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SPIS TREŚCI:

1. Wydarzenia w GPZB:
 Do 9 maja można składać wnioski w konkursie grantowym „DZIAŁAJ LOKALNIE VIII- 2014”

 Pokaz sokolniczy w Czarnej
 U źródeł Sanu
 Walne zebranie Stowarzyszenia Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne

2. O nas samych
 Spółdzielnia Socjalna „Z duszą”

3. Młode Bieszczady:










Pierwszy Dzień Wiosny w Rakowej
Gimnazjum Rakowa- Dzień Kobiet

Aktywny wypoczynek
Tak witaliśmy wiosnę w Komańczy

Ocalić od zapomnienia
Edukacja Leśna z Nadleśnictwem Stuposiany
Kampania społeczna „Młode Bieszczady” w Polanie–pierwsze spotkanie
Spotkanie z podróżnikiem- Rakowa
Wyjazd klasy III Gimnazjum Polana do Liceum w Ustrzykach Dolnych i Technikum geodezyjnego
w Sanoku.
 Konkurs recytatorski pt. „Moje Bieszczady”

4. Konkursy dotacyjne i szkolenia
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Zapraszamy do lektury
kwietniowego numeru Biuletynu
Informacyjnego Grupy Partnerskiej
„Zielone Bieszczady” .
Słoneczna , wiosenna aura, magia
zieleni i duuużo wolnego czasu
pozwolą Państwu na zapoznanie się
z wydarzeniami ,które dzieją się w
bieszczadzkich organizacjach.

Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej

DO 9 MAJA MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI
W KONKURSIE GRANTOWYM
„DZIAŁAJ LOKALNIE VIII- 2014”
Pragniemy przypomnieć Państwu, że trwa kolejna, VIII Edycja Programu Działaj Lokalnie-2014. Wraz
z rozpoczęciem kolejnej edycji, nastąpiło kilka zmian dotyczących zarówno dokumentacji konkursowej jak i
samego sposobu składania wniosków. Najbardziej istotna kwestia to taka, iż w tym roku wnioski należy składać
należy wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.dzialajlokalnie.pl ,
W VIII edycji Programu „Działaj Lokalnie -2014” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę
mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz
grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej, z terenu 12
gmin: Baligród, Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina , Ustrzyki Dolne, Zagórz i
Tyrawa Wołoska.
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Seniorze zrealizuj swoje
marzenia i stwórz z nami
„Bieszczadzką scenę
senioralną”
Towarzystwo Przyjaciół Miasta
Ustrzyki Dolne
ogłasza rekrutację osób 60+ do
projektu "Bieszczadzka scena
senioralna" celem , którego będzie
miedzy innymi promocja twórczości
teatralnej, szerzenie kultury żywego
słowa w społeczeństwie lokalnym
poprzez stworzenie grupy teatralnej
złożonej w przewadze z seniorów.
Głównym działaniem projektu będą
warsztaty teatralne prowadzone
przez Danielę Lipińską -Zborowską i
Jolantę Jarecką.
Efekty prac warsztatowych
wykorzystane będą w
przygotowaniu comiesięcznych
spektakli „Wieczór z....”. których
celem będzie przedstawienie
publiczności utworów z kanonu
literatury polskiej i światowej.
Ważnym elementem edukacji
teatralnej będą wyjazdy do Teatru
W. Siemaszkowej w Rzeszowie, na
spektakle teatralne zróżnicowane
repertuarowo.

Wydarzenia w GPZB:
Pokaz sokolniczy w Czarnej
W dniu 27 marca klasa III gimnazjum uczestniczyła w pokazie sokolniczym, który odbył się w Zespole
Szkół Publicznych w Czarnej. Pokaz sponsorowały Nadleśnictwa z Lutowisk i Stuposian. Prowadził je Pan
Grzegorz Laskowski, wielki pasjonat ptaków drapieżnych mający doskonały kontakt z młodzieżą.
Pan Grzegorz wraz z pomagającym mu panem Hubertem przywieźli tajemnicze drewniane pudła, z których
dobywały się różne dziwne odgłosy. Gdy na sali zapanowała już cisza, mogli zaprezentować pierwszy okaz- sowę
płomykówkę o wdzięcznym imieniu Tokaj. Dowiedzieliśmy się kilku ciekawych rzeczy np. że sowa ma różny
kolor oczu o różnych porach dnia i nocy- szary i pomarańczowy o wschodzie i zachodzie słońca, żółty w dzień a
czarny w nocy. Dowiedzieliśmy się że najszybszym z ptaków jest sokół wędrowny. Oglądaliśmy także pióra
różnych ptaków.
Kolejnym bohaterem pokazu był puchacz bengalski Frugo. Śmiesznie wyglądał gdy pan Grzegorz z piór
zrobił mu uszy co jest oznaką zdenerwowania ptaka.
Zobaczyliśmy jeszcze sokoły pustułki o imionach Iron i Zosia i
jastrzębia Harrisa o imieniu Jake. Prócz różnych wiadomości
fachowych na temat ptaków można było zobaczyć ich
umiejętności. Ochotnicy mogli złapać ptaka lup pozwolić żeby
przefrunął przez koło zrobione z rąk. Niektórzy się bali a inni
wydawali się jakby urodzeni z ptakami. Ptaki były niesamowite
po zakończeniu każdego pokazu na oklaski widowni reagowały
trzepotem skrzydeł, reagowały także na imiona i polecenia
swojego opiekuna. Na koniec pan Grzegorz zorganizował szybki
konkurs z nagrodami w którym można było wygrać zdjęcia
oglądanych ptaków.

Uzupełnieniem projektowych działań
będzie indywidualna sesja zdjęciowa
w kostiumach teatralnych, wykonana
przez profesjonalnego fotografa.
Warunki rekrutacji:
Zgłoszenia przyjmuje koordynator
projektu Lucyna Sobańska , osobiście
w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej,
Ustrzyki Dolne , ul. Rynek 14 w godz.
900 do 1400 (pon.-piątek) Informacje
szczegółowe można uzyskać również
telefonicznie pod nr. 881 537 554
Decyduje kolejność zgłoszeń !!

KONKURS
„SOŁTYS DLA WSI”

Autor tekstu i zdjęć: Karolina Smoleńska

Informujemy Państwa o przedłużeniu
do 31 maja br. terminu zgłoszeń do
naszego konkursu "Sołtys dla wsi",
organizowanego z okazji jubileuszu 20lecia "top agrar Polska”.
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Wydarzenia w GPZB:
U źródeł Sanu
25.03.2014r .młodzież z klasy II gimnazjum. w Polanie uczestniczyła w przedmiotowej wycieczce z
geografii do źródeł Sanu. Uczniowie tej klasy , w szkole podstawowej, będąc nad morzem, dotarli do najdalej na
północ wysuniętego punktu naszego kraju –do Przylądka Rozewie. Do kompletu brakowało im zdobycie punktu
najdalej wysuniętego na południe, czyli szczytu Opołonek w naszych Bieszczadach. Na szczyt ten , leżący w
paśmie granicznym, dotrzeć nie można, ponieważ nie prowadzi tam żaden szlak turystyczny. Na wschód od
szczytu, na przełęczy Użockiej, na granicy Polsko-Ukraińskiej znajdują się źródła Sanu, a tam dotrzeć można
wędrując ścieżką przyrodniczo-historyczną BdPN. Docierając do tego miejsca jest się w najdalszym zakątku
Polski w kierunku południowym. Wycieczka zorganizowana została przy ogromnej pomocy Leśnego Kompleksu
Promocyjnego przy Nadleśnictwie Stuposiany. Przemili pracownicy w osobach – Pani Ewelina Górna-Baran i
Pan Andrzej Luks byli dla nas przewodnikami.
Podzielili się swoją ogromną wiedzą
przyrodniczą jak i historyczną o tym atrakcyjnym
zakątku Bieszczadów. Wycieczka odbyła się przy
zimowej aurze, padał śnieg, świat roślinny jeszcze był w
uśpieniu. Pan Andrzej zwrócił szczególną uwagę na
przepiękny , stary drzewostan świerkowy, będący
rezerwatem nasiennym. Trasa naszej wędrówki
przebiegała przez tereny, nie istniejącej po stronie
Polski, wsi Sianki. Na skutek tragicznych losów
dawnych mieszkańców, wieś po stronie Polski
opustoszała. Wielkie wrażenie robią fundamenty
zabudowań dworskich , jako jedyne ślady życia ludzi w
tym miejscu, coraz bardziej zacierane przez przyrodę.

Chcielibyśmy, aby sołtysi, którzy aktywnie
wykonują swoje obowiązki, przyczyniają
się do polepszenia infrastruktury oraz
bezpieczeństwa wsi, aktywizują
mieszkańców i dbają o rozwój swoich
małych regionów, zostali zauważeni i
docenieni.
W związku z tym przesyłam Państwu
formularz – dokładnie takie same
formularze są dostępne na naszej stronie
internetowej www.topagrar.pl.
Taki formularz prosimy wypełnić, podając
informację na temat aktywnego sołtysa, a
następnie przesłać na adres naszej
redakcji widoczny poniżej.
Wystarczy, jeśli sołtys zostanie zgłoszony
w jednym formularzu. Spośród wszystkich
nadesłanych zgłoszeń wybierzemy
półfinałową siódemkę sołtysów.
Półfinalistów odwiedzimy, ich sylwetki
przedstawimy na łamach czasopisma "top
agrar Polska", a następnie wybierzemy
trójkę sołtysów, którzy zostaną wybrani
w głosowaniu sms-owym.
Na trójkę finalistów czekają nagrody,
dzięki którym wyposażymy biura
sołtysów, o łącznej wartości 9 tys. zł.
Na zgłoszenia czekamy do końca maja.
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Wydarzenia w GPZB:
U źródeł Sanu cd…
Idąc dalej, wzdłuż Sanu, obok słupków granicznych, dotarliśmy do cmentarza, gdzie znajduje się jedyny
grób dawnych właścicieli dworu – Klary i Franciszka Stroińskich. Tuż obok stała cerkiew z 1831r. pw. Św.
Stefana, ale o tym dowiadujemy się od naszych przewodników i tablicy informacyjnej BdPN
Następnie dochodzimy do miejsca
z którego widać Sianki po stronie
ukraińskiejtory
kolejowe,
zabudowania, cerkiew. Po 20 min.
docieramy do celu wycieczki –
źródeł Sanu, który w tym miejscu
jest ledwie co cieknącą stróżką
wody. Po zrobieniu pamiątkowych
zdjęć zaczęliśmy drogę powrotną,
nieco zmodyfikowaną,
wzdłuż
potoku Niedźwiedziego.
Zatrzymaliśmy się również przy
rezerwacie ścisłym – torfowisku
wysokim w Tarnawie, gdzie Pani
Ewelina omówiła gatunki roślin
torfowiskowych.
W Mucznym pożegnaliśmy się z naszymi przewodnikami, bardzo dziękując za fachowe i w ciekawej formie
poprowadzone zajęcia w terenie. Pełni wrażeń wróciliśmy do Polany.
Szczególne podziękowania kierujemy również do naszego Ks. Proboszcza - Stanisława Gołyźniaka - za transport
oraz miłe towarzystwo.

Autor tekstu i zdjęć: opiekun wycieczki – Hanna Myślińska
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Fundacja Bieszczadzka we
współpracy z Fundacją Rozwoju
Ekoturystyki w Dolinie Użu (Użgorod na
Ukrainie) realizuje mikroprojekt „Dzikie
Karpaty – rozwój turystyki przyrodniczej
w polsko-ukraińskich Karpatach
Wschodnich”.
Głównym celem mikroprojektu
jest Promocja potencjału przyrodniczego i
kulturowego obszaru objętego projektem
poprzez wykreowanie produktu turystyki
przyrodniczej pod nazwą Dzikie Karpaty
na obszarze polsko-ukraińskiej części
Karpat Wschodnich.
Obszarem działań projektu są
Karpaty ukraińskie oraz polska część
Karpat wchodząca w skład województwa
podkarpackiego, a w szczególności
fragmenty Karpat objęte formami
ochrony przyrody istniejącymi w Polsce (2
parki narodowe, 7 parków
krajobrazowych, kilkadziesiąt rezerwatów
przyrody, 6 obszarów chronionego
krajobrazu, kilkaset pomników przyrody) i
na Ukrainie (1 krajowy rezerwat biosfery,
5 parków narodowych, 6 parków
krajobrazowych, kilkanaście rezerwatów
przyrody) oraz 1 Międzynarodowy
Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”
chroniący najcenniejsze fragmenty
pogranicza polsko-słowackoukraińskiego.

Wydarzenia w GPZB:
Walne zebranie Stowarzyszenia Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne
W dniu 2 kwietnia, w Berezce w Hotelu Karino, odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia GGG. Na 60
osób zaproszonych, niestety obecnych było tylko 24. Zebranie prowadził Wiesław Matuszewski pełniący
obecnie rolę skarbnika. Sekretarzami zebrania zostali wybrani Andrzej Gąsiorowski oraz Karolina Smoleńska.
Komisja uchwał i wniosków: Maria Lula, Jolanta Pal, Beata Kołodziej.
Na początku głos zabrał pierwszy z zaproszonych gości starosta leski pan Marek Pańko. Mówił o
projekcie z BFE (Bieszczadzkie Forum Europejskie) dotyczącym unormowania zasad współpracy powiatu z
organizacjami pozarządowymi. Taka współpraca jest ustawowym obowiązkiem powiatu jednak do tej pory w
zasadzie powiat leski takich zasad nie miał i teraz trzeba to uregulować. Stowarzyszenia i inne organizacje mogą
liczyć na nieodpłatne udostępnianie sal, informacje na stronie internetowej powiatu, a nawet zabezpieczenie
wkładu własnego przy pisaniu projektów. Pod koniec roku powinna już powstać strategia określająca dokładnie
te zasady współpracy. Kolejny gość Marek Skowroński z Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Leska mówił o
unijnych dopłatach. Fundusze za okres 2007-2013 skończyły się. Wchodzi nowy okres programowania 20142020.Na razie jest to okres przejściowy i tak naprawdę nic nie wiadomo. Z remontami i większymi wydatkami
w agroturystyce należy się wstrzymać do czasu gdy będą już konkretne informacje na temat dofinansowania.
ODR zorganizuje w tym roku szereg spotkań dotyczących sprzedaży bezpośredniej. Warto skorzystać też z
projektu Zagroda Edukacyjna. Projekt skierowany jest do tych gospodarzy którzy posiadają odpowiednie
warunki do przyjmowania dzieci i młodzieży, które będą się uczyły życia na wsi-historii, dziedzictwa
kulturowego itp. Następnie prezes Stowarzyszenia GGG Roman Glapiak odczytał sprawozdanie za rok 2013 i do
31.03.2014.
W minionym 2013 roku Zarząd GGG – Bieszczady pracował w składzie: Roman Glapiak prezes,
Władysław Cienki i Stanisława Pacześniak – wiceprezesi, Jadwiga Ligęza skarbnik, Andrzej Gąsiorowski sekretarz,
Wiesław Matuszewski, Andrzej Koncewicz, Karolina Smoleńska członkowie. Komisja Rewizyjna: Bogusława
Kucharyk przewodnicząca, Bronisław Moskot wice przewodniczący, Feliks Kobus. Artur Wojtas, Władysław Gola
członkowie.
Realizowano projekt: „Animator w Karpatach”– w Zagrodzie Karpackiej rozmawiamy o tożsamości i
kulturze regionu”, finansowany z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich . W ramach projektu między
innymi powstało 15 gospodarstw – Zagród Karpackich, które otrzymały certyfikaty „Zagroda Karpacka”. Wydano
„Przewodnik po Zagrodach Karpackich” oraz założono stronę www.zagrodakarpacka.pl
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Projekt skierowany jest do branży
turystycznej, środowiska pozarządowego,
lokalnych i regionalnych instytucji
publicznych, instytucji świata nauki,
kuracjuszy i turystów oraz mediów
lokalnych i regionalnych.
Najważniejsze planowane
działania to:
1. Warsztaty fotografii przyrodniczej realizowane będą w Polsce w jednym z
miejsc szczególnie cennych przyrodniczo
(Bieszczadzki Park Narodowy lub
Magurski Park Narodowy lub ich otuliny).
2. 6 terenowych przyrodniczych
warsztatów szkoleniowych - 2 warsztaty
realizowane będą w części polskiej, a 4 w
ukraińskiej części Karpat stanowiących
obszar projektu. W warsztatach fotografii
przyrodniczej oraz w terenowych
przyrodniczych warsztatach
szkoleniowych udział wezmą uczestnicy
zarówno z Polski jak i Ukrainy. Celem
wszystkich warsztatów jest rozbudzenie
zainteresowań przyrodniczych
uczestników poprzez podniesienie ich
umiejętności w zakresie fotografii
przyrodniczej i interpretacji przyrody.
Równie ważnym celem jest pokazanie
możliwości i sposobów atrakcyjnego
pokazywania przyrody oraz zachęcenie
przynajmniej niektórych uczestników do
przyszłych działań związanych z obsługą
turystyki przyrodniczej.
3. Opracowanie i wydanie przewodnika
"Dzikie Karpaty - turystyka przyrodnicza
na pograniczu polsko-ukraińskim".

Wydarzenia w GPZB:
Walne zebranie Stowarzyszenia Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne cd…
Ważnym wydarzeniem w 2013 roku były obchody XX – lecia Agroturystyki na Podkarpaciu połączone z
konferencją naukową „ Z tradycją w przyszłość . . .”pod patronatem posłów E. Łukacijewskiej, Bogdana Rzońcy,
Marszałka Władysława Ortyla, Rektora WSI i Z w Rzeszowie Prof. Tadeusza Pomianka i Prezesa PROT Jarosława
Reczka.. W uroczystości, która odbyła się 13 grudnia 2013 roku w Hotelu Karino w Berezce uczestniczyli nasi
kwaterodawcy, oraz kwaterodawcy ze Stowarzyszenia Agroturystycznego „GG” w Boguchwale, zaproszeni
goście i dziennikarze - ogółem 102 osoby. Podczas uroczystości zostali odznaczeni : Andrzej Gąsiorowski,
Roman Glapiak i Wiesław Matuszewski srebrnymi krzyżami zasługi „Za rozwój agroturystyki na Podkarpaciu”.
Odznaczeniami resortowymi: Bogusława Kucharyk, Roman Być, Marcin Budzyk –„Za zasługi dla Turystyki”.
Listami gratulacyjnymi Marszałka: Stanisława Pacześniak z Teleśnicy , Władysław Cienki z Berezki, Witold
Smoleński z Seredniego, Stanisław Drozd z Myczkowa, Roman Być z Komańczy. Listami gratulacyjnymi PROT:
Małgorzata Koncewicz z Rajskiego, Bogumiła Kucharyk z Berezki, Ewa Szydłowska z Wołkowyi, Artur Wojtas z
Berezki, Stanisław Wethacz z Dołżycy, Franciszek Barzowski z Polańczyka. Listem gratulacyjnym PFTW
„Gospodarstwa Gościnne” - Roman Glapiak z Dźwiniacza.
W związku z rezygnacją skarbnika pani Jadwigi
Ligęzy funkcję tę pełni obecnie Wiesław
Matuszewski. Stowarzyszenie zrezygnowało z
udziału w targach gdyż jest to na dzień
dzisiejszy mało skuteczna forma reklamy
naszych gospodarstw. Postanowiono wrócić
jednak do wydania katalogu naszych
gospodarstw, który to katalog nie był
wydawany od 2010 roku. Prezes Roman
Glapiak, który prowadzi stronę internetową
GGG – Bieszczady, zwrócił uwagę, że ważnym
jest aby kwatero dawcy zgłaszali aktualizacje.
Przedstawiono sprawozdanie finansowe,
preliminarz na 2014 r. oraz protokół Komisji
Rewizyjnej. Zarządowi udzielono
absolutorium.
W planie pracy na rok 2014 jest dalsza promocja gospodarstw, szkolenia kwaterodawców, współpraca z innymi
organizacjami oraz samorządami, wydanie folderów, dofinansowanie tablic kół gminnych.

7

Od stycznia Fundacja Bieszczadzka
we współpracy z Fundacją EkologicznoGeograficzną ze Lwowa realizuje mikroprojekt
p.n. „Transfer idei zielonej turystyki na
Ukrainę w oparciu o system certyfikacji
GoToCarpathia”.
Głównym celem mikroprojektu jest
profesjonalizacja obsługi turystów,
pensjonariuszy poprzez transfer idei zielonej
turystyki na Ukrainę w oparciu o system
certyfikacji GoToCarpathia.
Obszarem działań tego
przedsięwzięcia są Karpaty ukraińskie oraz
polska część Karpat wchodząca w skład
województwa podkarpackiego, a w
szczególności fragmenty Karpat objęte
formami ochrony przyrody istniejącymi w
Polsce (2 parki narodowe, 7 parków
krajobrazowych, kilkadziesiąt rezerwatów
przyrody, 6 obszarów chronionego
krajobrazu, kilkaset pomników przyrody) i na
Ukrainie (1 krajowy rezerwat biosfery, 5
parków narodowych, 6 parków
krajobrazowych, kilkanaście rezerwatów
przyrody) oraz 1 Międzynarodowy Rezerwat
Biosfery „Karpaty Wschodnie” chroniący
najcenniejsze fragmenty pogranicza polskosłowacko-ukraińskiego. Projekt skierowany
jest do branży turystycznej, środowiska
pozarządowego, lokalnych i regionalnych
instytucji publicznych, instytucji świata nauki,
kuracjuszy i turystów oraz mediów lokalnych i
regionalnych.
Najważniejsze planowane działania to:
1. Opracowanie i druk poradnika
promującego idee zielonej turystyki zawarte
w systemie certyfikacji GoToCarpathia.

Wydarzenia w GPZB:
Walne zebranie Stowarzyszenia Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne cd…
Kolejnym zaproszonym gościem był Pan Mirosław Stach z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Powtórzył, że rok 2014 jest rokiem przejściowym i nie wiadomo czego tak naprawdę możemy się spodziewać w
temacie dopłat unijnych. W 2015 wchodzi nowy 5 letni plan PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich).
Niektóre dotychczasowe pakiety zmieniają się, można więc zrezygnować albo realizować program wg nowych
zasad. Jednak należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wypełnianie dokumentów gdyż przewidziane są
szczegółowe kontrole oraz sankcje!

Ostatni z zaproszonych gości Pani Monika Czenczek
pełnomocnik z biura rachunkowego, które prowadzi
księgowość Stowarzyszenia, wyjaśniała zawiłości
związane z finansami. Mówiła, jak prowadzić się
działalność gospodarczą między innymi, na kartę
podatkową, omówiła także kwestie związane z podatkiem
VAT i kasą fiskalną.
Zebranie wyczerpało chyba wszystkie zagadnienia i
odpowiedziało na wiele nurtujących pytań.

Autor tekstu i zdjęć: Karolina Smoleńska

2. Staż szkoleniowy w Bieszczadach (polska
część obszaru projektu) dla 4 ukraińskich
koordynatorów regionalnych systemu
certyfikacji GoToCarpathia (dla potrzeb
projektu oraz przyszłego wdrażania systemu
certyfikacji GoToCarpathia na Ukrainie,
ukraińską część Karpat podzielono na 4
subregiony (które są wypadkową podziałów
geograficznego, turystycznego i
administracyjnego tego obszaru): subregion
Bieszczady Wschodnie, subregion Gorgany,
subregion Beskidy Połonińskie i Wulkaniczne,
subregion Czarnohora i Świdowiec.
3. 4 spotkania informacyjno-szkoleniowe dla
branży turystycznej w 4 subregionach Karpat
ukraińskich (.
4.Badania kondycji usług i produktów
opartych o formy zielonej turystyki w
Karpatach ukraińskich.
5.Ekspertyza prawna uwarunkowań
wprowadzenia certyfikacji GoToCarpathia na
Ukrainie.
6.Wizyta studyjna w Bieszczadach na
obszarze funkcjonowania systemu certyfikacji
GoToCarpathia.
Mikroprojekty pn. . „Dzikie Karpaty – rozwój
turystyki przyrodniczej w polsko-ukraińskich
Karpatach Wschodnich” oraz „Transfer idei
zielonej turystyki na Ukrainę w oparciu o system
certyfikacji GoToCarpathia” są realizowane w
ramach projektu parasolowego pn.
„Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki
uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego”
współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
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O nas samych

Ważne linki:

Spółdzielnia Socjalna „Z duszą”
Spółdzielnia Socjalna „Z duszą”, z siedzibą przy ul. Lipińskiego 110 w Sanoku, powstała 15 lipca 2014r. Została
utworzona przez 9 współzałożycielek, które postanowiły samodzielnie stworzyć własne miejsce pracy i rozwoju.
Spółdzielnia jest organizacją pozarządową, instytucją mającą przede wszystkim misję społeczną i zawodową i
reintegrację jej członków przez odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym i
zawodowym. Cele swoje realizuje zarówno przez działalność gospodarczą, tworząc nowe miejsca pracy oraz
społeczną tworząc dogodne i lepsze warunki do rozwoju zarówno swoich członków, jak i środowiska lokalnego, a
szczególnie regionalnego, nawiązując jednoznacznie do tradycji kulinarnych regionu pogranicza Wschodnich
Karpat. Kooperacja, która jest wpisana w istotę Spółdzielni zakłada odpowiedzialne społecznie zarządzanie
kapitałem biznesowym, aby wnieść nową i wyższą jakość relacji środowiskowych.
Aktualnie głównym profilem działalności Spółdzielni jest działalność gastronomiczna. Posiadamy dwa punkty:
1. kuchnię w Zagórzu stanowiąca zaplecze produkcyjne dla wszelkiego typu usług caterignowych, sprzedaż
dań na wynos (tradycyjnych jak i regionalnych, w tym również dań wigilijnych oraz ogólnie
świątecznych), mieszcząca się przy ul. Targowej 5 (budynek remizy strażackiej), dzierżawioną na
zasadach partnerskich od Urzędu Miasta i Gminy Zagórz oraz za przyzwoleniem Zarządu Ochotniczej
Straży Pożarnej w Zagórzu;
2. kawiarnię – bar Vita Caffe w Sanoku, przy ul. Lipińskiego 110, będąca zapleczem sprzedażowym
zarówno wytworzonych produktów, jak i miejsca dla zorganizowanych przez klienta szkoleń,
konferencji, akcji społecznych, imprez okolicznościowych (wesela, chrzciny, imieniny, pożegnania i
innych – według upodobań klienta) oraz imprez własnych Spółdzielni, jako organizatora wydarzeń typu
dancingi, Andrzejki, Sylwester oraz inne imprezy dedykowane.
Zapraszamy serdecznie Państwa do korzystania z naszych usług cateringowych oraz spędzenia miło czasu w
naszej kawiarni. Zjedzą Państwo u nas potrawy wyłącznie własnego wyrobu – ciasta, desery i dania obiadowe.
Dane: Spółdzielnia Socjalna „Z duszą”, ul. Lipińskiego 110, 38-500 Sanok tel. 662-436-806 / 662-436-830
email: sszdusza@gmail.com KRS 0000469932 NIP 6871957626 REGON 180998183
Inicjatywa założenia Spółdzielni została wsparta finansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.2.Wsparcie ekonomii społecznej
w ramach projektu Fundacji Bieszczadzkiej oraz Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego „Współdzielenie
obowiązków – współdzielenie zysków”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spółecznego.
Instytucją pośredniczącą był Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.
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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

Młode Bieszczady
Pierwszy Dzień Wiosny w Rakowej
Gimnazjum w Rakowej Pierwszy Dzień Wiosny świętowało inaczej niż dyktuje tradycja. Wagary i topienie Marzanny zastąpiła „zdrowa rywalizacja”
między klasami w konkurencjach wymagających siły fizycznej i sprytu. Dzień ten jest nazwany Dniem Talentu. Każda klasa ma za zadanie przedstawienie się w
taki sposób aby zaskoczyć koleżanki i kolegów z innych klas. Po ilości oddanych braw i mocy śmiechu można wnioskować, że każda klasa była zwyciężcą, nikt
jednak nie czuł się poszkodowany. Wszystkie klasy wspaniale się przygotowały i pokazały się z tej innej strony!
Klasa II
zaprezentowała nam pokaz mody WIOSNA 2014. Modelkami były wszyscy chłopcy , zaś stylistkami i makijażystkami dziewczyny. Nagrodę publiczności
otrzymał / a Patryk Bilański. Klasa III przedstawiła taniec w różnych stylach: nowoczesny, tradycyjny, hip-hop, oraz finalnie piękny podkład muzyczny i miłosna
scena na Titanic –u. Uczniowie klas I – wszych zaprezentowali nam się w krótkim przedstawieniu nawiązując do humorystycznych scen . Przedstawiciele
poszczególnych klas wzięli udział w turnieju sportowym międzyklasowym podczas, którego wykonywali różne zadania typu przeciąganie liny, bieg z piłką …

Chociaż pogoda nie dopisała , nie nudziliśmy się tego dnia w szkole. Okazało się, że Dzień Wagarowicza można niebanalnie spędzić w murach szkoły. Słowem –
pierwszy dzień wiosny był bardzo wesoły i ten nastrój udzielił się wszystkim na długi, długi, długi ... czas.
Redakcja kl. II
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Gimnazjum Rakowa- Dzień Kobiet

Dnia 08.03.2014r. nasi chłopcy - z klasy III kupili dla dziewczyn żółte tulipany. Na naszej
godzinie wychowawczej, kiedy dziewczyny zajmowały się organizacją wycieczki, nagle chłopcy z
Panem Eugeniuszem - naszym wychowawcą, weszli do klasy z bukietem tulipanów. Naprawdę
było to dla nas wielkie zaskoczenie. Po czym wręczyli je nam z najlepszymi życzeniami. Na końcu
robiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia.
Tekst i zdjęcie:Kinga, Diana i Ola- kl III.

Aktywny wypoczynek
W marcu w piątkowe popołudnie 21.03.2014r. grupa uczniów gimnazjum w Rakowej, z okazji pierwszego dnia
wiosny wybrała się do obiektu sportowego w Ałamowie. Pod okiem instruktora i opiekuna próbowali swoich sił na ściance
wspinaczkowej, wykazując się dużą odwagą i umiejętnościami. Poznali obsługę sprzętu wspinaczkowego i podstawowe
techniki tej dyscypliny. Ciekawą atrakcją okazały się również korty do squasha i siłownia wyposażona w sprzęt do
treningów. Sprzęt spełniał najwyższe światowe standardy. Wszyscy świetnie się bawili i szybko zrodził się pomysł, aby
powtórzyć taki wyjazd w niedalekiej przyszłości.
Organizator : mgr Eugeniusz Piętka
Opiekun: mgr Daria Blecharczyk- Ciętak
Redakcja kl.II
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Tak witaliśmy wiosnę w Komańczy
Długo zastanawialiśmy się, jak spędzić pierwszy dzień wiosny, aż w końcu wymyśliliśmy.
A wyglądał on tak. Od rana szukaliśmy wiosny w naszej szkole, ponieważ ogłosiliśmy konkurs na wiosenne przebranie. Znaleźliśmy 17 uczniów w pięknych,
kolorowych strojach. Aby wyłonić laureatów oraz zachęcić naszych kolegów i nauczycieli do zabawy, razem z panią Edwardą Myrdak stworzyliśmy ankietę
online, którą udostępniliśmy na naszej szkolnej stronie. Na trzeciej lekcji chłopcy z klasy 3 gimnazjum: Karol K., Patryk K. i Dawid K. przedstawili kabaret, który
sami przygotowali - "Romeo i Julia" w wersji nowoczesnej. W przedstawieniu udział wzięli wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy również mieli role do
odegrania - zagrali je zawodowo. Wspaniałą aktorką okazała się pani Martyna M-D., która wcieliła się w słoneczko. Na czwartej lekcji młodsze klasy wyszły na
spacer, aby definitywnie pożegnać zimę z własnoręcznie wykonanymi Marzannami. Musimy przyznać, że ten dzień był bardzo wesoły i miły, bo nasi
nauczyciele też przygotowali dla nas niespodziankę i nie pytali nas!!!

Tekst i zdjęcia: SU Komańcza
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Ocalić od zapomnienia
Po pozytywnych doświadczeniach w pracy przy cerkwisku w Mikowie, chłopcy z Gimnazjum w Komańczy chętnie zaangażowali się w kolejne porządkowanie
miejsca po nieistniejącym już cerkwisku w Prełukach. 27 kwietnia 2014 roku wraz z opiekunem panem Tomaszem Kimakiem posadzili świerki wokół miejsca
które należało upamiętnić. Akcję zorganizowało Stowarzyszenie WILK oraz Nadleśnictwo Komańcza. Po pracy uczniowie usiedli przy wspólnym ognisku i
wysłuchali opowieści o życiu mieszkańców lasu.

Tekst i zdjęcia: SU Komańcza

Edukacja Leśna z Nadleśnictwem Stuposiany
12 marca 2014r. w naszej szkole odbyło się spotkanie dotyczące edukacji leśnej, w którym uczestniczyli uczniowie ze szkoły podstawowej. Najpierw pani
Ewelina Górna-Baran referent do spraw edukacji leśnej z Nadleśnictwa Stuposiany (nasz zaproszony gość) spotkała się z uczniami klas I-II.
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Dzieciaki poznały biologię zwierząt leśnych i rozpoznawały ich tropy. Kolejna grupa to uczniowie z klas IV-VI. Pani Ewelina zaproponowała zabawę edukacyjną,
w której uczniowie bardzo chętnie wzięli udział. Zabawa to bardzo fajna forma nauki. Dzieciaki były zachwycone szczególnie, że na koniec były upominki. Pani
Ewelinie serdecznie dziękujemy za to spotkanie i zapraszamy znowu

Autor tekstu i zdjęć: Dominika Podstawska

Kampania społeczna „Młode Bieszczady” w Polanie–pierwsze spotkanie
W dniu 8 kwietnia naszą szkołę odwiedził pan Stanisław Myśliński . W ramach kampanii społecznej projektu „Młode Bieszczady” opowiedział nam o swoich
pasjach, które stały się także treścią jego życia. Dowiedzieliśmy się o tym jak rozpoczęła się jego przygoda z końmi. Otóż jako młody chłopak podkradał wraz z
kolegami konie gospodarzom o czym oczywiście oni nie wiedzieli lecz wiedzieli o tym ich dzieci. Już w dorosłym życiu pan Staszek zajął się na poważnie
hodowlą koni huculskich i trzeba przyznać iż ma na tym polu niemałe sukcesy. A ponieważ od zawsze lubił chodzić po górach postanowił połączyć obie pasje i
tak zaczęła się przygoda z rajdami konnymi ale takimi szczególnymi bo traperskimi czyli nie dla każdego.
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Zaczęło się od Bieszczadów a dziś pan Staszek zabiera turystów na bezkresne połoniny Ukrainy i Rumunii. Czasem goście jada w nieznane, czasem warunki są
ciężkie ale wszak o to w traperskiej przygodzie na końskim grzbiecie chodzi! Mówił że wszystko zaczęło się od przygody, pasji a teraz stało się pracą. A nie ma
nic piękniejszego jak praca którą się kocha! Zachęcał dzieci i młodzież z naszej szkoły aby nie bali się marzyć a później te marzenia realizować w życiu. Bo jeżeli
się do czegoś naprawdę dąży, jeżeli czegoś się naprawdę mocno pragnie prawie zawsze można to osiągnąć
Zdjęcia: Karolina Smoleńska, tekst : Miłosz Smoleński

Spotkanie z podróżnikiem- Rakowa
W środę 26 marca 2014 r. uczniowie Gimnazjum w Rakowej
wzięli udział w prelekcji podróżniczej o Czarnobylu. Tym razem gościem
gimnazjum był pan Bartłomiej Machowski – przewodnik beskidzki, pilot
wycieczek, podróżnikDzięki prelekcji pana Bartłomieja mogliśmy udać
się w fascynującą podróż na Ukrainę. Opowieść o katastrofie w
Czarnobylu i jego skutkach na niejednym uczniu zrobiły ogromne
wrażenie. Wrażenie to potęgowały ciekawe zdjęcia. Zgromadzona
młodzież z wielkim zainteresowaniem zdawała pytania i żywo
reagowała na zaskakujące odpowiedzi.
Uczestnictwo i możliwość kontaktu z człowiekiem mającym
bogate doświadczenia, zainspirowało niejednego ucznia do poszerzenia
własnych horyzontów myślowych.
Redakcja uczniowie kl II.
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Wyjazd klasy III Gimnazjum Polana do Liceum w Ustrzykach Dolnych i Technikum geodezyjnego w Sanoku.
W dniu 7 marca 2014r nasza klasa w pełnym składzie wraz z wychowawcą Panem Radosławem Pasławskim wyjechała do Ustrzyk Dolnych i Sanoka w ramach
tak zwanych dni otwartych. Pierwszym punktem naszej wycieczki było Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych. U progu szkoły
przywitała nas serdecznie Pani Anna Orlef wicedyrektor Liceum. Pani Anna zaprowadziła nas do sali historycznej gdzie miały się odbyć zajęcia w ramach dni
otwartych dla gimnazjum. Również była tam z nami obecna III klasa Gimnazjum z Czarnej. Zajęcia i wykład prowadził z nami Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego Pan mgr Arkadiusz Lupa, który jest również nauczycielem historii. Wykład był bardzo ciekawy i poruszający. Dotyczył on głównie historii
szkoły, sposobu przyjmowania jak i również kryteriów wymaganych w szkole. Otóż budynek szkoły istniał przed wojną , ale działalność szkoła rozpoczęła w
1951r stając się tym samym szkołą o najdłuższej tradycji w Bieszczadach. W dalszej kolejności Pan Arkadiusz Lupa przedstawił nam profile jakie są w Liceum
Ustrzyckim. Jest ich aż pięć:
- matematyka, fizyka i informatyka,
- matematyka, geografia, język angielski,
- biologia, chemia, matematyka,
- język polski, historia, wiedza a społeczeństwie,
- historia, wiedza o społeczeństwie, geografia.
Oprócz tego nauczane są także języki obce ale jeden z nich w cyklu 2x3, a drugi 3x3. Są to język angielski i niemiecki ale dla zainteresowanych możliwe jest też
nauczanie języka rosyjskiego w ramach zajęć dodatkowych lub w razie większego zainteresowania może zostać utworzona klasa z językiem rosyjskim. W
ramach wszystkich profili organizowane są wycieczki edukacyjne m.in. dla uczniów z profilu biologiczno- chemiczno- matematycznego zajęcia w BdPN w
Ustrzykach Dolnych a ponadto na terenie Bieszczadzkiego Parku. Dla uczniów z profilu humanistycznego i ogólnego organizowane są wycieczki do Krakowa w
ramach poznania tego miasta i jego zabytków. Jak wspomniał Pan Dyrektor każdy z profili jest ciekawy, ale to jaki wybierzemy zależy wyłącznie od nas. Liceum
w Ustrzykach Dolnych ma także wysoką zdawalność matur, która w niektórych rocznikach równała się 100%. Na końcu Pan Dyrektor Arkadiusz Lupa
opowiedział nam o zasadach na jakich uczniowie z Gimnazjum są przyjmowani do Liceum. Na początku są przeliczane cztery oceny ze świadectwa ukończenia.
Należą do nich język polski, matematyka, język obcy oraz jeden przedmiot zależny od wybranego profilu. Maksymalnie można za te oceny otrzymać 80 pkt.
Przyjmowane są oceny od dostatecznej do celującej. Uczniowie mogą także uzyskać punkty dodatkowe za działalność artystyczną, charytatywną a także za
zajęcie czołowych miejsc w konkursach kuratoryjnych i organizowanych przez szkołę, w której uczeń obecnie się uczy. Liczba punktów nie może być wyższa niż
20. Uwzględniani są także uczniowie z zachowaniem wzorowym ,a także ci którzy otrzymali świadectwo z szczególnym wyróżnieniem. Natomiast osoby z
zachowaniem nieodpowiednim nie mogą zostać przyjęci. Przy składaniu dokumentów należy przynieść: świadectwo z ukończeniem, wyniki z egzaminów
gimnazjalnych, które są później także przeliczane i można z nich dostać maksymalnie 100 pkt. Bardzo ważne jest też przyniesienie podania o przyjęcie, karty
zdrowia, aktu urodzenia i dwóch fotografii. Terminy rekrutacji odbywają się w drugiej połowie maja, w ostatnich dniach czerwca i końcowe na początku lipca.
Po wykładzie ostatnim punktem naszej wycieczki w Liceum były prezentacje odbywające się na hali sportowej. Tu też w ciekawy sposób dowiedzieliśmy się o
poszczególnych profilach. Na wydziale biologiczno- chemicznym uczennice przeprowadziły doświadczenie z saletrą potasową i cukrem oraz z sztuczną krwią.
Na drugim profilu dowiedzieliśmy się o korzyściach płynących z profilu matematyczno- geograficznego. Na trzecim stanowisku dowiedzieliśmy się o profilu
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humanistycznym i jego zaletach. W czwartym miejscu byliśmy świadkami doświadczenia fizycznego na profilu ścisłym. W ostatnim miejscu dziewczyny z kółka
artystycznego przedstawiły nam kulturę ludową. Oprócz tego dziewczyny z Liceum rozdawały nam ulotki z informacjami o poszczególnych profilach. I tak oto
program naszej wycieczki w Ustrzykach dobiegł końca. Jednak tego dnia czekała nas jeszcze wycieczka do Sanoka. Po przyjeździe udaliśmy się do Zespołu Szkół
nr 4 w Sanoku. Przywitał tam nas Pan mgr inż. Andrzej Radzik oraz dziewczyny ze szkoły budowlanej. Pan Andrzej opowiedział nam o celach w jakich szkoła w
trakcie czterech lat kształci uczniów oraz o późniejszych korzyściach. Otóż wiele osób po skończeniu tej szkoły założyło własne firmy budowlane i
wykończeniowe, które przynoszą im korzyści. Uczennice szkoły w pracowni renowacyjnej pokazały nam swoje dzieła. Otóż szkoła ta dostaje zlecenia
renowacyjne w celu przywrócenia cennym budowlom lub ich częściom dawnego blasku. Oglądać zatem mogliśmy kolumny, posągi, fragmenty
architektoniczne. Praca tam wymaga nie tylko precyzji ,ale też poświęcenia i zręczności. Na pamiątkę każdy z nas otrzymał kwiatuszka wykonanego z gipsu.
Końcowym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie szkoły i zajęcia w klasie geodezyjnej. Prowadził tam z nami zajęcia Pan mgr inż. Mirosław Prodziewicz.
Kiedy akurat uczniowie szkoły byli na zajęciach. Pan Mirek opowiedział nam o geodezji, jej celach i działaniach. Geodezja jest to nauka zajmująca się
projektowaniem budynków za pomocą mapy rysowanej przez przyrządy informatyczne. Aby namierzyć jakiś punkt należy użyć specjalnego przyrządu o nazwie
tachimetr, a dopiero później można kreślić mapę. Później sami mogliśmy stworzyć taką mapę na komputerach co wielu bardzo się podobało. Po tych zajęciach
opuściliśmy teren szkoły i udaliśmy się na obiad a później do Polany. Szczególne podziękowania należą się naszemu wychowawcy Panu Radosławowi a także
naszemu kierowcy księdzu proboszczowi Stanisławowi Gołyźniakowi. Swoje podziękowania kierujemy także do Pana Dyrektora Arkadiusza Lupy i Pani
Wicedyrektor Anny Orlef za miłą atmosferę i przyjęcie nas do Liceum Ogólnokształcącego w Ustrzykach.
Tekst: Miłosz Smoleński

Konkurs recytatorski pt. „Moje Bieszczady”
W ubiegły piątek odbył się konkurs recytatorski pt. „Moje Bieszczady” przygotowany przez Samorząd Gimnazjum ZS w Myczkowie we współpracy
z biblioteką gminną i z biblioteką szkolną. Pierwszą część tego konkursu przygotowano dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej, którzy zaprezentowali
wiersze współczesnych twórców bieszczadzkich. Różnorodność utworów i interpretacji wprowadziła w zachwyt nie tylko komisję konkursową ale i
publiczność, która z zapartym tchem wysłuchała pięknych recytacji i gromkimi brawami nagradzała każdego uczestnika. W konkursie wzięło udział czternaście
osób, które przedstawiły wybrane utwory zaproponowane wcześniej przez Samorząd. Komisja w składzie: rodzic, nauczyciel, bibliotekarz oceniła prezentacje
utworów zgodnie z kryteriami konkursu i przyznała trzy miejsca i trzy wyróżnienia. Wyniki zostały podane do wiadomości zainteresowanych i publiczności,
ale oficjalne ich ogłoszenie i wręczenie nagród odbędzie się 24 maja 2014 r. w czasie pikniku rodzinnego będącego podsumowaniem pracy Samorządu
Gimnazjum w projekcie „Młode Bieszczady”. Uczniowie gimnazjum przygotowali pomieszczenie biblioteki szkolnej do konkursu, czuwali nad przebiegiem
imprezy oraz uwiecznili całość na materiale zdjęciowym. Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie serdecznie dziękujemy, a zwycięzcom GRATULUJEMY!!
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Przed nami druga cześć zmagań recytatorskich, przeznaczona dla społeczności
gimnazjum. Z nieoficjalnych doniesień wiemy, ze nasi koledzy podjęli wyzwanie i już
zaczęli pracować nad wybranymi tekstami, choć konkurs planowany jest dopiero
na 8.05.2014 r. Życzymy powodzenia!
Tekst i zdjęcia : SU Myczków
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