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             Nr 9 / 2012    (34)              wrzesień-  październik  2012 
 

Wydarzenia w GPZB: 
I Bieszczadzki Zielony Piknik 
 

Tego roku Sołectwo Ropienka po raz pierwszy było gospodarzem nowego projektu jakim jest „I 
Bieszczadzki Zielony Piknik”. Organizacja tak dużej imprezy była debiutem w pracy nowopowstałego 
Stowarzyszenia "Storczyk", a zarazem potwierdzeniem jak bardzo pomocni i życzliwi są mieszkańcy wsi.  
Piknik odbył się 16 września. Organizatorami tegoż przedsięwzięcia było Stowarzyszenie "Storczyk" z Ropienki 
oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego - dr Mirosław Karapyta. 
Głównymi celami projektu były przede wszystkim: popularyzacja kultury bieszczadzkiej wsi, eksponowanie 
rękodzieła artystycznego, kultywowanie muzyki ludowej, promocja zdrowych oraz tradycyjnych potraw 
lokalnych. Praktycznym realizowaniem tych celów było ogłoszenie i wzięcie udziału we wcześniej ogłoszonym 
konkursie w trzech kategoriach:  

 

 
 
 
 
Zapraszamy do lektury wrześniowo-
październikowego numeru Biuletynu 
Informacyjnego Grupy Partnerskiej 
„Zielone Bieszczady” . 
W wielu organizacjach jesień to czas 
projektowych żniw. Na naszym terenie 
kończą się projekty w ramach programu  
„Działaj Lokalnie VII” 
 stąd aż 3 relacje z takich organizacji. 
Jak zwykle zapraszamy do nadsyłania 
materiałów o wydarzeniach, które 
dzieją się w Państwa organizacjach. 
 
 

Zespół Fundacji 
Bieszczadzkiej 

 

 

SPIS TREŚCI:    

1. Wydarzenia w GPZB: 

 I Bieszczadzki Zielony Piknik 
 Odwodnienie dzwonnicy kościelnej w Polanie. 
 Warsztaty strategiczne w Rabem koło Ustrzyk Dolnych. 
 Nowosielce Kozickie- Wioska Kwitnących Jabłoni 
 „Dzień Seniora” w Ropience 
 Kronika reportażowa „Utrwalić gasnące historie” 

 Realizacja projektu „Ocalić od zapomnienia- pozostawić po sobie ślad” 
 Projekt „Św. Jan Nepomucen też pomoże” zakończony. 

2. Sami o sobie:  

 Gala konkursu  na Najlepsze Partnerstwo Publiczno-Prywatne – Lublin 2012 
3. Konkursy dotacyjne i szkolenia 

 III Konkurs na organizację goszczącą wolontariuszy 
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Wydarzenia w GPZB: 
I Bieszczadzki Zielony Piknik” cd.. 
 
"Najsmaczniejsza tradycyjna potrawa regionalna wykonana z produktów ekologicznych", "Najładniejsze stoisko 
wystawiennicze", "Najpiękniejszy wyrób rękodzieła artystycznego".   
Właśnie tego dnia, pod koniec imprezy komisja w składzie: Alicja Wosik - Wicewojewoda podkarpacki, Mariola 
Młynarczyk - Prezes Stowarzyszenia "Storczyk", Jolanta Krukierek - Dyrektor Placówki Terenowej KRUS w Sanoku, 
Jerzy Wiśniewski - Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolnych, Renata Wolańska - 
Sołtys wsi Ropienka oraz Bartosz Romowicz - Asystent Wicewojewody Podkarpackiego ogłosiła wyniki konkursu. 
W pierwszej kategorii  1. miejsce zdobyli gospodarze - Koło Gospodyń Wiejskich Ropienka, 2. miejsce Sołectwo 
Bandrów, 3. miejsce KGW Jałowe, natomiast wyróżnienie KGW Wojtkówka. Miejsca w drugiej kategorii zajęły 
kolejno: KGW Wojtkówka, Bieszczadzka Przestrzeń Kulturowa - pani Jolanta Jarecka, pani Teresa Figura z 
Ropienki oraz KGW Jałowe, zaś w trzeciej kategorii: pani Irena Trojnar z Bandrowa, KGW Brelików - Leszczowate, 
Klub Seniora "Radość Życia" oraz po raz kolejny pani Teresa Figura. Nagrody zostały ufundowane przez Marszałka 
Województwa Podkarpackiego ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, a wyróżnienia przez 
Stowarzyszenie „Storczyk”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przez całą imprezę czas umilały występy artystyczne gospodarzy i zaproszonych zespołów, w wykonaniu zarówno 
zespołów ludowych jak i młodzieżowych: „Ropienczanie” , „Wiartczanki” ,”Echo Ustrzyk” Zespół Wokalno –
Gitarowy z ZSP w Ropience , Dziecięcy Zespół Taneczny ze Szkoły Podstawowej w Ropience, Zespół Taneczny 
„Passadoble” z Gimnazjum w Wojtkówce, Zespół Taneczny ze Szkoły Podstawowej w Ustianowej ,a wieczorem 
odbył się koncert zespołów: „Nasz system” i „Adamo” Oprócz wystawców którzy wystawili swoje prace do 
konkursów można było podziwiać prace innych artystów : obrazy pana Bolesława Bisa, prace pań Janiny i Grażyny 
Staszewskich, pani Mirosławy Tobolewskiej , pana Adama Leśniaka, pani Teresy Kartusz,( która reprezentowała 
Stowarzyszenie „Storczyk, ”)oraz pana Gregorza Martowicza z Tyrawy Wołoskiej. 
 
 

KARPACKIE CENTRUM ZIELONEJ 
TURYSTYKI 

przy Fundacji Bieszczadzkiej 
ul. Rynek 14, 38-700, 38-700 

Ustrzyki Dolne, 
Tel.: +48 (13) 469 72 97 

 
Zaprasza do korzystania z naszej 
biblioteki oraz czytelni, w której 
dostępne są branżowe publikacje 
turystyczne, związane z ekologią oraz 
działalnością społeczną. 
Oferujemy państwu dostęp do 
informacji o atrakcjach turystycznych 
Karpat Wschodnich na terenie Polski 
oraz Słowacji : 
 
1. Natura 2000, Nowa koncepcja 
ochrony przyrody-Halina Będkowska 
Warszawa 2009 
 
2. Nasze Środowisko, śmieci czyli 
odpady-Waldemar Kołaski 
Poznań 1994 
 
3. Systemy słonecznego ogrzewania i 
zasilania elektrycznego budynków 
Ewa Klugman-Radziemska Eugeniusz 
Klugman 
Białystok 2002 
 
4. Regionalny system ochrony 
różnorodności krajobrazowej 
Krzysztof Badora, Stanisław Koziarski 
Opole 2008 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia w GPZB: 
I Bieszczadzki Zielony Piknik 

 
  Ponadto publiczność mogła skosztować tradycyjnych bieszczadzkich potraw oraz podziwiać przygotowane przez 
pobliskie Koła Gospodyń Wiejskich stoiska ozdobione rękodziełami.  
Wyzwanie, jakie podjęli organizatorzy można uznać za wykonane z nadzieją na kontynuację w następnych latach  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor tekstu K. Drozdowska 
Autor zdjęć.  M. Drozdowski 

 
 
 
 
 
 
 
Sponsorzy: Bieszczadzki Bank Spółdzielczy, Piekarnia Cukiernia Szelców, O S M Sanok, FHUBT- H,T.Biłas  , Polska 
Grupa Energetyczna, Hurtownia Spec Mięs w Sanoku. 
Partnerzy: Fundacja Bieszczadzka, ZSP Ropienka, Ustrzycki Dom Kultury 
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM ZA OKAZANĄ POMOC! 
 
 
 
 
 

5. Marketing w Turystyce- Tadeusz 
Chudoba 
Warszawa 2009 
 
6. Turystyka Kulturowa-Tadeusz 
Jędrysiak 
Warszawa 2008 
 
7. Podstawy gospodarki odpadami-
Czesława Rosik-Dulewska 
Warszawa 2008 
 
8. Ekologiczny Dom-Paul Hymers 
Poznań 2006 
 
9. Obsługa konsumenta w hotelarstwie 
cz.2 
Joanna Duda Sebastian Krzywda 
Warszawa 2009 
 
10. Obsługa konsumenta w 
hotelarstwie cz.1 
Joanna Duda Sebastian Krzywda 
Warszawa 2008 
 
11. Ochrona środowiska w praktyce 
(aspekty ekonomiczno prawne) 
Arnold Bernaciak 
Poznań 2004 
 
12. Organizacja pracy w hotelarstwie cz. 
1 
Joanna Orłowska Małgorzata Tkaczyk 
Warszawa 2008 
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Wydarzenia w GPZB: 
Odwodnienie dzwonnicy kościelnej w Polanie. 
 

Dzięki dotacji w konkursie "Działaj Lokalnie 2012" w sierpniu tego roku wykonano odwodnienie 
zabytkowej dzwonnicy na dawnym placu kościelnym (kościelisku) w Polanie. Prace wykonał Piotr Bryła ze 
Stowarzyszenia Dziedzictwa Mniejszości Karpackich z Zagórza. W Ustrzykach Dolnych zakupiono 25 mb 
geowłókniny (o szer 1.5m) a żwir płukany i pozostałe materiały w Czarnej. Głęboki fundament dzwonnicy 
wykonany jest z kamienia, posiada nierówną powierzchnię. Z tego względu odsunięto odwodnienie od 
fundamentu na ok. 2m. Został wykopany rów o głębokości od 60 do 80 cm, ze spadkiem zapewniającym odpływ 
wody. Na całej jego długości przebiegały korzenie drzew, które trzeba było usunąć, było też dużo kamiennego 
gruzu i przemieszane fragmenty ludzkich kości. Po zakończeniu prac szczątki ludzkie złożono w ziemi przed 
bezimiennym pomnikiem z żeliwnym krzyżem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W urobku z wykopu znalazły się też łuski 
karabinowe i pistoletowe z obu wojen światowych, a także 
fragment żeliwnego krzyża (owalna tablica inskrypcyjna) 
oraz drobne monety austriackie: moneta miedziana z 
nominałem 3 grajcary z 1812 roku ze znakiem "S" mennicy 
w Smolniku (Szomolnok, Schmollnitz) - dzisiejsza Słowacji, 
dawniej Węgry umieszczonym pod popiersiem Franciszka 
Józefa I; moneta miedziana z nominałem 1 grajcar z 1812 
roku znaczek mennicy nie czytelny; pięć monet o 
nominałach 1/4 grajcara 

 

 
 
 
 

13. Organizacja pracy w hotelarstwie cz. 
2 
Joanna Orłowska Małgorzata Tkaczyk 
Warszawa 2008 
 
14. Uspołecznione Planowanie ochrony 
przyrody na obszarach sieci NATURA 
2000-przewodnik powarsztatowy 
Opracowanie: A. Bernacak, A. 
Jermaczek, M. Kierus, A.Ruszewicz 
Świebodzin 2004 
 
15. Spojrzenie turysty- John Urry 
Warszawa 2007 
 
16. Strategie rozwoju turystyki w 
regionie 
Beata Meyer, Dawid Milewski 
Warszawa 2009 
 
17. Gospodarka turystyczna- pod Red. 
Aleksander Panasiuk 
Warszawa 2008 
 
18. Zielone światy-pod red. J. Rylke, 
M.Kaczyńskiej, D. Sikory 
Warszawa 2008 
 
19. Ogrzewanie biomasą- Tadeusz 
Juliszewski 
Poznań 2009 
 
20. Proekologiczne odnawialne źródła 
energii 
Witold M. Lewandowski 
Warszawa 2006 
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Wydarzenia w GPZB: 
Odwodnienie dzwonnicy kościelnej w Polanie. cd.. 

słabo czytelnych o różnym stopniu skorodowania. Po zasypaniu rowu w miejscach jego załamania 
wkopano dwa kamienie wskaźnikowe wykuwając na ich powierzchni przebieg podziemnego drenażu. 

Dzwonnica posiada widoczne pęknięcia powstałe nie tylko wskutek podcięcia skarpy w czasie budowy 
małej obwodnicy bieszczadzkiej w latach 60-tych, ale także jako skutek pracy korzeni sąsiadujących z dzwonnicą 
drzew i nieszczelnym przez lata dachem. Wykonanie odwodnienia dzwonnicy, podobnie jak wykonany 3 lata temu 
jej nowy gontowy dach,  powstrzymają proces jej rozpadu. Na mapie kataralnej z 1852 dzwonnica zaznaczona jest 
jako obiekt murowany. Ks. proboszcz Franciszek Glazer w przedwojennym inwentarzu napomknął krótko o 
polańskiej dzwonnicy: "... jest dzwonnica wybudowana z kamienia ok. r. 1880 r. nadbudowana w 1936 r. i 
wzmocniona przy użyciu jako materiału cegły. 7 x 1 kr. wys ? w 3 otworach wiszą 3 dzwony, zakończenie stanowi 
tympanon trójkątny - pokryty blachą. Dzwony: 1. Sygnaturka [na kościele], 2. Paweł, 3. Andrzej B., 4. Marian." 
Więcej szczegółów o tych dzwonach ks. proboszcz umieścił w wykazie dzwonów kościelnych sporządzonym w 
1943 roku. Odnotował wtedy dwa dzwony (wagi około 350 kg i 85 kg) firmowane w 1936 roku – firma Felczyński 
Przemyśl. Ponadto dzwon „wagi około 50 kg z napisem, kiedy został odlany: a mianowicie 24 maj 1782 – Firma 
trudno czytelna, prawdopodobnie Pomarzyński – Przemyśl”. Czwarty dzwon to kościelna „pamiątkowa sygnaturka 
wagi około 12 kg z napisem: Novembris Anno Domini 1758 die quarta”.  

Parawanowa dzwonnica jest wizytówką Polany. Niestety 
dzisiaj pozbawiona jest dzwonów, które wg relacji Jana 
Zatwarnickiego z Zagórza trafiły po wojnie do Baryczy. Ks. Józef Talik 
na początku swojej pracy w Polanie siłami parafian otynkował 
dzwonnicę i pokrył dachem z rozbiórkowej dachówki ceramicznej. 
Umieścił następnie w środkowym otworze figurę MB. W trakcie 
wykonywania odwodnienia prace oglądał m. in. pan Kapral z Karpacza 
wnuk dawnego wójta Polany Jana Kaprala. Codziennie zaglądali też 
turyści przejeżdżający przez Polanę ciekawi jej dziejów. Mogli 
odpocząć na ławce cieniu najstarszej na Podkarpaciu lipy, 
pamiętającej czasy rodziny Urbańskich - fundatorów polańskiej 
parafii. 

 

Autor tekstu Witold Smoleński 
Autor zdjęć Piotr  Bryła 

 
 
 
 
 
 
 
 

21. Biologiczne przetwarzanie 
odpadów- Andrzej Jędrczak 
Warszawa 2008 
 
22. Wpływ narciarstwa i turystyki 
pieszej na przyrodę masywu Pilska 
pod red. A. Łajaczak, S. Michalik, Z. 
Witkowski 
Kraków 1996 
 
23. Ekoturystyka- Dominika Zaręba 
Warszawa 2008 
 
24. Interaktywny model 
proekologicznego zarzadzania 
zintegrowaną gospodarką enrgetyczna i 
przestrzenną w rozwoju miast 
Dominika Drzazga 
Łódź 2008 
 
25. Jakość i efektywność usług 
hotelarskich 
Stanisław Borkowski, Ewa Wszendybył 
Warszawa 2007 
 
26. Polsko-Slovensky dvojazyćny slovnik 
wydawnictywo Slovart 
Bratyslawa 2009 
 
27. Pochodzenie marek. Odkryj 
naturalne prawa innowacyjności 
produktów pi przetrwania w biznesie 
Al i Laura Ries 
HELION,Gliwice 2005 
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Wydarzenia w GPZB: 
 Warsztaty strategiczne w Rabem koło Ustrzyk Dolnych. 

 
W dniach 28-30 września 2012r w Rabem koło Ustrzyk Dolnych odbyły się warsztaty strategiczne dla 

Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” oraz Fundacji Bieszczadzkiej z udziałem moderatora Cezarego 
Ulasińskiego z Centrum Doradztwa Strategicznego w Krakowie, których celem było podsumowanie 
dotychczasowej działalności zarówno Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” jak i Fundacji Bieszczadzkiej oraz 
wypracowanie kierunków dalszych działań, stanowiących podstawę do stworzenia strategii rozwoju obu 
organizacji. W ramach warsztatów odbyły się 3 spotkania z moderatorem 
 
W pierwszym dniu odbyło się 
spotkanie zarządu Fundacji z 
moderatorem.  
 
W drugim dniu spotkanie 
Prezydium Grupy Partnerskiej 
„Zielone Bieszczady”, czyli 
przedstawicieli tej najszerszej 
grupy podmiotów i osób 
zainteresowanych rozwojem  

naszego regionu a w niedzielę spotkanie Rady Fundacji Bieszczadzkiej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

28. Punkt przełomowy. O małych 
przyczynach wielkich zmian 
Malcolm Gladwell 
Znak,Kraków2009 
 
29. Zarzadzanie Marką 
Jacek Krall, Ryszard Kłeczek, Adam 
Sagan 
Kraków 2006 
 
30. Zakupologia. Prawda i kłamstwa o 
tym, dlaczego kupujemy. 
Martin Lindstrom 
Kraków 2009 
 
31. Kuchnia Bieszczadu z pogranicza 
łemkowsko - bojkowskiego 
Krzysztof Antoniszczak 
Krosno 
 
32. Obsługa ruchu turystycznego- Beata 
Meyer (red) 
Warszawa 2008 
 
33. Psychologia Turystyki- R. Winiarski, 
J. Zdebski 
Warszawa 2008 
 
34. Geografia turystyki Polski 
T. Lijewski, B. Mikułkowski, J. 
Wrzykowski 
Warszawa 2008 
 
35. Wiejska turystyka kulturowa- T. 
Jędrysiak 
Waszawa 2010 



7 

 

 

Wydarzenia w GPZB: 
 Warsztaty strategiczne w Rabem koło Ustrzyk Dolnych.  cd.. 

 
Celem warsztatów, przy tak krótkim czasie, było zarysowanie głównych kierunków rozwoju i działań Grupy 
Partnerskiej „Zielone Bieszczady” i Fundacji Bieszczadzkiej. Przy okazji tych 2,5 dni warsztatowych  
przeanalizowano dotychczasowy dorobek Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” i Fundacji Bieszczadzkiej , 
poddano analizie sukcesy i także elementy problemowe i na podstawie  tego i dyskusji  wypracowano pomysły na 
działania  w przyszłości.  Zostaną one  później poddane  prostej obróbce przez eksperta, który stworzy listę 
rekomendacji dalszych działań Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady i Fundacji Bieszczadzkiej.  Będzie to 
punktem wyjścia do stworzenia pełnej  strategii GPZB i FB.  Ważny aspekt spotkania to to, że pokazało ono 
potrzebę właśnie takich spotkań warsztatowych a nie koniecznie tylko oficjalnych spotkań Rady Fundacji 
Bieszczadzkiej czy spotkań Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”, gdzie często sprawy formalne nie pozwalają 
na przedyskutowanie i przeanalizowanie różnych aspektów działalności. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor tekstu  Lucyna Sobańska 
Autor zdjęć  Grzegorz Mokrzycki 

36. Przestrzenne, gospodarcze i 
humanistyczne aspekty rozwoju 
turystyki 
K. Szpara, M. Gwóźdź 
Kraków-Rzeszów-Zamość2009 
 
37. Kompendium wiedzy o turystyce- G. 
Gołembski (red) 
Warszawa 2009 
 
38. Turystyka- W. Kurek (red) 
Warszawa 2008 
 
39. Zagospodarowanie turystyczne- A. 
Kowalczyk, M. Derek 
Warszawa 2010 
 
40. Ekoturystyka- Dominika  Zaręba- 
Warszawa 2010 
 
41. Turystyka Kulturowa- A. Kowalczyk, 
Warszawa 2008 
 
42. Zarzadzanie turystyczne- L. Pender, 
R. Sharpley 
warszawa 2008 
 
43. Marketing usług turystycznych- A. 
Panasiuk (red) 
Warszawa 2007 
 
44. Problematyka opracowań 
ekofizjograficznych do projektów 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego 



8 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia w GPZB: 
Nowosielce Kozickie- Wioska Kwitnących Jabłoni 
 
Posadzili We Wsi Ponad 70 Drzew Owocowych 
W sobotę, 20 października, dzieci i młodzież z Nowosielec Kozickich, na przygotowanej wcześniej działce koło 
świetlicy wiejskiej zasadziła 30 drzewek owocowych, głównie starych mrozoodpornych odmian jabłoni i gruszy. W 
efekcie powstał wiejski sad, który został ogrodzony i oznakowany. Około 50 sadzonek drzewek owocowych 
mieszkańcy posadzili przy swoich domach-rosną już w nowosieleckich sadach i mamy nadzieję, że pięknie 
zakwitną wiosną. W ten sposób wioska wzbogaciła się o ponad 70 nowych drzew owocowych tych odmian, które 
były w przeszłości sadzone przez naszych przodków.  
 

 
45. Wpływ agroturystyki na reozwój 
ekonomiczno-społeczny gminy 
J. Kosmaczewska 
Poznań 2007 
 
46. Ekonomika turystyki- A. Panasiuk 
(red) 
Warszawa 2006 
 
47. Biura podróży- A. Konieczna-
Domańska 
Warszawa 2008 
 
48. Hotelarstwo. Usługi-eksploatacja-
zarządzanie 
A. Panasiuk, D. Szostak (red) 
Warszawa 2009 
 
49. Carpatians Environment outlook 
2007 
UNEP  2007 
 
50. Żywienie w turystyce 
W. Grzesińska, D. Gajewska 
Warszawa 1999 
 
51. Global Environment Outlook GEO 
enviroment for development 4 
UNEP 
Valletta, Malta 2007 

 
52. Roztocze Wschodnie - przewodnik 
nie tylko dla turystów 
P. Wład, M. Wiśniewski 
Mielec 2001 
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Wydarzenia w GPZB: 
Nowosielce Kozickie- Wioska Kwitnących Jabłoni cd.. 
 
Planując założenie sadu, poprosiliśmy o współpracę Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.  W lipcu br. 
dla okolicznych mieszkańców pracownicy Ośrodka przeprowadzili szkolenie dotyczące pielęgnacji drzew 
owocowych a także możliwości dofinansowania do istniejących, starych sadów. Współpracowaliśmy też z 
Arboretum i Zakładem Fizjografii w Bolestraszycach-to stamtąd pochodzą sadzonki szczepionych drzewek takich 
odmian, jak : Ananas Berżenicki, Boiken, Cesarz Wilhelm, Glogierówka, Gloria Mundi, Grawsztynek Inflancki, 
Inflancka, Kalwilla Letnia Frassa, Kalwilla Jesienna Czerwona, Kardynalskie, Koksa Pomarańczowa, Kosztela, 
Krótkonóżka Królewska, Malinowa Oberlandzka, Niezrównane Peasgooda, Ohm Paul, Piękne z Boskoop, Reneta 
Kanadyjska, Truskawkowe Netschnera, Truskawkowe Wilknersa, Złota Reneta, Żółty Ryszard. 
  
Każde posadzone w sadzie wiejskim drzewko ma swoją tabliczkę z nazwą odmiany, datą jego zasadzenia oraz 
imieniem i nazwiskiem opiekuna. Opiekunami drzewek zostały dzieci mieszkające w wiosce oraz te, które 
przyjeżdżają do Nowosielec Kozickich na wakacje i ferie. Mamy nadzieję, że "własne" drzewko zachęci młodych 
ludzi do dbania o wspólny sad, a praca przy jego pielęgnacji zintegruje grupę i nauczy odpowiedzialności za 
podjęte działania.  
Sad, będący w zamyśle początkiem ekomuzeum na otwartej przestrzeni, założony został w ramach trwającego od 
maja w sołectwie programu "Szara Reneta-Wioska Kwitnących Jabłoni". Projekt ten realizowany jest wspólnie 
przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Doliny Wiaru i Sołectwo Nowosielce Kozickie, wspierany przez Fundację 
Wspomagania Wsi i Nadleśnictwo Bircza, ma na celu upowszechnienie wiedzy o starych odmianach jabłoni, 
rewitalizacje istniejących we wsi starych sadów oraz uświadomienie mieszkańcom ciągłości przyrodniczej i 
kulturowej wioski. 
  
W ramach projektu mieszkańcy wykonali wiele prac-uporządkowali i wyrównali teren wokół stawu i pod 
zakładany sad. Wspólnymi siłami oczyścili staw, pomalowali siatkę ogradzającą akwen i zasadzili wzdłuż 
ogrodzenia lokalne odmiany roślin ozdobnych. 
Wiele godzin na pracę społeczną przy sadzie i stawie we wsi poświęcili: Marian Rudiak, Robert Kaczmaryk, Jerzy 
Sidor, Marian Podolak, Kazimierz Żółtek, Józef Obrzut, Jan Obrzut, Roman Wrona, Joanna Hałajczak, Justyna 
Podolak. Pomagali także Maciej Różyło, Janusz Poręba i wiele innych osób. Wsparli nas też właściciele tartaku w 
Chwaniowie, przygotowując ponad 100 palików do osłaniania drzewek. 
W ramach realizowanego projektu wraz z pracownikiem Nadleśnictwa Bircza zinwentaryzowaliśmy starodrzew 
we wsi. Zachowało się tu bowiem wiele starych, pamiętających czasy przodków, drzew: lipy, klony i kasztanowce 
wokół Kościoła Parafialnego i cmentarza, resztki alei jesionowej biegnącej od kościoła w kierunku parku 
podworskiego, w którym rośnie między innymi imponujących rozmiarów klon zwyczajny o obwodzie 
4.40m,co,mamy nadzieję, pozwoli nam wpisać go na listę pomników przyrody. 

53. Poradnik Rolnika Ekologicznego- J. 
Błażej 
Błażowa 2008 
 
54. Badanie czynników warunkujących 
powrót kobiet na rynek pracy w 
województwie podkarpackim 
K. Kołodziej, B. Lasocki, G. Rutkowska, 
M. Strzelak-Lubasińska 
Toruń 2007  
 
55. Badanie czynników warunkujących 
powrót kobiet na rynek pracy w 
wojewódtwie podkarpackim 
K. Kołodziej, B. Lasocki, G. Rutkowska, 
M. Strzelak-Lubasińska 
Toruń 2007 
 
56. Natura 2000, ABC dla turystyki- J. 
Kamieniecka, B.Wójcik 
Warszawa 2010 
 
57. Prawo autorskie w działalności 
trenerskiej 
J. Greser 
Waszawa 2010 
 
58. Turystyka przyjazna środowisku - 
poradnik wdrażania w polskich 
Karpatach 
Praca zbiorowa 
Warszawa - Kraków 2009 
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Wydarzenia w GPZB: 
Nowosielce Kozickie- Wioska Kwitnących Jabłoni cd.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wszystkie te prace integrują mieszkańców wioski, którzy tworzą dla siebie ,ale także dla odwiedzających wioskę 
turystów atrakcyjne miejsce spotkań i wspólnej zabawy. Zapraszamy na naszą stronę 
internetową:www.nowosielce.ustrzyki-dolne.pl 
 Swoje drzewka mają: Wiktoria i Kacper Gudalewicz, Karolina Gudalewicz, Wiktor Ptaszkiewicz, Marcel Markowicz 
i Julia Krensel, Justyna Podolak, Maks i Marysia Drapała, Kamil i Damian Podolak, Natalia, Antonia i Karolina 
Peisner,  Marta i Krzyś Madej, Wojtek Morko, Asia Galicka, Michał i Olivier Rudiak. Ola i Jaś Kaczmaryk, Asia 
Hałajczak, Radek Hałajczak, Piotruś i Wojtek Madej, Ines Markiewicz ,Julia Wojtuń, Louise, Kaja i Noah Fournier, 
Marcel Glagla, Martynka i Kamil Łaski, Gracjan i Wiktor Bieniasz, Marysia i Tomek Warowny, Ania, Asia i Hania 
Mazurczak. 
 
Autor tekstu i zdjęć Bożena Markowicz-koordynator projektu. 

 
  
 

59. Turystyka przyjazna środowisku - 
poradnik wdrażania w polskich 
Karpatach 
Praca zbiorowa 
Warszawa - Kraków 2009 
 
60. O produktach tradycyjnych i 
regionalnych 
praca zbiorowa pod redakcją M. 
Gąsiorowskiego 
Warszawa 2005 
 
63. Podmioty Ekonomii Społecznej- 
Warszawa 2008 
64. UNEP year book 2010, newscience 
and developments in our environment 
UNEP 
2010 
 
65. Fuj jak mniej śmiecić 
66. Plusk jak oszczędzać wodę 
Nuria&Empar Jimenez, Rosa M. Curto 
2010 
 
67. UFF- jak dbać o powietrze 
Nuria&Empar Jimenez, Rosa M. Curto 
2010 
 
68. Wokół Tatr na rowerze- Marek 
Grocholski 
Bielsko-Biała 2005 
 
69. Bieszczady na rowerze- Piotr 
Szechyński 
Bielsko-Biała 2005 
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Wydarzenia w GPZB: 
„Dzień Seniora” w Ropience 

 
W dniu 13 października w świetlicy wiejskiej w Ropience odbyła się impreza pn.” Dzień Seniora” wieńcząca 
Projekt „Ocalić od zapomnienia” realizowany przez Stowarzyszenie „Storczyk” z Ropienki  a dofinansowany ze 
środków Programu „Działaj Lokalnie VII”, oraz Funduszu Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” 
Współorganizatorem tej pięknej uroczystości był Burmistrz Ustrzyk Dolnych za pośrednictwem Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. W uroczystości wzięło udział ok.150 zaproszonych seniorów z terenu Gminy Ustrzyki 
Dolne.  
 
  
 

70. Mazury Warmia i Suwalszczyzna na 
rowerze 
A. Buczyński, K. Czub, M. Kłaczkow, R. 
Muszczynko 
Bielsko-Biała 2005 
 
71. Lubelszczyzna i Roztocze na rowerze 
Aleksander Buczyński, Rafał Jasiński 
Bielsko-Biała 2005 
 
72. Sudety na rowerze- Marek Łopata 
Bielsko-Biała 2005 
 
73. Zielona Polska 
Wojciech Lewandowski, Robert Szewczyk 
2010 
 
74. Planowanie zrównoważonego rozwoju 
gminy w praktyce 
Klaudia Giordano 
Lublin 2006 
 
75. Niekonwencjonalne źródła energii 
Praca zbiorowa 
Wrocław 1999 
 
76. Prawnofinansowe aspekty zadań 
publicznych jednostek  samorządu 
terytorialnego związanych z ochroną 
środowiska 
Maciej Rudnicki 
Lublin 2005 
 
77. Budżetowanie w ochronie środowiska 
B. Filipiak, K.Kochański, P. Szczypa 
Warszawa 2010 
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Wydarzenia w GPZB: 
„Dzień Seniora” w Ropience 

 
Imprezę rozpoczęli organizatorzy witając przybyłych gości, między innymi Sekretarz Gminy Pani Janina 
Sokołowska, następnie głos zabrała rzecznik Komendy Powiatowej w Ustrzykach Dolnych Pani Dorota Głazowska- 
Krzywdzik, która przeprowadziła pogadankę na temat niebezpieczeństw czyhających na osoby starsze i samotne. 
Następnie wystąpili :  Dziecięcy  Zespół Taneczny   i Grupa Wokalno Gitarowa z Zespołu Szkół Publicznych w 
Ropience ,część artystyczną wieczoru kończył występ zespołu „Ropienczanie” który w repertuarze miał nie tylko 
piosenki biesiadne ,ale tez śmieszne skecze ,wiersze i dowcipy o seniorach i dla seniorów. 

W czasie imprezy można było obejrzeć wystawę 
zdjęć o Ropience ,wystawę rękodzieła artystycznego 
z warsztatów prowadzonych w ramach Projektu ,a 
na stołach gościły smakołyki przygotowane według 
przepisów zebranych podczas warsztatów 
kulinarnych .Rozdawano też broszury zawierające 
między innymi  informacje o Projekcie .Dzięki 
Zespołowi „Alltraks” nasi seniorzy mogli się bawić do 
późnych godzin wieczornych.  
Stowarzyszenie „Storczyk pragnie podziękować 
wszystkim, którzy  wspierali działania Stowarzyszenia 
podczas realizacji projektu „Ocalić od zapomnienia” 
a  szczególne podziękowania należą się Pani Dyrektor 
Zespołu Szkól Publicznych w Ropience Romanie 
Drozdowskiej, która przez cały czas trwania Projektu 
wspierała działania członków „Storczyka”. 

 
 
 
Autor tekstu Mariola Młynarczyk 
Autor Zdjęć  Kryspina Glapiak   
 

 

78. Rachunek kosztów w ochronie 
środowiska 
B. Filipiak, M. Ciechura, H. Czaja-
Cieszyńska, A. Niewęgłowski, P. Szczypa 
Warszawa 2010 
 
79. Dom. Żyj na zielono- Sarah Callard 
Warszawa 2010 
 
80. Bieszczady - wyprawy marzeń 
Elżbieta Dzikowska 
Bielsko-Biała 2010 
 
81. Metodyka i technika pracy pilota 
imprez narciarskich 
Ryszard Nowak 
Kraków 2010 
 
82. Uzdrowiska i ich znaczenie w 
gospodarce turystycznej 
pod redakcją naukową Adama R. 
Szromka 
Kraków 2010 
 
83. Obszar recepcji turystycznej w 
warunkach rozwoju zrównoważonego 
Agnieszka Niezgoda 
Poznań 2006 
 
84. Monitoring rozwoju 
zrównoważonego 
Witold Toczyski 
Gdańsk 2004 
 
85. Gospodarka turystyczna w XXI 
wieku,str. 17 
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Wydarzenia w GPZB: 
Kronika reportażowa „Utrwalić gasnące historie” 

 

„Kronika reportażowa”  to projekt skierowany przede wszystkim do mieszkańców Krościenka, choć działania 

projektowe dotyczyły szerszej grupy. Krościenko to wieś o bardzo bogatej historii, gdzie stykały się różne kultury i 

narodowości. Projekt miał na celu udokumentowanie wiadomości historycznych, integrację mieszkańców i 

podniesienie atrakcyjności wsi. Młodzież od lipca do połowy września przeprowadzała wywiady z mieszkańcami 

wsi. Wszystko rejestrowali kamerą. Raz w tygodniu odbywały się kilkugodzinne spotkania w WDK w Krościenku, 

gdzie po prezentacji nagranego materiału młodzi reportażyści omawiali działanie cząstkowe. Młodzież 

uczestniczyła również w zajęciach taneczno- wokalnych, uczyli się tańców ludowych różnych narodowości 

zamieszkujących wieś (Żydzi, Rusini, Polacy, Niemcy, Grecy). Poprzez te spotkania i wywiady uczyli się historii, 

poznawali bliżej mieszkańców.  

 

86. Innowacyjność przedsiębiorstw 
turystycznych w Polsce 
Elżbieta Szymańska 
Białystok 2009 
 
87. Zarządzanie turystyką na obszarach 
przyrodniczo cennych 
praca zbiorowa pod redakcją Bazylego 
Poskrobki 
Białystok 2005 
 
88. Przyrodnicze użytkowanie odpadów- 
Jan Siuta 
Warszawa 2002 
 
89. Tańce i zabawy dla grupy- Klanza 1995 
 
90. Tańce dla grupy – CD 
 
91. Tańce integracyjne w pracy z grupą cz.II 
Praca zbiorowa pod redakcją Leszka Gęcy 
Lublin 2004 
 
92. Tańce integracyjne w pracy z grupą cz.II 
–CD 
 
93. Tańce dla każdego wieku 
Leszek Gęca 
Lublin 2009 
94. Tańce dla każdego wieku – CD 
 
95. Tańce integracyjne w pracy z grupą cz. I 
Leszek Gęca  
 Lublin 2010 
97. Islandzkie zabawki 
Mirosław Gabryś 
Bielsko-Biała 2010 
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Wydarzenia w GPZB: 
Kronika reportażowa „Utrwalić gasnące historie”  cd.. 

 
 Stowarzyszenie jednocześnie pracowało z Fundacją Pamięć Która Trwa nad upamiętnieniem zbiorowej 

mogiły Żydów w Krościenku nad Strwiążem. W sierpniu młodzież pomagała uporządkować teren wokół mogiły, 

ułożyć na niej kamienie. 09.08.2012 roku odbyło się oficjalne upamiętnienie zbiorowej mogiły. Na uroczystość 

przyjechał naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, ksiądz proboszcz Krościenka i ksiądz grekokatolicki Roman 

Kiłyk. Po odsłonięciu granitowej tablicy w kształcie macewy z wypisanymi nazwiskami pomordowanych, które 

udało się ustalić, odbyła się wspólna modlitwa. Młodzież przedstawiła krótki program poetycki. 

Na zakończenie projektu Stowarzyszenie 

Bieszczadzka Przestrzeń Kulturowa przygotowało 

wystawę fotograficzną (zdjęcia dawnego 

Krościenka) „Przystań nad Strwiążem”. Został 

zaprezentowany film „Opowieść o przedwojennym 

Krościenku” zmontowany z filmów reportażowych 

oraz degustacja potraw kuchni żydowskiej, polskiej, 

greckiej i ukraińskiej. Można było spróbować 

ukraińskich knyszyn, żydowskich hamantaszy, 

greckiej pity, polskiego bigosu i innych pyszności. 

 

 

98. Parki narodowe - Polska 
południowa. Przewodnik kieszonkowy 
Wydawnictwo Pascal 
Pascal 2006 
 
99. Rezerwaty przyrody w Polsce 
Południowej 
Grzegorz Rąkowski Małgorzata Walczak 
Małgorzata Smogorzewska 
Warszawa 2007 
 
100. Zarządzanie turystyką na 
obszarach przyrodniczo cennych 
praca zbiorowa pod redakcją Bazylego 
Poskrobki 
Białystok 2005 
 
101. Walory przyrodnicze jako czynnik 
rozwoju regionów wschodniej Polski 
pod regakcją Ryszarda Horodeńskiego i 
Cecylii Sadowskiej - Snarskiej 
Białystok 2003 
 
102. Przyszłość ekorozwoju- Stefan 
Kozłowski 
Lublin 2007 
 
103. Regionalne strategie rozwoju 
zrównoważonego 
pod redakcją Stefana Kozłowskiego 
Białystok 2004 
104. San- Tadeusz Budziński 
Bosz 
 
105. Ocal planetę! Poradnik młodego 
ekologa 
Ali Cronin Poznań 2009 
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Wydarzenia w GPZB: 
Kronika reportażowa „Utrwalić gasnące historie”  cd.. 

 
 W centrum wsi stanęła duża tablica informacyjna o historii Krościenka, która służyć będzie nie tylko 

mieszkańcom. Wykonano też tablicę wskazującą drogę nad mogiłę.  

Projekt dał szansę mieszkańcom na poprawienie stosunków sąsiedzkich, poznanie swojej miejscowości oraz 

zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości. Dziś po Stwiążu nie pływają łódki, wycięto Aleję 

Zakochanych, zniknęły sklepy, kręgielnia, korty tenisowe, przedwojenna wieś letniskowa… 

Zostały okruchy historii, które tworzą jedynie zarysy tego, co minęło. Projekt „Kronika reportażowa” utrwalił te 

gasnące historie i pozwolił jeszcze raz uwierzyć ludziom, że są wyjątkowe miejsca na ziemi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor tekstu i zdjęć Jola Jarecka   
  
 

 

106. Ekologia to Czysty Biznes 
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 
Kraków 2010 
 
107. Zielone Biuro czyli Ekologia w Biurze 
FPdŚKraków 2011 
 
108. Czysta Turystyka czyli odpowiedź na 
potrzeby współczesnego turysty 
str. 18 
 
109. Studium przypadku - poradnik 
FPdŚKraków 2010 
 
110. Studium przypadku - poradnik 
FPdŚ Kraków 2010 
 
111. Poradnik animatora partnerstwa 
The Partnering Initiative 
2005 
 
112. Poradnik Ochrony Dziedzictwa 
Wodnego 
FPdŚ-Kraków 2005 
 
113. Od czynu do słowa: komunikacja w 
partnerstwie 
Internatinal  Bisiness  Leaders Forum za 
The Partnering Initiative 
Kraków 2010 
 
114. Oswoić przestrzeń 
Małopolski Instytut Kultury 
Kraków 2009 
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Wydarzenia w GPZB: 
Stan realizacji projektu „Ocalić od zapomnienia- pozostawić po sobie ślad” 
 

Dobiega końca realizacja projektu „Ocalić od zapomnienia pozostawić po sobie ślad”.  
Jest to konkurs grantowy  w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności. Projekt finansowany jest ze środków  Programu „Działaj Lokalnie VII” oraz Funduszu Grupy 
Partnerskiej „Zielone Bieszczady”.  W obecnej edycji tego Programu wspierane są projekty, które inicjują 
współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach 
pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło 
się lepiej. Naszym projektem zajęła się grupa inicjatywna wsi Polana a osobowości prawnej użyczył nam Gminny 
Dom Kultury w Czarnej. W grupie inicjatywnej znaleźli się – ksiądz Stanisław Gołyźniak, Maria Faran, Andrzej 
Majewski, Hanna Myślińska, Danuta Maj, Tadeusz Kusy, Bogusław Borzęcki, Mirosław Konopka, Urszula 
Pisarska-Plezia, Agnieszka i Stanisław Oskorip, Karolina i Witold Smoleńscy. W prace włączyli się również 
strażacy Kazimierz Przybylski, Marek Faran, Kuba Ostrowski, Władek Wierciński, Antek Myśliński.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Główny cel projektu to integracja społeczności lokalnej w celu podniesienia atrakcyjności miejscowości, 
zachowania obiektów dziedzictwa kulturowego wsi i poszerzenia oferty turystycznej oraz promocja 
miejscowości i jej walorów historyczno- przyrodniczych. Przypomnienie losów dawnych mieszkańców Polany. 
 

115. Bursztynowy Szlak Greenways - 
Przyroda, Tradycja, Ludzie - przewodnik 
ekoturystyczny 
Amistad sp. z o.o. Program 
PolskaTurystyczna.pl   Kraków 2010 
 
116. Siedem kroków do biznesplanu 
Ziemowit Pochitonow 
Kraków 2008 
 
117. Firma społeczna w rozwoju lokalnym 
Pod Red. Barbary Kazior, Anny Jarzębskiej, 
Olgi Gałek 
Kraków 2008 
 
118. Grupy Partnerskie motorem 
przedsiębiorczości 
Anna Jarzębska, Szczepan Brzeski 
Kraków 2006 
 
119. Grupy partnerskie Od idei do 
współdziałania 
Pod red. Barbary Kazior, Anny Jarzębskiej 
Kraków 2008 
 
120. Turystyka dziedzictwa- Nina Gałuszka 
Kraków 2008 
 
121. Kształcenie kadr firm społecznych 
dziedzictwa przyrodniczo- kulturowego 
Zespół Pracowni Psychologicznej 
Kraków 2008 
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Wydarzenia w GPZB: 
Stan realizacji projektu „Ocalić od zapomnienia- pozostawić po sobie ślad”  cd.. 
 

Działania w projekcie trwały od maja do października. Skupiają się one głównie na dawnym placu kościelnym- 
remont dzwonnicy, wymiana ogrodzenia oraz na terenie nad rzeką w centrum wsi- miejscu dawnego wypoczynku 
mieszkańców- uporządkowanie terenu- odkrzaczenie i wykoszenie oraz w szkole- przeprowadzenie konkursów 
dla uczniów- plastycznego, fotograficznego oraz historycznego. 
 Nie wszystkie działania są już skończone. Wykonano odwodnienie dzwonnicy, uporządkowano teren dawnego 

placu kościelnego, w trakcie jest wymiana 
ogrodzenia na dawnym placu kościelnym, 
częściowo uporządkowano teren nad rzeką- w 
tym miejscu należą się szczególne podziękowania 
naszym strażakom, pomogli również pracownicy  
Urzędu Gminy Czarna, liczymy także na ich pomoc 
przy dalszym porządkowaniu tego miejsca. 
Młodzież szkolna jest przygotowywana do 
konkursów, których finał nastąpi w listopadzie 
wraz z uroczystym zakończeniem projektu. 

 
Wykonano także pocztówkę oraz finalizuje się 
wykonanie tablicy z mapą „Śladami przodów”. 
Jako koordynator projektu chciałabym w tym 
miejscu podziękować wszystkim zaangażowanym 
w realizację zamierzonych działań. 

 Dziękuję za poświęcony czas i bezinteresowną, społeczną pracę wszystkich osób z grupy inicjatywnej i 
współpracujących z nią. Dziękuję za zrealizowane działania i za te które jeszcze są w trakcie realizacji. 
 
 
Autor tekstu i zdjęć Karolina Smoleńska 
 

122. Model przedsiębiorstwa społecznego 
na lokalnym rynku pracy 
Piotr Frączak, Tomasz Schimanek 
FRSO 2010 
 
123. Prawne aspekty funkcjonowania 
organizacji pozarządowych - wybrane 
zagadnienia 
Arkadiusz Jarosiński 
FRSO 2010 
 
124. Partnerstwo instytucjonalne jako 
sposób zarządzania przedsiębiorstwami 
społecznymi 
Piotr Frączak 
Warszawa 2010 
 
125. Współpraca organizacji 
pozarządowej z bankiem 
Jan Pikula 
FRSO 2010 
 
126. EQUAL na obszarach wiejskich - 
katalog dobrych praktyk 
Anna Szkoruć, Izabella Konieczna-
Śnieżawska 
FRSO 2007 
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Wydarzenia w GPZB: 
Projekt „Św. Jan Nepomucen też pomoże” zakończony. 
 
Stefkowa to zwyczajna miejscowość, jakich wiele w Bieszczadach, o której niewiele osób słyszało. Projekt „Św. 
Jan Nepomucen też pomoże” został zrealizowany przy pomocy Fundacji Bieszczadzkiej w ramach programu 
„Działaj Lokalnie VII - Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce z 
programu . 
Koncept przewidywał ratowanie dziedzictwa kulturowego w 
miejscowości Stefkowa w postaci kapliczek i krzyży przydrożnych. 
Do renowacji zakwalifikowano wszystkie 8 obiektów, które 
potrzebowały natychmiastowej interwencji. Koordynatorem 
projektu był Skiba Andrzej – sołtys wsi Stefkowa. Na projekt została 
przekazana kwota w wysokości ok. 6 tys. zł na materiały potrzebne 
do renowacji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W prace naprawcze zaangażowali się mieszkańcy wsi, a szczególnie 
Pan Andrzej Skiba a także Pan Stanisław Trafalski – lokalny malarz i 
rzeźbiarz, który pomógł od strony artystycznej.  
Wynikiem pracy wszystkich  mieszkańców są odnowione 2 kapliczki 
przydrożne, 5 krzyży oraz figura św. Jana Nepomucena. Obiekty 
znajdowały się w stanie krytycznym i był to ostatni moment na ich 
uratowanie. 
 Obecnie wjeżdżając do wsi od strony Ustrzyk Dolnych możemy podziwiać przede wszystkim przepiękną barwną 
figurę św. Jana Nepomucena, która zachwyca swoim majestatem i zwraca uwagę wszystkich przejezdnych i 
mieszkańców. 

 

III Konkurs dla wiejskich organizacji 

Federacja Inicjatyw Oświatowych 
zaprasza wiejskie organizacje do udziału 
w III konkursie na organizację goszczącą 
wolontariuszy. Każdy podmiot, który 
przejdzie pozytywnie rekrutację, tj. do 12 
listopada 2012 r. złoży atrakcyjną 
merytorycznie ofertę wykorzystania 
pracy wolontariusza, będzie mógł przyjąć 
na pół roku wybranego pełnoetatowego 
wolontariusza. FIO pomoże załatwić 
formalności i sfinansuje utrzymanie 
wolontariusza w organizacji do 1700 
zł/m-c  

Obecny nabór dotyczy województw: 

opolskie, śląskie, małopolskie, 

świętokrzyskie, podkarpackie i lubelskie.  

 

Należy dobrze przygotować ofertę, nie 

przespać terminu i spełnić wymagane 

warunki. Organizacja może i powinna zgłosić 

własnego wolontariusza (będzie to wyżej 

punktowane), o ile jest osobą pełnoletnią, 

niepracującą i mieszka poza gminą, w której 

ma siedzibę organizacja. 
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Wydarzenia w GPZB: 
Projekt „Św. Jan Nepomucen też pomoże” zakończony.  cd.. 
 
W niedzielę 28 października 2012r. o godzinie 16.00 w Świetlicy Wiejskiej zapala się światło, słychać gwar i 
rozmowy. Na prezentację zakończenia projektu licznie przybyli mieszkańcy wsi Stefkowa zarówno Ci starzy jak i 
młodzi oraz zaproszeni goście: wójt gminy Olszanica Krzysztof Zapała, ks. Proboszcz Parafii Olszanica Tomasz 
Surmacz,  wiceprezes Fundacji Bieszczadzkiej Lucyna Sobańska, przewodnicząca Stowarzyszenia „Nasz Dom” 
Jadwiga Fedycka i przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej. Spotkanie rozpoczęło się przemówieniem Pani 
Jadwigi Fedyckiej, która przywitała przybyłych gości, następnie podziękowania przekazał sam koordynator 
projektu Pan Andrzej Skiba.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Swoje spostrzeżenia i podziękowania dla mieszkańców, którzy 
czynnie brali udział w pracach renowacyjnych przekazali również 
Pani Lucyna Sobańska, wójt Gminy Olszanica a także ksiądz 
proboszcz. Zgromadzeni goście mogli również zobaczyć 
przygotowaną prezentację multimedialną z przebiegu prac 
renowacyjnych a następnie przy poczęstunku wymienić się swoimi 
spostrzeżeniami na temat efektów swojej pracy. 
Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, którzy przyczynili się do 
ratowania wspólnego dziedzictwa będzie można podziwiać 
odrestaurowane krzyże i kapliczki przez następne kilkadziesiąt lat. 
 
Autor tekstu i zdjęć Ewelina Skiba 

Dzięki wolontariuszowi organizacja może: 

 ożywić i poszerzyć zakres działalności (np. 
poszerzyć edukację dzieci o edukację 
rodziców) 

 zwiększyć osobowe zaangażowanie w 
realizowane zadania (np. jako wsparcie dla 
nauczyciela zajęć pozalekcyjnych, świetlicy 
lub przedszkola) 

 skorzystać z pracy rąk, umysłu i „świeżego 
spojrzenia” nowego współpracownika (np. 
tworząc materiały promujące organizację w 
środowisku lokalnym) 

 zrobić wreszcie to, czego do tej pory nie miał 
kto zrobić (np. wyszukać nowe konkursy 
dotacyjne czy inne ważne dla organizacji 
informacje). 

 

Ofertę przyjęcia wolontariusza można złożyć 
samodzielnie lub wspólnie z inną organizacją, 
zwłaszcza wtedy gdy jedna organizacja nie 
może zagwarantować pełnego wykorzystania 
pracy wolontariusza (8 godz. dziennie). 

Właśnie Twoja organizacja może być jedną z 
pierwszych w Polsce biorących udział w 
nowatorskim, pilotażowym programie 
wolontariatu długoterminowego! 

Na pytania i wątpliwości odpowiada 
koordynatorka projektu: Małgorzata Suwaj, 
m.suwaj@fio.org.pl; tel.796539290. 
Szczegółowe informacje są dostępne na 
stronie: www.srw.fio.org.pl 

 

 

http://www.srw.fio.org.pl/


20 

 

 

Wydarzenia w GPZB: 
Projekt „Św. Jan Nepomucen też pomoże” zakończony.  cd.. 
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Sami o sobie 
Gala konkursu  na Najlepsze Partnerstwo Publiczno-Prywatne – Lublin 2012 

 
W październiku 2011r Grupa Partnerska „Zielone Bieszczady” i Fundacja Bieszczadzka zdobyły I miejsce w 

konkursie ogólnopolskim na Najlepsze Partnerstwo Publiczno-Prywatne 2011 roku. W tym roku zostaliśmy w 
imieniu Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce oraz Krajowego Ośrodka Europejskiego 
Funduszu Społecznego (KOEFS), zaproszeni na Galę Wręczenia Nagród II edycji ogólnopolskiego Konkursu na 
Najlepsze Partnerstwo Publiczno-Prywatne 2012 roku. Gala odbyła się w Lublinie, w Instytucie Europy Środkowo-
Wschodniej 24 października 2012 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 W ramach Galii przedstawiono ideę Konkursu na Najlepsze Partnerstwo Publiczno-Prywatne, którą jest promocja 
partnerstw zaangażowanych w tworzenie trwałych i stabilnych przedsięwzięć społecznych. Zorganizowana w 
przypadającym 24 października Międzynarodowym Dnia Organizacji Narodów Zjednoczonych Gala Wręczenia 
Nagród była ogólnopolskim świętem odpowiedzialnego biznesu. Uroczystość stanowiła doskonałą okazję do 
kuluarowych dyskusji na temat możliwości współpracy na styku inicjatyw gospodarczych i społecznych, 
podejmowania przedsięwzięć służących aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz inicjowania kolejnych partnerstw sprzyjających rozwojowi idei ekonomii społecznej w Polsce. 
Reprezentująca Fundację Bieszczadzką wiceprezes Lucyna Sobańska uczestniczyła w pracach komisji wybierającej 
najlepsze Partnerstwo Publiczno-Prywatne 2012 roku a podczas Galii wręczała nagrody tegorocznym laureatom, 
miała również okazję opowiedzieć o Grupie Partnerskiej „Zielone Bieszczady” w wywiadzie dla telewizji Lublin. 
Wręczenie nagród, jak i późniejszą kolację networkingową, uświetnił występ jazzowo-folkowego zespołu Miąższ. 
Na zakończenie odbyła się loteria wizytówkowa z nagrodami. 
 
Autor tekstu  Lucyna Sobańska   
Autor zdjęć Barara Dąbek   
 

Ważne linki: 

 
www.wolontariatbieszczadzki.pl 
 
www.mlode-bieszczady.pl  
 
www.ngo.pl 
 
www.nasze-bieszczady.pl 
 
www.lgd-zielonebieszczady.pl 
 
www.barr-ustrzyki.pl 
 
www.pokl.wup-rzeszow.pl 
 
www.gotocarpatia.pl 
 
www.zielonyrower.pl 
 
www.fundacja.bieszczady.pl 
 
 

Fundacja Bieszczadzka 
ul Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne 

tel.: +48 (13) 469 72 97 

 

http://www.wolontariatbieszczadzki.pl/
http://www.mlode-bieszczady.pl/
http://www.ngo.pl/
http://www.nasze-bieszczady.pl/
http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/
http://www.barr-ustrzyki.pl/
http://www.pokl.wup-rzeszow.pl/
http://www.gotocarpatia.pl/
http://www.zielonyrower.pl/
http://www.fundacja.bieszczady.pl/

