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SPIS TREŚCI:

1. Wydarzenia w GPZB:





Konkurs literacki „Bieszczady między wersami” i „II Bieszczadzki Turniej Jednego Wiersza”
„Teksciara”- wieczór z Agnieszką Osiecką
II Ustrzycka Senioriada 2014
Goście z Ukrainy z wizytą studyjną w Bieszczadach

 Wieczór z Marią Konopnicką

2. Konkursy dotacyjne i szkolenia

Zapraszamy do lektury
listopadowego numeru Biuletynu
Informacyjnego Grupy Partnerskiej
„Zielone Bieszczady”
Często narzekamy, ze nic ciekawego
nie dzieje się wokół nas
a tymczasem aż cztery z opisanych
listopadowych wydarzeń dotyczyło
działalności artystycznej, może
warto więc przejrzeć lokalne
ogłoszenia i wybrać się na
proponowane spotkania.
Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej
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Wydarzenia w GPZB:

KONKURS LITERACKI „BIESZCZADY MIĘDZY WERSAMI” I „II BIESZCZADZKI TURNIEJ
JEDNEGO WIERSZA”
Po raz drugi w odbył się konkurs literacki „Bieszczady między wersami” którego organizatorami
było Stowarzyszenie Bieszczadzka Przestrzeń Kulturowa i Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w
Ustrzykach Dolnych. Prace można było nasyłać w dwóch kategoriach – proza i poezja. Temat
przewodni tegorocznego konkursu brzmiał „Niesione wiatrem przez Bieszczady” . Zainteresowanie
konkursem było znacznie większe niż w pierwszej edycji a prace spływały z terenu całej Polski. W skład
komisji konkursowej weszły osoby związane z kulturą i sztuką a zwłaszcza z Bieszczadami: aktorka
Daniela Zborowska, bibliotekarka, polonistka Barbara Wójcik, krakowska poetka Agnieszka
Wiktorowska-Chmielewska, pisarka, poetka Jola Jarecka i artysta malarz, poeta Zbigniew Zamołojko.
W kategorii poezja (dzieci i młodzież) pierwsze miejsce przypadło dziesięcioletniej Marii Prorok,
drugie piętnastoletniej Marii Dziadosz
W kategorii poezja (dorośli) pierwsze miejsce zajął Wiesław Gałuszka, drugie Krystyna Kapica,
trzecie Jan Borcz.

Wiesław Gałuszka przyjmuje dyplom za I m-ce
II m-ce w kategorii poezja młodzieżowa zajęła
Maria Dziadosz
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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.

Wydarzenia w GPZB:

KONKURS LITERACKI „BIESZCZADY MIĘDZY WERSAMI” I „II BIESZCZADZKI TURNIEJ
JEDNEGO WIERSZA” cd…..
Komisja postanowiła przyznać również dwa wyróżnienia – dla Adriana Markowskiego za
nadesłaną poezją i dla Dawida Więckowskiego za opowiadanie pt. ”Szkoła” dotyczące obecnego
konfliktu na Ukrainie.

W sali wystawowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustrzykach Dolnych rozegrał
się również II Bieszczadzki Turniej Jednego Wiersza. Rywalizacja była ostra. Ostatecznie zwyciężył
wiersz Weroniki Superson z Sanoka, który ujął komisję prostą, metafizyczną puentą.
Stowarzyszenie planuje w przyszłym roku wydanie antologii nadesłanych prac.
Kolejny konkurs za rok. Do udziału już teraz serdecznie zapraszamy.
Autor tekstu i zdjęć :Jola Jarecka
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KARPACKIE CENTRUM ZIELONEJ
TURYSTYKI przy Fundacji
Bieszczadzkiej
ul. Rynek 14, 38-700, 38-700 Ustrzyki
Dolne, tel.: +48 (13) 469 72 97
Zaprasza do korzystania z 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 :
( w tym numerze BGPZB
prezentujemy Państwu II część
naszych zbiorów)
100. Zarządzanie turystyką na
obszarach przyrodniczo cennych
praca zbiorowa pod redakcją Bazylego
Poskrobki
Białystok 2005
101. Walory przyrodnicze jako czynnik
rozwoju regionów wschodniej Polski
pod regakcją Ryszarda Horodeńskiego
i Cecylii Sadowskiej - Snarskiej
Białystok 2003
102. Przyszłość ekorozwoju- Stefan
Kozłowski
Lublin 2007

Wydarzenia w GPZB:

„Teksciara”- wieczór z Agnieszką Osiecką
„Kobiety, których nie ma,
od rana mówią prawdę,
kobiety, których nie ma,
są zawsze takie ładne,
kobiety, których nie ma,
od rana mają czas,
kobiety, których nie ma,
potrafią pojąć nas nas - niepojętych,
nas - wyklętych,
nas - zawziętych niezrozumianych - nas........
Agnieszka Osiecka

Inscenizację tekstów Agnieszki Osieckiej w reżyserii Joli Jareckiej można było obejrzeć 22 listopada
w Miejskiej Bibliotece w Ustrzykach Dl. Było to kolejne spotkanie w wykonaniu uczestników projektu
„Bieszczadzka scena senioralna” realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ustrzyk Dolnych.
Inscenizacja towarzyszyła uroczystości wręczenia nagród w konkursie literackim „Bieszczady między
wersami”.
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103. Regionalne strategie rozwoju
zrównoważonego
pod redakcją Stefana Kozłowskiego
Białystok 2004
104. San- Tadeusz Budziński
Bosz
105. Ocal planetę! Poradnik młodego
ekologa
Ali Cronin
Poznań 2009
106. Ekologia to Czysty Biznes
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
Kraków 2010
107. Zielone Biuro czyli Ekologia w
Biurze
FPdŚKraków 2011
108. Czysta Turystyka czyli odpowiedź
na potrzeby współczesnego turysty
str. 18
109. Studium przypadku - poradnik
FPdŚKraków 2010
110. Studium przypadku - poradnik
FPdŚ Kraków 2010
111. Poradnik animatora partnerstwa
The Partnering Initiative
2005
112. Poradnik Ochrony Dziedzictwa
Wodnego
FPdŚ-Kraków 2005
113. Od czynu do słowa: komunikacja
w partnerstwie
Internatinal Bisiness Leaders Forum za
The Partnering Initiative
Kraków 2010

Wydarzenia w GPZB:

II Ustrzycka Senioriada 2014
W dniu 22.11.2014 w Ustrzyckim Domu Kultury odbył się drugi przegląd różnorodnej twórczości
artystycznej seniorów z powiatu bieszczadzkiego czyli II Ustrzycka Senioriada 2014. Organizatorem
wydarzenia były Klub Seniora "Radość Życia" i Ustrzycki Dom Kultury. Zebrana publiczność mogła
podziwiać wystawę rękodzielnictwa, występy zespołów ludowych i biesiadnych, własne utwory
poetyckie, popisy wokalne, spektakl oparty na kulturze bojkowskiej. Senioriadę otworzył burmistrz
Ustrzyk Dl, Henryk Sułuja, podziękował wszystkim seniorom za zaangażowanie i chęć pokazania
swojej twórczej pracy, szczególne słowa skierował do głównej „sprawczyni” wydarzenia, Pani
Ryszardy Grządziel.

W Senioriadzie zaśpiewały bieszczadzkie zespoły ludowe i biesiadne
1)
2)
3)
4)
5)

Zespół Moracas- działający przy Ustrzyckim Domu Kultury
Zespół Bieszczadzki Dom z Bandrowa
Zespół Oralyk z Hoszowczyka
Zespół Ropieńczanki z Ropienki
Zespół Wokalny Echo Ustrzyk
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114. Oswoić przestrzeń
Małopolski Instytut Kultury
Kraków 2009
115. Bursztynowy Szlak Greenways Przyroda, Tradycja, Ludzie przewodnik ekoturystyczny
Amistad sp. z o.o. Program
PolskaTurystyczna.pl
Kraków 2010
116. Siedem kroków do biznesplanu
Ziemowit Pochitonow
Kraków 2008
117. Firma społeczna w rozwoju
lokalnym
Pod Red. Barbary Kazior, Anny
Jarzębskiej, Olgi Gałek
Kraków 2008
118. Grupy Partnerskie motorem
przedsiębiorczości
Anna Jarzębska, Szczepan Brzeski
Kraków 2006
119. Grupy partnerskie Od idei do
współdziałania
Pod red. Barbary Kazior, Anny
Jarzębskiej
Kraków 2008
120. Turystyka dziedzictwa- Nina
Gałuszka
Kraków 2008
Piotr Frączak, Tomasz Schimanek
FRSO 2010

Wydarzenia w GPZB:

II Ustrzycka Senioriada 2014 cd…

)
Zespół Moracas

Zespół Oralyk z Hoszowczyka

Zespół Bieszczadzki Dom z Bandrowa

Zespół Ropieńczanki
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121. Kształcenie kadr firm
społecznych dziedzictwa
przyrodniczo- kulturowego
Zespół Pracowni Psychologicznej
Kraków 2008
122. Model przedsiębiorstwa
społecznego na lokalnym rynku pracy
Piotr Frączak, Tomasz Schimanek
FRSO 2010
123. Prawne aspekty funkcjonowania
organizacji pozarządowych - wybrane
zagadnienia
Arkadiusz Jarosiński
FRSO 2010
124. Partnerstwo instytucjonalne jako
sposób zarządzania
przedsiębiorstwami społecznymi
Piotr Frączak
Warszawa 2010
125. Współpraca organizacji
pozarządowej z bankiem
Jan Pikula
FRSO 2010
126. EQUAL na obszarach wiejskich katalog dobrych praktyk
Anna Szkoruć, Izabella KoniecznaŚnieżawska
FRSO 2007

Wydarzenia w GPZB:

II Ustrzycka Senioriada 2014 cd…

Zespół Wokalny Echo Ustrzyk

Masz pomysł na
lokalne działania?
Zrealizuj go
razem z nami Łódź
Chcesz zrobić coś dobrego dla
okolicy, w której mieszkasz? Szukasz
kogoś kto pomoże zrealizować Twój
pomysł? Marzysz by miejsce, w
którym żyjesz było piękniejsze,
bardziej przyjazne i w pozytywny
sposób wpływało na środowisko?

Indywidualnie w II Senioriadzie wystąpili:

Ten projekt jest dla Ciebie. Czytaj
dalej…
Instytut Spraw Obywatelskich
(INSPRO) od 10 lat stoi po stronie
Obywateli, po Twojej stronie. Tiry na
tory i Obywatele decydują to nasze
akcje społeczne.

Pani Helon Teresa –z – Ustrzyk Dolnych

Pan Witold Mołodyński „Piosenki z biegiem lat”

7

Wydarzenia w GPZB:
Zapraszamy organizacje pozarządowe
oraz grupy nieformalne do partnerstwa
w przygotowywanym projekcie w
ramach konkursu „Wzmocnienie
działań społeczności lokalnych na
rzecz zrównoważonego rozwoju”
ogłoszonego przez Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (http://nfosigw.gov.pl/srodkikrajowe/programy/edukacjaekologiczna/ii-konkurs-2014/)

II Ustrzycka Senioriada 2014 cd…

Pani Krystyna Krupińska-z Leska

Pani Ewa Andruch z Ropienki

Pani Ola Januszczak
z Uherzec

Na zakończenie spotkania występujący otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Do zobaczenia
na ustrzyckiej scenie za rok.

Zapraszamy grupy działające w skali
lokalnej i prowadzące ekologiczne
inicjatywy obywatelskie. Jeśli projekt
uzyska dofinansowanie, każda
inicjatywa otrzyma dotację w
wysokości 20.000 PLN na swoje
działania, a także wsparcie
szkoleniowo-doradcze.
Przykładowe obszary działań:
- lokalny monitoring przyrodniczy,
- przywracanie tradycyjnych odmian
roślin użytkowych i ras zwierząt
gospodarskich,
- budowa i modernizacja małej
infrastruktury
turystycznej/edukacyjnej,

Autor zdjęć: Jerzy Budzisz, tekst; redakcja
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Wydarzenia w GPZB:

rozwój ogrodów/parków miejskich o
znaczeniu przyrodniczym,

Goście z Ukrainy z wizytą studyjną w Bieszczadach
W dniach 25-28 listopada 2014 roku na obszarze funkcjonowania certyfikatu GoToCarpathia w
Bieszczadach odbyła się wizyta studyjna dla reprezentantów branży turystycznej i około turystycznej z
ukraińskiej części Karpat Wschodnich z obwodów lwowskiego, iwano-frankowskiego i zakarpackiego,
którzy uczestniczą we wspólnych działaniach w ramach mikroprojektu pn. „Transfer idei zielonej
turystyki na Ukrainę w oparciu o system certyfikacji GoToCarpathia”. Udział w tym wydarzeniu w
sumie wzięło 30 osób w tym 4 koordynatorów regionalnych systemu certyfikacji GoToCarpathia,
którzy odbyli wcześniej już staż w Polsce i w przyszłości będą odpowiedzialni za wprowadzenie
systemu certyfikacji na Ukrainie, koordynator projektu: Katarzyna Gromala, Asystent koordynatora:
Yurij Zinko oraz tłumacz, który umożliwiał sprawne komunikowanie się uczestników z Polski
i z Ukrainy.

- usuwanie skutków mechanicznego
zniszczenia i dewastacji siedlisk
przyrodniczych, w tym
zdegradowanych przez człowieka,
- ograniczenie antropopresji w
budynkach/obiektach użyteczności
publicznej – minimalizacja emisji do
środowiska,
Inicjatywy, które zaprosimy do
współtworzenia projektu będą
zobowiązane dostarczyć:





Opis planowanych działań.
Opinie lokalnych władz
samorządowych dotyczące
zasadności i możliwości
realizacji inicjatyw.
Zgodę podmiotów
dysponujących
terenem/nieruchomością na
realizację inicjatyw.

Zainteresowany/-a? Skontaktuj się do
15 grudnia 2014 r. z Iloną Pietrzak email: ilona.pietrzak@inspro.org.pl; tel.
519 300 631.
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Wydarzenia w GPZB:

Goście z Ukrainy z wizytą studyjną w Bieszczadach cd….
Dzięki wizycie studyjnej, uczestnicy z Ukrainy zapoznali się z modelami najlepszych praktyk polskich w
zakresie tworzenia i funkcjonowania usług i produktów ekoturystycznych, a zdobyta przez nich wiedza
i doświadczenia będą wykorzystywane i wzbogacane po zakończeniu projektu.
Mikroprojekt służy wyrównaniu szans społeczności lokalnych po obu stronach granicy poprzez
wypracowanie wspólnych mechanizmów współpracy transgranicznej. Promocja obszaru pogranicza,
koncentrować się będzie w dużej mierze na promocji jego walorów przyrodniczych i kulturowych oraz
rozwiązań i technologii proekologicznych, co sprzyjać będzie rozwojowi turystyki, przedsiębiorczości obszarów szczególnie atrakcyjnych pod względem potencjału kreowania miejsc pracy.
Redakcja

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



Wieczór z Marią Konopnicką
Od maja br. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ustrzyki Dolne realizuje projekt „Bieszczadzka scena
senioralna” finansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest uaktywnienie grupy seniorów
mieszkających w Ustrzykach oraz ich integracja z pozostałym środowiskiem lokalnym a także promocja
twórczości teatralnej, szerzenie kultury żywego słowa w społeczeństwie lokalnym oraz przygotowanie
ich do uczestnictwa w kulturze, do odbioru przygotowanych form teatralnych. Jedno z działań
projektowych zakładało prowadzenie cyklu warsztatów teatralnych z uczestnictwem seniorów,
efektem , których są wieczory teatralne poświęcone postaciom znanym ze świata polskiej lub
światowej literatury , sztuki, historii. To uczestnicy warsztatów pod kierunkiem prowadzących
decydują o wyborze tematu wieczoru.
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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:

Wieczór z Marią Konopnicką cd..
Do tej pory odbyły się cztery z zaplanowanych w projekcie spotkań: wieczór z poezją i prozą dotyczącą
Powstania Warszawskiego, wieczór oparty na dziedzictwie kulturowym Bojków, wieczór z tekstami
Agnieszki Osieckiej i przedstawiony 28 listopada br. w wystawowej sali miejskiej biblioteki, wieczór z
poezją Marii Konopnickiej. Relację z ostatniego spotkania przedstawiamy poniżej. Nad twórczością i
życiem Marii Konopnickiej pracowała ze swoją grupą Pani Daniela Zborowska, osiadła od paru lat w
Bieszczadach warszawska aktorka i reżyser teatralny. Przybyła na spotkanie publiczność z ogromną
przyjemnością i wzruszeniem przyjęła wybraną do spektaklu poezję, między innymi wiersze „Wolny
najmita” i „Przed sądem” ,”Chłopskie serce”, „Z szopą”,, .fragmenty listów, opinie o poetce jej
współczesnych. Z prawdziwie aktorskim zacięciem wystąpiły Panie Rozalia Filipów i Barbara Zbroczek.
Opowieści o faktach z życia Marii Konopnickiej pokazane na tle epoki, opowiedziane barwnie przez
Panią Danielę Zborowską, były swoistą i nieocenioną lekcją historii.



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)

 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)

Portret bohaterki wieczoru

Zdjęcie oryginału” Roty” Marii Konopnickiej
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Wydarzenia w GPZB:

Ważne linki:

Wieczór z Marią Konopnicką 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

Fundacja Bieszczadzka
Na scenie : Panie- Daniela Zborowska, Rozalia Filipów i Barbara Skroczek
Były prawdziwe łzy wzruszenia, rzęsiste oklaski , kwiaty od Pani dyrektor biblioteki i upominek od
władz miasta oraz ciekawe rozmowy z widzami przy kawie i herbacie już po spektaklu.

Autor tekstu: Lucyna Sobańska, zdjęcia: Monika Buchtalarz
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ul Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel.: +48 (13) 469 72 97
www.fundacja.bieszczady.pl

