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SPISTREŚCI:

1. Wydarzenia w GPZB:





Piknik w Polanie w relacji Jana Statucha
Poświęcenie pamiątkowego krzyża na cmentarzu i cerkwisku nieistniejącej wsi Łuh.
I Bieszczadzkie Święto Chmielu.
„Klaps rujnuje, czułość buduje” projekt Stowarzyszenia „Bieszczadzka Przestrzeń Kulturowa”

2. Sami o sobie:
 Rozdanie certyfikatów GoToCarpathia
 Projekt „Turystyka bez granic – wzmocnienie współpracy transgranicznej w turystyce w oparciu
o zrównoważony rozwój środowiska. zakończony
 Lista przyznanych certyfikatów GoToCarpathia

3. Konkursy dotacyjne i szkolenia
4. Ważne linki

Zapraszamy do lektury kolejnego
numeru Biuletynu Informacyjnego Grupy
Partnerskiej „Zielone Bieszczady” , który z
racji tego, że obejmuje dwa miesiące;
sierpieo i wrzesieo ma też dwukrotnie
większą objętośd. Pragniemy zwrócid uwagę
Paostwa na artykuł o przyznanych
certyfikatach GoToCarpathia a szczególnie na
listę obiektów, które takie certyfikaty
otrzymały.
Dziękujemy Wszystkim za nadesłane
materiały.

Wydarzenia w GPZB:
PIKNIK W POLANIE W RELACJI JANA STATUCHA
Polana 2011 – V-ty Piknik Rodzinny w tej małej wiosce (80 domów ponad 300 mieszkaoców), szkoła,
przedszkole, piękna cerkiew, kościół, wyremontowana świetlica , dwa boiska), ale tak jak powiedziałem na
scenie „mała ale bardzo bogata, bo ma przyjaciół ...”.
Tak jak 5-ęd lat temu na hasło Polana przyjechali by bawid się z nami, jednocześnie dorzucid swoją cegiełkę dla
tych kochanych Dzieci Polany, nie straszna im była pogoda (deszcz, chłód). Dla nas był to kolejny przystanek
„Tak Dla Transplantacji”. Tomek z Pawłem jechali pond 10 godzin, tyle samo Ala, Ilona, Grzesio Gross itd.
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Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej

Wydarzenia w GPZB:
Pospolite ruszenie na wsi trwało od dłuższego czasu. Pieczenie ciast, przygotowanie dao (pierogi, bigos,
smalec), porządkowanie boiska, plakaty, konserwacja estrady(sam byłem świadkiem). Przyjechał Zdzisio
Zawilski, schorowany, kontuzjowany, jak byśmy biesiadowali w piątek bez Niego?.
Sandomierska wędlina, warzywa, owoce, napoje, ciepło bijące z ogniska i oczywiście Zdzisio, Jego dynamika i
harmoszka porwała nas do śpiewu i taoca. Nie zabrakło księdza Zenka, który w 2006 roku, jako dyrektor
tutejszej szkoły razem z mieszkaocami Polany i z nami „składakami” współorganizował ten historyczny I-szy
Piknik Rodzinny.
Dziś prowadzi największy Salezjaoski Zespół Szkół w Oświęcimiu, do którego tak jak obiecałem zajedziemy.
Cały piątek, w nocy i nad ranem w sobotę leje. Wstałem szybko pobiegłem na boisko, woda pod bramką, nasz
baner zerwany, jeden namiot w wodzie. Pomyślałem „dramat , tyle wysiłku, pracy i do tego jadą goście”.
Księdzu Proboszczowi i mnie chodzą po głowie różne myśli …”a może przenieśd imprezę do świetlicy? Nie,
koszty remontu MOGŁYBY KILKAKROTNIE PRZEWYŻSZYD DOCHÓD Z IMREZY „

Wraz z uroczymi mieszkankami (przygotowywały już od rana stoiska i estradę) przenieśliśmy duży namiot pod
estradę na wyższe miejsce. Po śniadaniu (razem, jak zawsze z ekipą Grzesia) przystąpiliśmy wszyscy do pracy.
Każdy dawał z siebie wszystko. Ognisko po wiatą ogrzewało zmarzniętych i tak na okrągło.
Przyjechała Kapela Krasnobrodzka, Zygmunt z Markowej z nieodłącznym specjałem (potężne wiejskie chleby do
smalcu i ogórków małosolnych), Zespół SPOOD z Rzeszowa.
Punktualnie o 13:00 Karolina przywitała gości (główny reżyser tegorocznego Pikniku) potem parę ciepłych słów
ze strony FŚCCS w Zabrzu i sakramentalne słowa Sołtysa (muzyka, kabareciarza) ” V-ty Piknik Rodzinny uważam
za otwarty ” dały sygnał Kapeli, która tak jak zawsze i w tym roku zaczęła wszystkich bawid.
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KONKURSY DOTACYJNE
I SZKOLENIA

V edycja programu społecznego AXA
„Wspieramy Mamy”
Czas dla Mam! Rozpoczęto nabór wniosków
do V edycji programu AXA „Wspieramy
Mamy”.
Już po raz piąty organizacje
pozarządowe i grupy nieformalne z całej
Polski, mogą składad wnioski do programu
AXA
„Wspieramy
Mamy”.
Założenie
programu jest takie, aby składane projekty,
miały na celu wsparcie kobiet znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej, matek
cieszących się macierzyostwem, ale również
borykających się z trudnościami w
codziennym życiu.
W programie AXA „Wspieramy
Mamy”, organizacje mogą ubiegad się o
dofinansowanie w wysokości do 13 000
złotych. Wnioski zakładające wsparcie mam
można składad od 21 września do 28
października 2011 r. Złożone wnioski zostaną
poddane ocenie Komisji Konkursowej oraz
głosowaniu pracowników Grupy AXA.
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do
6 grudnia 2011 r.

Projekty mogą mieć zasięg lokalny,
regionalny lub ogólnopolski, czas
realizacji projektów, musi być
zaplanowany od 1 lutego do 31

Wydarzenia w GPZB:
Następnie 45 minutowy koncert Zdzisia Zawilskiego (oprowadzał nas po uliczkach Lwowa, a Jego wyśpiewana
dramatyczna historia wzruszała wielokrotnie słuchaczy).
Przecudne występy przedszkolaków, mieszanka taneczna tutejszych dzieci, Kabaret, zdolny Dawid, rockowy
koncert zespołu SPOOD, śpiewanie młodzieży biwakującej w stadninie koni huculskich „Tabun”, której
właściciele tradycyjnie dali wszystko z siebie dla tak pięknej imprezy.
Udało się na boisku wszystko, byli goście, wspaniała zabawa. Panie dały popis swoich umiejętności,
różnorodnośd ciast (najbardziej zachwycali się goście babką ziemniaczaną na gorąco polaną sosami), bigos,
kiełbaski, pierogi , gry i loterie, wyroby pamiątkarskie. Pokazały się nawet szklanki i inne gadżety z napisem Vpiknik rodzinny w Polanie.

Projekty mogą mied zasięg lokalny,
regionalny lub ogólnopolski, czas realizacji
projektów, musi byd zaplanowany od 1
lutego do 31 lipca 2012 r.
Więcej informacji o programie AXA
„Wspieramy Mamy” i naborze wniosków
mogą paostwo uzyskad u Renaty AderekZielioskiej:

r.aderekzielinska@inwestycjespoleczne.pl,
nr tel.: 503 110 220
oraz na stronie internetowej
www.wspieramymamy.pl

Oczywiście nasze skromne stoisko. Chłopcy szaleli, wszyscy mieli na piersiach serduszka, Paweł podrywał
dziewczyny i zbierał adresy .Niestety nie wszyscy mogli się bawid w pięknej odremontowanej świetlicy.
Wspaniała muzyka, atmosfera do rana. Tomek już o 20:30 wyjechał z Pawłem by po całonocnej podróży dotrzed
do Ozorkowa na 6-tą rano.
Zabrakło ciasta pierogów, zostało więcej chleba i bigosu. Nasze słodycze wielokrotnie trafiały do rąk do
wszystkich uczestników. Miałem możliwośd na scenie wracad do historii poprzednich pikników, dziękowad
wszystkim za ciężka pracę, która oprócz korzyści finansowych zawsze integruje środowisko i pokazuje ,że razem
można wszystko.
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Dzięki
programowi
AXA
„Wspieramy Mamy”, blisko tysiąc kobiet
z całej Polski otrzymało potrzebne
wsparcie, wzmocniło wiarę w swoje
możliwości oraz na nowo odkryło uroki
macierzyostwa.

Wydarzenia w GPZB:
Dlatego jeszcze raz dziękuję Mieszkaocom Polany, Księżom Salezjanom, ”składakom” i tym którzy od lat są
nami:
- Kapeli Krasnobrodzkiej i Burmistrzowi Krasnobrodu za sfinansowanie transportu, wyjątkowym gościom, którzy
przyjechali z Roztocza nie zapominając oczywiście o skromnych upominkach (Halinie Szymaoskiej –dyrektorowi
MOK w Łaszczowie, pani Alinie Kostrubiec – Dyrektorowi Szkoły Przy Sanatorium, pani Alicji Lewandowskiej).
- Zdzisiowi Zawilskiemu, za piękny koncert i to że kontuzjowany dał nam tyle radości jednocześnie wzbogacając
nasze spotkanie,
- Zespołowi SPOOD, zmarznięci musieli czekad na swoją kolejkę, przyjechali na własny koszt i obiecali że w
Rzeszowie też będą z nami podczas Nocnego Biegu,
- Rodzinie Trznadlów z Markowej k/Łaocuta, od 5 lat pieką dla Polany chleb, przywożąc wyroby Markowskie,
- Firmie: Kiljan i Megawita z Dwikóz k/ Sandomierza, Eko Mielec, Sylwestrowi Stępniowi, Albinowi Orawcowi, za
owoce warzywa, Leaf Media z Sandomierza za plakaty,
- Małgosi i Markowi z Warszawy(słodycze),
- Rodzinie Gimlów (firma logistyczna LIDIA z Opatówka k/Kalisza) za słodycze i przybory szkolne dla dzieci i
przedszkolaków w Polanie,
- Pawłowi Bachota i firmie HEDOM z Krosna za tysiące, tysiące oświadczeo woli,
- AK Koczoskiemu za pyszne wiejskie wędliny,
-Wszystkim składakom (młodzieży), doktor Małgosi, pielęgniarce Ilonie, PGNIG, Gazowniom: Sandomierskiej,
Rzeszowskiej i Kieleckiej, którzy są partnerem naszego programu,
-Proboszczowi i Dyrektorowi z Polany za noclegi, kucharkom przyjaciołom za serki, które pomagają utrzymad mi
dietę.
- Wójtowi Gminy Czarna Marcinowi Rogackiemu i Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
za zasponsorowanie orkiestry na zabawę.
Jestem dumny z najmłodszych składaków, którzy po całej Polsce wspierając „Tak Dla Transplantacji” walczą o
życie dla innych.
Wierzę, że inni beneficjenci transplantologii polskiej dołączą do tej pięknej ogólnokrajowej akcji.

Autor tekstu i zdjęd

Jan Statuch- wiceprezes Fundacji ŚCCS z Zabrza
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ZAPROSZENIE DO
UDZIAŁU W
III DOLNOŚLĄSKICH
DNIACH INNOWACJI

18 - 20 października 2011r., Wrocław,
Szczawno-Zdrój

Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego w ramach projektu pn.
"Rozwój, koordynacja, monitoring i
ewaluacja dolnośląskiego systemu
innowacji"
wraz z:
Wrocławskim Parkiem Technologicznym S.A.
z Wrocławia, Gminą Wrocław,
Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego
S.A. ze Szczawna Zdroju oraz Akademią
Sztuk Pięknych we Wrocławiu zapraszają do
uczestnictwa w serii spotkao i warsztatów.

Wydarzenia w GPZB:
POŚWIĘCENIE PAMIĄTKOWEGO KRZYŻA NA CMENTARZU I CERKWISKU NIEISTNIEJĄCEJ WSI
ŁUH.
20 sierpnia br. odbyło się uroczyste poświęcenie pamiątkowego krzyża na cmentarzu i cerkwisku nieistniejącej wsi
Łuh. W uroczystości wzięli udział byli mieszkaocy wsi oraz przedstawiciele mieszkaoców z Kalnicy i Wetliny.
Podczas uroczystości nabożeostwo żałobne (panahydę) odprawił oraz poświęcił krzyż ojciec dr Miron Michajliszyn
Proboszcz parafii grekokatolickiej w Rzeszowie.

Program oraz formularz
zgłoszeniowy:

http://www.innowacje.dolnyslask.pl/ind
ex.php?option=com_content&view=arti
cle&id=349:iii-dolnolskie-dniinnowacji&catid=79:aktualnewydarzenia&Itemid=73

Podczas uroczystości zabrali głos Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wetliny i Okolic, Aleksy Wójcik, Prezes
Stowarzyszenia Łemków „Beskydzke Zemljactwo” Jurij Markanycz oraz sołtys Wetliny Andrzej Łukaszczuk.
Inicjatywę upamiętnienia byłych mieszkaoców Łuha podjęły wspólnie oba nasze stowarzyszenia. Uroczystośd ta
rozpoczęła realizację projektu „Bieszczady odnalezione”. Nasz projekt uzyskał najwyższą notę w konkursie
grantowym organizowanym przez Fundację Bieszczadzką i został dofinansowany ze środków Programu „Działaj
Lokalnie VII” Polsko-Amerykaoskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w
Polsce” oraz Funduszu Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” utworzonego ze środków Gmin: Lutowiska,
Olszanica, Ustrzyki Dolne, Zagórz, Solina . W ramach projektu powstaną tablice informacyjne opisujące
cmentarze i cerkwiska oraz nieistniejące wsie Jaworzec, Łuh i Zawój położone wzdłuż jednej z najpiękniejszych
bieszczadzkich dolin – doliny Wetlinki.
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Przez trzy dni odbywad się będą wykłady
oraz warsztaty poświęcone promocji i
znaczeniu
innowacji
dla
poprawy
konkurencyjności
przedsiębiorstw,
gospodarki oraz całego Regionu, a także
inicjowania
współpracy
środowisk
naukowych z biznesem. Zorganizowana
zostanie również wystawa projektów
studentów ASP we Wrocławiu pn.: „Oswoid
miasto-człowiek, sztuka, architektura”.

Wydarzenia w GPZB:
Podczas uroczystości zabrali głos Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wetliny i Okolic, Aleksy Wójcik, Prezes
Stowarzyszenia Łemków „Beskydzke Zemljactwo” Jurij Markanycz oraz sołtys Wetliny Andrzej Łukaszczuk.

Dolnośląskie Dni Innowacji skierowane są
przede
wszystkim
do
dolnośląskich
przedsiębiorców,
instytucji
otoczenia
biznesu, młodych, kreatywnych osób które
rozpoczęły lub zamierzają rozpocząd własną
działalnośd gospodarczą oraz innych
jednostek bezpośrednio zaangażowanych w
tworzenie Regionalnego Systemu Innowacji.
Więcej informacji znajdą Paostwo na
stronie

www.innowacje.dolnyslask.pl

Inicjatywę upamiętnienia byłych mieszkaoców Łuha podjęły wspólnie oba nasze stowarzyszenia.

Udział we wszystkich
wydarzeniach w ramach
Dolnośląskich Dni Innowacji jest
bezpłatny

Wydarzenie współfinansowane przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
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Wydarzenia w GPZB:

Do 14 października !!!!

Uroczystośd ta rozpoczęła realizację projektu „Bieszczady odnalezione”. Nasz projekt uzyskał najwyższą
notę w konkursie grantowym organizowanym przez Fundację Bieszczadzką i został dofinansowany ze środków
Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykaoskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce” oraz Funduszu Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” utworzonego ze środków Gmin:
Lutowiska, Olszanica, Ustrzyki Dolne, Zagórz, Solina . W ramach projektu powstaną tablice informacyjne
opisujące cmentarze i cerkwiska oraz nieistniejące wsie Jaworzec, Łuh i Zawój położone wzdłuż jednej z
najpiękniejszych bieszczadzkich dolin – doliny Wetlinki.

Rekrutacja
do
szkoleniowego
Wolontariacka"

Autor tekstu i zdjęd:

Marcin Dobrowolski

I BIESZCZADZKIE ŚWIETO CHMIELU
14 sierpnia na placu przy świetlicy w Chmielu odbyła się niecodzienna impreza. Z udziałem mieszkaoców i
turystów zainaugurowano I BIESZCZADZKIE ŚWIETO CHMIELU.
W programie święta znalazło się : warzenia bieszczadzkiego piwa "Chmielowe", konkurs potraw
"Chmielowych", degustacja piw domowych, pokaz użytkowania konia w turystyce w wykonaniu Ośrodka
Jeździeckiego "U Prezesa", konkursy piwowarskie dla publiczności oraz kiermasz rzemiosła artystycznego i
produktu lokalnego a także degustacja regionalnych potraw i wypieków. Święto umilały występy kapeli
"Połoniny" z Lutowisk i zespołu "ATMASFERA" z Ukrainy Impreza zakooczyła się zabawą taneczną.
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bezpłatnego
projektu
"Dramowa
Akademia

Trwa rekrutacja do projektu "Dramowa
Akademia Wolontariacka", realizowanego
przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy
STOP-KLATKA. Podczas czteromiesięcznego
cyklu szkoleo dramowych i konsultacji
uczestnicy
zostaną
przygotowani
i
przeprowadzą własne warsztaty dramowe z
wybranymi grupami. STOP-KLATKA zaprasza
mieszkaoców województw podkarpackiego,
lubelskiego, świętokrzyskiego i podlaskiego.
Udział jest bezpłatny dzięki finansowaniu z
PO FIO.

Wydarzenia w GPZB:

Mieszkasz w jednym z województw:
lubelskim, podkarpackim, podlaskim
lub świętokrzyskim?
Działasz lub chcesz działao
społecznie?
Jesteś osobą gotową zaangażowad
się w innowacyjne i twórcze
działania?
Chcesz dostad do ręki nowe,
atrakcyjne i skuteczne narzędzie
pracy z grupami, jakim jest DRAMA
STOSOWANA?

I BIESZCZADZKIE ŚWIETO CHMIELU CD..

Jeśli TAK, to zgłoś się do udziału w DAW! Jeśli
znasz kogoś, kto może byd zainteresowany
udziałem w projekcie poinformuj go!
Pierwsza edycja rusza już w październiku.

http://stopklatka.org.pl/daw/2011-2012
DAW to szansa na:
poznanie nowych i skutecznych
dwiczeo i technik do pracy z grupą,
poznanie filozofii pracy na potencjale
uczestników i grupy,
stworzenie i prowadzenie
warsztatów dramowych przy
wsparciu ekspertów,
nawiązanie nowych kontaktów.
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Wydarzenia w GPZB:
I BIESZCZADZKIE ŚWIETO CHMIELU CD..

DAW prowadzą pasjonaci ze Stowarzyszenia
Praktyków Dramy STOP-KLATKA
z wieloletnim doświadczeniem pracy dramą
dla zmiany społecznej. Udział w projekcie jest
bezpłatny dzięki finansowaniu z Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.
Formularze zgłoszeniowe, informacje,
szczegółowy harmonogram projektu na
stronie Stowarzyszenia STOPKLATKA: http://stop-klatka.org.pl/daw/20112012
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Wydarzenia w GPZB:

Podkarpacie. Rekrutacja do projektu
Empowering European Citizens

I BIESZCZADZKIE ŚWIETO CHMIELU CD..

Rozpoczęła się rekrutacja osób chętnych
do wzięcia bezpłatnego udziału w
projekcie Empowering European Citizens,
który będzie realizowany w woj.
podkarpackim.
Nabór trwa do 16 października 2011.
Uczestnicy i uczestniczki projektu uzyskają
kompetencje w zakresie dialogu
międzykulturowego i społecznego,
współpracy z różnorodnymi
społecznościami oraz metodologii
planowania i realizacji projektów
wspierających społeczeostwo
obywatelskie.
Jest to międzynarodowy projekt,
współfinansowany przez Komisję
Europejską w ramach programu Europe
for Citizens, British Council oraz wybrane
organizacje społeczne w Europie.
Realizowany jest w 10 krajach Europy:
Chorwacji, Czechach, Estonii, Finlandii,
Węgrzech, Macedonii, Polsce, Rumuni,
Słowacji oraz Szwecji.
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Wydarzenia w GPZB:
„ KLAPS RUJNUJE, CZUŁOŚD BUDUJE”- STOWARZYSZENIE BIESZCZADZKA PRZESTRZEO KULTUROWA
Stowarzyszenie Bieszczadzka Przestrzeo Kulturowa realizuje w ramach programu „Działaj Lokalnie-VII”
projekt „ Klaps rujnuje, czułośd buduje”
W ramach projektowych działao zrealizowane zostaną warsztaty aktywizowania kobiet, warsztaty na temat praw
dziecka, wychowywania go oraz budowania partnerstwa w rodzinie. Warsztaty przeprowadzone będą w ramach
wolontariatu, w szkołach na terenie gminy Ustrzyki Dolne. Podczas zajęd, organizatorzy zapewnią opiekę nad
dziedmi (wolontariat) uczestniczek warsztatów. Odbędzie się kampania informacyjno – promocyjna o projekcie,
zaprezentowane zostaną nowoczesne, interaktywne metody i techniki wykorzystane podczas szkolenia, jak:
zajęcia warsztatowe, dwiczenia, treningi, symulacje, burza mózgów, dyskusje grupowe, praktyczna obsługa
urządzeo informatycznych. Sposób prowadzenia zajęd sprzyjad będzie aktywności osobistej, wyzwalaniu
twórczego potencjału i inicjatyw, swobodnemu wyrażaniu opinii, kreatywności, ujawnianiu mocnych i słabych
stron, wymagających dalszego doskonalenia.
W zajęciach wykorzystana zostanie prezentacja multimedialna treści programowych, filmy o
komunikacji społecznej, asertywności i kreatywności i równouprawnieniu jako wzorzec postaw i wartości
rodzinnych. Zapewnienie aktywnego udziału w szkoleniu, zwiększy jego efektywnośd. Zorganizowany zostanie
happening na rynku głównym w Ustrzykach Dolnych ”Krzesło”. Dzieci będą przechadzad się po rynku z krzesłami,
które symbolizowad będą przemoc (np. zabandażowane nogi, poplamione czerwoną farbą oparcia). Akcja
przeprowadzona będzie w milczeniu. Przesłanie – tytuł projektu widoczne będzie na koszulkach dzieci oraz na
transparencie. Akcja ma podkreślid wszechobecne milczenie na temat przemocy wobec dzieci. Odbędzie się
również wystawa fotograficzna „Nie tylko piec grzeje” na zakooczenie projektu i spotkanie podsumowujące
projekt. Planowany jest zakup wyposażenia do urządzenia przyjemnego i atrakcyjnego miejsca do
zorganizowania warsztatów m.in. fotele „SAKO”, oraz materiałów edukacyjnych, biurowych i innych potrzebnych
do realizacji projektu (po zakooczeniu projektu wszelkie zakupione sprzęty będą służyły uczniom szkoły
podstawowej w Łodynie i Krościenku).
Koordynator projektu: Jolanta Jarecka
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Projekt czerpie z metodologii programu
Active Citizens – Aktywna Społeczność z
powodzeniem realizowanego przez
British Council w skali globalnej, a w
Polsce od ponad roku na Pomorzu.
KOGO POSZUKUJEMY?
Osób aktywnie działających na rzecz
swojej społeczności,
Wolontariuszy, wolontariuszek,
lokalnych aktywistek i aktywistów,
liderów i liderek społeczności
lokalnej – społeczności mieszkaoców
i mieszkanek swojej dzielnicy,
miejscowości, gminy lub
społeczności kulturowej, religijnej,
zawodowej, grupy mniejszościowej
lub zagrożonej wykluczeniem itd.),
aktywnych członkio i członków
organizacji oraz grup nieformalnych,
Osób poszukujących możliwości
rozwoju swoich umiejętności i
narzędzi do nawiązania współpracy
międzynarodowej i europejskiej,
Osób chcących wzmocnid swoje
poczucie tożsamości europejskiej,
Osób poszukujących kontaktów ze
wspaniałymi ludźmi z różnych krajów
Europy,
Osób gotowych przekazad zdobytą
wiedzę oraz umiejętności członkom i
członkiniom swojej społeczności,
Osób znających język angielski w
stopniu umożliwiającym
uczestnictwo w szkoleniach,

Sami o sobie:

Osób gotowych do zaangażowania się
w projekt przez cały okres jego
trwania.

ROZDANIE CERTYFIKATÓW GOTOCARPATHIA
Z radością informujemy Paostwa że Certyfikaty GoToCarpathia zostały przyznane!
Uroczyste wręczenie certyfikatów GoToCarpathia odbyło się 25.09.2011 w Sninie na Słowacji podczas VII
edycji imprezy „Człowiek, pies i koo” organizowanej przez Centrum Jeździecki AJC SNINA.

CO OFERUJE UDZIAŁ
W PROJEKCIE?
Uczestnicy i uczestniczki projektu uzyskają
kompetencje w zakresie dialogu
międzykulturowego i społecznego, aktywizacji
i współpracy z różnorodnymi społecznościami
oraz metodologii planowania i realizacji
projektów wspierających społeczeostwo
obywatelskie w skali lokalnej i europejskiej.
W ramkach znajdują się opinie o
uczestnictwie w programie Active CitizensAktywna Społecznośd na Pomorzu, z
metodologii którego korzysta projekt
Empowering European Citizens.

Impreza udała się wyśmienicie, pomimo jesiennej pory dopisała iście wakacyjna pogoda. Sninskie Centrum
Sportowe za rzeką Czirochą gościło około tysiąca odwiedzających. Podczas pokazów słowacka Straż Graniczna
zaprezentowała pokaz tresury psów. Owczarki niemieckie pod okiem swoich treserów łapały uciekinierów,
zbirów, osoby z bronią czy eskortowały więźniów, w postaci których wcielili się Strażnicy Graniczni. Dla
„cywilnych” pupili organizatorzy przewidzieli różnego rodzaju konkursy, takie jak, tor przeszkód, konkurs
tresury czy wybory laureata publiczności. Zgłosiło się ponad 50 uczestników. Wszyscy doskonale się bawili.
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Społeczności i organizacje reprezentowane
przez uczestników i uczestniczki wejdą do
europejskiej sieci organizacji partnerskich i
osób uczestniczących w projekcie
Empowering European Citizens działających
na rzecz społeczeostwa obywatelskiego oraz
globalnej sieci organizacji partnerskich
programu Active Citizens British Council.
Ponadto pośród swoich członków i członkio
uzyskają osoby bogatsze o opisywane
kompetencje, doświadczenie sieciowania i
współpracy w skali europejskiej, dobre
praktyki innych krajów i społeczności oraz co
najważniejsze, gotowe do dzielenia się
zdobytą wiedzą i umiejętnościami.

Sami o sobie:

Ponadto organizacje i społeczności za
pośrednictwem swoich reprezentantek i
reprezentantów uczestniczących w programie
będą mogły starad się o dofinansowanie
realizacji projektów w zakresie wspierania
społeczeostwa obywatelskiego i aktywizacji
społeczności.

ROZDANIE CERTYFIKATÓW GOTOCARPATHIA CD..

Po zakooczeniu „psiej” części imprezy
przedstawiciele DO Fenix Snina oraz Fundacji
Bieszczadzkiej, w obecności Pani Burmistrz
Sniny
uroczyście
wręczyli
certyfikaty
GoToCarpathia wszystkim certyfikowanym
podmiotom. W tegorocznej edycji certyfikaty
otrzymało aż 71 usług, oferowanych przez 61
podmiotów gospodarczych.

Projekt będzie realizowany w 4
etapach:
rozwój sieci trenerek i trenerów,
międzynarodowe szkolenia dla
uczestniczek i uczestników projektu,
kaskadowanie wiedzy i wdrażanie
projektów społecznych w społecznościach
lokalnych,
międzynarodowa wymiana doświadczeo i
kaskadowanie wiedzy.

JAK APLIKOWAĆ?
Jeżeli jesteś zainteresowana lub
zainteresowany udziałem w projekcie –
prosimy o wypełnienie ankiety
rekrutacyjnej, którą można pobrad tutaj:
http://www.britishcouncil.org/pl/polandempowering-european-citizens.htm
oraz na stronach Instytutu
Podkarpackiego:
www.instytutpodkarpacki.pl/?p=372
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Sami o sobie:

Wypełnione zgłoszenie należy
przesłać do 16 października 2011
na adres:

ROZDANIE CERTYFIKATÓW GOTOCARPATHIA CD..

przemyslaw.tyminski@britishcouncil.pl

Około godziny 14 zaczęły się pokazy konne. Swój
kunszt jazdy zaprezentowali w historycznych
strojach z węgierskiej puszty dwaj jeźdźcy
pochodzący z Węgier. Niebieskie zwiewne stroje,
szybka jazda i świst batów bardzo przypadł do
gustu publiczności. Publicznośd dodatkowo mogła
zobaczyd kilka koni rosowych, pokaz jazdy konnej
z pokonywaniem przeszkód, oraz pokaz jazdy w
stylu WEST.

Autor tekstu i zdjęd:
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Paweł Wójcik

*W związku z udziałem w projekcie
pokrywamy w całości koszty związane z
wyżywieniem, zakwaterowaniem oraz
szkoleniem, a także w części koszty związane z
podróżą.

Sami o sobie:

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
ogłasza "Regionalny Konkurs

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT „TURYSTYKA BEZ GRANIC – WZMOCNIENIE
WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ W TURYSTYCE W OPARCIU O ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
ŚRODOWISKA. CD..

W konferencji wzięło udział ponad stu
przedstawicieli branży turystycznej z
terenu Podkarpacia. Spotkanie zaczęło
się o godzinie 10:40 powitaniem
uczestników. Dr Agnieszka Pieniążek
przywitała uczestników konferencji i
zaprezentowała swoja prelekcję pt.
„Promocja walorów pogranicza polsko słowackiego ”.

O „systemie certyfikacji GoToCarpathia” opowiadał Prezes Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej – Bogusław
Pyzocha. Partnerzy projektu ze Słowacji Jozef Talarovič Zarządu Dziecięcej Organizacji Fenix Snina, oraz
Miron Mikita Dyrektor Agencji Rozwoju Regionalnego Svidnik, prezentowali kolejno prelekcję „O programie
ekomuzealnym na Słowacji” oraz „Strategię rozwoju ruchu turystycznego w regionie Horný Šariš”. Do
wpływie funduszy unijnych na rozwój turystyki opowiedział Dawid Lasek - Wiceprezes Zarządu
Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska Po przerwie kawowej swoje referaty zaprezentowali Stanisław
Orłowski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „KARPATY”, Paweł Plezia Stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”, Jarosław Reczek – Dyrektor, dr Krzysztof Szpara –
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Autor tekstu: Paweł Wójcik
Autor zdjęd: Agnieszka Pieniążek
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Grantowy" w ramach Programu
"Równad Szanse 2011"
Polsko-Amerykaoskiej Fundacji
Wolności.
O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż
1 stycznia 2012 r. i trwające nie dłużej niż do 31
lipca 2012 r. mogą ubiegad się organizacje
pozarządowe, gminne domy kultury i gminne
biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych,
które chcą założyd organizację pozarządową, z
terenów wiejskich i miast do 20 000
mieszkaoców.
Celem projektów realizowanych w ramach
Programu jest wyrównywanie szans na dobry
start w dorosłe życie młodzieży w wieku
gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z
małych miejscowości.

Termin składania wniosków upływa 11
października 2011 roku.

Sami o sobie:

Ważne linki:

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT „TURYSTYKA BEZ GRANIC – WZMOCNIENIE
WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ W TURYSTYCE W OPARCIU O ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
ŚRODOWISKA.
W dniu 23.09.2011 roku w Hoczwi k. Leska w Hotelu Salamandra odbyła się konferencja
podsumowująca projekt „Turystyka bez granic – wzmocnienie współpracy transgranicznej w turystyce w
oparciu o zrównoważony rozwój środowiska. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA.

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
www.fundacja.bieszczady.pl
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Osoby/obiekty certyfikowane
Agroturystyka Stanisława Krzączkowska
/Ustjanowa Górna
Gospodarstwo Agroturystyczne „Wilcza Jama”
Anna Pawlak / Smolnik
Anna Pikuła Rabe
„deBies” Janusz Demkowicz Orelec
Gospodarstwo Agroturystyczne
Jadwiga Miłoszewicz / Lutowiska
Gospodarstwo Agroturystyczne „BAZYL”Kusz
Andrzej Bóbrka
SOSNOWY-DWÓR Piotr Tuniewicz/ Krzywe
Gościniec „Dębowa Gazdówka” / Łodyna
Przedsiębiorstwo Turystyczne „WĘDROWIEC”
Robert Żechowski /Wetlina
Gospodarstwo Agroturystyczne „Przystanek Cisna „
Cisna
Gospodarstwo Agroturystyczne „Szymkówka”
Cisna
Gospodarstwo Agroturystyczne „U Prezesa „
/Chmiel
Chutor Kozacki Hotel spa Łukowe
Gospodarstwo Agroturystyczne Helenowo.pl
/Zawadka
Chata w Siemuszowej Anna Olearczyk
/Siemuszowa
Willa "Łuka" Ewa Dobrowolska /Wetlina
Skole D. Buzek-Garzyńska spółka jawna /Ustrzyki
Dolne
Gospodarstwo Agroturystyczne "GĘSI ZAKRĘT"
/Zadwórze
Oberża „Zakapior” Radwańska Małgorzata
/Polańczyk
"Wilcza Jama" Adam Pawlak /Smolnik

21

„Arel” Arkadiusz Kuc /Ustrzyki Dolne

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Firma Handlowo- Usługowa „Teresa” Teresa
Martuszewska /Sanok
23 BOJAN s.c Boleslaw Kopacki ,Janusz Jarosz/
Bachórz
24 Gościniec „Dębowa Gazdówka” /Łodyna
22

25

Firma Produkcyjno-Handlowo- Usługowa, Bożena
Bałkota / Ustrzyki Dolne

Usługa

Kategoria I

Kategoria
usługi noclegowe

Kategoria I

usługi noclegowe

„WILCZA JAMA”

Kategoria I
Kategoria I
Kategoria I

usługi noclegowe
usługi noclegowe
usługi noclegowe

Gościniec „RABE”
„Zagroda MAGIJA”
„Chata MAGODA”

Kategoria I

usługi noclegowe

Gospodarstwo Agroturystyczne „BAZYL”

Kategoria I
Kategoria I
Kategoria I

usługi noclegowe
usługi noclegowe
usługi noclegowe

"Sosnowy Dwór"
Gościniec „Dębowa Gazdówka
„Chata Wędrowca”

Kategoria I

usługi noclegowe

„Przystanek Cisna”

Kategoria I

usługi noclegowe

„Szymkówka”

Kategoria I

usługi noclegowe

Ośrodek Górskiej Turystyki Jeździeckiej „ U Prezesa”

Kategoria I
Kategoria I

usługi noclegowe
usługi noclegowe

Chutor Kozacki w "Krainie Koni"
Gospodarstwo Agroturystyczne Helenowo.pl

Kategoria I

usługi noclegowe

Chata w Siemuszowej

Kategoria I
Kategoria I

usługi noclegowe
usługi noclegowe

Willa "ŁUKA"
Pensjonat "Villa Neve"

Kategoria I

usługi noclegowe

Gospodarstwo Agroturystyczne "GĘSI ZAKRĘT"

Kategoria II
usługi
gastronomiczne
Kategoria II
usługi
gastronomiczne
Kategoria II
usługi
gastronomiczne
Kategoria II
usługi
gastronomiczne
Kategoria II
usługi
gastronomiczne
Kategoria II
usługi
gastronomiczne
Kategoria II
usługi
gastronomiczne
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„Willa Stasia”

Oberża „ZAKAPIOR”
Karczma „Wilcza Jama”
Resteuracja "Niedźwiadek"
Karczma „JADŁO KARPACKIE”
„Karczma pod Semaforem”
Gościniec „Dębowa Gazdówka”
Karczma „Muzeum Młynarstwa i Wsi”

42

Przedsiębiorstwo Turystyczne „WĘDROWIEC”
Robert Żechowski /Wetlina
Bieszczadzka Agencja Turystyczna „PAWUK”
Paweł Wójcik / Zagórz
Firma Produkcyjno-Handlowo- Usługowa, Bożena
Bałkota / Ustrzyki Dolne
"deBies" Janusz Demkowicz / Orelec
„GALERIA W PIWNICY” usługi, handel, produkcja
Sabina Pękalska/ Hoczew
Gospodarstwo Agroturystyczne „BAZYL” Andrzej
Kusz Bóbrka
Gospodarstwo Agroturystyczne „U FLIKA” Roman
Glapiak Dźwniacz
Manufaktura Bieszczadzka Róży Franczak/ Czarna
Górna
Pracownia „MIODOSYTNIA” Ewelina MatusikWyderka/ Żłobek
Krośnieński Okręgowy Związek Zeglarski
/Polańczyk
Pracownia Ikom „VERAIKON” Jadwiga Denisiuk/
Cisna
Gospodarstwo Agroturystyczne "Ośrodek
Jeździecki DOLINA KONI" / Łukowe
Pracownia Rękodzieła Artystycznego i Rzemiosła
„RĘKOCZYNY” Magdalena /Stanisławska Chmiel
Parastyle Sylwia Grzybowska /Przemyśl
Gospodarstwo Agroturystyczne „U FLIKA” Roman
Glapiak Dźwniacz
Zespół Szkół w Lutowiskach Gminne Centrum
Informacji w Lutowiskach
Klub Sportowy Psich Zaprzęgów „NOME” Rzeszów

43

GOK im. J.Janickiego w Lutowiskach

44

Stowarzyszenie Rozwoju wsi Dźwiniacz Dolny

45

Wydawnictwo Arete II

46

Wydawnictwo "Carpathia" / Rzeszów

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów/ Ustrzyki
Dolne
48 Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych
KARPATY /Sanok
47

Kategoria II
usługi
gastronomiczne
Kategoria III
usługi edukacyjne

Karczma „CHATA WĘDROWCA”

Kategoria III

usługi edukacyjne

„ usługi przewodnickie i zajęcia nordic walking oraz wypożyczalnie rakiet
śnieżnych”
„Muzeum Młynarstwa i Wsi”

Kategoria III
Kategoria III

usługi edukacyjne
usługi edukacyjne

„Twórcze Bieszczady” - warsztaty rękodzielniczo -artystyczne
„Galeria w Piwnicy”

Kategoria III

usługi edukacyjne

„Artystyczno-rękodzielnicze warsztaty bibuł karskie i gliniarskie”

Kategoria III

usługi edukacyjne

„Warsztaty wypieku chleba”

Kategoria III

usługi edukacyjne

Warsztaty Żywe Minimuzeum Porcelany

Kategoria III

usługi edukacyjne

„Warsztaty i pokazy wykonywania tradycyjnej biżuterii karpackiej z koralików”

Kategoria III

usługi edukacyjne

Szkolenia zęglarskie na stopień Żeglarza i sternika jachtowego

Kategoria III

usługi edukacyjne

Warsztaty i pokazy malowania ikon

Kategoria III

usługi edukacyjne

Chutor Kozacki w Krainie Koni- nauka jazdy i obozy jeździeckie

Kategoria III

usługi edukacyjne

„Warsztaty i pokazy wykonywania tradycyjnej biżuterii karpackiej z koralików”

Kategoria III
usługi edukacyjne
Kategoria IV produkt
ekoturystyczny
Kategoria IV produkt
ekoturystyczny
Kategoria IV produkt
ekoturystyczny
Kategoria IV produkt
ekoturystyczny
Kategoria IV produkt
ekoturystyczny
Kategoria V Ambasador
Ekoturystyki Wschodniokarpackiej
Kategoria V Ambasador
Ekoturystyki Wschodniokarpackiej
Kategoria V Ambasador
Ekoturystyki Wschodniokarpackiej
Kategoria V Ambasador
Ekoturystyki Wschodniokarpackiej
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Usługi instruktorskie - paralotniarstwo
„Święto chleba – od ziarenka do bochenka”
Ekomuzeum „TRZY KULTURY”
Cyklincza impreza plenerowa "W Krainie Wilka" wyścigi psich zaprzęgów
Cykliczna impreza plenerowa "Targi Końskie"
Szlak Ekomuzeum „Hołe”- Dzwiniacz Dolny
Za działalność wydawniczą popularyzującą wiedze o przyrodzie, kulturze i
historii Karpat Wschodnich
Za działalność wydawniczą popularyzującą wiedze o przyrodzie, kulturze i
historii Karpat Wschodnich
Za tworzenie szlaków rowerowych i pieszych, organizacje imprez
rowerowych i popularyzację turystyki rowerowej w Karpatach Wschodnich
Za integrację środowiska przewodnickiego Bieszczadów, działalność
szkoleniową na rzecz branży turystycznej oraz promocję ekoturystyki w
Karpatach wschodnich

49

Stowarzyszenie Galicyjskie Gospodarstwa
Gościnne Bieszczady

50

Detské rekreačné zariadenie Vihorlat – Ladislav
Jurpák
Penzión Borovka Osadné
Penzión pod Ďurkovcom Runina
Repka Jozef Ulič
„Penzión Obńitník“ Ing. Ľubomír Obńitník
Gazdovský dvor Zemplínske Hámre

51
52
53
54
55

62
63
64
65
66
67
68
69
70

Detské rekreačné zariadenie Vihorlat Ladislav
Jurpák
DO Fénix
Kapa David
Kamil Kavčák
Astronomické observatórium s planetáriom
Kolonický vrch
Folklórny súbor ŃIŇAVA
SNINA
Jozef Kovaľ
Animo terapeuticko - jazdecké centrum
Duńan Reiser KST
Osadné – krypta
Ruský Potok
Kalná Roztoka
Kamienka RAJD pod Vihorlatom
Antolík Marián LONGO CAMPO
Človek pes a kôň AJC

71
72

Chomanič Jozef
DO Fénix Snina

56
57
58
59
60
61

Kategoria V Ambasador
Ekoturystyki Wschodniokarpackiej
Kategoria I

usługi noclegowe

Za integrację właścicieli obiektów agroturystycznych Bieszczadów i Beskidu
Niskiego, działalność szkoleniową podnoszącą jakość usług
agroturystycznych oraz upowszechnienie wiedzy o zasobach
ekoturystycznych Karpat Wschodnich
nazwa usługi na certyfikacie :Poskytovanie ubytovania

Kategoria I
usługi noclegowe
Kategoria I
usługi noclegowe
Kategoria I
usługi noclegowe
Kategoria I
usługi noclegowe
Kategoria II
usługi
gastronomiczne
Kategoria II
usługi
gastronomiczne
Kategoria III
usługi edukacyjne
Kategoria III
usługi edukacyjne
Kategoria III
usługi edukacyjne
Kategoria III
usługi edukacyjne

nazwa usługi na certyfikacie :Poskytovanie ubytovania
nazwa usługi na certyfikacie :Poskytovanie ubytovania
nazwa usługi na certyfikacie :Poskytovanie ubytovania
nazwa usługi na certyfikacie :Poskytovanie ubytovania
Nazwa usługi na certyfikacie : Za podávanie regionálnych jedál Horného
Zemplína
Nazwa usługi na certyfikacie : Za catering regionálnej kuchyne Horného
Zemplína
Tvorivé dielne ľudových remesiel
Predvádzanie ľudových remesiel - kováčstvo
Predvádzanie ľudových remesiel – podkúvanie koní
Pozorovanie hviezdnej oblohy

Kategoria III

Ukážky autentického folklóru Horného Zemplína

usługi edukacyjne

Kategoria III
usługi edukacyjne
Kategoria III
usługi edukacyjne
Kategoria III
usługi edukacyjne
Kategoria III
usługi edukacyjne
Kategoria III
usługi edukacyjne
Kategoria III
usługi edukacyjne
Kategoria III
usługi edukacyjne
Kategoria III
usługi edukacyjne
Kategoria IV produkt
ekoturystyczny
Kategoria III
usługi edukacyjne
Kategoria IV produkt
ekoturystyczny
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Sprievodcovskú činnosť - geológia
Poskytovanie hipoterapie pre zdravotne postihnutých
Turistické sprievodcovské služby
Sprievodcovskú činnosť – Krypta v Osadnom
Sprievodcovskú činnosť – drevená cerkev Ruský Potok
Sprievodcovskú činnosť – drevená cerkev Kalná Roztoka
Konská turistika so sprievodcom
Konská turistika so sprievodcom
Cyklické podujatie Človek, pes a kôň
Pestovanie a spracovanie pohánky
Zelený bicykel – medinárodná cyklotrasa SR-PL-UA

