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Podsumowano Działaj Lokalnie 2011- zainaugurowano Działaj Lokalnie 2012
W Bieszczadach zakooczyła się szósta już edycja programu „Działaj Lokalnie” PolskoAmerykaoskiej Fundacji Wolności, w ramach którego kolejne 11 organizacji: stowarzyszeo, fundacji lub
grup nieformalnych realizowało w swoich społecznościach projektowe działania.
Ogłaszany od 2006 roku przez Fundację Bieszczadzką we współpracy z Akademią Rozwoju
Filantropii w Polsce lokalny konkurs grantowy , którego celem jest inicjowanie współpracy
mieszkaoców na rzecz dobra wspólnego na dobre zagościł w bieszczadzkich gminach.
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Wokół nas rozbujała wiosna, słonce i
szalona zieleo sprawiają, że nikt nie
chce spędzad czasu przy komputerze.
Mimo wszystko zapraszamy do lektury
kolejnego numeru Biuletynu
Informacyjnego Grupy Partnerskiej
„Zielone Bieszczady

Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej

Wydarzenia w GPZB:

Podsumowano Działaj Lokalnie 2011- zainaugurowano Działaj Lokalnie 2012 cd..
27 kwietnia 2012 roku w sali Ustrzyckiego Domu Kultury spotkali się przedstawiciele władz
samorządowych, lokalnych mediów, organizacji realizujących projekty w edycji 2011 oraz
przedstawiciele tych organizacji, które w tegorocznej edycji Działaj Lokalnie 2012otrzymały
dofinansowanie swoich pomysłów. Koordynatorzy poszczególnych projektów za pomocą dostępnych
środków zaprezentowali zebranym przebieg realizacji projektowych zadao i osiągnięte rezultaty.
Większośd z nich zrobiła to za pomocą prezentacji multimedialnej, a było co pokazad i czym się chwalid.
Realizowane zadania były różnorodne i skierowane do różnych grup odbiorców: dzieci, młodzieży,
dorosłej społeczności czy seniorów. I tak w gminie Cisna w ramach projektu „Bieszczady odnalezione”
wędrującym po niej turystom przybliżono historię terenów dawnych, nie istniejących już dziś osad .
Stworzono ścieżkę historyczną na terenie dawnych wsi Łuh, Jaworzec i Zawój. W gminie Ustrzyki Dolne
ostatnia edycja Działaj Lokalnie nastawiona była zdecydowanie na dzieci i młodzież. Projekt o
przemocy w rodzinie realizowało Stowarzyszenie Bieszczadzka Przestrzeo Kulturowa, w Ropience
dzieci wraz z rodzicami aktywnie spędzały czas w ramach projektu realizowanego przez Uczniowski
Klub Sportowy „Nafciarz” , dzieci i młodzież były też głównymi odbiorcami działao w projekcie
„Słoneczne nadzieje” realizowanym przez grupę inicjatywną składającą się z rodziców dzieci taoczących
w Zespole ‘Bandanki” i pracowników Ustrzyckiego Domu Kultury . Do młodzieży i absolwentów
skierowany był również projekt Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego
im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych. Podobny cel przyświecał organizacjom z gminy
Olszanica: w Uhercach doposażono siłownię i zorganizowano dla młodzieży z niej korzystającej cykl
spotkao podczas których przekazano jej niezbędną wiedzę z zakresu efektywnego i bezpiecznego
wykorzystania urządzeo i sprzętu znajdującego się w mini-siłowni oraz trening psychoterapeutyczny.
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Zaproszenie
na spotkania
szkoleniowoaktywizacyjne
Lokalna Grupa Działania
„Zielone Bieszczady”

Wydarzenia w GPZB:

Podsumowano Działaj Lokalnie 2011- zainaugurowano Działaj Lokalnie 2012 cd..
W Orelcu przy Szkole powstał „Mini skate park” z którego korzystad mogą młodzi ludzie nie
tylko z tej miejscowości. Podobnie było w gminie Zagórz gdzie w ramach projektu realizowanego
przez Stowarzyszenie NASZA PRZYSZŁOŚD-TARNAWA powstał młodzieżowy zespół muzyczny
„Amoria”. Wiedzę o swojej miejscowości , gminie i regionie pogłębiali w ramach projektu „Twój
każdy krok ... zaprowadzi Cię do ...” mieszkaocy Bóbrki a swoja wieś poprzez projekt ”Marka
Turystyczna „CHMIEL” promowały panie z Koła Gospodyo Wiejskich w Chmielu. Działania te były
możliwe dzięki wsparciu finansowemu gmin bieszczadzkich. Edycję „Działaj Lokalnie-2011” wsparły
samorządy Ustrzyk Dolnych ,Lutowisk, Olszanicy, Soliny i Zagórza.
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serdecznie zaprasza
mieszkańców Gminy
Czarna, Olszanica,
Ustrzyki Dolne,
Lutowiska i Solina
zainteresowanych
pozyskaniem środków
finansowych w ramach
Osi 4 LEADER objętych
Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013

Wydarzenia w GPZB:

Podsumowano Działaj Lokalnie 2011- zainaugurowano Działaj Lokalnie 2012 cd..

Spotkania odbędą się w
następujących terminach:
Gmina Czarna
17.05.2012r.
godz. 9:00
Budynek Urzędu Gminy w
Czarnej , sala narad
Gmina Lutowiska
21.05.2012r.
godz. 9:00
Budynek Urzędu Gminy w
Lutowiskach, sala narad
Gmina Ustrzyki Dolne
22.05.2012r.
godz. 9:00
Budynek Urzędu Gminy w
Ustrzykach Dolnych, sala narad
Gmina Solina
23.05.2012r.
godz.
Świetlica w Polańczyku

9:00

Gmina Olszanica
25.05.2012r.
godz. 9:00
Budynek Urzędu Gminy w
Olszanicy, sala narad

Prezentacjom przeglądali się ze szczególnym zainteresowaniem nowicjusze w programie
Działaj Lokalnie czyli przedstawiciele organizacji które zdobyły granty w najnowszej edycji programu
na rok 2012. Kolejnym punktem programu spotkania było bowiem wręczenie umów organizacjom,
które otrzymały dotacje w konkursie Działaj Lokalnie VII-2012. Dokonał tego Prezes Fundacji
Bieszczadzkiej Bogusław Pyzocha . Wśród tegorocznych zwycięzców konkursu znalazły się zarówno
organizacje pozarządowe, które mają już wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów:
Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic, Stowarzyszeniem Bieszczadzka Przestrzeo Kulturowa oraz
takie, które po raz pierwszy przystąpiły do lokalnego konkursu grantowego: Stowarzyszenie Storczyk
z Ropienki,
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Zapraszamy
potencjalnych
beneficjentów

Wydarzenia w GPZB:

Podsumowano Działaj Lokalnie 2011- zainaugurowano Działaj Lokalnie 2012 cd..
Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „Ludzie Ludziom” z siedzibą: w Ustrzykach Dolnych,
Towarzystwo Przyjaciół Polaoczyka, Stowarzyszenie Baladhora z Mokrego, Bieszczadzkie
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Besida” w Czarnej czy też Stowarzyszenie „NASZ DOM” ze
Stefkowej.

Ruszyła V edycja konkursu
grantowego „Na dobry
początek” Fundacji Banku
Gospodarstwa Krajowego im.
Jana Kantego Steczkowskiego
Fundacja
Banku
Gospodarstwa
Krajowego im. J. K. Steczkowskiego
ogłasza
piątą
edycję
konkursu
grantowego: „Na dobry początek!” o
dofinansowanie
projektów
edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 - 5
lat mieszkających na terenach wiejskich
i w miejscowościach do 20 tys.
mieszkaoców.
Listy intencyjne można składad do 29
maja 2012 r.

Dla tych drugich będzie to okazja do poznania
zasad
finansowego rozliczania wniosków,
sprawozdawczości, ale przede wszystkim
możliwośd
zrealizowania
projektowych
zamierzeo,
będących
odzwierciedleniem
lokalnych potrzeb i problemów. Przed podobną
szansą stanęły grupy nieformalne : panie z KGW
w Chmielu, Grupa Inicjatywna Polana czy grupa
pracowników ZSP Nr 1 i hali sportowej.
Spotkanie ubarwiły swym występem taneczny
zespół „Bandanki” i muzyczny „Amoria”.
Autor zdjęd: Bogusław Pyzocha
Tekst Lucyna Sobaoska
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W konkursie dofinansowane będą
projekty w dwóch ścieżkach:
Ścieżka I – nowatorskie projekty
w zakresie stymulowania rozwoju
kierowane do dzieci w wieku 3-5 lat
objęte już edukacją.

Wydarzenia w GPZB:

Obchody Dnia Ziemi w Polanie
Międzynarodowy Dzieo Ziemi obchodzony jest 22 kwietnia, gdyż jak rezolucja Zgromadzenia
Ogólnego ONZ uznała ziemia i jej ekosystemy są naszym domem i że ustanowienie tego dnia jest
niezbędne w celu promowania harmonii z naturą i ziemią. Tegoroczne szkolne obchody, odbywające
się 26 kwietnia, rozpoczęła p. Hania Myślioska, która przywitała wszystkich zgromadzonych
zaznaczając, że jesteśmy częścią środowiska. Na wstępie dane nam było obejrzed projekcję filmu o
zanieczyszczeniu środowiska, odnawialnych źródłach energii i ekologii, która bada zależności między
organizmami. W dalszej części, odbyły się przedstawienia z uczniami naszej szkoły w roli głównej;
gimnazjaliści przygotowali scenkę ukazującą turystów z przewodnikiem, który opisuje im okoliczny
krajobraz z fabrykami, na co reszta aktorów reaguje poprzez domaganie się powietrza, zażywając go
ze sklepiku z tlenem, podkreślając przy tym szkodliwe działanie fabryk na zdrowie organizmów
żywych.

Z kolei klasa V SP wyraziła niechęd do przebywania na biwaku wśród rozrzuconych wokoło śmieci,
mobilizując się po wspólnej rozmowie do posprzątania swojego miejsca wypoczynku. Natalia jako
leśniczy pouczyła obozowiczów, że nie wolno myd się w rzece ze śniętymi rybami, gdyż grozi to
nabawieniem się licznych chorób. Klasa 0 w swojej inscenizacji pt. Bajka o Jasiu Śmiecialskim,
wykonała sąd nad Sebkiem – jako Jaś, który świadomie zaśmiecił las. Główny sędzia Patryk Pałka –
jako Puchacz Mądralioski wraz ze swoją leśną radą, po przyznaniu się oskarżonego do winy, orzeka,
że musi on posegregowad śmieci, które wyrzucił oraz poczytad edukacyjne książki o ekologii.
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Ścieżka II – projekty mające na
celu ułatwienie dostęp do edukacji w
grupach rówieśniczych dzieciom w
wieku przedszkolnym (2-5 lat) które nie
mają wcale lub mają utrudniony dostęp
do
edukacji.
Projekty
powinny
uwzględniad
zaangażowanie
rodziców/opiekunów
w
ich
współtworzenie i realizację.

O dofinansowanie mogą ubiegad się
podmioty niedziałające dla osiągnięcia
zysku:
stowarzyszenia,
fundacje,
świetlice wiejskie, biblioteki, domy
kultury, przedszkola i pozostałe
instytucje działające dla dobra
publicznego,
mające
osobowośd
prawną
i
zarejestrowane
w
miejscowościach
do
20
tys.
mieszkaoców. W konkursie udział brad
mogą również grupy nieformalne, pod
warunkiem nawiązania współpracy z
podmiotem posiadającym osobowośd
prawną i działającym na terenie do 20
tys. mieszkaoców oraz filie, oddziały
podmiotów
mieszczące
się
w
miejscowościach
do
20
tys.
mieszkaoców

Wydarzenia w GPZB:
Aby wziąd udział w konkursie należy zapoznad

Obchody Dnia Ziemi w Polanie cd..

się z regulaminem przygotowad projekt i

Całe przedstawienie aktorzy podsumowali zwrotem Las jest domem zwierząt, a Ty jesteś ich
gościem, uwrażliwiając tym samym na odpowiednie zachowanie się podczas wizyty w lesie. Na
zakooczenie części artystycznych Asia Stępniewska wraz z Arkiem Daniłów przedstawili historyjkę o
chłopcu, który lubił spacer i był szczęśliwy, w której to Arek, swoimi gestami dokładnie obrazował
wypowiadane przez Asię słowa. Na koniec obchodów p. Hania ogłosiła wyniki konkursu plastycznego o
charakterze przyrodniczym przyznając w klasie zerowej pierwsze miejsce dla Oliwi Krakowskiej, drugie
dla Julii Hermanowicz oraz trzecie dla Daniela Galicy, natomiast w kategorii klas II-III SP pierwsze
miejsce zajęła Asia Stępniewska, drugie miejsce przypadło Zosi Myślioskiej a trzecie Hubertowi Caban.
W kategorii klas gimnazjalnych jedyną pracą było dzieło Dawida Krauze, który otrzymał zasłużone
pochwały. W konkursie Edukacja leśna przeprowadzonego przez p. Małgorzatę Gałek w klasie zerowej
pierwsze miejsce zdobył Daniel Galica, drugie Oliwia Krakowska a na trzeciej pozycji uplasowała się
Kinga Borzęcka. Wszyscy wykonawcy otrzymali gromkie brawa a szczególne podziękowania p. Hania
skierowała do głównych organizatorów całej uroczystości: p. Krysi Pisarskiej, p. Dominiki Podstawskiej
i p. Małgorzaty Gałek.

wypełnid formularz listu intencyjnego a
następnie dostarczyd wydrukowany w 3
egzemplarzach do 29 maja 2012 r. na adres:
Fundacja im. J.K. Steczkowskiego, Al.
Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa (decyduje
data stempla pocztowego).

Regulamin konkursu oraz formularz
wniosku znajdują się również na stronie
internetowej Fundacji:

http://www.fundacjasteczkowskiego.pl/

Informacji o konkursie udziela Katarzyna
Grzegorczyk, email: fundacja@fundacjasteczkowskiego.pl, tel. (22) 522 93 75 od
poniedziałku do piątku w godz. 8.0016.00.

Autor tekstu : Radosław Pasławski
Autor zdjęd : Karolina Smoleoska
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Wydarzenia w GPZB:

Miłosz Smoleoski laureat VII Ogólnopolskiego Konkursu „Prymas Polski kard. August
Hlond – Bogu i Ojczyźnie”
W sobotę 17 marca w Gdaosku odbyła się Ogólnopolska Konferencja i rozstrzygniecie VII
Ogólnopolskiego Konkursu „Prymas Polski kard. August Hlond – Bogu i Ojczyźnie”.
Uroczystości odbywające się pod Patronatem JE ks. abp Sławoja Leszka Głódzia, JM ks. prof. dr hab.
Stanisława Wilka Rektora KUL, Ks. Krzysztofa Grzelaka – Wikariusza Generalnego Towarzystwa
Chrystusowego dla Polonii, Księży Inspektorów Towarzystwa Salezjaoskiego w Polsce: Dariusza
Bartochy SDB, Ks. Marka Chmielewskiego, Ks. Alfreda Leja SDB, ks. Sławomira Łubiana rozpoczęły się
w kościele pw. św. Elżbiety, uroczystą Mszą Świętą koncelebrowaną, której przewodniczył ks. Witold
Drzyzgiewicz Ekonom Inspektorii Salezjaoskiej w Pile. Kazanie wygłosił ks. Władysław Kołyszko b.
Inspektor Towarzystwa Salezjaoskiego, który przedstawił duchową sylwetkę kard. Augusta Hlonda i
liczne dzieła, podejmowane przez Prymasa Polski w okresie międzywojennym.

Następnie w Nowym Ratuszu odbyła się Ogólnopolska Konferencja i rozstrzygniecie VII
Ogólnopolskiego Konkursu „Prymas Polski kard. August Hlond – Bogu i Ojczyźnie”. Uczestników
uroczystości powitał Waldemar Jaroszewicz – Przewodniczący Oddziału Okręgowego Katolickiego
Stowarzyszenia Civitas Christiana w Gdaosku. Następnie Joanna M. Olbert – Prezes Akcji Katolickiej OP
w Rumi, organizator Konkursu ogłosiła oficjalne wyniki jego VII edycji.
Jadąc do Gdaoska nie wiedzieliśmy które miejsce zajął Miłosz wiedzieliśmy tylko że znalazł się wśród
laureatów- reszta miała rozstrzygnąd się w Gdaosku.
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Uniwersytet Karpacki
ZAPRASZA,

W ramach Uniwersytetu Karpackiego,
działania
realizowanego
przez
Porozumienie Karpackie "Karpaty
Naszym Domem" realizujemy szkolenie
dla NGO i samorządów z woj.
podkarpackiego. Tym razem postaramy
się zapoznad uczestników z tematem "
Rozwiązywanie konfliktów lokalnych".
Po raz pierwszy mamy też możliwośd
gościd w Przemyślu (Podkarpacki
Ośrodek Szkoleniowo- Doradczy, ul.
Asnyka 4). Szkolenie odbędzie się dnia
21 maja 2012r. Szkolenie jest bezpłatne.
Na zgłoszenia czekamy do 14 maja
2012r.

Wydarzenia w GPZB:

Szczegółowe informacje znajdują się
w notatce w załączniku.

Miłosz Smoleoski laureat VII Ogólnopolskiego Konkursu „Prymas Polski kard. August
Hlond – Bogu i Ojczyźnie” cd..
Ogłoszenie wyników zaczęło się od kategorii I – uczniów klas maturalnych, /w której
obowiązywała praca pisemna i egzamin ustny/. W tej kategorii główną nagrodę – Indeks na Katolicki
Uniwersytet Lubelski i nagrodę 300 zł i książki otrzymała IZABELA DRABIK z Lublina za pracę pt. Na
podstawie dwóch Listów Pasterskich omów aktualnośd nauczania kard. Augusta Hlonda.
Jakież było nasze zaskoczenie i wzruszenie gdy pani Joanna M. Olbert wyczytała następnie "II miejsce
w kategorii Uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie prac multimedialnych
otrzymują: ex aequo – nagrody pieniężne w wysokości 200 zł i nagrody książkowe: SYLWIA KLIOSKA
ze Stargardu Szczecioskiego za prezentację pt. Prymas Polski kard. A. Hlond – życie i dzieła
duszpasterskie oraz MIŁOSZ SMOLEOSKI z Polany za prezentację pt. Międzynarodowy Kongres
Chrystusa Króla wyrazem troski Kard. A. Hlonda o rozwój kultu Chrystusa Króla.!
To była ogromna radośd i wyróżnienie II miejsce w
ogólnopolskim konkursie! Miłosz był chyba
najmłodszym uczestnikiem i przyjechał z
najbardziej oddalonej części Polski co również
podkreśliła pani Joanna w słowie wstępnym.
I miejsce w tej samej kategorii również ex aequo –
nagrody pieniężne w wysokości 300 zł i nagrody
książkowe otrzymały: ŻANETA JASIOSKA z Sierpca
za prezentację pt. Prymas Polski kard. A. Hlond –
życie i dzieła duszpasterskie oraz KLAUDIA KONERA
z Łobżenicy za prezentację Międzynarodowy
Kongres Chrystusa Króla wyrazem troski Kard. A.
Hlonda o rozwój kultu Chrystusa Króla.
Następnie zostały zaprezentowane zwycięskie prace multimedialne pt. Prymas Polski kard. A. Hlond –
życie i dzieła duszpasterskie i pt. Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla wyrazem troski Kard. A.
Hlonda o rozwój kultu Chrystusa Króla.
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Porozumienie Karpackie "Karpaty
Naszym Domem" to inicjatywa
oddolna zawiązana przez organizacje
pozarządowe z polskiej części Karpat.
Celem Porozumienia jest wcielenie w
życie
postanowieo
Konwencji
Karpackiej, dokumentu mającego na
uwadze zrównoważony rozwój Karpat.
Porozumienie
tworzą
pasjonaci,
regionaliści,
"wariaci"
działania
społecznego, dla których aktywnośd
społeczna jest wartością.
Do najważniejszych działao
Porozumienia zalicza się:
promocję zrównoważonego
rozwoju Karpat,
utworzenie "Szlaku Kultury
Wołoskiej", biegnącego od Czech po
Rumunię,
organizacją "Redyku
Karpackiego", wypasu owiec na
halach i połoninach, (docelowo od
Czech po Rumunię)
organizację "Forum
Karpackiego", wydarzenia
promującego kulturę i tradycję
Karpat, spotkania członkówPartnerów Porozumienia.
inne.

Wydarzenia w GPZB:

Miłosz Smoleoski laureat VII Ogólnopolskiego Konkursu „Prymas Polski kard. August
Hlond – Bogu i Ojczyźnie” cd..
Przewodnim tematem konferencji były wzajemne relacje pomiędzy Papieżem Piusem XI i
papieżem Piusem XII a Prymasem Polski Kard. Augustem Hlondem, a także przeszczepianie na grunt
polski nauczania Namiestników Chrystusa przez kard. Augusta Hlonda. Jako
pierwsza
referat
wygłosiła mgr Joanna M. Olbert z Rumi, której temat dotyczył „Nauczania i działalności kard. Augusta
Hlonda według wskazao encyklik Piusa XI”. Głównie skoncentrowano się na kilku encyklikach papieża:
„Ubi arcano Dei, w której papież zawarł program swojego pontyfikatu „Pokój Chrystusowy w
Królestwie Chrystusowym”.
W dalszej części konferencji referat wygłosił ks. prof. dr hab. Jerzy Bajda „Refleksja nad
encykliką Piusa XI Casti Connubii jako dokumentem życia społecznego”. Jako kolejny głos zabrał ks. dr
Krzysztof Lis, który przedstawił temat pt. Pius XII a Polska w świetle korespondencji wojennej kard.
Augusta Hlonda i raportów Ambasadora Kazimierza Papee.
Kolejny prelegent Ks. Tomasz Porzycki Vocepostulator Procesu Beatyfikacyjnego z ramienia
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii omówił Aktualny stan procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego
kard. Augusta Hlonda i zachęcał wiernych do modlitwy w intencji beatyfikacji tego Wielkiego Kapłana i
powierzania Bogu za wstawiennictwem Sługi Bożego swoich spraw.
Pragnę serdecznie podziękowad naszemu katechecie księdzu Damianowi Kempie, który pomógł
w przygotowaniach Miłosza do konkursu. Warto zaznaczyd iż ta wielka postad Kardynał i Prymas Polski
August Hlond był krewnym naszego katechety. Zapewniamy o naszej pamięci modlitewnej.

Obecnie Porozumienie m.in. realizuje
projekt:
„Porozumienie
Karpackie
Karpaty Naszym Domem aktywnym
partnerem dialogu obywatelskiego” ze
środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego co
pozwala nam docierad do szerszej
społeczności.
Zachęcam do zapoznania się z naszą
stroną internetową:
www.porozumieniekarpackie.pl
Proszę o podzielenie się tą informacja z
innymi zainteresowanymi osobami!
Dziękuję za uwagę, pozdrawiam
Edyta Sobiecka
Punkt kontaktowy Porozumienia
Karpackiego w woj. podkarpackim
tel.: 0 667 048 313
e-mail:
e.sobiecka@porozumieniekarpackie.pl

Porozumienie Karpackie "Karpaty
Naszym Domem"
sekretariat: Stowarzyszenie
Ekopsychologia
adres korespondencyjny
ul. Grabina 6/18, 32-840 Zakliczyn

Autor tekstu i zdjęć :Karolina Smoleńska

www.ekopsychologia.pl
www.porozumieniekarpackie.pl
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Fundacja Collegium
Progressus,

O Stowarzyszeniu „Storczyk”
Stowarzyszenie powstało w sierpniu 2011 roku, pierwotna nazwa Stowarzyszenia brzmiała
„Stowarzyszenie Koło Gospodyo Wiejskich w Ropience na rzecz rozwoju Wsi”, tej nazwy nie przyjął
Sąd, więc zwołaliśmy walne zebranie i przyjęliśmy nazwę Stowarzyszenie „Storczyk”. Procedury
sądowe trwały do grudnia, a pod koniec grudnia nadano nam numer REGON , potem nadano NIP i
mogliśmy założyd konto. Zaczęliśmy działad- podczas ferii zimowych zorganizowaliśmy warsztaty
plastyczne dla dzieci i młodzieży, które poprowadziła pani Teresa Kartusz, za pierwsze pozyskane
pieniądze z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiliśmy
materiały na warsztaty, odbyły się 3 spotkania dla dzieci i 1 dla dorosłych. Efektem warsztatów była
wystawa w Szkole Podstawowej podczas organizowanego rokrocznie „Konkursu Palm
Wielkanocnych”. W międzyczasie złożyliśmy wniosek o dotację w lokalnym konkursie grantowym
„Działaj Lokalnie” organizowanym przez Fundację Bieszczadzką, gdzie pozyskaliśmy ponad 4 tys. na
realizację naszego projektu skierowanego głownie do osób starszych. Celem statutowym
Stowarzyszenia , jest między innymi aktywizacja kobiet, rozwój obszarów wiejskich, integracja
społeczności. W naszym Stowarzyszeniu działa 24 osoby. Mamy nadzieję, że poprzez nasze działania
społeczności będzie żyło się lepiej, a my będziemy pozyskiwad nowych członków i sympatyków.

W ramach projektu „Aktywne karpackie
NGO” w gminach powiatów
bieszczadzkiego i leskiego zostały
powołane Mobilne Punkty Doradcze,
których zadaniem jest świadczenie
nieodpłatnych usług szkoleniowych i
doradczych dla istniejących organizacji
pozarządowych oraz osób
zainteresowanych utworzeniem i pracą w
organizacjach pozarządowych.
W każdym z MBD doradca pełni dyżury w
wymiarze 5 godzin w miesiącu.

Każdy pierwszy wtorek miesiąca:
Olszanica (8.00 – 10.30); Ustrzyki Dolne
(11.00 – 13.30); Czarna Górna (14.30 –
17.00); Lutowiska (17.30 – 20.00).
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Każdy pierwszy czwartek miesiąca: Cisna
(8.00 – 10.30); Baligród (11.00 – 13.30);
Lesko (14.30 – 17.00); Polaoczyk (17.30 –
20.00).
Każdy trzeci wtorek miesiąca: Lutowiska
(8.00 – 10.30); Czarna Górna (11.00 –
13.30); Ustrzyki Dolne (14.30 – 17.00);
Olszanica (17.30 – 20.00).
Każdy trzeci czwartek miesiąca:
Polańczyk (8.00 – 10.30); Lesko (11.00 –
13.30); Baligród (14.30 – 17.00); Cisna
(17.30 – 20.00).

O stowarzyszeniu „Storczyk” cd..

Jeśli zgodnie z powyższym harmonogramem
dyżur wypadnie w dzieo wolny od pracy,
przeniesiony zostanie na tydzieo kolejny w
tym samym dniu tygodnia.
Dodatkowo organizowane są indywidualnie
spotkania doradcze dla zainteresowanych
organizacji pozarządowych w każdej z gmin,
w siedzibach tych organizacji, w
uzgodnionych odrębnie terminach, również
w wymiarze średnio 5 godzin miesięcznie
dla każdej z gmin.

Autor tekstu :Mariola Młynarczyk
Autor zdjęć : Katarzyna Rymarowicz

Doradcą w projekcie „Aktywne karpackie
NGO” jest Pan Bogusław Pyzocha- prezes
Fundacji Bieszczadzkiej
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"Pan Wołodyjowski"- nie tylko w Chmielu i Lutowiskach, epizod polański
Kiedy 44 lata temu powstawał film Jerzego Hoffmana p.t.: "Pan Wołodyjowski" niektóre sceny
filmu kręcone były w Bieszczadach- w Lutowiskach i w Chmielu jak wspomina pan Ogonowski w
Gazecie Bieszczadzkiej. Był marzec 1968 roku kiedy i do Polany przybyła ekipa filmowa z głównymi
aktorami. Miejsce na postój i kręcenie niektórych scen filmu wybrali w Górnej Polanie w okolicy
pomiędzy domem paostwa Froniów i Galiców(dzisiaj) a kapliczką i okolice krzyżówki na Polanę Ostre i
do Skorodnego. Przez kilka dni nagrywano poszczególne sceny m.in.: porwanie Basi Wołodyjowskiej.
Wielkie było poruszenie we wsi, kto żyw wyruszał w stronę Polany Górnej aby na własne oczy
zobaczyd pracę filmowców i głównych znakomitych aktorów- Magdalenę Zawadzką grającą Basię
Wołodyjowską i Daniela Olbryskiego jako Azję Tuhaj-bejowicza.

Bolestraszyce - Plener
malarski

Fundacja Wymiany Kulturowej
To Tu To Tam zaprasza na plener
malarski "Barwy natury", który
odbędzie się w dniach 2 - 6
czerwca 2012 w Arboretum w
Bolestraszycach k. Przemyśla.
Plener jest skierowany do osób
zupełnie początkujących oraz
tych, którzy pierwsze obrazy
mają już za sobą! Organizatorzy
zapewniają podobrazie oraz inne
materiały. Po plenerze zostanie
zorganizowana wystawa
poplenerowa!
Informacji szczegółowych szukad
proszę na stronie:

Sceny powtarzane były po kilka razy, tak więc mocno utkwiły w pamięci tych mieszkaoców,
którzy towarzyszyli filmowcom, tym bardziej, iż statystami z Polany byli: pani Albina Poznar, pan Jerzy
Łysyganicz z koomi i saniami oraz pan Stanisław Krakowski również z koomi i saniami. To były bardzo
emocjonalne przeżycia, niektórzy mieszkaocy wyjeżdżali do Lutowisk i Chmiela, gdzie kręcone były
dalsze sceny tego filmu. Warto odświeżyd pamięd, obejrzed wnikliwie te sceny i rozpoznad w nich nasz
polaoski krajobraz.
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Ważne linki:

"Pan Wołodyjowski"- nie tylko w Chmielu i Lutowiskach, epizod Polański cd..
www.wolontariatbieszczadzki.pl,
www.ngo.pl,
www.podkarpackie.ksow.pl/,
www.nasze-bieszczady.pl/,
www.lgd-zielonebieszczady.pl,
www.barr-ustrzyki.pl/,
www.pokl.wup-rzeszow.pl/
www.gotocarpatia.pl
WWW.zielonyrower.pl

Fundacja Bieszczadzka
ul Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel.: +48 (13) 469 72 97
Miejsce nagrywania scen filmowych wskazuje dziś pan Stanisław Zatwarnicki i opowiada żywo
o scenach które się tu rozgrywały tak że oczyma wyobraźni można zobaczyd tatarów pędzących na
koniach, Azję Tuhaj-bejowicza powtarzającego tekst czy zawsze uśmiechniętą Basię Wołodyjowską.
Może nas zdziwid nieco inny wygląd tych miejsc w kadrze filmowym ale wszak Bieszczady zmieniły się
bardzo przez te ponad 40 lat.
Godny odnotowania w naszej najnowszej historii Polany jest fakt, że Henryk Sienkiewicz
"gościł" również w Polanie o czym starsi mieszkaocy pamiętają a dla potomnych wspominam ku
pamięci.
Autor tekstu : Maria Faran
Autor zdjęd : Karolina Smoleoska
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