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 Projekt „Odkrywamy nasze artystyczne dusze” podsumowany!!
 Ustrzyccy grzybiarze na start !!

2. Konkursy dotacyjne i szkolenia

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru
Biuletynu
Informacyjnego
Grupy
Partnerskiej „Zielone Bieszczady”.
Przed bieszczadzkimi organizacjami ważne
wydarzenie: II Bieszczadzkie Forum
Organizacji Pozarządowych.
Fundacja Bieszczadzka jako jeden ze
współorganizatorów gorąco namawia
do udziału w tym spotkaniu, skorzystania
z oferowanych warsztatów i porad oraz
innych atrakcji przygotowanych dla
uczestników.
Zapraszamy również do nadsyłania
materiałów o wydarzeniach, które dzieją
się w Państwa organizacjach.

Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej
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Fundacja Banku
Zachodniego WBK
Nabór wniosków
do konkursu
Bank Ambitnej Młodzieży
Program Bank Ambitnej Młodzieży (BAM)
ma na celu uświadomienie młodym
ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy,
aktywności i działalności społecznej zależy
nie tylko ich własna przyszłość, ale także
przyszłość lokalnego środowiska, narodu i
państwa polskiego.

Główne cele programu
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Program ma uczyć określania potrzeb
lokalnych społeczności, definiowania
celów,
tworzenia
wspólnot
zadaniowych,
rozwiązywania
problemów i realizowania zadań na
poziomie lokalnym przez młodych ludzi
kształtujących
swoje
postawy
społeczne. Jednym z celów jest
zdefiniowanie
cech
jednostki
potrzebnych
do
efektywnego
funkcjonowania w społeczeństwie
obywatelskim takich jak: wiedza,
komunikacja
interpersonalna,
wrażliwość
społeczna,
zdolności
przywódcze
oraz
umiejętność
budowania pozycji lidera. Warunkiem
postawy
prospołecznej
jest
zakorzenienie jednostki w historii i
kulturze, tak w wymiarze lokalnym jak i
narodowym.

Wydarzenia w GPZB:

Główne kierunki programu

Koło Seniorów w Szczawne-Kulaszne stało się faktem!!!
W niedzielę 22 października 2017 roku w Ośrodku Kultury w Szczawnem świętowaliśmy Dzień Seniora,
inicjatywa pomyślana jako uroczystość podsumowująca projekt „Pasje łączą pokolenia – zorganizowanie Koła
Seniorów w Szczawnem” Cóż powiedzieć? Pełna sala gości, w tym Wójt Gminy Komańcza pan Stanisław
Bielawka, wiceprezes Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej - pani Lucyna Sobańska oraz koordynator - pani Renata
Kapuścińska. A działo sie bardzo dużo. W odświętny, niemal magiczny nastrój wszystkich zgromadzonych
wprowadziła poezja śpiewana z repertuaru bieszczadzkiej kapeli Watra. Następnie prezes Zarządu
Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego Na Rzecz Rozwoju Wsi: Szczawne i Kulaszne, Robert Piechocki,
przedstawił efekty realizowanego projektu. Na wstępie zostało zaprezentowane Koło Seniorów w Szczawnem,
zarząd oraz działacze. Seniorzy chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i głośno wyrażali zadowolenie z faktu
zorganizowania Koła. Każdy z aktywnych seniorów otrzymał pamiątkowy kalendarz na 2018 oraz kubek,
produkty materialne projektu.

Fundacja wspiera inicjatywy realizowane
w ramach trzech głównych obszarów
tematycznych: rozwój i edukacja,
aktywność
gospodarcza,
społeczna,
obywatelska,
kultura,
historia
i
dziedzictwo
narodowe.
Granty udzielane są wyłącznie na
projekty których beneficjentami jest
młodzież. Młodzieżą w ramach tego
programu są określane osoby między 13,
a 26 rokiem życia
W edycji odbywającej się od 16
października do 15 listopada 2017 r.
pierwszeństwo będą miały Projekty
związane tematami dotyczącymi
zagadnień ekonomicznych „Ekonomia
wokół nas”
Dana Organizacja może otrzymać grant w
ramach konkursu Bank Ambitnej
Młodzieży tylko raz w roku
kalendarzowym

Maksymalna kwota grantu wynosi
10.000 zł
W programie grantowym
rozpatrywane będą tylko te wnioski,
które zostały złożone przy użyciu
specjalnej aplikacji internetowej
znajdującej się na stronie Fundacji https://granty.fundacja.bzwbk.pl
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Wydarzenia w GPZB:

FUNDUSZ
WYSZEHRADZKI
( najbliższy termin
kolejnego składania
wniosków 1 XII.2017)

Koło Seniorów w Szczawne-Kulaszne stało się faktem!!! cd..
W dalszej kolejności miała miejsce prezentacja fotoksiążki
‘’Szczawne – Kulaszne’’ wydanej z fotografii zebranych przez
seniorów. W sumie wydano 3 egzemplarze fotoksiążki, jeden
egzemplarz został przekazany do Biblioteki Publicznej
w Szczawnem, drugi do Biblioteki Publicznej w Komańczy,
a trzeci stanowi zbiór Stowarzyszenia. Kolejny punkt programu
stanowiło podsumowanie konkursu plastycznego dla uczniów
Szkoły Podstawowej w Rzepedzi. Hasło konkursowe brzmiało
„Pamiętajmy o seniorach”. Aż 15 plakatów złożono do oceny
komisji konkursowej. Wszystkie prace uczniowskie świadczyły
o zrozumieniu przez dzieci i młodzież, jak ważna jest troska o los
starszych osób. Na zakończenie podsumowania koordynator
projektu zaprosił seniorów do udziału w wycieczce do PWSZ
w Sanoku, na zajęcia Sanockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Przy okazji tak ważnej uroczystości nie mogło zabraknąć
słodkiego poczęstunku przygotowanego przez najlepsze KGW
Podkarpacia w 2017 roku – KGW Szczawne – Kulaszne.
Uczestnicy spotkania mieli okazje do wymiany spostrzeżeń.
Za bardzo optymistyczny akcent należy uznać fakt, że na
twarzach seniorów gościł uśmiech i wszyscy jednogłośnie
potwierdzali, że warto Działać Lokalnie! Projekt został
zrealizowany w ramach programu Działaj Lokalnie X.

Fundusz wspiera współpracę krajów z
Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech,
Węgier, Polski i Słowacji oraz Ukrainy i
integrację tych państw z Unią Europejską,
z położeniem nacisku na cztery aspekty:
innowacyjność, wymiar regionalny,
młodzież, zrównoważony rozwój.
Obszary wsparcia
Każdy projekt powinien być związany z
jednym lub dwoma obszarami
tematycznymi programu:

Kultura i wspólna tożsamość

Edukacja i budowanie
potencjału

Środowisko

Wartości demokratyczne,
media

Polityka publiczna i partnerstwa
instytucjonalne

Wymiany naukowe i
współpraca badawcza

Rozwój lokalny,
przedsiębiorczość, turystyka

Rozwój społeczny

Autor tekstu i zdjęć: Robert Piechocki
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Wydarzenia w GPZB:

„Ogród Żywych Płotów” w Smolniku otwarty !!
Bezchmurne, błękitne, bieszczadzkie niebo, bajecznie kolorowe lasy dookoła, to sceneria w której
19 października otwarto kolejną inicjatywę składającą się na projekt pt.”Ekomuzea Karpackie - Partnerstwo dla
Ekorozwoju” finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i realizowany
przez Fundację Bieszczadzką oraz w tym przypadku grupę społeczną pod dowództwem Piotra Sury. Celem
inicjatywy „Ogród Żywych Płotów „ w Smolniku jest wskazanie właściwych kierunków w tematyce
wykorzystywania żywopłotów jako naturalnych elementów architektury krajobrazu i ogrodów przydomowych
oraz uświadomienie odbiorcom sensu i celowości wykorzystywania rodzimych gatunków roślin, występujących
na danym terenie i kojarzonych z otaczającym nas środowiskiem naturalnym. To co zrobiono w Smolniku
powinno zainteresować wszystkich, którzy planują naturalne ogrodzenie a nie wiedzą do końca jak to zrobić.
"Ogród żywych płotów" jest typową inicjatywą edukacyjną w ramach, której zaprojektowano, skomponowano
pod względem gatunkowym i obsadzono kilku rodzajów żywopłotów a także stworzono dwa rozwiązania
pełniące rolę „żywych ogrodzeń”. W Smolniku powstały konkretne propozycje żywopłotów:


Żywopłot naturalny, mieszany, swobodny wysoki, ( do 8 m wys.) który tworzą: modrzew, cis, sosna,
robinia akacjowa, jawor, klon, olsza, brzoza, grab, buk, leszczyna, głóg, jabłoń, grusza, czereśnia,
czeremcha, wierzba, topola osika, lipa, wiąz górski, jarząb, dąb, jesion, świdośliwa, chmiel, wiciokrzew.
 Żywopłot naturalny, mieszany, swobodny średniowysoki o docelowej maksymalnej wysokości 4,0m.
Gatunki wykorzystane przy tworzeniu tego żywopłotu to: cis, sosna, jałowiec, leszczyna, głóg, kalina,
jarząb, derenie, klon polny, świdośliwa, pęcherznica, dzika róża, ognik, trzmielina, bzy, tawuła, ligustr,
suchodrzew, śliwa tarnina, kruszyna, wierzba, chmiel, wiciokrzew.
 Żywopłot naturalny, mieszany, swobodny niski o docelowej maksymalnej wysokości 1,5 m. Gatunki
wykorzystane przy tworzeniu tego żywopłotu to: jałowiec, kosodrzewina, dzika róża, ognik, pigwowiec,
tawuła, porzeczka alpejska, dziki agrest, suchodrzew, malina, jeżyna, pięciornik, berberys, irga.
 „Murek irlandzki” zbudowany w formie suchego muru naturalnego z piaskowca bieszczadzkiego i
obsadzony gatunkami płożącymi, pnącymi i bylinami
 Pleciony płot grabowy
Każdy z „płotów” uzupełniony jest
tablicą
opisującą
jego
skład
gatunkowy,
całość
wyposażono
ponadto
w
8
sztuk
ławek
drewnianych
z
oparciami
przeznaczonych dla odwiedzających,
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Projekty muszą obejmować co najmniej
trzy podmioty z trzech różnych krajów
V4. Na stronie Funduszu znajduje się
również wyszukiwarka partnerów.
Granty Wyszehradzkie nie maja
określonego górnego pułapu
dofinansowania, jednak w schemacie
Małych Grantów średnia dotacja wynosi
około 13 000 EUR, a w Grantach
Standardowych to 20 000 EUR. Grant
wypłacany jest w transzach.
Wnioski o dofinansowanie projektów
mogą składać organizacje i osoby
fizyczne. Preferowane są organizacje
pozarządowe, społeczne, władze lokalne,
gminne. Akceptowane są też wnioski od
szkół publicznych, uniwersytetów,
instytutów badawczych i - ogólnie instytucji publicznych.
Najbliższy termin składania wniosków: 1
grudnia.
Przewodnik po programie:
http://visegradfund.org/grants/grantguidelines/

Więcej informacji:
http://visegradfund.org/grants/

Wydarzenia w GPZB:

„Ogród Żywych Płotów” w Smolniku otwarty !! cd..
Szczegółowo o powstałym „ogrodzie”, o korzyści ach płynących z wykorzystania rodzimych gatunków roślin
oraz o innych inicjatywach składających się na projekt Ekomuzea Karpackie - Partnerstwo dla Ekorozwoju”
mówili podczas otwarcia Piotr Sura –lokalny lider inicjatywy i Bogusław Pyzocha- prezes Fundacji Bieszczadzkiej
i koordynator projektu.

Podkarpacki Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej
Projekt „Podkarpacki Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej” jest realizowany
przez Podkarpacki Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej prowadzony przez
Podkarpacką Agencję Konsultingowo
Doradczą Spółka z o.o. wraz z partnerami:
Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego
oraz Tarnobrzeską Agencję Rozwoju
Regionalnego S.A.

Cel główny projektu:
Celem głównym projektu jest udzielenie
kompleksowego wsparcia osobom oraz
podmiotom ekonomii społecznej w
działaniach mających na celu utworzenie,
co najmniej 202 miejsc pracy w nowych
oraz istniejących przedsiębiorstwach
społecznych oraz działania mające na celu
ich stabilizację na rynku pracy za pomocą
specjalnie dobranych narzędzi.

Oprócz doznań estetycznych związanych z „ogrodem” i otaczającą bieszczadzka przyrodą, uczestników
spotkania
czekały
doznania
smakowesłodki
poczęstunek
przygotowany
przez
panie
z KGW i Rady Sołeckiej.

Autor tekstu Lucyna Sobańska
Autor zdjęć: Piotr Sura
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Projekt współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
RPO Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja
społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju
sektora ekonomii społecznej w regionie, na
podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z
Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim
Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Wydarzenia w GPZB:

Obszar realizacji Projektu to: miasto
Krosno, powiat jasielski, krośnieński,
sanocki, brzozowski, leski, bieszczadzki.
Dopuszcza się możliwość udziału do 20%
uczestników/czek projektu
(osób
fizycznych i osób prawnych) spoza
obszaru realizacji Projektu.

Wieści z Polany
Dzień Nauczyciela w naszej szkole.
3 października świętowaliśmy Dzień Edukacji
Narodowej. Po uroczystej mszy świętej, którą
celebrował ks .Dyr..Jarosław Wnuk udaliśmy się
do Świetlicy Wiejskiej. Czekało tam na nas
przepyszne
śniadanie
(pierogi
ruskie
przygotowane przez rodziców) oraz domowe
ciasta. Po takiej uczcie odbyły się występy
najmłodszych
naszych
uczniów,
oraz
pasowanie ich na przedszkolaka. Następnie coś
na wesoło, czyli akademia przygotowana przez
kl.IV.
Na
koniec
uczniowie
wręczyli
nauczycielom
własnoręcznie
wykonane
upominki.
tekst: Dominika Podstawska
fot.:Hanna Myślińska

W ramach projektu, do 2019 roku
zaplanowano szereg działań mających na
celu rozwój i wzmocnienie ekonomii
społecznej na terenie województwa
podkarpackiego poprzez:
1. Usługi informacyjne o sektorze
ekonomii społecznej, ofercie wsparcia,
stanie
ekonomii
społecznej
w
województwie podkarpackim,
2. Usługi animacyjne w zakresie rozwoju
ekonomii społecznej

18.10.2017r. gościliśmy w naszej Parafii
ks. radcę Tadeusza Rozmusa.
Podczas spotkania na porannym słówku, ks. Dyr.
Jarosław Wnuk przywitał naszego Gościa i wręczył
pamiątkowe prezenty w postaci serca (zrobionego
z kawy przez uczniów), oraz lampionu(zrobionego z okazji
170-lecia istnienia szkolnictwa w Polanie). Po wspólnej
modlitwie, ks. T. Rozmus opowiedział nam o swojej
posłudze, którą pełni w Europie Środkowo-Północnej.
Następnie odbyło się spotkanie z nauczycielami
i rodzicami, a wieczorem wspólna msza św.
Była to bardzo przejmująca i wzruszająca
wizytacja, za którą z całego serca DZIĘKUJEMY!!!
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3. Usługi inkubacyjne – służące nabyciu
wiedzy i umiejętności potrzebnych do
założenia, prowadzenia i rozwijania
Podmiotów Ekonomii Społecznej lub
Przedsiębiorstw Społecznych
4) Wsparcie finansowe - (dotacje oraz
wsparcie
pomostowe)
–
zadanie
obejmujące
przyznanie
wsparcia
finansowego (dotacji) na utworzenie
miejsca pracy w nowych i istniejących PS
lub
w
PES,
pod
warunkiem
przekształcenia ich w PS oraz finansowe
wsparcie pomostowe przyznawane na
okres maksymalnie 12 miesięcy,

Wieści z Polany cd..
Jubileusz 25 lecia kapłaństwa księdza Stanisława Lasaka

5) Usługi biznesowe dla
przedsiębiorstw społecznych

W niedzielę 24 września w Polanie obchodziliśmy 25 lecie kapłaństwa naszego byłego proboszcza
księdza Stanisława Lasaka, którego 8 lat temu żegnaliśmy z wielkim smutkiem gdy został odwołany z naszej
parafii. To miłe że właśnie z nami chciał świętować ten piękny jubileusz. W organizację jak zwykle zaangażowało
się
wielu
parafian
dzięki
czemu
cała
uroczystość
przebiegła
bez
zarzutu.
Podczas Mszy św. jedno czytanie czytała nauczycielka Hanna Myślińska, a dary do ołtarza przynieśli parafianie,
przedstawiciele Rady Parafialnej i strażacy. O piękny wystrój zadbała Anna Dziubeła a o oprawę muzyczną chór
parafialny. W modlitwie wiernych modliliśmy się także za księdza Jarosława Wnuka oraz księdza Damiana
Kempę, którzy również niedawno obchodzili jubileusz 25 lecia kapłaństwa. Na koniec wysłuchaliśmy pięknej
przemowy pana profesora Teofila Wojciechowskiego przyjaciela ks. Lasaka i autora monografii o Polanie. Pan
profesor mówiąc o powołaniu ks. Stanisława przypomniał biblijnego Samuela i Mojżesza. I powiedział że oni też
usłyszeli głos Pana za którym poszli. Za tym głosem poszedł również ksiądz jubilat. Najpierw do seminarium
duchownego, potem były święcenia i praca w placówkach salezjańskich: Skawa, Kraków, Przemyśl Lipowica i
w końcu Polana gdzie objął parafię po raz pierwszy jako proboszcz i to w dramatycznych okolicznościach po
nagłej śmierci swego wspaniałego poprzednika księdza Józefa Talika. To nie było łatwe zadanie ale podołał mu
bardzo dobrze. Kontynuował zatem dzieła poprzedniego proboszcza – budowa świątyni, rozwinął turystykę
religijną w Domu Młodzieżowym im. św. Jana Bosko. To nie wystarczało pracował fizycznie także przy remoncie
szkoły (to ksiądz Stanisław wpadł na pomysł aby szkołę zamykaną przez gminę przejęli Salezjanie i tak też się
stało) ale chciał też wybudować Zakład Wychowawczy coś na wzór Konwiktu Jezuitów w Chyrowie. Pozyskał
ziemię, zdobył architektoniczną koncepcję ale został wówczas odwołany. W 2009 roku w polańskim kościele
żegnał go nieżyjący już dziekan ks. Andrzej Majewski. Powiedział wtedy o jego miłosierdziu dla najuboższych
parafian.Najważniejsze jest nie tyle samo dzieło tylko ile serca i miłości się w nie wkłada - chyba to jego dewiza
za święta Teresą z Kalkuty matką ubogich. I dalej pan Teofil zwrócił się do młodzieży aby po usłyszeniu Bożego
głosu w sercu nie zatwardzali go lecz odpowiedzieli: tak. Ostatnie słowo skierował do jubilata życząc wielu lat w
zdrowiu, błogosławieństwa Bożego, uśmiechu, którym będzie mógł przyciągać ludzi w duchu św. Jana Bosko.

6. Usługi
edukacyjne
– usługi
polegające na pozyskaniu lub
uzupełnieniu
wiedzy
wśród
uczestników projektu
7. Usługi wsparcia PES/PS - usługi
przeznaczone
dla
Podmiotów
Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw
Społecznych
Podkarpacki Ośrodek Wspierania
Ekonomii Społecznej
Biuro Jasło
ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło
tel./fax 13 44 675 62, e-mail:
powes@pakd.pl
Biuro Ustrzyki Dolne
ul. 1 Maja 16, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel. 13 469 7297,
e-mail:
i.gratkowska@fundacjatarnowskiego.
pl
Więcej informacji na stronie
internetowej: www.pakd.pl
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Jubileusz 25 lecia kapłaństwa księdza Stanisława Lasaka cd..
Po przemówieniu pana profesora przedstawiciele parafii Danuta Maj i Witold Smoleński wręczyli kwiaty oraz
prezent. Po nich oddano głos jubilatowi który mówił że wspominał księdza Talika w każdej Mszy świętej jako
księdza bardzo oddanego Polanie. Jubilatowi Polana stała się tak samo umiłowana jak dla jego wielkiego
poprzednika. Specjalne podziękowanie za przybycie na jubileusz skierował do swoich przyjaciół – do pana
profesora Teofila Wojciechowskiego przypominając że dzięki niemu żadna miejscowość na Podkarpaciu prócz
Polany nie ma tak wspaniale opracowanej monografii, oraz do państwa Bocheńskich z Rzeszowa którzy
przyjaźnili się także z księdzem Talikiem. Podziękowania popłynęły również w kierunku ks. proboszcza
Stanisława Gołyźniaka za dobrą współpracę oraz jego współbraci ks. Jarosława Wnuka i ks. Damiana Kempy,
chóru parafialnego i pani Marii Faran która ułożyła okolicznościową piosenkę na melodię „Życzymy, życzymy”,
i do strażaków oraz wszystkich za wystrój i zaangażowanie w przygotowanie uroczystości. Nasz były proboszcz
życzył nam także aby parafia kontynuowała wielkie dzieła, aby odbywały się wydarzenia kulturalne jednoczące
ludzi i aby zawsze panowała tu rodzinna atmosfera.
Dalsze świętowanie odbywało się pod wiatą koło plebanii gdzie parafianie przygotowali zgodnie
z życzeniem jubilata grill. Ach czegóż tam nie było: kaszanka, szaszłyki, karkówka i inne mięsa, pyszne sałatki,
ciasta. Pisząca te słowa pokazała zdjęcia z dziewięcioletniego pasterzowania ks. Lasaka w Polanie oraz
przeczytała mowę którą żegnaliśmy księdza w roku 2009 i ułożony przez siebie wierszyk opisujący działalność
księdza Stanisława w Polanie, jego zalety a także przypominający o kluczu do Polany który sołtys wręczył mu na
pożegnalnym pikniku z zachętą jak najczęstszego odwiedzania swojej byłej parafii.
Polana nie byłaby Polaną gdyby tak miłe spotkanie przy grillu nie odbyło się przy muzyce na żywo i wspólnych
śpiewach. Przy dźwiękach gitary (Anna Stępniewska, Stanisław Myśliński, Jan Podraza) oraz akordeonu
(Bogusław Borzęcki) śpiewaliśmy wraz z księdzem Lasakiem min. jego ulubione: „ o cho cho ale fajnie ale fajnie
… tutaj jest. I tak właśnie było fajnie, ciepło, wesoło, rodzinnie.
Księdzu jubilatowi życzymy błogosławieństwa Bożego na dalsze lata posługi kapłańskiej, dużo sił,
zdrowia, uśmiechu i wszystkiego co najlepsze. I aby zawsze wracał do swojej pierwszej parafii z tym samym
entuzjazmem z jakim my na niego czekamy.
Autor tekstu i zdjęć : Karolina Smoleńska
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Wydarzenia w GPZB:

Otwarcie „Arboretum Przyszkolnego w Lutowiskach” i „Owadziego Śródmieścia –
makiety układu urbanistycznego XIX wiecznych rynków miasteczka Lutowiska w
formie osiedla dla owadów”
O tak pięknej wczesnojesiennej scenerii realizatorzy inicjatyw : „Arboretum Przyszkolne w Lutowiskach” i
„Owadzie Śródmieście – makieta układu urbanistycznego XIX wiecznych rynków miasteczka Lutowiska w formie
osiedla dla owadów” planując ich otwarcie mogli tylko marzyć. Tymczasem w Lutowiskach 28 września te
marzenia stały się faktem.
Otwarcie powyższych inicjatyw nastąpiło z udziałem lokalnych władz gminnych, Komendanta Placówki Straży
Granicznej w Czarnej, mieszkańców Lutowisk i gminy , grona pedagogicznego , uczniów i rodziców Zespołu
szkół Publicznych w Lutowiskach. Zebrani w Chacie Floriana mogli obejrzeć program artystyczny w wykonaniu
najmłodszych uczniów-inscenizacja o zanieczyszczeniach środowiska i zagrożeniach czyhających na zwierzęta
oraz popisy taneczne i wokalne uczniów starszych. Prezentację multimedialną o działaniach zrealizowanych w
projekcie „Ekomuzea Karpackie- Partnerstwo dla Ekorozwoju” przedstawił jego koordynator i prezes Fundacji
Bieszczadzkiej Bogusław Pyzocha.
Po części oficjalnej
nastąpiło uroczyste otwarcie odnowionego
przyszkolnego Arboretum. Przewodniczący poszczególnych klas odebrali z rąk dyrektora szkoły Akty Nadania
Opieki nad Arboretum. Każda klasa będzie się opiekować innym jego elementem. Następnie wszyscy przeszli
na plac obok kościoła w Lutowiskach , gdzie zaplanowano otwarcie drugiej z inicjatyw : „Owadziego
Śródmieścia…”. 74 miniatury domów z dziewiętnastowiecznych Lutowisk, ustawionych zgodnie z mapą
katastralną z tamtego okresu naprawdę robią wrażenie. Niezwykle ważnym uzupełnieniem makiety jest
tablica informacyjna, pełna istotnych treści historycznych i współczesnych. O roli domków w charakterze
owadzich hoteli opowiedział wykonawca miniatur i lider całej inicjatywy Grzegorz Zubel. Piękny fragment
„Sklepów cynamonowych” Bruno Schulza opisujący rynek w Lutowiskach odczytała jedna z uczennic. Zarówno
Arboretum jak i „Owadzie śródmieście…..” staną się kolejnymi atrakcjami turystycznym na szlaku ekomuzeum
„Trzy kultury”
Obie otwarte inicjatywy są częścią
projektu „Ekomuzea Karpackie Partnerstwo dla Ekorozwoju
realizowanego przez Fundację
Bieszczadzką
ze
środków
NFOŚiGWw ramach programu
„Międzydziedzinowe wzmocnienie
działań społeczności lokalnych dla
zrównoważonego rozwoju”.

Autor tekstu: Lucyna Sobańska, autor zdjęć: Mirosław Piela
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Marka Vichy rozpoczyna
program „Siła Kobiet”
Vichy uruchamia program społeczny
na rzecz siły kobiet i organizacji
pożytku publicznego, którym liderują.
Warunkiem przyjęcia do programu
jest to, by aplikująca organizacja
powstała z inicjatywy kobiet i nadal
była przez nie zarządzana.
Szczegółowy regulamin programu
można znaleźć
na www.poczujswojasile.pl.
O PROGRAMIE SPOLECZNYM „SIŁA
KOBIET”
Do programu „Siła Kobiet” Vichy
zaprasza wszystkie organizacje
pożytku publicznego, które zostały
założone lub współzałożone przez
kobiety i które nadal są przez kobiety
zarządzane. W ramach programu
zostaną przyznane dotacje i
mikrodotacje na realizację celów
statutowych. 15 wybranych przez jury
programu organizacji otrzyma po
2000 zł. Dodatkowo trzy spośród nich
otrzymają dotacje w wysokości
20 000 zł.

Wydarzenia w GPZB:

Witam Serdecznie,
Młodzież z wizytą w Radio Rzeszów
Jednym z działań w ramach projektu „Polski dziki Zachód"- historie mieszkańców Bieszczad oczami młodych
dziennikarzy obywatelskich” była wizyta studyjna naszej młodzieżowej projektowej grupy w redakcji Radia
Rzeszów. Jadąc tam, wiedzieliśmy, że będziemy uczestnikami audycji na żywo, że poznamy pracę radia od tzw
„podszewki” i że spotkamy się z dziennikarzami radiowcami i innymi osobami pracującymi przy przygotowaniu
audycji. Mieliśmy też w planie kolejne warsztaty dziennikarskie, podczas których dowiemy się w jaki sposób
materiał nagrany podczas wywiadów z osobami przesiedlonymi w Akcji HT-51 przekształcić w formę pisaną.
Wyjazd spełnił wszystkie nasze oczekiwania- radio to wyjątkowo ciekawa instytucja. Redaktorzy w otoczeniu
najnowocześniejszych sprzętów: konsoli, komputerów, mikrofonów, głosników itp. opowiadali nam o swojej
pracy. Naszą 15-to osobową grupą zainteresował się reżyser aktualnie realizowanego w Radio Rzeszów
słuchowiska radiowego opartego na „Weselu” St. Wyspiańskiego. Zostaliśmy zaangażowani do scen
zbiorowych, nagralismy głosy tańców, przechodzenia, szeptanych rozmów. Było to dla nas niezwykłe, nowe
doświadczenie. Po odbytych warsztatach z redaktorami Bernadettą Szczyptą i Rafałem Potockim nikt z nas nie
powinien mieć problemu z opracowaniem przeprowadzonego wcześniej wywiadu. Zwieńczeniem dnia w radiu
była audycja radiowa z naszym udziałem. Tytuł audycji to „Świat Młodych” a dziennikarzem prowadzącym była
Bernadetta Szczypta. Rozmawialiśmy o projekcie, dzieliliśmy się wrażeniami ze spotkań z osobami
przesiedlonymi, mówiliśmy dużo o akcji HT. 40 minut audycji przeleciało jak z bicza trzasł. Dumni ze siebie
i pełni wrażeń wracaliśmy do domu.

W związku z kontynuacją
projektu dostaw oprogramowania dla
jednostek niedochodowych, Fundacji i
Stowarzyszeń informujemy iż w 2017
roku możliwe jest uzyskanie na
preferencyjnych warunkach,
programów dla jednostek sektora
OPP.
Przykładowe programy:
1. Microsoft Office 2016 STD PLwieczystypakietbiurowy Office, zawiera:
Word, Excel, PowerPoin i Outlook 259
złnetto.

2. Office 2016, 2013 PROF PLpakietbiurowyOffice, zawiera: Word,
Excel, PowerPoint i Outlook oraz
OneNote, Access i Publisher cena329
złnettoszt.

3. Corel Draw GS X8 PL- najnowszy,
pełen profesjonalny program graficzny
469 zł netto.

4. Windows 10 PRO, 7 PRO PL uaktualnienie do dowolnej wersji Win
PRO 299 zł netto szt.

Zespół Młodych Dziennikarzy Obywatelskich, zdjęcia: Lucyna Sobańska
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Wydarzenia w GPZB:

„Czatownia pod Otrytem” otwarta !!!
Lutowiska mają szczęście do pogody. Również otwarciu ”Czatowni pod Otrytem „ kolejnej inicjatywy
w projekcie „Ekomuzea Karpackie-Partnerstwo dla Ekorozwoju” towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda, która
w połączeniu z kolorowymi o tej porze roku drzewami stworzyła scenerię o jakiej można tylko marzyć. Zanim
jednak doszło do oficjalnego otwarcia czatowni, przybyli goście spotkali się w Ośrodku Informacji i Edukacji
Turystycznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Lutowiskach gdzie odbyła się część edukacyjna. Zebranych
przywitał prezes Fundacji Bieszczadzkiej Bogusław Pyzocha, przedstawił prezentację obrazującą cele oraz
wszystkie inicjatywy jakie zostały i jeszcze będą zrealizowane w ramach projektu. Ponieważ spotkanie dotyczyło
czatowni- miejsca obserwacji zwierząt-mieliśmy okazję zobaczyć również przygotowaną przez B. Pyzochę
prezentację nt. rodzajów i funkcji obiektów do obserwacji przyrody. W dalszej części spotkania swoje dwie
diaporamy poświęcone florze i faunie Bieszczad przedstawił fotografik Mariusz Strusiewicz. Pełni wrażeń
artystycznych jakich dostarczyły obrazy-fotografie pana Mariusza uczestnicy spotkania udali się najpierw
samochodami potem pieszo pod Otryt, w miejsce, w którym postawiona została czatownia. Uroczystego
przecięcia „wstęgi” dokonał wójt Lutowisk Krzysztof Mróz. Wszyscy też zwiedzili czatownię, z której z racji
wyposażenia będzie można korzystać przez cały rok. Jest to obiekt ogólnodostępny, wyposażony w podjazd
dla osób niepełnosprawnych. Gros uczestniczących w spotkaniu stanowili fotograficy, dlatego ich uwagi,
opinie i pochwały były dla nas realizatorów działania bardzo ważne . Wszystkim, którzy skorzystali
z zaproszenia Fundacji Bieszczadzkiej serdecznie dziękujemy a tym którzy będą korzystać z oferty bezkrwawych
łowów życzymy aby pod czatownię podchodziły wszystkie dziko żyjące bieszczadzkie zwierzęta i w efekcie
wspaniałych zdjęć. Czatownia to kolejny obiekt powstały na terenie Bieszczadów w ramach projektu „Ekomuzea
Karpackie-Partnerstwo dla Ekorozwoju” sfinansowany ze środków NFOŚiGW.

5. ESET EndpointAntivirus NOD32 client najłagodniejszy, skuteczny
antywirus 245 zł netto 5 stanowisk.
(najlepszy antywirus la administracji łagodny, nie spowalnia pracy i skuteczny
w ochronie ! )
6. ADOBE Photoshop 15 Elements PL obróbka fotografii cyfrowej 269 zł netto
szt !
W przypadku pytań odnośnie dowolnego
oprogramowania zapraszam do
kontaktu, mailem licencje@corsoft.pl ,
telefonicznie pod nr.(022) 769 76 15,
0510 037 762 oraz na stronie
internetowej.
Pozdrawiam.
Corsoft Oprogramowanie
Specjalista ds.oprogramowania
Andrzej Korzeniewski

ul.Trzykrotki 6
04-727 Warszawa
Nip.952-176-05-11, Regon 141347243
tel/fax 022 7697615 mob.0510 037 762
Autor tekstu Lucyna Sobańska, autor zdjęć: Mariusz Strusiewicz
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Wydarzenia w GPZB:

Projekt „Odkrywamy nasze artystyczne dusze” podsumowany!!
Oj dzieje się w Brzegach Dolnych, projekt za projektem, działanie za działaniem. Właśnie podsumowano projekt
Działaj Lokalnie „Odkrywamy nasze artystyczne dusze”, którego realizatorem było Stowarzyszenie „Homo
Homini”. Koordynatorem projektu była Elżbieta Włodarczyk, która opowiedziała o realizowanym projekcie
i podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w projektowe działania. Podsumowanie było okazją do
spotkania realizatorów, uczestników projektu, mieszkańców Brzegów i przyjaciół z okolicy. Miało charakter
muzycznego spotkania jako że odbyły się w trakcie warsztaty muzyczne prowadzone przez Tomasza Grzebienia.
Do prezentacji śpiewanych tekstów wykorzystano zakupiony z dotacji rzutnik. Uczestników warsztatów
wspierał muzycznie zespół „Echo Ustrzyk” z Klub Seniora „Sami Swoi”. Ważną częścią podsumowania były
wystawy prac powstałych podczas projektowych warsztatów rękodzielniczych. Pokazano ozdoby świątecznewarsztat prowadziła Sławomira Ogrodnik, prace robione szydełkiem- Olga Gibała, szkatułki drewniane- warsztat
prowadził Eugeniusz Olech. Dopełnieniem była wystawa fotograficzna „Fauna i flora bieszczadzka” autorstwa
Henryka Gosztyły oraz Agnieszki Bury. Nie zapomniano również o czymś dla ciała, goście mogli smakować
różności kulinarnych przygotowanych przez panie z Brzegów. Spotkanie zakończono zabawą taneczną w rytm
melodii zagranych przez Zespół FAMA

Autor tekstu Renata Kapuścińska-Frankowska, autor zdjęć: Teofil Uszak
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Ważne linki:
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 1-go Maja 16,
38-700 Ustrzyki Dolne tel.:
+48 (13) 469 72 97
www.fundacjabieszczadzka.org

Wydarzenia w GPZB:

Ustrzyccy grzybiarze na start !!
Grzybiarzy w Bieszczadach nie brakuje a i grzyby w tym roku obrodziły nad podziw. Tym
bardzie były szanse na to, że tegoroczne „Święto Rydza” w Ustrzykach Dolnych realizowane
pod hasłem „Lepszy rydz niż nic...będzie znakomitą okazją do rywalizacji i zabawy.
Organizatorem cyklicznej już imprezy jest Stowarzyszenie Stolica Bieszczad zrzeszające
lokalnych przedsiębiorców, których działalność w dużej mierze skierowana jest do turystów
odwiedzających nasz region. Dwie ekipy grzybiarzy pod opieką znawców lasu wyruszyły w
dwa różne rejony. Po paru godzinach wrócili z koszami pełnymi grzybów: różowiutkich
rydzów, prawdziwków, podgrzybków. W międzyczasie na ustrzyckim rynku rozstawiono
stoiska na których lokalni restauratorzy serwowali grzybowe pyszności. Był bigos z rydzami,
wątróbka z rydzami, pyszne grzybowe sosy i inne kulinarne cudeńka. Jak przystało na
konkurs wybrano grzybiarza roku 2017, została nim Sylwia Janczak , która uzbierała ponad
17 kg rydzów . Były jeszcze konkursy na najlepszą potrawę z grzybów, konkursy dla dzieci,
degustacja smażonych zebranych rydzów, atrakcje muzyczne. Święto było też okazją do
zaprezentowania nowej atrakcji turystycznej Ustrzyk Dolnych: ścieżki przyrodniczej "U
Źródeł Strwiąża" powstałej w ramach projektu: „Ekomuzea Karpackie- Partnerstwo dla
Ekorozwoju” sfinansowanego ze środków NFOŚiGW.

Autor tekst: Lucyna Sobańska, autor zdjęć: Marian Mazurkiewicz
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