
WIZYTA STUDYJNA NA OBSZARZE DZIAŁANIA  

GRUPY PARTNERSKIEJ ZIELONE BIESZCZADY 

 

W dniach 8-11.09.2005r. odbyło się szkolenie – wizyta studialna na obszarze działania Grupy 

Partnerskiej Zielone Bieszczady, mające na celu wymianę doświadczeń działań partnerskich na rzecz 

zrównoważonego rozwoju.  

Uczestnicy szkolenia poznali realizowane projekty, zakres, sposób oraz obszar działania jednej z 

najlepiej działających na terenia Polski Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady, aby w niedalekiej 

przyszłości stworzyć Grupę Partnerską „Wzniesienia Łódzkie”. 

 

Grupa Partnerska to działająca na szczeblu ponadgminnym, dobrowolna i otwarta koalicja liderów z różnych 

sektorów życia publicznego: samorządy, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe, 

szkoły, uczelnie, mieszkańcy niezorganizowani formalnie i inni, którzy wspólnie przygotowują i realizują 

praktyczne, długofalowe działania na rzecz rozwiązywania problemów gospodarczych, społecznych, i 

ekologicznych oraz wspólnie monitorują ich wyniki. Grupa Partnerska działa na rzecz zrównoważonego 

rozwoju danego obszaru. Rozwój zrównoważony to taki, który zaspokajając potrzeby dzisiejsze, nie zagraża 

jednocześnie potrzebom przyszłych pokoleń. Jest to harmonijne współistnienie trzech aspektów życia: 

gospodarczego, społecznego i przyrodniczego. 

 

 

 

Zgodnie z tymi zasadami w szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu, radni, sołtysi, 

dyrektorzy szkół gminnych, pracownicy urzędu gminy, przedstawiciele Uniwersytetu Łódzkiego, 

przedstawicielka Dyrekcji Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich,  przedsiębiorcy , przedstawiciele 

gminnych organizacji pozarządowych: GZRKiOR, KGW, ZMW, OSP, LZS. 

 

 

 



Doświadczeniami Grupy Partnerskiej Zielone Bieszczady podzielili się z nami Pan Przemysław 

Ołdakowski – Dyrektor Fundacji Bieszczadzkiej Partnerstwo dla Środowiska oraz Pan Grzegorz Sitko – 

przedstawiciel Bieszczadzkiego Parku Narodowego.  

Mieliśmy również przyjemność gościć w Herbaciarni „Biesy i Czady” w Lesku,  

w Pensjonacie  i w pracowni bibułkarskiej „Bazyl” w Bóbrce.  Poznaliśmy trudne warunki  

w jakich żyją i problemy z jakimi borykają się mieszkańcy Zatwarnicy – Stowarzyszenie Społeczne 

„Dzieciom Bieszczadzkiej Szkoły w Zatwarnicy” .  

Spotkaliśmy się z goszczącymi już wcześniej w gminie Nowosolna Sołtysem i Kołem Gospodyń Wiejskich 

z Uherc Mineralnych. Odwiedziliśmy galerię ekscentrycznego artysty „Zakapiora bieszczadzkiego” Pana 

Zdzisława Pękalskiego, oraz Bieszczadzkie Centrum Promocji i Certyfikacji Produktu Lokalnego w 

Lutowiskach.  

Wszystkie te miejsca oraz wymienione osoby są ściśle powiązane z działalnością Grupy Partnerskiej 

Zielone Bieszczady. 

Podczas wizyty studialnej towarzyszyli nam Wójtowie bieszczadzkich gmin Olszanica i Lutowiska. 

Pan Tomasz Bystroński – Wójt Gminy powtarza, że gmina Nowosolna to takie „Małe Bieszczady”, 

dlatego wielkim sukcesem i dużą szansą dla rozwoju gminy Nowosolna byłoby utworzenie Grupy 

Partnerskiej „Wzniesienia Łódzkie” działającej tak prężnie jak Grupa Partnerska „Zielone Bieszczady” . 
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