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Bieszczadzkie Anioły

zapytanie o dostępność danego numeru. Po uzyskaniu potwierdzenia i wpłacie przelewem na konto:

Turystyka

ISSN 200–4024 | INDEKS 255092

Przyroda

Historia

nr 3 (3) | 10/2009 | cena ,90 zł (w tym 0% VAT)

Sylwetki
6

Łączę pasje z zawodem

Turystyka
10 W dolinie Osławy - Smolnik i Mików
16 Moje schronisko - huculska grażda

Wydarzenia

należności wraz z adnotacją o numerze wydania i liczbie egzemplarzy, zamówione egzemplarze pisma zostaną wysłane na adres
wskazany w dowodzie wpłaty.

29 Chrząszcze - bogactwo kształtów,
barw i przystosowań

W sprzedaży dostępne są wyłącznie numery: 1, 2, 3 miesięcznika
„Bieszczady”.

32 Gdy w tartaku zaszumią drzewa

Prenumeratę krajową magazynu „Bieszczady” można zamówić od
dowolnego numeru, na okres sześciu kolejnych miesięcy.

Nakład 7000 egz., www.magazynbieszczady.pl

Od redakcji

21 Tour de Pologne do Rozsypańca

Prenumerata
str. 12

3

Wydawnictwo „Berdo”
ul. Witosa 3/18
41-200 Sosnowiec
BZWBK o/Sosnowiec
61 1090 2008 0000 0001 1183 7668

str. 22

Tarnawa Niżna

05/2010

Należność w kwocie 51 złotych lub jej wielokrotność w przypadku
większej liczby egzemplarzy, należy wpłacać na podane powyżej
konto, z adnotacją, od którego numeru rozpoczyna się okres prenumeraty.
Należność powinna wpłynąć na konto wydawcy najpóźniej na trzy
dni przed końcem miesiąca poprzedzającego okres rozpoczęcia
prenumeraty, tzn. do 28.05.2010 r. w przypadku rozpoczęcia okresu
prenumeraty od numeru 6/2010.

16

Moje schronisko - huculska
grażda

29

Chrząszcze - bogactwo kształtów, barw i przystosowań

Fauna i flora
24	Majowe rośliny – w dzikiej kuchni,
zielonej aptece i dawnych wierzeniach

Historia
Galeria
36 Mateusz Lisiak
40 Łódź, garnek i napisy

Kącik poetycki
43 Jerzy Baryła Nowakowski
„A moje góry czekają…”
44 Góra o złej sławie

Moje Bieszczady
47 „Licentia poetica”? Nie do końca…

Redakcja przyjmuje prenumeratę od odbiorców indywidualnych
i instytucji.
Mała wielka wioska
– Wołosate
str. 10
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Dwernik
Kamień inaczej
str. 16

Zdjęcia na kolejnych stronach okładki:
str. 1
Las na stokach Dwernika.
str. 2
San w okolicy potoku Negrylów.
str. 3
Okolice Kiczery Dydiowskiej.
str. 4
Cmentarz w Beniowej.

40	Łódź, garnek i napisy

