? okazało się że 
pamiętali mówiliśmy wtedy o przykazaniach. Na szczęście 
większośd uczniów potrafiła wymienid wszystkie 
przykazania. Ksiądz pokazał serce które kiedyś dzieci 
mazały aby pokazad grzech i przypomniał jak te grzechy 
z serca możemy wymazad. Oczywiście klękając u kratek 
konfesjonału. Poprosił dwóch ochotników zgłosili się Nina 
Smoleoska i Witek Michno poszli z księdzem 
rekolekcjonistą i lustrem do konfesjonału, czytaj dalej… 

 
 

 
 
 
 

POMOC DLA POWODZIAN: 
*Gazeta.pl wspólnie z Polską Akcją 

Humanitarną zbiera na pomoc dla 
powodzian na stronie 
www.podarnik.gazeta.pl  

Do wyboru są trzy zestawy pomocowe: za 
50, 100 i 200 zł. Dzięki stronie można w 
jednym miejscu, w łatwy sposób wybrad 
program pomocowy PAH, który chce się 
wesprzed i zasilid jego konto jakąś kwotą. 

Na Podkarpaciu z powodu powodzi 
szczególnie ucierpiały wsie gminy Gorzyce: 
Trześnia, Zalesie Gorzyckie, Orliska 
i Sokolniki. To prawie pięd tysięcy 
mieszkaoców z 14-tysięcznej 
podtarnobrzeskiej gminy. Stracili wszystko. 
W tej tragicznej sytuacji potrzebują naszej 
solidarności i wsparcia. Wpłacajcie pieniądze 
na konto gminy, samorząd będzie wiedział 
najlepiej, na co je wydad, komu pomóc. 
Gmina Gorzyce uruchomiła specjalne konto: 
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu, oddział w 
Gorzycach, nr: 67 9434 1012 2002 1050 0018 
0021. Dopisek na rachunku: "Powodzianie - 
gmina Gorzyce - Tarnobrzeskie". 

Dary zbierane są w Domu Kultury 
w Gorzycach. Można się w tej sprawie 
kontaktowad z Bogdanem Karpem, tel. 793 
830 851. Na stadion w Gorzycach można 
przywozid wodę mineralną. Informacji 
udziela Zbigniew Kunduk, tel. 691 508 250. 
Także urząd gminy zbiera datki, tel. 015 836 
20 75   (Źródło: Gazeta Wyborcza Rzeszów) 

http://www.podarnik.gazeta.pl/
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SAMI O SOBIE: Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii  
… w którym siedział ksiądz Tadeusz. Lustro miało pokazad że 

przystępując do spowiedzi należy zrobid rachunek sumienia 
i zobaczyd siebie i swoje grzechy jak w lustrze. 

Ksiądz posłużył się też maskotką- pluszowym wężem 
kusicielem, który często nas kusi i podpowiada źle wykorzystując 
ludzką słabośd. 

Prosił też dzieci o to aby potrafiły dziękowad swoim rodzicom 
i bliskim tak na co dzieo nie tylko od święta- za dobre śniadanie, 
porządek w domu, zrobione pranie. To tak niewiele a tak dużo 
może zmienid... 

Po mszy każde dziecko dostało do domu świeczkę aby zanieśd 
do swoich rodzin pokój Chrystusa. 

Po południu odbyła się także nauka stanowa dla kobiet 
i mężczyzn. 

W niedzielę ksiądz przypomniał o tych drobnych gestach, 
słowach wdzięczności, dobrej atmosferze w domu. Przypomniał 
jak ważna jest spowiedź i czas świętych rekolekcji który 
powinniśmy jak najlepiej wykorzystad i zachęcid tez innych do 
tego aby w tym czasie zbliżyli się do Boga.  

Ostatnim punktem były gorzkie żale 
z  kazaniem pasyjnym i uroczystym 
błogosławieostwem 

na zakooczenie rekolekcji. 
 
Dziękujemy księdzu rekolekcjoniście 

i jego animatorkom za ten głęboko 
przeżyty czas i wszystkie ważne 
refleksje. 

 
Karolina Smoleoska 

 KONKURSY DOTACYJNE: 

* II edycja konkursu na prace dotyczące polskiego 

rolnictwa i obszarów wiejskich  

„Polska wieś – dziedzictwo i przyszłośd” 

 Dnia 11 marca 2010 roku Fundacja na rzecz Rozwoju 

Polskiego Rolnictwa ogłosiła II edycję konkursu na prace 

dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod 

nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłośd”.  

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, 

problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa 

kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat 

polskiej wsi. Kapituła Konkursowa wybierze wyróżniające 

się opracowania, które zostaną wydane w postaci książki w 

Wydawnictwie Naukowym Scholar będącym partnerem w 

projekcie. Dodatkowo zwycięzca w każdej z kategorii 

otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych 

brutto.  

 Termin nadsyłania prac upływa 30 lipca 2010 r.  

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie 

internetowej www.fdpa.org.pl  
 

*- 5 maja b.r. Komisja Europejska ogłosiła nabór 

wniosków w ramach instrumentu finansowego LIFE+ na 

2010 r. Zaproszenie dotyczy działao z następujących 

tematów: przyroda i różnorodnośd biologiczna, polityka 

środowiskowa i zarządzanie środowiskiem oraz 

informacja i komunikacja. Termin składania wniosków do 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska upływa 5 

września b.r. Na realizację konkursu przeznaczono kwotę 

243 243 603 euro. Szczegółowe informacje dostępne są na 

stronie: http://www.nfosigw.gov.pl  

* Ruszyła pierwsza edycja ogólnopolskiego konkursu 

grantowego dla domów kultury „Dom z wyższą kulturą” 

organizowanego przez Alior Bank, Narodowe Centrum 

Kultury, Newsweek Polska oraz dziennik „Fakt” 
czytaj dalej    j 

 

http://www.fdpa.org.pl/
http://www.nfosigw.gov.pl/
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SAMI O SOBIE: Droga krzyżowa z aktorami 
 

W piątek 26 marca w kościele w Polanie odbyła się niezwykła 
droga krzyżowa z udziałem polaoskich „aktorów” głównie 
członków chóru parafialnego oraz dzieci i młodzieży szkolnej. 

Piszę „aktorów” gdyż uczestniczący w nabożeostwie naprawdę 
przedstawili drogę krzyżową jak prawdziwi, profesjonalni aktorzy. 
Może dlatego widziałam łzy wzruszenia i głębokie  

poruszenie na wielu twarzach i to nie tylko tej piękniejszej połowy 
Polany.... 

Reżyserką i pomysłodawczynią tego niezwykłego widowiska 
była nieoceniona pani Maria Faran. 
Staszek Myślioski jako Jezus grał niezwykle sugestywnie i prosto z 
serca, poruszająco i wzruszająco mówiły też Małgosia Majewska 
jako Maryja, Ania Rzeszowska jako Weronika i Ela Oliwko jako 
Maria Magdalena oraz płaczące niewiasty - Anita Koncewicz i 
Paulina Domaoska. Całości dopełnił Witek Smoleoski jako piłat  

i Tadeusz Michno jako Szymon. Jezusowi cały czas towarzyszyli 
żołnierze z halabardami czyli Norbert Dziubeła oraz Kuba 
Stępniewski. Janem był Dawid Krauze. 
Dzięki nim wszystkim przenieśliśmy się w czasy Jezusa i mogliśmy  

przeżywad drogę krzyżową tak jakbyśmy 
sami podążali za Zbawcą na Golgotę. 
Poruszające były także pytania, które 
dzieci zadawały Jezusowi przy każdej 
stacji. Jezus im odpowiadał i dzięki temu  
to było takie prawdziwe, głębokie rozważanie każdej stacji.  

Nastrój potęgował śpiew prowadzony przez Irenę Łysyganicz z gitarą 
i chór parafialny. 

Dziękuję w imieniu swoim i wszystkich obecnych na nabożeostwie drogi 
krzyżowej za te piękne i wzruszające chwile. 

Karolina Smoleoska 

KONKURSY DOTACYJNE cd: 
W każdej edycji konkursu cztery zwycięskie projekty 

zostaną nagrodzone dotacją w wysokości 15 tys. zł na ich 
realizację. Co ciekawe, wyboru najlepszych projektów 
będą dokonywad czytelnicy i internauci, a zwycięskie 
projekty zostaną upowszechnione w prasie. Projekty w 
ramach I edycji składad można do 18 czerwca b.r. 
Szczegóły na stronie: https://domykultury.newsweek.pl  

* Do dn. 7 czerwca b.r. można składad projekty w 
ramach konkursu grantowego "Fundusz dla przyrody" 
organizowanego przez Grupa ENERGA oraz Polskie 
Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura". Konkurs 
skierowany jest do instytucji, firm i organizacji 
społecznych, działających na rzecz bezpośredniej ochrony 
przyrody czyli ochrony cennych gatunków lub siedlisk 
przyrodniczych. W ramach konkursu można uzyskad 
dotacje w wysokości od 3000 do 5000 zł. Szczegółowe 
informacje: http://www.funduszdlaprzyrody.pl  

* Do 11 czerwca b.r. można składad wnioski w ramach 
konkursu grantowego "Pozytywka" na projekty z 
zakresu wyrównywania szans rozwoju, zwiększające 
dostęp do edukacji oraz wspierające integrację społeczną 
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchu. W 
ramach konkursu można uzyskad grant w wysokości do 
10 000 zł. Organizatorem konkursu jest Polska Akademia 
Filantropii we współpracy z Newsweek Polska. 
Szczegółowe informacje: 
http://www.filantropia.org.pl/pl/content/index/read/id/
545/title/Konkurs_Grantowy_Pozytywka.html  

* Do 18 sierpnia b.r. można zgłaszad propozycje 
w konkursie na Nietypową Lekcję Ochrony Biologicznej 
organizowany przez Ministerstwo Środowiska. Konkurs 
skierowany jest do parków narodowych, parków 
krajobrazowych, szkół leśnych i organizacji 
pozarządowych. Nagrodami będą pomoce dydaktyczne, 
które laureaci wybiorą sami. Szczegóły na temat 
konkursu wraz z dokumentacją dostępne są na stronie: 
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/11781_nietypowa_lekcj
a_roznorodnosci_biologicznej_konkurs_ms_na_akcje_edukacyjna.html  

https://domykultury.newsweek.pl/
http://www.funduszdlaprzyrody.pl/
http://www.filantropia.org.pl/pl/content/index/read/id/545/title/Konkurs_Grantowy_Pozytywka.html
http://www.filantropia.org.pl/pl/content/index/read/id/545/title/Konkurs_Grantowy_Pozytywka.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/11781_nietypowa_lekcja_roznorodnosci_biologicznej_konkurs_ms_na_akcje_edukacyjna.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/11781_nietypowa_lekcja_roznorodnosci_biologicznej_konkurs_ms_na_akcje_edukacyjna.html
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SAMI O SOBIE: Wspomnienie o śp. prof. Januszu Kurtyce (1960-2010).  

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej śp. 
Janusz Kurtyka był z nami w Polanie 4 lutego 
2010 r., kiedy zainaugurował „Rok Katyoski” 
w 70 rocznicę ludobójstwa dokonanego na 
polskich oficerach. W Polanie nie było 
wcześniej gościa tej rangi. 

Był to dzieo nie tylko przypomnienia 
tragicznej polskiej golgoty wschodu, ale było to 
oddanie hołdu tym, którzy spoczywają w 
mogiłach na nieludzkiej ziemi. Wiele mogił jest 
jeszcze nieznanych. W czasie obchodów Dnia 
Katyoskiego w Polanie prof. Janusz Kurtyka 
przedstawił stan wiedzy o zbrodni katyoskiej 
i o kulisach tego ludobójstwa. Warto 
przypomnied jego słowa: 

„Mordowani byli Polacy: żołnierze i cywile, za sam fakt, że byli Polakami, że mogli dążyd do odbudowania Polski 
– co było sprzeczne z imperialną polityką Związku Sowieckiego. 

 

KONKURSY DOTACYJNE cd: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stan wiedzy pozwala stwierdzid, że pierwotnie 
sowieci planowali likwidację ok. 650 więźniów z 
polskich obozów wojskowych, tych jeoców, którzy 
stanowili wg opinii śledczych NKWD największe 
zagrożenie dla Związku Sowieckiego. Byd może mieli 
byd zesłani do ciężkich łagrów. Później przerwano 
procedurę ich wyłączania z obozów. Zdecydowano 
się na tzw. „rozładowanie obozów”, co oznaczało 
likwidację wszystkich z wyłączeniem małej grupy, 
głównie tych osób, które zgodziły się na współpracę. 

Byd może projekt wysłania polskiej Brygady 
Strzelców Podhalaoskich na pomoc walczącej ze 
Związkiem Radzieckim Finlandii przyczynił się do 
podjęcia decyzji przez Stalina o likwidacji 
uwięzionych Polaków. Ale nie jest to teza 
przekonywująca. 

Najwięcej wiemy o sposobie dokonania mordów w 
Charkowie i w Kalininie (obecnie Twerze), gdyż 
zeznania złożyli w latach 90-tych żyjący jeszcze 
wówczas naoczni świadkowie: naczelnicy NKWD w 
Kalininie i Twerze. 

Najmniej wiemy o sposobie dokonania zbrodni w 
Katyniu, gdyż w latach 90-tych nie znaleźli się już 
bezpośredni świadkowie i wykonawcy zbrodni. 
Wyniki ekshumacji w Katyniu mogą wskazywad, że 
częśd ofiar nie była mordowana nad dołami śmierci. 

Dokooczenie na następnej stronie 
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SAMI O SOBIE:  Przedstawienie w przedszkolu 
 

W dniu 11 maja w przedszkolu gościliśmy 
uczniów klas II i III z przedstawieniem o tematyce 
ekologicznej. Dzieci wcieliły się w rolę trawy, ziemi, 
wody, atmosfery, zwierząt i roślin oraz człowieka. 

Zwierzęta oskarżały człowieka o niszczenie 
przyrody i ich domów, rośliny, atmosfera, trawa 
i Matka Ziemia też zarzucały człowiekowi  egoizm 
i to że niszcząc przyrodę niszczy sam siebie. 

 
 
 

Człowiek odpowiedział że niektórzy ludzie też 
się starają chronid przyrodę i apelują o dbanie 
o nią. Niektórzy poświęcają nawet temu całe 
swoje życie. 

Na koniec mali aktorzy wraz z wychowawczynią 
panią Anią zaśpiewali przy akompaniamencie 
gitary piosenkę "Bo ziemia to wyspa zielona". 

Zarówno przed jak i po przedstawieniu był czas 
na wspólną zabawę uczniów i przedszkolaków. 
Niektórzy chyba jeszcze chętnie wróciliby do 
przedszkola... 

Karolina  Smoleoska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Znajdowano ślady trocin w ustach ofiar. 

Trocinami mogła byd wysypana podłoga 
pomieszczenia w miejscu kaźni. 

Andrzejowi Milczanowskiemu jako ministrowi 
MSW udało się uzyskad informacje o ukraioskiej 
liście katyoskiej. Nieznane jest jeszcze miejsce 
pochówku części więźniów z ukraioskiej listy 
katyoskiej przetrzymywanych w Chersoniu. 
Więźniów z Kijowa grzebano prawdopodobnie w 
podkijowskiej Bykowni, więźniów z Charkowa na 
terenie podcharkowskich Piatichatek. Miejscem 
ukrycia zwłok więźniów z białoruskiego Mioska 
są prawdopodobnie białoruskie Kuropaty. 
Białoruska lista katyoska nie została jeszcze 
ujawniona. Nie znamy jeszcze około 40 % 
dokumentów sowieckich dotyczących zbrodni 
katyoskiej. 

Zgładzono elitę intelektualną Polski. Po 
wojnie kształcono nowe elity w duchu 
sowieckim, co dzisiaj łatwo daje się zauważyd po 
kulturze politycznej.” 

 
 Karolina Smoleoska 
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Komunikat dla członków Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady 
Weryfikacja GPZB 

Partnerzy Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” 
 

Fundacja Bieszczadzka pełniąca rolę Sekretariatu Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady przedstawia 
aktualną listę Partnerów Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”. Ostateczna  weryfikacja GPZB nastąpiła na 
podstawie listy obecności podczas Walnego Zgromadzenia Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady, które odbyło 
się 15 XII 2090 r w Ustrzykach Dolnych. 

Wszystkich dotychczasowych Partnerów nieobecnych na Walnym Zgromadzeniu a chcących pozostad 
członkiem GPZB prosimy o dostarczenie do Sekretariatu Grupy Partnerskiej ZB- Fundacji Bieszczadzkiej, 
Deklaracji współpracy GPZB. (do pobrania wraz z :Aktualną listą Partnerów GPZB, , Regulaminem GPZB, 
Oświadczeniem Partnera GPZB ze strony Fundacji: www.fundacja.bieszczady.pl) 

Aktualna lista Partnerów Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”: 
1. Zespól Szkół Podstawowych w Ropience 
2. Urząd Miasta i Gminy Lesko 
3. Bieszczadzkie Stowarzyszenie „Bies” 
4. Stowarzyszenie Nasza Szkoła „Mchawa” 
5. Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów 
6. Zespół Szkół w Lutowiskach 
7. Bieszczadzkie Stowarzyszenie Sołtysów z/s w Uhercach Mineralnych 
8. Urząd Gminy Komaocza  
9. Izabela Cichy 
10. Stowarzyszenie Społeczne „Dzieciom Bieszczadzkiej Szkoły w Zatwarnicy” 
11. Starostwo Powiatowe Lesko - Zarząd 
12. Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne Bieszczady 
13. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi i Szkoły „Wspólne Dobro” w Waokowej 
14. Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych 
15. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy ZD w Ustrzykach Dolnych 
16. Urząd Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne 
17. Urząd Gminy Lutowiska 
18. Grupa Bieszczady 
19 BARR sp. z.o.o. 
20 Stowarzyszenie Orelec 
21 Zajazd pod Caryoską 
22 Gospodarstwo Rolne 
23 Pracownia Miodosytnia Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orelcu 
24 Gmina Olszanica 
25 Stowarzyszenie Koło Gospodyo Wiejskich "Uherczanki" 

26. Stowarzyszenie „Wilk” w Komaoczy 
27. Bieszczadzka Fundacja Rozwoju Postaw Twórczych - Orelec - 'Gala' 

KONKURSY DOTACYJNE cd: 
Fundacja Bieszczadzka 

we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce 
ogłasza LOKALNY KONKURS GRANTOWY 

w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE VII” 
Polsko-Amerykaoskiej Fundacji Wolności 

W VII edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą 
projekty, które inicjują współpracę mieszkaoców na rzecz 
dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o 
organizacjach pozarządowych, lokalnych instytucjach oraz 
grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, 
aby w ich społecznościach żyło się lepiej. 

Do konkursu mogą byd zgłaszane inicjatywy realizowane 
we wsiach z obszaru 11 gmin bieszczadzkich: Baligród, 
Bircza, Cisna, Czarna, Komaocza, Lesko, Lutowiska, 
Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne i Zagórz.  

Więcej informacji o konkursie podczas spotkao 
informacyjnych i szkoleo oraz pod telefonem 13 469 72 97. 
Zapraszamy także na konsultacje indywidualne w siedzibie 
Fundacji Bieszczadzkiej po uprzednim ustaleniu terminu 
z koordynatorem programu Lucyną Sobaoską 
tel. 607586834, e-mail:l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl) 
Regulamin i formularz wniosku do pobrania ze strony 
http://fundusz.bieszczady.pl  

 

Ważne linki: 
www.wolontariatbieszczadzki.pl, www.ngo.pl, 

http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl, 

http://podkarpackie.ksow.pl/, 

http://www.nasze-bieszczady.pl/, 

http://www.lgd-zielonebieszczady.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 
 

http://www.fundacja.bieszczady.pl/
http://fundusz.bieszczady.pl/
http://www.wolontariatbieszczadzki.pl/
www.ngo.pl
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl
http://podkarpackie.ksow.pl/
http://www.nasze-bieszczady.pl/
http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/
http://www.barr-ustrzyki.pl/
http://www.barr-ustrzyki.pl/
http://pokl.wup-rzeszow.pl/
www.fundacja.bieszczady.pl
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ŚWIĘTO  BIESZCZADZKICH  
INICJATYW  LOKALNYCH  

I WOLONTARIATU 

 
LESKO 19.06.2009 r. (sobota) 

godz.1100-2130-parking duży  
przy ul. Rynek  

  
 

W programie : 
Pokaz akrobatyki rowerowej RES-TRIAL 
Konkursy z nagrodami dla dzieci i młodzieży 
Występy zespołów: „Bieszczadzka Rodzinka” z Cisnej, 
„Łopienka”, „Horyzont zdarzeo”, „KndD” 
 

Gwiazdą wieczoru będzie: 

„Orkiestra Dni naszych” 
 

  Organizator: Fundacja Bieszczadzka 
 
 
 
 


