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Wydarzenia w GPZB:

Przedszkole w Ropience
Od kilku już lat dzieci w wieku przedszkolnym z Ropienki i okolic mają możliwość uczestniczyć w
różnorodnych zajęciach organizowanych w punkcie przedszkolnym funkcjonującym przy ZSP w
Ropience. Od 1 września bieżącego roku punkt przedszkolny działa dzięki środkom finansowym
Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacji Bieszczadzkiej- Ośrodka Działaj Lokalnie w
Ustrzykach Dolnych ”. Zajęcia w punkcie przedszkolnym są prowadzone w dniach nauki szkolnej od
8.00 do 14.00 przez nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej. W zajęciach, uczestniczy szesnaścioro
dzieci w wieku od 2 do 4 lat. Ciekawe zabawy integracyjne, tematyczne, konstrukcyjne oraz zajęcia
ruchowe, plastyczne i muzyczne sprawiają, iż przedszkolaki chętnie uczęszczają do punktu
przedszkolnego.

Szkolenia w ramach projektu
„Alpy Karpatom – program na
rzecz uwolnienia potencjału
ekonomicznego górskich
obszarów Podkarpacia
poprzez transfer praktyk
szwajcarskich”
Szanowni Państwo,
W imieniu Podkarpackiej Izby
Gospodarczej serdecznie zapraszam
mikro i małych przedsiębiorców z
powiatów krośnieńskiego, leskiego,
sanockiego, bieszczadzkiego oraz
Miasta Krosna do udziału w bezpłatnych
szkoleniach w ramach projektu „Alpy
Karpatom – program na rzecz
uwolnienia potencjału ekonomicznego
górskich obszarów Podkarpacia poprzez
transfer praktyk szwajcarskich” (nr
umowy KIK 07) współfinansowanego
przez Szwajcarię w ramach
szwajcarskiego programu współpracy z
nowymi krajami członkowskimi UE.
W ramach niniejszego projektu
przedsiębiorcy mogą się ubiegać o
bezzwrotną dotację do 64 tys. złotych.
Szczegóły w załączonym zaproszeniu.
Pozdrawiam,
Agnieszka Jurek

Autor tekstu i zdjęć: Romana Drozdowska
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Wydarzenia w GPZB:

Quest po Stefkowej
7 września grupa młodych ludzi ze Stefkowej spotkała się, żeby uczestniczyć w dwudniowym
warsztacie, którego celem było przekazanie im informacji na temat questów oraz stworzenie questu
po Stefkowej. Warsztat był elementem projektu pn. „Od Św. Nepomucena do tatarskiego Kurhanu”
realizowanym w Stefkowej przez Stowarzyszenie „NASZ DOM” i finansowanym ze środków Górskiego
Funduszu Organizacji Pozarządowych Fundacji Karpackiej. Poprowadził je Bogusław Pyzocha.
Niewielu spośród zebranych słyszało o questingu, dlatego warsztaty zaczęły się od wyjaśnienia tego
pojęcia. Wg autorów książki „Ekoturystyka i odkrywanie dziedzictwa” .Zbiór dobrych praktyk” jest to
metoda odkrywania dziedzictwa miejsca polegająca na tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi
można wędrować, kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach. Inna definicja
mówi, że jest to turystyka z zagadkami czy odkrywanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
poprzez zabawę łącząca elementy harcerskich podchodów i gier terenowych, której zwieńczeniem jest
odnalezienie skarbu. Żeby przekonać się o słuszności tych tez, cała grupa została przewieziona do
Orelca, gdzie funkcjonuje jeden z nielicznych jeszcze questów w Bieszczadach. Wyposażeni w mapkę i
opis, czyli zapisane wierszem zadanie do zrealizowania, w dwóch grupach powędrowali zgodnie z
instrukcją po oreleckich zakamarkach. Wszyscy bezbłędnie dotarli do miejsca zakończenia guestu,
gdzie powinien znajdować się skarb i choć go nie było to i tak zabawa okazała się przednia.
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Podkarpacka
Izba
Gospodarcza
zaprasza
mikro
i
małych
przedsiębiorców do udziału w
bezpłatnych szkoleniach w ramach
projektu „Alpy Karpatom – program
na rzecz uwolnienia potencjału
ekonomicznego górskich obszarów
Podkarpacia poprzez transfer praktyk
szwajcarskich” (nr umowy KIK 07)
współfinansowanego przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami
członkowskimi UE.
W ramach niniejszego projektu
przedsiębiorcy mogą się ubiegać o
bezzwrotną dotację do 64 tys.
złotych. Z dofinansowania mogą
skorzystać mikro i małe firmy z
powiatów krośnieńskiego, leskiego,
sanockiego, bieszczadzkiego oraz
Miasta Krosna.
Podczas szkoleń uczestnikom zostanie
przekazana
praktyczna
wiedza
niezbędna do opracowania kompletnej
dokumentacji
projektowej.
Nasi
eksperci omówią m.in. warunki
udziału w projekcie, priorytetowe
kierunki działań, analizy szwajcarskie
oraz przykłady dobrych praktyk. Na
warsztatach z kolei będzie można
zdobyć informacje przydatne w
trakcie
pisania
wniosku
o
dofinansowanie oraz biznes planu.

Wydarzenia w GPZB:
Quest po Stefkowej c.d..
Wiedząc już z praktyki na czym polega quest powrócono do świetlicy w Stefkowej aby kontynuować
warsztaty nad własnym. Wspólnie nanoszono na mapę Stefkowej wszystkie ciekawe miejsca, obiekty,
osobliwości. Następnie ustalono ogólny przebieg trasy questów ( z racji charakteru obiektów
postanowiono opisać dwa) i w dwóch grupach wyruszono w teren celem zebrania szczegółów, które
przydały się do stworzenia wierszowanych instrukcji.

Osoby zainteresowane udziałem w
szkoleniach proszone są o przesłanie
formularza zgłoszenia faxem pod
numer /13/ 43 234 47 lub mailem na
adres: a.przytocki@pigkrosno.pl, w
terminie do 16 października 2013r.
Szczegółowy program, godziny i
miejsce szkoleń zostaną przesłane do
uczestników po otrzymaniu
zgłoszenia.
Więcej informacji na temat szkoleń
można również uzyskać na stronach:
www.alpykarpatom.pl,
www.pigkrosno.pl oraz w biurze
partnera projektu: Podkarpacka Izba
Gospodarcza, ul. Lewakowskiego 14,
38-400 Krosno, tel. /13/ 43 234 47.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
ILOŚĆ MIEJSC JEST
OGRANICZONA!!!

Jeszcze tego samego dnia powstały znaczne części przyszłych stefkowskich questów. Podczas
przygotowywania zagadek, mapek oraz pieczątek questu świetnie się bawiono, odkrywając wśród
uczestników warsztatów prawdziwe talenty literackie i plastyczne.
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Wydarzenia w GPZB:

Quest po Stefkowej c.d..
W kolejnym dniu warsztatów czyli w bardzo słoneczną niedzielę 8 września, grupy wymieniły się
instrukcjami i testowały je w terenie. Choć nie zawsze instrukcje były wystarczająco jasne, obie grupy
bezbłędnie odczytały hasło i znalazły miejsca gdzie będzie ukryty skarb. Kolejne spotkania posłużą
dopracowaniu opisów tak aby turysta- odkrywca, przemierzając trasę questu po Stefkowej czerpał z
tego tyle satysfakcji i radości ile przeżyła młodzież , która go tworzyła.
Zaproszenie do udziału w projekcie
Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. realizująca projekt
„NGO sprawne jak mało kto. Projekt
wsparcia sektora organizacji
pozarządowych w województwie
podkarpackim” zaprasza
przedstawicieli organizacji
pozarządowych (stowarzyszeń,
fundacji itp.) oraz osoby chcące
założyć organizację pozarządową do
udziału w projekcie.
Projekt „NGO sprawne jak mało kto.
Projekt wsparcia sektora organizacji
pozarządowych w województwie
podkarpackim” realizowany jest w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, poddziałanie 5.4.2 „Rozwój
dialogu obywatelskiego” i trwa od
października 2012r. do czerwca 2015r.
Celem projektu jest zapewnienie
kompleksowego wsparcia szkoleniowodoradczego dla organizacji
pozarządowych.
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Wydarzenia w GPZB:

Quest po Stefkowej c.d..

p.s
W ramach projektu . „Od Św. Nepomucena do tatarskiego Kurhanu” trwają prace przy tzw. Mogile
Tatarskiej na wzgórzu cmentarza w Stefkowej, jest robiona ścieżka wiodąca wokół kurhanu i
prowadząca na jego szczyt, oznakowane zostaną miejsca odnalezienia „Skarbu ze Stefkowej”,
wykonany będzie kierunkowskaz wskazujący przybliżone miejsce znalezienia skarbu. Odszukane w
muzeach informacje o „ skarbie” i jego zdjęcia znajdą się na dwujęzycznej tablicy informacyjnej o
historii i zabytkach Stefkowej.
Autor tekstu: Ewelina Skiba
Autor zdjęć: Bogusław Pyzocha

Projekt skierowany jest do organizacji
działających na terenie powiatów:
bieszczadzkiego, brzozowskiego,
jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego,
ropczycko-sędziszowskiego, sanockiego,
strzyżowskiego, rzeszowskiego,
przemyskiego oraz miast: Rzeszowa,
Przemyśla i Krosna, a także osób
zamieszkujących te powiaty chcących
założyć organizację pozarządową.
W ramach projektu oferujemy
bezpłatne szkolenia oraz doradztwo w
czterech Centrach Informacji i
Wspomagania zlokalizowanych w
Rzeszowie, Przemyślu, Lesku i Jaśle.
Począwszy od stycznia, co miesiąc, w
każdym z punktów odbywać się będą
szkolenia wg zgłoszonego
zapotrzebowania, związane z
prowadzeniem oraz funkcjonowaniem
organizacji, z pozyskiwania dla niej
funduszy itp..
Dla organizacji, które miałyby problem z
dotarciem do naszych centrów
uruchomiliśmy mobilny punkt wsparcia
„NGOBUS” wyposażony w odpowiedni
sprzęt i materiały informacyjne, którym
nasi doradcy dotrą do Państwa.
Zapraszamy do współpracy w
szczególności:
bezrobotnych i nieaktywnych
zawodowo
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Wydarzenia w GPZB:
osoby i organizacje z terenów wiejskich

Uczniowie z English Club w Olszanicy na lekcji w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
W Zespole Szkół Publicznych w Olszanicy już drugi rok realizowany jest projekt „Moja szkołamoją szansą”, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, poddziałanie: 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Uczniowie klas 4-6 SP i 1-3 Gimnazjum korzystają z dodatkowych zajęć English Club, Klubu
Młodych Talentów i objęci są wsparciem psychoedukacyjnym.
Początek roku szkolnego 2013/2014 zaczęliśmy w „English Club” wyjazdem edukacyjnym do Muzeum
Budownictwa Ludowego w Sanoku, w którym uczestniczyli uczniowie klas IV-VI i I-III gimnazjum.
Sobotni poranek 21 września przywitał nas deszczem, ale na szczęście po przyjeździe do sanockiego
skansenu wypogodziło się i po muzeum wsi spacerowaliśmy nie przejmując się już pogodą.
Galicyjski rynek oglądaliśmy w czterech grupach, a opowiadali nam o nim czterej wyśmienici
przewodnicy- wszystko oczywiście w języku angielskim, bo celem wyjazdu było sprawdzenie naszej
znajomości tego języka. Oprócz tego, że dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy o historii naszego
regionu, nauczyliśmy się także wielu nowych słów i wyrażeń podczas tego wyjazdu- więc warto było
tak wcześnie wstać w ten sobotni deszczowy poranek!
A oto nasza fotorelacja z wyjazdu…!

organizacje działające na rzecz grup
zagrożonych wykluczeniem

Każdy z uczestników projektu ma
możliwość skorzystania z pomocy
doradców - specjalistów z zakresu
prawa, księgowości, pozyskiwania
funduszy oraz każdej dowolnej tematyki
dotyczącej funkcjonowania NGO.
Przewidujemy również wsparcie
finansowe na zdiagnozowane przez
doradców potrzeby np.
zaprojektowanie strony internetowej,
wydruk plakatów i ulotek informacyjnopromocyjnych, rozmowy z coachem,
itd.
Wszelkie informacje na temat projektu
znajdą Państwo w naszych Centrach
Informacji i Wspomagania. Najbliższe
Centrum znajduje się w:
Centrum Informacji i Wspomagania w
Lesku ul. 1000-lecia 1 (pod butkami),
38-600 Lesko tel. 13 463 24 49
czynne: pon. – pt. 9:00 – 17:00 e-mail:
biurolesko@sprawnengo.pl
a także poprzez formularz kontaktowy
na stronie www.sprawnengo.pl . Tam
znajdziecie Państwo również
dokumenty rekrutacyjne oraz
regulamin rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie.

Serdecznie Zapraszamy!
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Wydarzenia w GPZB:
Uczniowie z English Club w Olszanicy na lekcji w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku c.d..

Ważne linki:
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
www.mlode-bieszczady.pl

Fundacja Bieszczadzka
ul Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel.: +48 (13) 469 72 97
www.fundacja.bieszczady.pl

Autor tekstu i zdjęć: Katarzyna Karwaj
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Młode Bieszczady
Debata kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum w Tarnawie Dolnej
W końcu, uczniowie naszej szkoły mogli bliżej poznać kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Teraz będzie już
znacznie łatwiej dokonać wyboru odpowiedniej osoby...
23 września odbyła się publiczna debata kandydatów na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Debata miała miejsce podczas godziny
wychowawczej w holu głównym szkoły, gdzie zgromadzili się nauczyciele wraz z panią pedagog oraz wszyscy uczniowie Gimnazjum.
Kandydatami na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2013/2014 są (wymieniono alfabetycznie):
- Dawid Burian (2C)
- Małgorzata Jakubowska (3A)
- Paulina Mołczan (2B)
- Imane Sghir (3B)
Debatę prowadziła Klaudia Tkacz, a osobą wspierającą był Łukasz Jaworski.
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Debata kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w Gimnazjum w Tarnawie Dolnej c.d..
Debatę prowadziła Klaudia Tkacz, a osobą wspierającą był Łukasz Jaworski. Każdy z kandydatów omówił swój plany działań w czterech obszarach:
IMPREZY SZKOLNE, WOLONTARIAT, WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI i SAMOPOMOC. Po wyczerpaniu określonego tematu, kandydaci mogli zadawać
pytania swoim kontrkandydatom. Przebieg dyskusji kontrolowała prowadząca: Klaudia - zwracając uwagę zarówno na czas wypowiedzi jak i kolejność
zabierających głos. Po głównym wystąpieniu kandydatów, nadszedł moment na pytania ze strony zebranych uczniów (przyszłych wyborców) oraz
nauczycieli.

Debata miała na celu nie tylko bliższe poznanie kandydatów na stanowisko przewodniczącego SU, ale zaznajomienie się z mechanizmami wyborów
samorządowych. Bowiem zaczął się okres kampanii przedwyborczej, w której kandydaci chcą wywalczyć sobie jak największe poparcie zapewniające
im zwycięstwo w wyborach. A szkolne wybory, tak jak prawdziwe wybory parlamentarne, prezydenckie czy do władz samorządów jednostek
administracyjnych - są równe, powszechne, a głosowanie tajne i bezpośrednie. Prowadzący jak i (większa) część kandydatów bierze udział w
projekcie "Młode Bieszczady", w związku z czym, są oni świadomi procedury wyborów samorządowych. Na dzisiejszym spotkaniu ogólnoszkolnym
mogli w sposób praktyczny wykorzystać swoją wiedzę i nabyć nowe umiejętności.
Wybory odbędą się 30 września podczas godziny wychowawczej (godz. 9:45) w sali nr 8.
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Autor tekstu i zdjęć: Jarosław Bochnak
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Wybory Samorządu Szkolnego w Zespole Szkół Salezjańskich w Polanie
Dnia 24 września odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego Zespołu Szkół Salezjańskich w Polanie, podczas których gościliśmy panią
wicedyrektor Fundacji Bieszczadzkiej Lucynę Sobańską. Każdy z uczniów klas IV-VI SP oraz z gimnazjum mógł oddać swój głos na podanych na
liście kandydatów. Łącznie oddano 31 głosów z czego 1 okazał się nieważny. Ostatecznie przewodniczącym został uczeń kl. III Miłosz Smoleński
zdobywając 19 głosów, natomiast zastępcą okazał się jego kolega z klasy Wojciech Borzęcki uzyskując 9 głosów. Pozostałe 2 głosy przypadły
uczniowi kl. I gimnazjum Arkadiuszowi Daniłów. Od dzisiaj Miłosz i Wojtek będą inicjatorami i organizatorami wspólnych działań uczniów. Będą
także przedstawiać dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły. Na zakończenie pani Lucyna pochwaliła pracę komisji wyborczej
(w składzie: p. Hanna Myślińska, p. Dominika Podstawska oraz uczennica kl. III gimnazjum Agnieszka Myślińska) doceniając profesjonalny
charakter wyborów i ich niezakłócony przebieg.

Tekst: Radosław Pasławski, zdjęcia: Dominika Podstawska
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Wybory Samorządowe w Gimnazjum w Tarnawie Dolnej
Wybory organizowane 30 września miały wyłonić większością głosów kandydata, który obejmie stanowisko Przewodniczącego Samorządu
Uczniowskiego w roku szkolnym 2013/2014. Pamiętając, że samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły wybierany jest zarząd
samorządu uczniowskiego, który inicjuje i realizuje konkretne działania. Zarząd ten składa się z przewodniczących każdej z klas wybieranych
wewnętrznie (w klasach) większością głosów. Główną osobą kierującą działaniami samorządu jest Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
który również reprezentuje uczniów na forum szkolnym, uroczystościach szkolnych i zewnętrznych, a także przedstawia w imieniu uczniów
propozycje działań, zaistniałe problemy czy pewne uwagi Dyrektorowi lub Radzie Pedagogicznej. Kampania wyborcza na stanowisko
Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego prowadzona była przez tydzień poprzedzający wybory. Zgłosiło się czterech kandydatów, którzy
zaczęli swoją prezentację w publicznej, szkolnej debacie. Potem pojawiały się ulotki, plakaty i drobne pikiety wyborcze. W dzień wyborów, czyli
w poniedziałek, 30 września, nastała cisza wyborcza.
W tym dniu, podczas lekcji wychowawczej, uczniowie udawali się kolejno klasami do sali numer 8, gdzie był lokal wyborczy. Poszczególne klasy
wprowadzała odpowiedzialna do tego osoba, która odprowadzała klasę na lekcję i przyprowadzała następną. W lokalu wyborczym komisja
wyborcza witała wszystkich serdecznie, przewodniczący komisji przedstawiał krótko instrukcję poprawnego zagłosowania na wybranego
kandydata.
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Każdy z uczniów po podpisaniu się na liście wyborców otrzymywał kartę do głosowania. Przy stoliku za parawanem mógł zagłosować na jednego
kandydata wstawiając krzyżyk przy jego imieniu i nazwisku. Następnie wrzucał kartę z zaznaczonym kandydatem do urny wyborczej. Po oddaniu
głosów przez wszystkich uczniów komisja wyborcza, która czuwała nad organizacją i przebiegiem wyborów, otworzyła urnę wyborczą i
przystąpiła do sprawdzenia kart do głosowania. Po podliczeniu wszystkich głosów sporządziła protokół z wyborów, który został wywieszony na
szkolnej gazetce ogłoszeń.

Do głosowania przystąpiło 171 uczniów na 177 uprawnionych. Głosów ważnych oddano 163, nieważnych – 8. Najwięcej głosów – 78, uzyskała
Imane Sghir obejmując stanowisko Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Ima jest uczestniczką programu „Młode Bieszczady” i skutecznie
wykorzystała zdobyte umiejętności na warsztatach programu. Teraz przyszedł czas na sprawdzenie innych umiejętności, ale nie jest sama… W
końcu ma cały Samorząd Uczniowski.
Autor tekstu i zdjęć: Jarosław Bochnak
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