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Zapraszamy do lektury obszernego
październikowego numeru Biuletynu
Informacyjnego Grupy Partnerskiej
„Zielone Bieszczady”. Liczymy na to,
że pokazane przykłady inicjatyw i
działań będą inspiracją dla tych
organizacji, które dopiero zaczynają
swoja działalność.
Zapraszamy jak zwykle do
nadsyłania materiałów o
wydarzeniach, które dzieją się w
Waszych organizacjach.
Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej

Wydarzenia w GPZB:

Czy organizacja
może zarabiać?

Literacka strona Bieszczad
W czwartek 24.10.2013 r. odbyło się uroczyste zakończenie konkursu „Bieszczady między
wersami”. Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Bieszczadzka Przestrzeń Kulturowa oraz
Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Ustrzykach Dolnych w ramach programu Działaj Lokalnie
VIII. Jednym z działań projektu był cykl warsztatów Creative Writing. Zajęcia pozwoliły uczestnikom
spojrzeć niestandardowo na literaturę i sam proces pisania. Twórczość ponowoczesności, konstrukcja
tekstu, różne przykłady języka zarówno w prozie jak i w poezji to tylko niektóre zagadnienia poruszane
na warsztatach.
Zainteresowanie konkursem przerosło oczekiwania organizatorów. Prace w dwóch
kategoriach; proza i poezja opatrzone godłem oceniało pięcioosobowe jury – aktorka Daniela
Zborowska, malarz, poeta Zbigniew Zamołojko, polonistka, bibliotekarka Barbara Wójcik, poetka,
dramatopisarka Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska i pisarka Jola Jarecka.
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Szanowni Państwo,
Portal organizacji pozarządowych
ngo.pl przygotował krótki,
animowany film zatytułowany:
"Czy organizacja pozarządowa
może zarabiać?". Film obala mit, że
organizacje pozarządowe żyją z
samych darowizn, i informuje, że
mogą też legalnie zarabiać i
przeznaczać zysk na cele statutowe.
Nie wszystkie organizacje wiedzą,
że mogą to robić, nie zawsze też
wiedzą, jak zarabiać zgodnie z
prawem. To film dla każdego - nie
tylko dla organizacji. Skierowany
jest także do osób, które są
odbiorcami ich działań. Zachęcamy
do oglądania filmu oraz
zamieszczenia go na Państwa
stronie internetowej, w
newsletterach, profilach na
Facebooku itp. Będziemy także
wdzięczni za wszelkie Państwa
komentarze i uwagi na temat filmu.

Literacka strona Bieszczad c.d..
Obrady jury były długie i burzliwie. Ostatecznie postanowiono wyróżnić cztery prace.
- Judyta Kulka – kategoria proza, dzieci i młodzież
- Mateusz Jaremko – kategoria poezja, dzieci i młodzież
-Czesław Mileszko- kategoria poezja, dorośli
-Wiesław Hop – kategoria proza, dorośli.
Wszystkie prace łączył temat tegorocznego konkursu „Była taka miejscowość w Bieszczadach”.
Zupełnie otwartą tematykę miał inny konkurs towarzyszący imprezie – Pierwszy Bieszczadzki Turniej
Jednego Wiersza. Każdy uczestnik prezentował swój wiersz. Zwyciężył jeden z dziesięciu – Wiesława
Gałuszki „Jesień”, który urzekł jurorów swą melodyjnością, delikatnością i bieszczadzkim pejzażem.
Oczywiście było o co walczyć w obydwu konkursach. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody.
To pierwsze tego typu wydarzenie w Bieszczadach. Kolejne „Bieszczady między wersami” i Bieszczadzki
Turniej Jednego Wiersza za rok.

Pełna wiadomość wraz z linkiem do
filmu:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc
i/921643.html
Film powstał w ramach projektu
Internetowe Centrum Wsparcia.
Pozdrawiamy!

Szkolenie "Księgowość w
NGO nie musi być
trudna"
Fundacja Akademia Obywatelska
zaprasza na bezpłatne szkolenie
"Księgowość w NGO nie musi być
trudna", które odbędzie się w dniach
14-15 listopada 2013, w godzinach:
9:00-16:00, w siedzibie Inkubatora
Trzeciego Sektora w Rzeszowie, przy
ul. Hetmańskiej 4/9. W szkoleniu
mogą wziąć udział członkowie,
pracownicy, wolontariusze działający
w organizacjach pozarządowych
nieprowadzących działalności
gospodarczej.

Autor tekstu i zdjęć: Jola Jarecka
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Wydarzenia w GPZB:

Objazd studyjny Wolontariuszy i kadry Karpackiego Centrum Zielonej Turystyki
w ramach projektu GoToCarpathia—certyfikat jakości usług i produktów
ekoturystycznych na pograniczu polsko słowackim.
Jesienną, październikową porą, kiedy na trasach turystycznych znikają nieposkromione, żądne
przygód tłumy turystów, kiedy dużo łatwiej o czarującą, melodyjną ciszę, kiedy pojawia się możliwość
prawdziwego delektowania się przyrodą, powietrzem a przede wszystkim wolnością rozpoczęliśmy
naszą przygodę z Wolontariatem Karpackiego Centrum Zielonej Turystyki, która została zainicjowana
trzydniowym objazdem studyjnym po wybranych miejscach pogranicza polsko-słowackiego objętego
systemem certyfikacji GoToCarpathia. Program był bardzo bogaty, planów było wiele i co
najważniejsze wszystkie udało się nam zrealizować! No dobrze, ale zacznijmy od początku… W
jesienny piątkowy poranek wraz z kapitalnymi opiekunami, niezawodnym Panem Kierowcą a także z
pełnym bagażem dobrego humoru wyruszyliśmy w kierunku Słowacji. Podczas podróży towarzyszyły
nam bajeczne krajobrazy jesiennych Bieszczad. Na początku udaliśmy się do Snińskich Rybników do
Ośrodka Wypoczynkowego dla Dzieci i Młodzieży Vyhororlat, gdzie poznaliśmy naszych słowackich
partnerów . Było to także nasze pierwsze spotkanie ze słowackim obiektem posiadającym certyfikat
GoToCarpathia w kategorii usługi gastronomiczne.

Dzięki udziale w nim zagadnienia z
zakresu prowadzenia dokumentacji
księgowej staną się dla Was
przejrzyste, a wiedza
usystematyzowana.
Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
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Zapoznanie się z regulaminem
rekrutacji i uczestnictwa w
projekcie;
Dostarczenie do Biura Projektu
(pocztą lub osobiście)
podpisanych i wypełnionych
przez organizację oraz jej
przedstawiciela chcącego
wziąć udział w szkoleniu,
dokumentów rekrutacyjnych
(zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4 –
dostępne na stronie
internetowej:
www.energiango.pl w
zakładce „do pobrania”);
Wypełnienie przez kandydata
formularza zgłoszeniowego
uczestnictwa w szkoleniu oraz
przesłanie go mailem na adres
wskazany przez organizatora;

Wydarzenia w GPZB:

Objazd studyjny…………c.d

Rejestracja uczestników następuje
zgodnie według kolejności zgłoszeń;

Następnie udaliśmy się do miejscowości Kamienka a dokładnie do Ośrodka JeździeckoRekreacyjnego prowadzonego przez Jozefa Oràĉem. Posiada on certyfikat GoToCarpathia w kategorii
‘Usługi edukacyjne”. Miejsce to z pewnością na długo zagości w pamięci wszystkich wolontariuszy nie
tylko ze względu na swoje urokliwe położenie lecz także gościnność oraz serdeczność gospodarza.
Podczas pobytu każdy z nas miał możliwość skorzystania z krótkiej lekcji jazdy konnej. Niechętnie
opuściliśmy ośrodek udając się do Sniny aby uczestniczyć w próbie Zespołu Folklorystycznego Šiňava,
który także posiada certyfikat GoToCarpathia w kategorii usługi edukacyjne. Pomysłodawca oraz
opiekun zespołu opowiedział nam o historii zespołu, formie i sposobie prowadzenia zajęć, jego
składzie. Uczestniczyliśmy w próbie zespołu, który nie tylko pięknie tańczył ale także grał na
instrumentach. Po powrocie do Ośrodka Wypoczynkowego dla Dzieci i Młodzieży w Snińskich
Rybnikach opiekunowie przybliżyli nam sylwetkę organizatorów projektu: Fundacji Bieszczadzkiej
(Strona Polska) oraz Stowarzyszenie Dziecięcego Fenix (Strona Słowacka), zasady certyfikacji
GoToCarpathia, nasze prawa oraz obowiązki jako wolontariuszy czego zwieńczeniem było podpisanie
przez nas umów wolontariackich. Po zrobieniu pamiątkowych zdjęć, przy słowackim regionalnym
jadle mieliśmy okazje do bliższego poznania się, wspólnych rozmów.
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Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane
są do 11.11.2013 r. na adres:
m.pieniazek@akademiaobywatelska.eu

Wydarzenia w GPZB:

Objazd studyjny…………c.d
Są takie miejsca na turystycznej mapie Słowacji wobec, których w żadnym wypadku nie można
pozostać obojętnym, które każdy prędzej czy później musi odwiedzić. Takim miejscem bez wątpienia
jest Obserwatorium Astronomiczne w Kolonicy, które także posiada certyfikat w dziedzinie „usług
edukacyjnych”. Przedstawiciel obiektu w sposób bardzo ciekawy i wyczerpujący opowiedział nam o
tym obiekcie, po czym w Planetarium wyruszyliśmy wspólnie w „kosmiczną podróż”. Ale to nie był
koniec wrażeń. Po nieziemskiej prezentacji przy pięknej pogodzie obserwowaliśmy gwieździste niebo.
Pełni wrażeń udaliśmy się do miejscowości Adidovce do pensjonatu Obšitnik, który posiada certyfikat
w kategorii „usługi noclegowe”.
Następnego dnia zostaliśmy przywitani przez gospodarza
smakowitym śniadaniem oraz opowieścią o tym obiekcie i okolicy. Po czym udaliśmy się realizować
kolejne punkty naszej wyprawy. Pierwszym z nich była wizyta u naszego partnera słowackiego w
Stowarzyszeniu Dziecięcym Fenix. Uczestniczyliśmy tam w bardzo inspirujących zajęciach
rękodzielniczych. Wolontariusze mogli również przebrać się w słowackie stroje ludowe. Odwiedziliśmy
także warsztat jednego z Wolontariuszy ze strony Słowackiej, który pięknie rzeźbi w drewnie.
Opowiedział nam on o swojej pasji a także każdy z nas otrzymał od niego pamiątkę. Kolejnym punktem
naszej podróży była położona na pięknym wzniesieniu cerkiew grekokatolicka w Kalnâ Roztoka, która
zachwycała bogactwem ikon.
To był ostatni punkt naszej wyprawy po stronie Słowackiej. Wraz z przyjaciółmi ze Słowacji
udaliśmy się z powrotem do Polski. Pierwszym przystankiem na naszej ojczystej ziemi była Galeria
Ikon w Cisnej. Właścicielka obiektu Pani Jadwiga Denisiuk opowiedziała nam o swojej twórczości,
sposobie tworzenia ikon a także organizowanych przez nią warsztatach. Również i ten obiekt posiada
już certyfikat GoToCarpathia w kategorii „usługi edukacyjne”. Przejeżdżając przez najpiękniejsze
zakątki Bieszczad tak jak Cisna, Łopienka, Terka, Bukowiec, Wołkowyja, Polańczyk, Solina, Łobozew
dotarliśmy z powrotem do Ustrzyk Dolnych. Zatrzymaliśmy się w obiekcie posiadającym certyfikat w
kategorii usługi noclegowe – Villa Neve. Pomimo zmęczenia razem spędziliśmy już ostatni wspólny
wieczór, ucząc się nawzajem swojej kultury, języka, tańca a nawet śpiewając wspólnie piosenki.
Ostatni dzień przywitał nas równie piękną pogodą. Wyruszyliśmy realizować już ostatnie punkty naszej
podróży. Pierwszym z nich było Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych, posiadające także
certyfikat w kategorii usługi edukacyjne. Właściciel obiektu w ciekawy sposób opowiedział nam
historię młyna. Bardzo precyzyjnie przedstawił nam sposób jego funkcjonowanie. Ogromne wrażenie
robiły na wszystkich zachowane eksponaty. Kolejny punkt naszego programu zaprowadził nas do
Bóbrki, do gospodarstwa agroturystycznego Bazyl, gdzie uczestniczyliśmy w warsztatach bibułkarskich.
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Przedłużenie
terminu naboru
wniosków na staże
w Szwajcarii w
ramach Górskiego
Funduszu
Przedsiębiorczości
- Sanok
Fundacja Karpacka – Polska jako
Instytucja Realizująca staże w
Szwajcarii w ramach Górskiego
Funduszu Przedsiębiorczości oraz
Górskiego Funduszu Organizacji
Pozarządowych informuje o
wydłużeniu terminu naboru
Wniosków na staże w Szwajcarii w
ramach projektu tytułem pn. „Alpy
Karpatom – program na rzecz
uwolnienia potencjału
ekonomicznego obszarów
Podkarpacia poprzez transfer praktyk
szwajcarskich”.

Objazd studyjny…………c.d
Podobnie jak i Muzeum obiekt ten posiada certyfikat w kategorii „usługi edukacyjne”. Każdy z
nas wykonał własnoręcznie kwiat z bibuły. Jedni okazali się prawdziwymi fachowcami w tej dziedzinie,
niestety innym sprawiało to bardzo wiele trudności. Większość z nas nie zdawała sobie sprawy jakie
wspaniałe rzeczy można „wyczarować” z bibuły. Ostatnim punktem wyprawy był obiad w Karczmie
„Zakapior” w Polańczyku, która posiada, imponujące menu z daniami regionalnymi. Obiekt ten także
posiada certyfikat GoToCarpathia w kategorii usługi gastronomiczne.

Wnioski przyjmowane są do dnia 8
listopada 2013 r. do godz. 15.30 w
biurze Instytucji Realizującej –
Fundacji Karpackiej - Polska., ul.
Rynek 7, 38-500 Sanok
Serdecznie zapraszamy Państwa do
aplikowanie o staże.
Więcej informacji na stronie
www.alpykarpatom.pl

Niestety, jak mówi stare przysłowie „Wszystko co dobre szybko się kończy” i tak też nasza
wyprawa dobiegła końca. Jak się przekonaliśmy każda podróż nie jedno ma imię….Może mieć
niepowtarzalny smak, wygląd, charakter. Może też pachnieć na różnorakie sposoby. Może mieć w
sobie nutkę inspiracji albo też szczyptę wspomnień. Może stanowić cudowną mieszankę uczuć czy
emocji. Może być również odkrywaniem nowych przepisów na życie….bez wątpienia nasza podróż
właśnie taka była.
Projekt GoToCarpathia—certyfikat jakości usług i produktów ekoturystycznych na pograniczu
polsko słowackim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
Tekst i zdjęcia: Lidia Czarnecka- wolontariuszka Karpackiego Centrum Zielonej Turystyki
7

Konkurs grantowy
Fundusz Naturalnej
Energii

Wydarzenia w GPZB:

„Działaj Lokalnie” na ustrzyckich szlakach spacerowych
Stowarzyszenie Promocji „Stolica Bieszczad Ustrzyki Dolne” realizując projekt pt. „Zostań
Odkrywcą ustrzyckich szlaków spacerowych” uczestniczy w programie „Działaj Lokalnie VIII” Polsko
Amerykańskiej Fundacji Wolności a na naszym terenie realizowany przez Ośrodek Działaj LokalnieFundację Bieszczadzką. Działaniami projektowymi, które szczególnie wyzwoliły społeczną energię były
Rajd Rodzinny oraz 3- dniowa akcja oczyszczania ustrzyckich szlaków spacerowych O rajdzie
rodzinnym pisaliśmy w sierpniowym numerze biuletynu, dzisiaj chcielibyśmy podzielić się krótką
relacją z przebiegu akcji oczyszczania spacerowych szlaków wokół Ustrzyk Dolnych. Wielkie sprzątanie,
a przy nim świetna zabawa przy ognisku odbyły się podczas pięknej pogody, w otoczeniu cudownych
jesiennych barw. Pierwszego dnia przy wsparciu opiekunów do akcji wyruszyła młodzież szkół
ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych, drugi dzień należał do bardzo energicznych dzieciaków szkół
podstawowych, zaś trzeci dzień to praca dorosłych. Akcja pokazała, iż pracując można się tez świetnie
bawić. Ważne jest również to, że stan zaśmiecenia szlaków zaskoczył mile sprzątających. Mimo
długiego i aktywnego sezonu turystycznego śmieci na szlakach było stosunkowo niewiele. Może to
znak, iż zaczęliśmy szanować i troszczyć się o to, co najcenniejsze w naszym otoczeniu?.

Od 1 października 2013 r. trwa IV
edycja konkursu Fundusz
Naturalnej Energii. Celem
konkursu jest wsparcie przez
GAZ-SYSTEM S.A. najlepszych
pomysłów na ochronę
środowiska naturalnego regionu.
IV edycja konkursu skierowana
jest do gmin i szkół województw:
zachodniopomorskiego,
dolnośląskiego, mazowieckiego,
podkarpackiego i opolskiego.
Wiesz, jak zadbać o swoją okolicę?
Zgłoś swój projekt. Regulamin
konkursu znajduje się tutaj. Na Twój
wniosek czekamy do 1 grudnia 2013 r.
Szczegółowe informacje na temat
rekrutacji:
http://www.gazsystemdlanatury.pl/

Autor tekstu i zdjęć: Monika Bulik
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Wydarzenia w GPZB:

Rusza punkt informacyjny Karpackiego Centrum Zielonej Turystyki
Od 6 listopada rusza punkt informacyjny Karpackiego Centrum Zielonej Turystyki, który będzie
się mieścił na parterze kamienicy nr 16 przy ulicy Rynek w Ustrzykach Dolnych. Nowa lokalizacja biura
ma na celu ułatwienie dostępu zarówno turystom odwiedzających Karpaty i Bieszczady, jak i
wszystkim osobom, które są zainteresowane uzyskaniem certyfikatu GoToCarpathia. Otwarciu biura
towarzyszyć będzie rozpoczęcie kolejnej, trzeciej edycji Certyfikacji.
Głównym zadaniem biura Karpackiego Centrum Zielonej Turystyki będzie udzielanie informacji
o usługach i produktach, które posiadają już certyfikat oraz o zasadach jego przyznawania. Każdy
zainteresowany otrzyma również informacje na temat architektury karpackiej, regionalnych roślin,
wykorzystania ich w kuchni karpackiej, zagospodarowaniu terenu przydomowego oraz innowacyjnych
zastosowaniach ekologicznych np. w gospodarstwie agroturystycznym.
Druga część Karpackiego Centrum Zielonej Turystyki znajduje się w Fundacji Bieszczadzkiej, na
drugim piętrze kamienicy nr 14 przy ulicy Rynek, gdzie mieści się biblioteka oraz czytelna, w której
dostępne są branżowe publikacje turystyczne, związane z ekologią oraz działalnością społeczną.
Certyfikaty GoToCarpathia przyznawane są w pięciu kategoriach: usługi noclegowe, usługi
gastronomiczne, usługi edukacyjne, produkty ekoturystyczne oraz ambasador ekoturystyki
wschodniokarpackiej. Podstawową zasadą przyznawania certyfikatu jest to, że musi być on związany z
Karpatami oraz być przyjazny środowisku, a starać się mogą o niego między innymi: przewodnik,
właściciel pensjonatu, gospodarstwa agroturystycznego czy gospody, przewodnik, organizator imprez
oraz twórca regionalnych pamiątek.
Uzyskanie certyfikacji to ogromna szansa na zaistnienie oferty: na mini ulotkach promujących
usługi i produkty posiadające certyfikat GoToCarpathia, w czasie akcji promującej usługi i produkty z
certyfikatem GoToCarpathia podczas kilkunastu imprez plenerowych w regionie, na stronie
www.GoToCarpathia.eu, w e-katalogu ofert ekoturystycznych polsko-słowackiej części Karpat
Wschodnich, wśród ofert polecanych Karpackie Centrum Zielonej Turystyki w Ustrzykach Dolnych oraz
w sieci sprzedaży Biura EkoPodróży ZIELONY ROWER działającego przy Fundacji Bieszczadzkiej.
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Rzeszów. Szkolenie
"Wolontariat komptencji
- wprowadzenie"
Fundacja Rozwoju „Dobre Życie”
zaprasza pracowników firm,
instytucji i organizacji
pozarządowych na bezpłatne
szkolenie „Wolontariat
kompetencji - wprowadzenie”.
Osoby zainteresowane ideą i
potencjałem wolontariatu
pracowniczego będą miały
możliwość poszerzenia swojej
wiedzy, oraz wymiany
doświadczeń. Szkolenie odbędzie
się w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego w
Rzeszowie w dwóch terminach: 6
i 26 listopada 2013.
Zapraszamy liderów, koordynatorów,
dyrektorów, pracowników firm,
instytucji i organizacji pozarządowych,
przedstawicieli mediów i inne osoby,
które już są zaangażowane w
wolontariat pracowniczy lub
interesują się tą ideą i jej
potencjałem.

Wydarzenia w GPZB:

Cele główne szkolenia:

Rusza punkt informacyjny Karpackiego Centrum Zielonej Turystyki c.d..






Zdjęcie 1. Lidia Czarnecka
Rajd (Rekreacyjny I Jeździecki Dwór) pod Wyhorlatem- obiekt posiada certyfikat GoToCarpathia w
kategorii usługi edukacyjne.
Zdjęcie 2. Grzegorz Mokrzycki „Artystyczno-rękodzielnicze warsztaty bibułkarskie” Gospodarstwo
Agroturystyczne „BAZYL” Andrzej Kusz w Bóbrce- obiekt posiada certyfikat GoToCarpathia w kategorii
usługi edukacyjne.
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popularyzacja wolontariatu
kompetencji, szczególnej
formy wolontariatu
pracowniczego i jego
znaczenia dla rozwoju ludzi i
naszego regionu
wymiana doświadczeń
omówienie jak firmy i
instytucje mogę skorzystać z
projektu Fundacji Rozwoju
„Dobre Życie”, który oferuje
szkolenia i konsultacje dla
pracowników-wolontariuszy
oraz doradztwo dla firmy m.in.
z zakresu połączenia realizacji
wolontariatu kompetencji z
długofalowymi celami i misją
organizacji i firmy.

Udział w szkoleniu pozwoli na
odkrycie szans wynikających z udziału
w programie wolontariatu
kompetencji w wymiarze
indywidualnym, instytucjonalnym i
regionalnym, rozjaśnienia
ewentualnych wątpliwości oraz
otrzymanie odpowiedzi na wszystkie
nurtujące pytania.

Wydarzenia w GPZB:

Termin i miejsce szkolenia:

Rusza punkt informacyjny Karpackiego Centrum Zielonej Turystyki c.d..
Karpackie Centrum Zielonej Turystyki powstało w ramach projektu GoToCarpathia- certyfikat
jakości usług i produktów ekoturystycznych na pograniczu polsko-słowackim. Projekt jest realizowany
przez Fundację Bieszczadzką w partnerstwie z Dziecięcą Organizacją Fenix – Snina ze Słowacji (Detská
organizácia Fénix). Celem jego jest wzmacnianie i rozwój sieci współpracy podmiotów branży
turystycznej powstałej na obszarze polsko-słowackiej części Karpat Wschodniach w oparciu o system
certyfikacji GoToCarpathia.
Celem pośrednim jest wzmacnianie bezpośrednich kontaktów między polskimi i słowackimi
reprezentantami branży turystycznej zainteresowanymi podnoszeniem standardów i jakości usług
oraz produktów w oparciu o idee zielonej turystyki oraz promocja produktów i usług zielonej turystyki
(ekoturystyki) z obszaru polsko-słowackiej części Karpat Wschodnich.

Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego, Al. Ł. Cieplińskiego 4,
Rzeszów, sala 212, II piętro



6 listopada (środa) godz.
16:00-19:00
26 listopada (wtorek) godz.
16:00-19:00

Organizatorzy zapewniają materiały
szkoleniowe, drobny poczęstunek i
zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
Szczegółowe informacje:
http://www.dobrezycie.org/szkolenie
-wolontariat-kompetencji
Szkolenie realizujemy w ramach
projektu .„Działam bo jestem, jestem
bo działam”. Projekt jest
współfinansowany ze środków
otrzymanych od Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej w ramach
Programu Operacyjnego Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich.

Tekst: Katarzyna Gromala - wolontariuszka Karpackiego Centrum Zielonej Turystyki
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Spółdzielnia Socjalna „Biesy i Czady”
Spółdzielnia Socjalna Biesy i Czady założona w drugiej połowie sierpnia w 2013 roku w
Ustrzykach Dolnych postawiła sobie za cel propagowanie kuchni regionalnej z pogranicza Ukrainy oraz
południowo-wschodniej Polski. Prowadzimy restaurację i hotelik w centrum Ustrzyk Dolnych. Chcemy
zaproponować turystom odwiedzającym Bieszczady a także mieszkańcom naszego regionu kulinarną
podróż w przeszłość. Spółdzielnie tworzy siedem osób które postanowiły promować potrawy
zapomnianej już kuchni Bojkowskiej, Ukraińskiej czy Żydowskiej a jednocześnie spróbować ocalić je od
zapomnienia. Wychodzimy z założenia, że najlepszą reklamą dla naszej spółdzielni jak i regionu jest
wypracowanie wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, co w konsekwencji przełoży się na
zadowolenie klienta. Mamy świadomość, że na markę firmy należy pracować bezustannie, dlatego
członkowie spółdzielni uczestniczą w szkoleniach związanych ściśle z naszą działalnością. Podnosimy
kwalifikacje, zmierzając do uzyskania stabilnej pozycji na rynku. Oprócz działalności kulinarnej
prowadzimy też mały hotelik który pomieści 40 osób. Chętnie gościmy u nas małe grupy.
Organizujemy także przyjęcia okolicznościowe takie jak chrzciny ,przyjęcia weselne, urodzinowe,
spotkania klasowe, stypy i inne. Siedziba Spółdzielni Socjalnej „Biesy i Czady” znajduje się w centrum
Ustrzyk Dolnych ul. Rynek 19 .

Kocham recykling
w 60 miastach Polska
Szykuje się duuuuuża akcja Kocham
recykling na Walentynki 2014. Tym
razem w planie 60 miast/miejsc w
całej Polsce. W zeszłym roku akcja się
udała w 40 ( dwa lata temu w 11),
zatem ROŚNIEMY!
Może i tym razem uda się pozbierać
trochę bateryjek i rozdać serduszeklizaków. Budżet ten sam 200 zł (na
lizaki i organizcję). Ja wysyłam
pieniądze, pojemniki i organizują
odbiór bateryjek. Będę też akcję
promować w skali ogólnopolskiej.
Lokalni koordynatorzy:
1. organizują zbiórkę bateryjek
(najlepiej jak najszybciej /tzn już/, aby
na finał, na Walentynki 014 było ich
duuuużo),

Autor tekstu i zdjęć: Mariola Młynarczyk
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Spółdzielnia Socjalna „Źródło”
Spółdzielnia Socjalna „Źródło” jest podmiotem ekonomii społecznej, który powstał 12.08.2013
roku. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe w ramach projektu „Współdzielenie obowiązkówwspółdzielenie zysków” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2
Wsparcie ekonomii społecznej realizowanym przez Fundację Bieszczadzką. Dotacja dzięki której
Spółdzielnia sfinansowała inwestycje niezbędne do jej założenia i funkcjonowania udzielona została za
pośrednictwem Fundacji Bieszczadzkiej z siedzibą w Ustrzykach Dolnych. Do tej pory zakupiliśmy
wiertnicę oraz maszyny krawieckie. Obecnie jesteśmy na etapie zakupu oprzyrządowania potrzebnego
do szybkiej i sprawnej pracy zarówno przy odwiertach studni głębinowej jak i przy krawiectwie. Dużo
czasu poświęcamy na szkolenia w celu obsługi tych profesjonalnych sprzętów, aby pracować sprawnie i
bezpiecznie. Zajmujemy się odwiertami studni głębinowych oraz wykonywaniem usług krawieckich,
produkcją i sprzedażą np. pościeli, prześcieradeł, koszuli flanelowych a w przyszłości (w przyszłym roku)
także odwiertami pod pionowe kolektory do pomp ciepła. Przedmiotem działania naszej Spółdzielni jest
działalność usługowa, wytwórcza i handlowa prowadzona wspólnie przez 10 osób które są w jej składzie.
Usługi Spółdzielni są wykonywane w szczególności na terenie województwa podkarpackiego, sprzedaż
produktów krawieckich jest kierowana głównie na rynek lokalny, ale z czasem będzie też
rozpowszechniana na rynku krajowym. Większość kadry spółdzielni stanowią osoby, które były
długotrwale bezrobotne i dzięki działalności Spółdzielni dostały szansę powrotu na rynek pracy oraz
możliwość aktywizacji społecznej i zawodowej. Spółdzielnia jest przedsiębiorstwem społecznym, które
wypracowane zyski przeznacza na realizację celów reintegracji społecznej i zawodowej, dzięki temu jej
działania łączą w sobie profesjonalizm działalności gospodarczej z uwzględnieniem indywidualnych
celów społecznych. Siedziba Spółdzielni mieści się w miejscowości Poraż, tam też zamieszkuje większość
jej członków. Spółdzielnia Socjalna „Źródło” dysponuje wyspecjalizowanym sprzętem, co gwarantuje
wysoką jakość świadczonych usług przy stosunkowo umiarkowanych cenach. Wyróżnia ją indywidualne
podejście do klienta, rzetelność oraz fachowość świadczonych usług.
Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Źródło” Tomasz Osenkowski
Telefon 507 446 879
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2. promują akcję, gdzie się da i jak
się da,
3. robią zdjęcia z akcji i robią
krótkie podsumowanie i
bezzwłocznie wysyłają mi na
emaila
4. wraz z rachunkami/fakturami!
Zamykam listę
miast/miejsc/organizacji 15
listopada!
Więc, dajcie znać pędzikiem, czy
się włączacie :-). Czekam na krótkie
emaile (bez załączników!!!!), z
podaniem miasta, w którym
chcecie akcję zorganizować.
Zajrzyjcie, jak akcja wyglądała w
zeszłym roku: cycling-recycling.eu ,
no i piszcie do mnie:
dominik@cycling-recycling.eu

Sami o sobie:

„ELPIDA” Spółdzielnia Socjalna w Zagórzu.
Bierzemy udział w projekcie „Współdzielenie obowiązków- współdzielenie zysków”
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii
społecznej realizowanym przez Fundację Bieszczadzką ponieważ postanowiłyśmy wziąć nasz los we
własne ręce. Od dłuższego czasu poszukiwałyśmy zatrudnienia ale nasz rynek pracy nie dał nam
szansy. Dzięki udziałowi w ww. projekcie odbyłyśmy szereg szkoleń, które rozszerzyły naszą wiedzę na
temat ekonomii społecznej oraz umiejętności przedsiębiorcze, a dzięki udzielonej dotacji założyłyśmy
Spółdzielnię Socjalną „ELPIDA”.
Po rozeznaniu rynku, postanowiłyśmy prowadzić działalność oferującą usługi opiekuńcze
dla: osób starszych, osób niepełnosprawnych a także dla dzieci. W ramach naszej pracy podopiecznym
zapewniamy: opiekę, dbamy o porządek w miejscu zamieszkania, przygotowujemy posiłki,
wykonujemy zakupy najpotrzebniejszych artykułów, pilnujemy przyjmowania odpowiednich dawek
leków. Podczas wykonywania tych czynności nasi opiekunowie kierują się dobrem swoich
podopiecznych wykorzystując posiadaną wiedzę oraz umiejętności. Ważnym elementem oferowanych
przez nas usług będzie pomoc w zachowaniu przez podopiecznego higieny osobistej poprzez pomoc
podczas mycia, a częstokroć jeśli zachodzi taka potrzeba, przeprowadzą cały proces mycia.

Konkurs dotacyjny
„Razem Możemy
Więcej”
Założenia
„Razem Możemy Więcej” to program
grantowy, w ramach którego można
uzyskać wsparcie finansowe na realizację
projektów obejmujących:
1.
rozwój
kulturowo–historycznego
dziedzictwa regionu, zwłaszcza w zakresie
kultywowania
tradycji,
zachowania
obrzędów i ginących zawodów, troski o
zabytki
kultury
materialnej
i
niematerialnej, itp.,
2.ochronę i promocję zdrowia,
3.inicjatywy społeczne na rzecz budowy
małej infrastruktury drogowej (np. ścieżki
rowerowe, chodniki, wiaty) służące m.in.
poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.
Beneficjenci programu
W ramach programu o wsparcie mogą
ubiegać się:
- organizacje pozarządowe – w tym
fundacje i stowarzyszenia, posiadające
określoną formę prawną, które mają
siedzibę i działają na terenach wiejskich,
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-podmioty kolegialne – np. rady sołeckie,
koła gospodyń wiejskich i inne, mające
swoją siedzibę i prowadzące działalność
na terenach wiejskich (wsie i miasta do 5
tys. mieszkańców).

„ELPIDA” Spółdzielnia Socjalna w Zagórzu c.d..
Spółdzielnia Socjalna „Elpida”, pomaga w zorganizowaniu wizyt lekarskich, szczególnie dla osób
w starszym wieku lub dotkniętych niepełnosprawnością. Nasi opiekunowie pomogą w zaplanowaniu
harmonogramu takich wizyt, dokonają rezerwacji, zaprowadzą lub zawiozą podopiecznego na
umówione konsultacje lub zabiegi medyczne, a następnie dopilnują, aby przyjmował on odpowiednie,
zalecone przez lekarza, dawki leków oraz stosował się do zaleceń medycznych. Dla człowieka jako
istoty społecznej bardzo ważnym elementem życia jest kontakt z otoczeniem i potrzeba akceptacji ze
strony innych ludzi. Dlatego też nasze opiekunki zapewniają swoim podopiecznym towarzystwo i
rozrywkę, pomagają w dotarciu do najnowszych informacji społecznych, umilając im czas rozmową
oraz lekturą, zachęcają do odbywania spacerów i spotkań z innymi ludźmi.
Jesteśmy osobami energicznymi i kreatywnymi, posiadamy odpowiednie umiejętności
i kwalifikacje, posiadamy przeszkolenie w dziedzinie opieki nad osobami starszymi i osobami
niepełnosprawnymi. Zachęcamy z korzystania z naszych usług!

Granty:
Maksymalna jednostkowa wysokość
grantu dla pojedynczego projektu nie
może przekroczyć kwoty 7,5 tys. zł. W
przypadku realizacji projektów przy
udziale dodatkowych, zewnętrznych
środków finansowych (dofinansowanie
partnera, środki funduszu sołeckiego,
dotacja gminy, itp.) wielkość grantu może
być podwyższona o 50%, jednak nie
więcej, niż do kwoty 10 tys. zł.
Jeżeli natomiast projekt obejmuje swym
zasięgiem obszar kilku gmin/ sołectw i
jest wspólnie realizowany przy udziale
podmiotów z tych gmin/ sołectw (tzw.
projekt sieciowy), o dofinansowanie
może ubiegać się niezależnie każdy z
podmiotów współrealizujących projekt,
łączne dofinansowanie takiego projektu
może wynieść 30 tys. zł.
Szczegółowe informacje znajdują się na
stronie internetowej Funduszu
WWW.efrwp.pl.

Spółdzielnia Socjalna „ ELPIDA”
ul. Targowa 5,
38-540 Zagórz
e-mail: elpida.spoldzielniasocjalna@op.pl
Nr kontaktowy: 792 855 565 lub 792 455 521
Autor tekstu: Mariola Kozyra-Prezez Spółdzielni Socjalnej „ELPIDA”

Zapraszamy do składania wniosków do
dnia 18 listopada br.
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Spółdzielnia Socjalna KARUZELA

Ważne linki:

W
ramach
projektu
„Współdzielenie
obowiązkówwspółdzielenie
zysków”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii
społecznej realizowanego przez Fundację Bieszczadzką z Ustrzyk Dolnych powstała Spółdzielnia
Socjalna KARUZELA. Jej działalność skupia się głównie na prowadzeniu sali zabaw dla dzieci.
W sobotę 26 października KARUZELA przyjęła pierwszych gości. Dzieci, które nas odwiedzają mogą
pobawić się w Sali malucha, gdzie maja do dyspozycji basen z piłeczkami, jeździdełka, domki oraz
zabawki sprzyjające wesołej i urozmaiconej zabawie.
Starsze dzieci wesoło i aktywnie spędzą czas w drugiej sali, gdzie znajdą ściankę wspinaczkową,
zjeżdżalnię i labirynty.
Rodzicom proponujemy miejsce w naszej kawiarence gdzie można wypić kawę, herbatę a także
zamówić zimne napoje i drobne przekąski.
W naszej ofercie mamy także organizację imprez okolicznościowych takich jak urodziny, pidżama
party, zabawy andrzejkowe, mikołajkowe czy choinkowe.
Nasi pracownicy zapewniają również opiekę dzienną nad dziećmi pod nieobecność rodziców.

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

Dane kontaktowe:
Spółdzielnia Socjalna ”KARUZELA”
Ul. 1 Maja 14
38-700 Ustrzyki Dolne
Tel. 530741777

www.fundacja.bieszczady.pl

Autor tekstu:
Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej „KARUELA” –Agnieszka Poziomkowska-Chrząszcz
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Młode Bieszczady
Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Birczy oraz wybory nauczyciela opiekuna
SU w roku szkolnym 2013/14
Wybory do Zarządu SU to w naszym gimnazjum ważne wydarzenie. Nasza ordynacja wyborcza przewiduje możliwość kandydowania na każde
stanowisko do Zarządu oddzielnie W sumie mieliśmy w tym roku po dwóch kandydatów na każde stanowisko. Na tydzień przed wyborami kandydaci mogli
przedstawić swoje propozycje działań na debacie przedwyborczej na którą zostali zaproszeni nauczyciele, dyrekcja , przewodniczący klas. Kandydaci mieli
różne pomysły na uatrakcyjnienie życia szkoły, jednak zdawali sobie sprawę z tego, że muszą być one realne, ponieważ przyszli wyborcy skrupulatnie z
danych obietnic będą rozliczać.
Szkolne wybory do Zarządu odbyły się 30 września. Głosować można było w bibliotece szkolnej od godziny 7.45 do 12.30.
Komisja wyborcza liczyła 12 osób. Po jednym przedstawicielu z każdej klasy. Wybory były równe, tajne, bezpośrednie. Do głosowania było uprawnionych
238 uczniów. Każdy głosujący potwierdzał odbiór karty do głosowania podpisem na liście wyborców. W tym samym dniu uczniowie wybierali także
nauczyciela – opiekuna samorządu . Kandydowało czterech nauczycieli.
Po głosowaniu komisja przeliczyła karty do głosowania oraz ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, następnie sporządziła protokół
powyborczy, który został wywieszony na gazetce samorządu, aby wszyscy zainteresowani mogli się z nim zapoznać. Przygotowaniem wyborów zajęła się w
tym roku grupa uczniów z projektu „Młode Bieszczady” wraz z opiekunem. Dzięki ich zaangażowaniu wybory odbyły się w profesjonalny sposób, nikt nie
zgłaszał jakichkolwiek uwag. Ponadto wyborom przyglądała się koordynator projektu, wiceprezes Fundacji Bieszczadzkiej Pani Lucyna Sobańska.

Od pierwszego października nowym przewodniczącym SU naszego gimnazjum jest Michał Mielnikiewicz uczeń klasy IIId, zastępcą Aleksandra Rutkowska kl.
IIIc, sekretarzem Kamila Maculak kl.IIc, skarbnikiem Klaudia Sadzikowska kl.IIId. Natomiast opiekunem samorządu przeważającą ilością głosów uczniów
została wybrana pani Małgorzata Hop. Życzymy wszystkim wybranym członkom zarządu powodzenia w realizacji zamierzonych działań.
Tekst: Aneta Leszczawska , zdjęcia: Małgorzata Hop
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Debata i wybory do SU w Gimnazjum w Uhercach Mineralnych
Tegoroczne wybory do SU z Zespole Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych odbyły się z tygodniowym opóźnieniem ze względu na trudności
organizacyjne związane z rozbudową szkoły oraz budową bardzo długo oczekiwanej hali sportowej. Zacznijmy jednak od początku. Jako, że
przewodniczący SU z poprzedniej kadencji – Bartek opuścił już nasze szkolne mury, od września do momentu wyboru nowego „szefa”, obowiązki
przewodniczącego zgodnie z regulaminem pełniła Dominika Sędzimir. Dnia 17 września, podczas spotkania członków SU, została wyłoniona szkolna
komisja wyborcza (przewodniczący komisji – Rafał Laba, pozostali członkowie: Kacper Bulanda, Karolina Sadowska, Dagmara Wójciak), której zadaniem
było zorganizowanie i przeprowadzenie tegorocznych wyborów do SU. Ustalono również wstępny terminarz wyborów. W wyborcze szranki stanęło 12
kandydatów. Gazetka SU zamieniła się w jeden wielki bilbord wyborczy. Część sztabów wyborczych zaangażowała się naprawdę mocno w agitację na
rzecz swoich kandydatów. Jednak punktem kulminacyjnym kampanii miała być debata przedwyborcza, która odbyła się we wtorek 1 października.

Kandydaci odpowiadali przed uczniami klas 4-6 SP oraz gimnazjum na 3 wylosowane przez siebie pytania spośród puli 9 przygotowanych i
opublikowanych dzień wcześniej przez komisję wyborczą pytań. Jedna z kandydatek (jak się później okazało nowa przewodnicząca SU – Aleksandra
Głuszko) ze względu na swoją absencję w szkole, przygotowała nagranie video, które zostało wyświetlone podczas debaty.
Odbiór debaty zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli był bardzo pozytywny. Kandydaci mieli okazję nie tylko „zareklamować” swoją osobę, ale musieli
też wykazać się cechami dobrego przywódcy – wytrzymać tremę związaną z przemówieniem, zaprezentować swoją wizję przewodniczącego szkoły,
współpracującego zarówno z uczniami, jak i gronem pedagogicznym szkoły. Trzeba przyznać, że zdecydowana większość kandydatów nie przestraszyła się
wyznaczonego zadania, a wręcz przeciwnie, zauważyć można było jak niektórzy mówcy zyskują sympatię i poważanie wśród oglądających debatę kolegów
i koleżanek
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W piątek 4 października nadszedł w końcu długo oczekiwany dzień wyborów. Już od rana wyczuć można było pewne napięcie panujące w szkole.
Do wyborów przystąpiło 122 uczniów , z czego poprawnie oddanych zostało 115 głosów. Komisja wyborcza pilnowała porządku, zapraszając do
głosowania poszczególne klasy, wydając wyborcom po podpisaniu list wyborczych karty do głosowania. Po oddaniu głosów przez wszystkich
zainteresowanych uczniów, komisja wyborcza przystąpiła do ich podliczania, po czym sporządziła protokół, który został zawieszony na szkolnej gazetce
ogłoszeń. Przewodniczącą SU została Aleksandra Głuszko, uczennica klasy 2 gimnazjum, która ma wyjątkową możliwość „wykazania się” działalnością na
rzecz środowiska uczniowskiego naszej szkoły. Do pomocy ma cały sztab kolegów i koleżanek, nie tylko tych z zarządu SU, czy członków „Młodych
Bieszczad”, znając osobowość naszej nowej przewodniczącej, nie będzie ona miała najmniejszych problemów ze zmobilizowaniem do pracy wszystkich
uczniów.

autor tekstu i zdjęć: Marcin Solon
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Wybory SU w Gimnazjum w Cisnej
Dnia 18.09.2013 r. w naszej szkole, Gimnazjum nr. 1 im. płk. Kazimierza Iranka – Osmeckiego w Cisnej, odbyły się wybory do samorządu
szkolnego. Każdy z nas miał wątpliwości co do oddania swojego głosu. Rozwiać je miała debata prowadzona przez naszych kolegów z klasy trzeciej: Ewę
Sławińską i Pawła Kulińskiego. Podczas lekcji zgromadziliśmy się na korytarzu, gdzie mogliśmy przysłuchać się jak kandydaci odpowiadają na wcześniej
przygotowane pytania. W debacie brali udział: Jagoda Bryk, Maciej Czerenkiewicz, Tomasz Gałuszka i Szymon Rożek. Ich pomysły były zaskakujące i
ciekawe, a plan ożywienia życia w naszej szkole był świetnie przygotowany.
Po wysłuchaniu tego, co mieli do powiedzenia kandydaci, udaliśmy się do naszej sali wyborczej. Została ona przygotowana bardzo profesjonalnie –
wszystko było dokładnie przemyślane. Każdy uczeń gimnazjum dostał kartkę z nazwiskami czworga kandydatów, a następnie oddawał swój głos na trzech.
Kartki wrzucaliśmy do prawdziwej urny wyborczej. Dzięki niej wybory szkolne stały się bardziej dojrzałe, ponieważ do tej samej urny swoje głosy wrzucali
nasi rodzice głosując w ważnych sprawach państwowych.

20

Wybory SU w gimnazjum w Cisnej c.d..
Wszyscy czuliśmy, że to naprawdę my stanowimy naszą szkołę i mamy obowiązek wybrać jej godnego przedstawiciela. Gdy nadszedł czas
ogłoszenia wyników, poczuliśmy satysfakcję nie tylko z dokonanego wyboru ale także z tego, iż jesteśmy uczniami naszego gimnazjum.

Przewodniczącym samorządu szkolnego został Szymon, co może potwierdzić uzyskane przez niego 39 głosów. Jego zastępcą został Maciek, który
zdobył głosów 37. W skład przedstawicieli uczniów weszli również Tomek (18 głosów) oraz Jagoda (11 głosów). Mamy nadzieje, że dokonaliśmy
przemyślanego i słusznego wyboru, a wybrana czwórka będzie nas godnie reprezentować.
Tekst: Klaudia Dziechciarz kl. II, zdjęcia: Dorota Czarska
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Kampania wyborcza do SU w Gimnazjum w Lutowiskach
Tegoroczne wybory samorządowe w naszym gimnazjum wyglądały nieco inaczej. Po raz pierwszy szkolne wybory i kampania zostały tak
profesjonalnie przygotowane. Nasza szkoła bierze udział w projekcie "Młode Bieszczady", w ubiegłym roku szkolnym uczniowie brali udział w warsztatach
na temat działalności i funkcjonowaniu samorządu. Na warsztatach zdobyli odpowiednią wiedzę na temat przygotowania i realizowania kampanii
wyborczej przez kandydatów. W tym roku o stanowisko przewodniczącego walczyły:
-Kamila Grzybek
(klasa III)
-Jowita Winiarska
(klasa III)
-Aleksandra Remiszewska (klasa II)
-Dagmara Gawle
(klasa II)
Każda z kandydatek miała przygotowaną kampanię wyborczą, prowadzoną przez uczestników projektu. W szkole odbyła się także debata
przedwyborcza. W ciągu tygodnia poprzedzającego wybory, sztaby wyborcze toczyły zawziętą walkę o zwycięstwo i objęcie stanowiska przewodniczącego.
Tworzone były spoty wyborcze, prezentujące kandydatki i ich programy. Organizowane były przemówienia do wyborców oraz tworzenie plakatów i
prezentacje multimedialne, a na korytarzach widniały plakaty.

Autor tekstu:Maciek Skuza i Wojtek Pełdiak
Zdjęcia: Edyta Pereślucha
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Wybory do SU Gimnazjum w Lutowiskach
Dnia 30 września 2013 odbyły się wybory samorządowe w naszym Gimnazjum. Wspólnie wybieraliśmy skład tegorocznej władzy uczniowskiej. Wybory jak
również poprzedzająca je kampania wyborcza, zostały w tym roku przygotowane w pełni profesjonalnie przez uczestników programu "Młode Bieszczady". O urząd
Przewodniczącej Gimnazjum w Lutowiskach walczyły cztery kandydatki. W Komisji Wyborczej zasiadły Daria Waszkiewicz, Gabriela Krupa, Daria Królczyk.
WYNIKI WYBORÓW DO WŁADZ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2013
Głosowało 85% uprawnionych do głosowania uczniów.
Przewodnicząca- Jowita Winiarska (klasa III
61%
Zastępca Przewodniczącej- Kamila Grzybek (klasa III) 32%
Skarbnik- Dagmara Gawle (klasa II)
7%
Sekretarz- Aleksandra Remiszewska (klasa II)

Autor tekstu: Maciek Skuza i Wojtek Pełdiak, zdjęcia: Edyta Pereślucha
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Święto Edukacji narodowej w Gimnazjum w Średniej Wsi
Uroczystą akademię rozpoczął nauczyciel języka polskiego – Robert Miszczak. Wspólnie odśpiewaliśmy Mazurek Dąbrowskiego, a następnie głos zabrał dyrektor
Janusz Skrajny. Przyznał on nagrody dyrektora szkoły oraz przeczytał list burmistrz Barbary Jankiewicz adresowany do nauczycieli i uczniów w całej gminie.
Po tym wystąpieniu rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez Samorząd Uczniowski pod czujnym okiem Krystyny Gąski. Konferansjerki – Zuzanna Kotyła oraz
Anna Kowalska – naprzemiennie składały życzenia pracownikom szkoły. Każde życzenia połączone były z dedykacją wiersza i piosenki. Pod koniec przedsięwzięcia
widownia ledwie widziała przez szkliste od łez wzruszenia oczy. Lecz okazało się, że to jeszcze nie koniec. Nasze zdolne terpiczowskie żaki przygotowały spektakl taneczny.
Były to miniaturki taneczne poszczególnych zawodów. Mieliśmy przyjemność podziwiać takie kariery jak: podróżnicy, urzędnicy, policjanci, nauczyciele wraz z uczniami,
modelki oraz robotnicy. Uświetnieniem występu była wieża zbudowana podczas tańca robotników, zza której po pewnym czasie wyłoniła się opiekunka samorządu –
Krystyna Gąska. Publiczność nie szczędziła braw, a niekiedy nawet pisków i krzyków. Była to chyba najlepsza nagroda dla naszych artystów.
Na koniec akademii dyrektor jeszcze raz złożył życzenia wszystkim obecnym na sali gimnastycznej osobom. Następnie uczniowie rozeszli się na spotkania z
wychowawcami.
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Uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Średniej Wsi na XXXVI Wojewódzkim Zlocie Młodzieży PTSM
W dniach 02-05 października b.r. odbył się XXXVI Wojewódzki Zlot Młodzieży PTSM w Bieszczadach. Wzięli w nim udział uczniowie z Publicznego
Gimnazjum w Średniej Wsi. Niestety, uczestniczyli tylko w ostatnich dwóch dniach zlotu. Ze szkoły wyruszyliśmy autobusem punkt 9,00 w piątek, 4
października. Pojechaliśmy na zaporę w Myczkowcach, gdzie czekaliśmy na resztę grupy – ze szkół w Rymanowie i Krośnie. Stamtąd przeszliśmy ścieżką do
źródełka w Zwierzyniu, gdzie odbył się pierwszy postój. Po posileniu się, ruszyliśmy dalej trasą pod kamień leski, skąd przeszliśmy na posiłek. Oczywiście, w
międzyczasie pan Wojciech Krukar - przewodnik z niesamowita pasją, opowiadał nam o wszystkich mijanych obiektach, w ten sposób przygotowywał nas
do konkursu krajoznawczego. Następnie zakwaterowani zostaliśmy w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lesku. Tutaj czekały nas różnorakie
konkursy a następnie uczestnicy zaprezentowali swoje piosenki turystyczne w Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku. Uczniowie naszego gimnazjum zajęli
4 miejsca w konkursie wiedzy o PTSM-ie, piosenki turystycznej, konkursie turystyczno-krajoznawczym, prezentacji multimedialnej „Moja mała ojczyzna”
oraz 3 miejsce w konkursie plastycznym, o czym dowiedzieliśmy się następnego dnia, na podsumowaniu zlotu.
Autorki tekstu: Alicja Kolinczat i Zuzanna Kotyła

25

