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Wydarzenia w GPZB:
Seniorzy z Ustrzyk Dolnych w Sandomierzu
W dniach od 14 do 16 października 2014r. seniorzy z gmin: Lutowiska, Czarna i Ustrzyki Dolne ,
uczestniczący w projekcie „Akademia Seniorów Bieszczadzkich” przebywali na wycieczce w
Sandomierzu. Ten wspólny wyjazd był ukoronowaniem paromiesięcznej pracy w grupach,
na spotkaniach warsztatowych, udziału w zajęciach sportowych, wykładach. Były to trzy dni
fantastycznej zabawy, zwiedzania średniowiecznej perły-zabytkowego Sandomierza.

Spotkanie
informacyjne
dotyczące konkursu
FIO 2015
Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego
zaprasza na spotkanie z
ekspertem, który przedstawi
założenia do FIO na 2015 r.
Spotkanie odbędzie się 11
grudnia 2014 w Rzeszowie.
Serdecznie zapraszamy wszystkie
zainteresowane podmioty na
spotkanie informacyjne, które
odbędzie się w 11 grudnia br. o
godzinie 13.00 w Sali Audytoryjnej
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego (Al.
Cieplińskiego 4 – Rzeszów),
dotyczące konkursu Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich 2015.
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Wydarzenia w GPZB:

KARPACKIEGO CENTRUM ZIELONEJ
TURYSTYKI przy Fundacji
Bieszczadzkiej

Seniorzy z Ustrzyk Dolnych w Sandomierzu cd….
Szczególnie w serca wszystkich zapadło spotkanie z grupą seniorów sandomierskich. Przybyli na to
spotkanie z koszami pełnymi jabłek, pięknie przyozdobionymi jesiennymi liśćmi. Nie brakło owoców
dla nikogo. Na sali zebrało się sto osób „w kwiecie wieku „. W prezentacjach pokazali siłę swych
inicjatyw. Były skecze, wiersze, piosenki, opowieści. Prawdziwe bogactwo wieku dojrzałego. Najlepszy
reżyser nie zrobiłby tak spontanicznego spotkania. Nawiązały się błyskawiczne więzi między
wszystkimi grupami. Ruszył do pląsów wielki szpaler radosnych ludzi.!

ul. Rynek 14, 38-700, 38-700 Ustrzyki
Dolne,
Tel.: +48 (13) 469 72 97
Zaprasza do korzystania z naszej
biblioteki oraz czytelni, w której dostępne
są branżowe publikacje turystyczne,
związane z ekologią oraz działalnością
społeczną.
Oferujemy państwu dostęp do informacji
o atrakcjach turystycznych Karpat
Wschodnich na terenie Polski oraz
Słowacji :
1. Natura 2000, Nowa koncepcja ochrony
przyrody-Halina Będkowska
Warszawa 2009
2. Nasze Środowisko, smieci czyli odpadyWaldemar Kołaski
Poznań 1994
3. Systemy słonecznego ogrzewania i
zasilania elektrycznego budynków
Ewa Klugman-Radziemska Eugeniusz
Klugman
Białystok 2002
4. Regionalny system ochrony
różnorodności krajobrazowej
Krzysztof Badora, Stanisław Koziarski
Opole 2008
5. Marketing w Turystyce- Tadeusz
Chudoba
Warszawa 2009
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Wydarzenia w GPZB:
Seniorzy z Ustrzyk Dolnych w Sandomierzu cd….
Zabawie w kole nie było końca. Nawet akordeonista się pojawił. Taniec i śpiew rozbrzmiewał i nosił się
echem na druga stronę Wisły, aż po Sandomierz, chociaż mieszkaliśmy nieopodal, w Zarzeczu
Gorzyckim.
Uwieńczeniem tych przygód był koncert w Filharmonii Rzeszowskiej. Polonezy, mazurki, i nokturny
Chopina grała artystka z Krakowa prof. Ewa Bukojemska. Wyciszeni i ubogaceni wspaniałą muzyką
Chopina, szczęśliwie wróciliśmy do domów.
Autor tekstu: Barbara Trzaska Geraut
Autor zdjęć: Iwona Gratkowska
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6. Turystyka Kulturowa-Tadeusz Jędrysiak
Warszawa 2008
7. Podstawy gospodarki odpadamiCzesława Rosik-Dulewska
Warszawa 2008
8. Ekologiczny Dom-Paul Hymers
Poznań 2006
9. Obsługa konsumenta w hotelarstwie
cz.2
Joanna Duda Sebastian Krzywda
Warszawa 2009
10. Obsługa konsumenta w hotelarstwie
cz.1
Joanna Duda Sebastian Krzywda
Warszawa 2008
11. Ochrona środowiska w praktyce
(aspekkty ekonomiczno prawne)
Arnold Bernaciak
Poznań 2004
12. Organizacja pracy w hotelarstwie cz. 1
Joanna Orłowska Małgorzata Tkaczyk
Warszawa 2008
13. Organizacja pracy w hotelarstwie cz. 2
Joanna Orłowska Małgorzata Tkaczyk
Warszawa 2008
14. Uspołecznione Planowanie ochrony
przyrody na obszarach sieci NATURA
2000-przewodnik powarsztatowy
Opracowanie: A. Bernacak, A. Jermaczek,
M. Kierus, A.Ruszewicz
Świebodzin 2004
15. Spojrzenie turysty- John Urry
Warszawa 2007
16. Strategie rozwoju turystyki w regionie
Beata Meyer, Dawid Milewski
Warszawa 2009

Wydarzenia w GPZB:

Przystań nad Strwiążem

26 października odbyło się zakończenie projektu „Przystań nad Strwiążem”
realizowanego przez Stowarzyszenie Bieszczadzka Przestrzeń Kulturowa w partnerstwie z sołectwem
Krościenka w ramach projektu Działaj Lokalnie.
W Krościenku nad Strwiążem powstały cztery questy. Zajęcia zaczęły się od studiowania map
i historii, zbierania informacji. Następnie pracy w terenie towarzyszyły warsztaty artystyczne. Praca
była intensywna ale przynosząca wiele wiedzy i satysfakcji. Podczas pisania w terenie questu o
tematyce greckiej grupa miała możliwość spróbować prawdziwych kiszonych oliwek, która jedna z
mieszkanek Krościenka przywiozła z Grecji. Uczestnicy poznali swoją miejscowość na nowo.
Angażowały się nie tylko dzieci i młodzież ale również dorośli, zaprzyjaźnione stowarzyszenia,
mieszkańcy pobliskich wsi. Zajęcia prowadziły Ewa Paszkowska i Jola Jarecka przy pomocy
wolontariuszy, których liczba co roku rośnie.
Narratorem questu dotyczącego kultury polskiej jest Wojciech Szczurek – przedwojenny
zawiadowca stacji, społecznik, który za pomoc Żydom zgromadzonym w getcie w Krościenku został
wywieziony do Oświęcimia gdzie został zamordowany. Opowieść żydowskiego chłopca o imieniu
Mosze dotyczy ludności żydowskiej licznie zamieszkującej wieś do 1942 roku. O kulturze greckiej
opowiada 12 - letni Costas, który prowadzi poszukiwaczy skarbu po miejscowości zamieszkałej przez
uchodźców politycznych z Grecji. Natasza zaś jest narratorką questu dotyczącego kultury rusińskiej.
W wierszowanych tekstach pojawiają się nazwiska, informacje o tym gdzie znajdowały się
świątynie, kręgielnia, Dom Ludowy oraz ciekawostki historyczne.
Spotkanie podsumowujące działania projektu było wydarzeniem kulturowym. Jan Pelczar zachwycił
wszystkich swoim recitalem. Obok piosenek polskich, bieszczadzkich pojawiły się tradycyjne greckie.
Zespół Żukowianie przedstawił repertuar pieśni bojkowskich, a młodzi uczestnicy projektu przedstawili
krótką sztukę o Grekach w Krościenku, którą przygotowali według własnego pomysłu.
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17. Gospodarka turystyczna- pod Red.
Aleksander Panasiuk
Warszawa 2008
18. Zielone światy-pod red. J. Rylke,
M.Kaczyńskiej, D. Sikory
Warszawa 2008
19. Ogrzewanie biomasą- Tadeusz
Juliszewski
Poznań 2009
20. Proekologiczne odnawialne źródła
energii
Witold M. Lewandowski
Warszawa 2006
21. Biologiczne przetwarzanie odpadówAndrzej Jędrczak
Warszawa 2008
22. Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej
na przyrodę masywu Pilska
pod red. A. Łajaczak, S. Michalik, Z.
Witkowski
Kraków 1996
23. Ekoturystyka- Dominika Zaręba
Warszawa 2008
24. Interaktywny model
proekologicznego zarzadzania
zintegrowaną gospodarką enrgetyczna i
przestrzenną w rozwoju miast
Dominika Drzazga
Łódź 2008
25. Jakość i efektywność usług
hotelarskich
Stanisław Borkowski, Ewa Wszendybył
Warszawa 2007
26. Polsko-Slovensky dvojazyćny slovnik

wydawnictywo Slovart
Bratyslawa 2009

Wydarzenia w GPZB:

Przystań nad Strwiążem cd….
Uczestnicy imprezy mieli możliwość spróbować smakołyków kuchni greckiej, polskiej, rusińskiej
i żydowskiej. Była pita, kruche ciasteczka Kurabiedes, Rugelach – podawane podczas paschy, proziaki,
tradycyjny chleb zbożowy, dynia w słodkim syropie…
Cały czas odbywał się też zainscenizowany targ żydowski, gdzie młodzież z pejsami zachęcała
do kupienia owoców i staroci. Nie zabrakło rękodzielników prezentujących wyroby robione na
szydełku, syropy, nalewki, miniatury bieszczadzkich cerkwi.

Projekt pozwolił spojrzeć na nieciekawą wizualnie wieś jak na ewenement – miejscowość gdzie
przenikały się wpływy wielu kultur, znane letnisko. Podczas działań zrodziły się nie tylko mocniejsze
więzi między ludźmi, małą ojczyzną ale również wiele pomysłów na kolejne działania.
Dzięki powstałym questom teraz niejeden przystanie nad Strwiążem i odkryje Krościenko,
jakiego już nie ma.
Autor tekstu i zdjęć: Jola Jarecka
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27. Pochodzenie marek. Odkryj naturalne
prawa innowacyjności produktów pi
przetrwania w biznesie
Al i Laura Ries
HELION,Gliwice 2005
28. Punkt przełomowy. O małych
przyczynach wielkich zmian
Malcolm Gladwell
Znak,Kraków2009
29. Zarzadzanie Marką
Jacek Krall, Ryszard Kłeczek, Adam Sagan
Kraków 2006
30. Zakupologia. Prawda i kłamstwa o
tym, dlaczego kupujemy.
Martin Lindstrom
Kraków 2009
31. Kuchnia Bieszczadu z pogranicza
łemkowsko - bojkowskiego
Krzysztof Antoniszczak
Krosno
32. Obsługa ruchu turystycznego- Beata
Meyer (red)
Warszawa 2008
33. Psychologia Turystyki- R. Winiarski, J.
Zdebski
Warszawa 2008
34. Geografia turystyki Polski
T. Lijewski, B. Mikułkowski, J. Wrzykowski
Warszawa 2008
35. Wiejska turystyka kulturowa- T.
Jędrysiak
Waszawa 2010
36. Przestrzenne, gospodarcze i
humanistyczne aspekty rozwoju

turystyki
K. Szpara, M. Gwóźdź
Kraków-Rzeszów-Zamość2009

Wydarzenia w GPZB:

Projekt „Hej od Żukowa jadę” zakończony !!
31 października bieszczadzki Zespół Żukowianie zakończył działania w projekcie „Hej od Żukowa
jadę”. Realizowanego w ramach programu Działaj Lokalnie 2014. Głównym celem projektu "Hej od
Żukowa jadę" było podniesienie poziomu atrakcyjności zespołu "Żukowianie", zachowanie dziedzictwa
kulturowego stanowiącego dorobek poprzednich pokoleń i środowisk, z których wywodzą się
członkowie zespołu.
Cel został osiągnięty dzięki realizacji zaplanowanych projektowych działań i zaangażowaniu w ich
realizację całego zespołu.
W ramach projektu zaplanowano i zrealizowano następujące działania:
-organizacja warsztatów wokalnych, celem których było poznanie nowych tekstów i melodii
dawnych pieśni łemkowskich i bojkowskich, poznanie elementów kultury Łemków i Bojków,
ćwiczenia językowe, opracowanie nowego repertuaru, pozyskanie nowych osób do zespołu.
Warsztaty poprowadziła Pani Janina Bieniek, nauczyciel muzyki i reżyser teatralno-muzyczny.
- organizacja warsztatów zielnych w ramach , których odbyła się demonstracja świeżych ziół,
poznawanie wyglądu, nazwy, właściwości oraz zastosowanie ziół w medycynie niekonwencjonalnej,
poznawanie receptur, sporządzanie specyfików leczniczych z ziół.
-organizacja warsztatów potraw z ziół i leczniczych nalewek owocowych. Podczas warsztatów
przygotowywano regionalne potrawy z wykorzystaniem roślin zielnych wg sprawdzonych przepisów
lokalnych gospodyń domowych. Sporządzano nalewki z owoców dzikich ( głogu, dzikiej róży,
konwalii, bzu czarnego) oraz owoców domowych. Poznawano receptury na nalewki lecznicze.
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37. Kompendium wiedzy o turystyce- G.
Gołembski (red)
Warszawa 2009
38. Turystyka- W. Kurek (red)
Warszawa 2008
39. Zagospodarowanie turystyczne- A.
Kowalczyk, M. Derek
Warszawa 2010
40. Ekoturystyka- Dominika ZarębaWarszawa 2010
41. Turystyka Kulturowa- A. Kowalczyk,
Warszawa 2008
42. Zarzadzanie turystyczne- L. Pender, R.
Sharpley
warszawa 2008
43. Marketing usług turystycznych- A.
Panasiuk (red)
Warszawa 2007
44. Problematyka opracowań
ekofizjograficznych do projektów
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego
45. Wpływ agroturystyki na rozwój
ekonomiczno-społeczny gminy
J. Kosmaczewska
Poznań 2007
46. Ekonomika turystyki- A. Panasiuk
(red)
Warszawa 2006
47. Biura podróży- A. KoniecznaDomańska
Warszawa 2008
48. Hotelarstwo. Usługi-eksploatacjazarządzanie
A. Panasiuk, D. Szostak (red)
Warszawa 2009

Wydarzenia w GPZB:

Projekt „Hej od Żukowa jadę” zakończony !! cd….

- zakup instrumentu klawiszowego i butów dla zespołu.
- organizacja "Biesiady KGW i Zespołów Ludowych". Biesiada była zwieńczeniem realizowanego
projektu. Odbyła się w świetlicy w Równi.. Podczas biesiady goszczono 140 osób : mieszkańców

Równi, zaproszone zespoły ludowe i pozostałych gości.
Autor tekst: Aleksandra Rebidas-koordynator projektu
Autor zdjęć: Mariola Papież

49. Carpatians Environment outlook 2007
UNEP 2007
50. Żywienie w turystyce
W. Grzesińska, D. Gajewska
Warszawa 1999
51. Global Environment Outlook GEO
enviroment for development 4
UNEP
Valletta, Malta 2007
52. Roztocze Wschodnie - przewodnik nie
tylko dla turystów
P. Wład, M. Wiśniewski
Mielec 2001
53. Poradnik Rolnika Ekologicznego- J.
Błażej
Błażowa 2008
54. Badanie czynników warunkujących
powrót kobiet na rynek pracy w
województwie podkarpackim
K. Kołodziej, B. Lasocki, G. Rutkowska, M.
Strzelak-Lubasińska
Toruń 2007
55. Badanie czynników warunkujących
powrót kobiet na rynek pracy w
wojewódtwie podkarpackim
K. Kołodziej, B. Lasocki, G. Rutkowska, M.
Strzelak-Lubasińska
Toruń 2007
56. Natura 2000, ABC dla turystyki- J.
Kamieniecka, B. Wójcik
Warszawa 2010
57. Prawo autorskie w działalności
trenerskiej
J. Greser
Warszawa 2010
58. Turystyka przyjazna środowisku poradnik wdrażania w polskich Karpatach
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Wydarzenia w GPZB:

Relacja z V przyrodniczych warsztatów terenowych 22-24 października 2014 roku
Fundacja Rozwoju Ekoturystyki w Dolinie Użu (Użgorod, Ukraina) oraz Fundacja Bieszczadzka zaprosiły
do uczestnictwa w V przyrodniczych warsztatach terenowych, które odbyły się na Ukrainie w Regionie
Ekoturystycznym Skolskie Beskidy, a dokładniej na terenie Parku Narodowego Skolskie Beskidy w
terminie: 22-24 października 2014.
Wzięło w nich udział 10 osób z Polski i z Ukrainy- przedstawicieli branży turystycznej i pasjonatów
turystyki przyrodniczej oraz działaczy na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
z obszarów objętych mikroprojektem. Grupie towarzyszył tłumacz oraz przewodnik.
Pierwszego dnia, po dotarciu wszystkich uczestników warsztatów oraz zakwaterowaniu ich w hotelu,
odbyło się spotkanie informacyjne, podczas którego wszyscy mieli okazję do wzajemnego poznania
i wymiany informacji. Omówiono także założenia programowe warsztatów oraz pokazano prezentację
nt. „Terytorium Parku Narodowego Skolskie Beskidy”, która szczegółowo ukazała wszelkie atrakcje
przyrodnicze i antropogeniczne tego obszaru. Uczestnicy otrzymali pakiet materiałów informacyjnopromocyjnych.

W czwartek po śniadaniu, uczestnicy udali się do siedziby Parku na spotkanie z jego przedstawicielem.
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59. Turystyka przyjazna środowisku poradnik wdrażania w polskich Karpatach
Praca zbiorowa
Warszawa - Kraków 2009
60. O produktach tradycyjnych i regionalnych
praca zbiorowa pod redakcją M.
Gąsiorowskiego
Warszawa 2005
63. Podmioty Ekonomii Społecznej- Warszawa
2008
64. UNEP year book 2010, newscience and
developments in our environment
UNEP
2010
65. Fuj jak mniej śmiecić
66. Plusk jak oszczędzać wodę
Nuria&Empar Jimenez, Rosa M. Curto
2010
67. UFF- jak dbać o powietrze
Nuria&Empar Jimenez, Rosa M. Curto
2010
68. Wokół Tatr na rowerze- Marek Grocholski
Bielsko-Biała 2005
69. Bieszczady na rowerze- Piotr Szechyński
Bielsko-Biała 2005
70. Mazury Warmia i Suwalszczyzna na
rowerze
A. Buczyński, K. Czub, M. Kłaczkow, R.
Muszczynko
Bielsko-Biała 2005
71. Lubelszczyzna i Roztocze na rowerze
Aleksander Buczyński, Rafał Jasiński
Bielsko-Biała 2005
72. Sudety na rowerze- Marek Łopata
Bielsko-Biała 2005
73. Zielona Polska
Wojciech Lewandowski, Robert Szewczyk
2010

Wydarzenia w GPZB:

Relacja z V przyrodniczych warsztatów terenowych 22-24 października 2014 roku cd…
Tutaj uczestnicy poznali historię Parku, jego najciekawsze atrakcje przyrodę i formy jej ochrony a także
formy ruchu turystycznego na jego terenie. Następnie grupa została przewieziona do punktu
wypadowego na planowaną tego dnia wycieczkę jedną ze ścieżek przyrodniczych. Po drodze, oprócz
wspanialej przyrody, można było zaobserwować wiele innych atrakcji takich jak- wodospad na rzece
Kamionka, jezioro oraz liczne wychodnie skalne i grupy skał. Niestety warunki atmosferyczne nas nie
rozpieszczały tym razem- więc wieczorem, cali mokrzy i zziębnięci wróciliśmy do hotelu, gdzie czekała
na nas ciepła, regionalna kolacja.

Nazajutrz, niestety również w deszczowej pogodzie- udaliśmy się na krótszą wycieczkę- tym razem
o tematyce przybliżającej uczestnikom historię i kulturę tego obszaru- do miejscowości Sławsko, które
przed wojną było nazywane Zakopanem Bieszczadów Wschodnich. Tutejsze piękne tereny, położone
stosunkowo niedaleko od Lwowa przyciągały wtedy wielu narciarzy. Obecnie jest to głównie
miasteczko turystyczne, które w lecie przyciąga turystów jako doskonała baza wypadowa w góry
a w zimie- jako ośrodek narciarski. Po obiedzie i krótkim podsumowaniu warsztatów, udaliśmy się
w drogę powrotną ze zwiedzaniem Użhorodu- stolicy obwodu zakarpackiego.
Zwiedziliśmy tu Zakarpackie Muzeum Krajoznawcze, które mieści się w XV-wiecznym zamku.
Zgromadzono tu ponad 14 tysięcy eksponatów związanych z historią i kulturą tego regionu.
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74. Planowanie zrównoważonego rozwoju
gminy w praktyce
Klaudia Giordano
Lublin 2006
75. Niekonwencjonalne źródła energii
Praca zbiorowa
Wrocław 1999
76. Prawnofinansowe aspekty zadań
publicznych jednostek
samorządu terytorialnego związanych z
ochroną środowiska
Maciej Rudnicki
Lublin 2005
77. Budżetowanie w ochronie środowiska
B. Filipiak, K. Kochański, P. Szczypa
Warszawa 2010
78. Rachunek kosztów w ochronie środowiska
B. Filipiak, M. Ciechura, H. Czaja-Cieszyńska,
A. Niewęgłowski, P. Szczypa
Warszawa 2010
79. Dom. Żyj na zielono- Sarah Callard
Warszawa 2010
80. Bieszczady - wyprawy marzeń
Elżbieta Dzikowska
Bielsko-Biała 2010
81. Metodyka i technika pracy pilota imprez
narciarskich
Ryszard Nowak
Kraków 2010
82. Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce
turystycznej
pod redakcją naukową Adama R. Szromka
Kraków 2010
83. Obszar recepcji turystycznej w warunkach
rozwoju zrównoważonego
Agnieszka Niezgoda
Poznań 2006
84. Monitoring rozwoju zrównoważonego
Witold Toczysk

Wydarzenia w GPZB:

Relacja z V przyrodniczych warsztatów terenowych 22-24 października 2014 roku cd…
. W bezpośrednim sąsiedztwie zamku zlokalizowany jest skansen z kilkunastoma obiektamiprzedstawiającymi drewnianą architekturę zakarpacką.

Warsztaty są częścią mikroprojektu „Dzikie Karpaty – rozwój turystyki przyrodniczej w polskoukraińskich Karpatach Wschodnich”, którego celem 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. Mikroprojekt z kolei
realizowany jest w ramach projektu parasolowego pn. „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki
uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Redakcja: Fundacja Bieszczadzka
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85. Gospodarka turystyczna w XXI wieku
str. 17
86. Innowacyjność przedsiębiorstw
turystycznych w Polsce
Elżbieta Szymańska
Białystok 2009
87. Zarządzanie turystyką na obszarach
przyrodniczo cennych
praca zbiorowa pod redakcją Bazylego
Poskrobki
Białystok 2005
88. Przyrodnicze użytkowanie odpadów- Jan
Siuta
Warszawa 2002
89. Tańce i zabawy dla grupy- Klanza 1995
90. Tańce dla grupy - CD
91. Tańce integracyjne w pracy z grupą cz. II
Praca zbiorowa pod redakcją Leszka Gęcy
Lublin 2004
92. Tańce integracyjne w pracy z grupą cz. II CD
93. Tańce dla każdego wieku
Leszek Gęca
Lublin 2009
94. Tańce dla każdego wieku - CD
95. Tańce integracyjne w pracy z grupą cz. I
Leszek Gęca
96. Tańce integracyjne w pracy z grupą cz. I CD
97. Islandzkie zabawki
Mirosław Gabryś
Bielsko-Biała 2010
98. Parki narodowe - Polska południowa.
Przewodnik kieszonkowy
Wydawnictwo Pascal
Pascal 2006
99. Rezerwaty przyrody w Polsce Południowej
Grzegorz Rąkowski Małgorzata Walczak
Małgorzata Smogorzewska
Warszawa 2007

Wydarzenia w GPZB:
Relacja z projektu "Lotem pszczoły"- Działaj Lokalnie w Bóbrce
Jak ogromne znaczenie mają pszczoły w życiu każdego mieszkańca naszej
planety wyraził Einstein, który stwierdził, że "Jeśli z Ziemi zniknie pszczoła,
człowiekowi pozostaną tylko cztery lata życia; nie ma więcej pszczół, nie ma
więcej zapylania, nie ma więcej roślin, nie ma więcej zwierząt, nie ma więcej
ludzi…”.
... pszczoła to symbol pracowitości, czystości, poświęcenia i przywiązania do ... - to nasze motto do
kontynuacji projektu "Lotem pszczoły".
Nasz projekt to pomysł, który ma na celu zintegrowanie elementów edukacji społecznej, przyrodniczej,
plastycznej, technicznej, komputerowej, zdrowotnej, jak również połączenie wiedzy i umiejętności
przydatnych w życiu codziennym – np. wykorzystanie miodu w kuchni i domowej apteczce.

Najważniejsze zmiany
w zasadach
prowadzenia zbiórek
publicznych
obowiązujące od 18
lipca 2014 r.



Działania które realizujemy w ramach projektu „ Lotem pszczoły”:
1. Spotkanie z młodzieżą, mieszkańcami i nauczycielami, zapoznanie z projektem, projekcja filmu
„Pracowita pszczoła”, konstruktywna dyskusja.
2. Spotkanie przedstawiciela Związku Pszczelarstwa na Podkarpaciu z mieszkańcami Bóbrki i
okolic pod hasłem „Zdrowie z ula – bieszczadzkie pasieki pszczele”.
3. Zajecia przyrodnicze - założenie kącika przyjaznego dla pszczół - miejsca bytowania pszczół i
innych owadów z rodziny pszczołowatych. Posadzenie roślin miododajnych, które swoją
obecnością wzbogacą bioróżnorodność oraz dostarczą dodatkowego pokarmu dla pszczółek.
4. „Żywa lekcja przyrody” - wycieczka do pasieki, spotkanie z lokalnym pszczelarzem, poznanie
zwyczajów pszczół i ich znaczenia dla współczesnego ekosystemu.
5. Założenie kącika "Pszczelarskie ABC...".
6. Zorganizowanie warsztatów kulinarnych z zastosowaniem miodu, podczas których
przygotowane zostaną wyroby z wykorzystaniem miodu np. pierniczki świąteczne, ciasta,
potrawy na bazie miodu. Podczas warsztatów omówione będzie także inne zastosowanie
miodu i wyrobów pszczelarskich, nie tylko w kuchni, ale również w medycynie. W tym celu
sporządzona zostanie m.in. miodówka - napój podnoszący odporność.
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zgłoszenie (dotychczas
pozwolenie)
zgłoszenie wszystkich zbiórek:
małe, duże, ogólnopolskie,
lokalne do Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji
(dotychczas w zależności od
terenu, na jakim była
organizowana zbiórka, do:
wójta, burmistrza, starosty,
ministra)
zgłoszenie elektroniczne na
zbiórki.gov.pl (przy zgłoszeniu
elektronicznym organizator
zbiórki musi mieć ePUAP),
możliwe też zgłoszenie
papierowe do MAC
(dotychczas tylko pisemne)

Wydarzenia w GPZB:


dostępność zgłoszeń i
sprawozdań on-line na
zbiórki.gov.pl (dotychczas
zgody i sprawozdania były
papierowe, pozostawały w
urzędzie wydającym
zgłoszenie)



nie ma obowiązku
umieszczania sprawozdania ze
zbiórki publicznej w prasie
(chyba, że zbiórka sprzed 18
lipca, wtedy nadal obowiązek
sprawozdania, np. jeśli na
początku 2013 r. wydano
pozwolenie do 20 stycznia
2014 r. to nadal obowiązek
sprawozdania do urzędu,
ogłoszenie w prasie)



bez opłaty skarbowej
(dotychczas z opłatą – w 2014
r. było to 82 zł)

Relacja z projektu "Lotem pszczoły" cd….
7.Zorganizowanie rękodzielniczych warsztatów wyrobu świec w ramach, których wykonane zostaną
świece i figury z wosku pszczelego. Uczestnicy nabędą także umiejętność odlewania z wosku ozdób,
m.in. ozdób świątecznych, świeczek ozdobnych itp., dekorowania i ozdabiania świec.
8.Zajęcia komputerowe, podczas których przygotowana zostanie Mini książka kucharska „Kraina
miodem płynąca …” z przepisami na bazie miodu oraz Poradnik „Pszczela apteczka” z praktycznymi
radami z wykorzystaniem produktów pszczelich.
9.Organizacja konkursów: wiedzy przyrodniczej, plastycznych, recytatorsko-wokalnych,
fotograficznych, technicznych, rewia mody pszczelej
Zdjęcia, które pokazujemy niżej obrazują to co już zostało zrobione.

 zbiórką publiczną (nie zgłasza
się na zbiórki.gov.pl) nie są
m.in. apele o wpłaty na konto
bankowe organizacji, sprzedaż
przedmiotów, tzw. cegiełek
(dotychczas były to zbiórki
publiczne)

Konkurs fotograficzny -"Podglądamy życie pszczół"
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Wydarzenia w GPZB:

Ważne linki:

Relacja z projektu "Lotem pszczoły" cd….

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

Zajęcia kulinarne 1 - "Miodzio... palce lizać"

Fundacja Bieszczadzka
Spotkanie z pszczelarzem

ul Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne
Warsztaty wyrobu świec woskowych

tel.: +48 (13) 469 72 97
www.fundacja.bieszczady.pl

Kącik młodego pszczelarza

Grillowane kiełbaski z miodem

Autor tekstu i zdjęć: Lucyna Kuncewicz
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