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1. Wydarzenia w GPZB:









„Sąsiedzi bez granic” – relacja uczestników z pobytu na Słowacji.
Wakacje z angielskim po raz jedenasty!!!
W Krościenku łączą pokolenia i podtrzymują tradycje.
Święto Kwiatów w Jureczkowej.
„Świetlica dla małych i dużych” w Leszczawie.
W Tarnawie ratują kapliczki i krzyże.
Matematyczny sukces uczennic z Polany!
Kiedyś była kuźnia teraz jest świetlica.

Zapraszamy do lektury wakacyjnego
numeru Biuletynu Informacyjnego
Grupy
Partnerskiej
„Zielone
Bieszczady”
Wakacje to okres szczególnej
aktywności
bieszczadzkich
organizacji pozarządowych i grup
nieformalnych, wiele z nich realizuje
inicjatywy społeczne w ramach
programu Działaj Lokalnie lub
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Wrażeniami dzielą się z Państwem
w relacjach ze swoich działań.
.

2. Konkursy dotacyjne i szkolenia

Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej
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Wydarzenia w GPZB:

Do 12 września !!!!!!!!

„Sąsiedzi bez granic” – relacja uczestników z pobytu na Słowacji

Konkurs grantowy
Fundacji BGK
"Na dobry początek!"

W dniach 15 - 19 sierpnia 2016 r. 20 osobowa grupa polskich uczestników, koordynowana przez Fundację
Bieszczadzką, wzięła udział w międzynarodowym projekcie Festiwal "Neighbors without borders"( Sąsiedzi bez
granic) realizowanym przez Dziecięcą Organizację Feniks - Słowacja. Fundacja Bieszczadzka była partnerem
projektu. Głównym celem projektu było przedstawienie tradycji i kultury krajów grupy wyszehradzkiej,
integracja międzynarodowa i międzypokoleniowa. Uczestnikami projektu byli seniorzy, dorośli, młodzież i dzieci
z Polski, Słowacji, Węgier i Czech.
Pierwszy dzień pobytu na Słowacji minął nam głównie na przedstawieniu Polski. Na początku przystroiliśmy w
barwy narodowe przydzielony nam domek, przygotowaliśmy wystawę rękodzieła oraz foto-wystawę pokazującą
ważne osobistości naszego kraju, tradycyjne zabudowania, rękodzieło oraz stroje i tańce ludowe. Tego też dnia
prezentowaliśmy tradycyjne potrawy. Na naszym stole nie zabrakło tradycyjnego chleba, smalcu, ogórków
kiszonych, wędlin oraz serów, które zostały przywiezione z Zakopanego. Dużą popularnością cieszyły się polskie
słodycze przywiezione przez najmłodszych. Mieliśmy także możliwość spróbowania potraw z innych krajów.
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Trwa 9. edycja konkursu
grantowego „Na dobry początek!”,
którego organizatorem jest Fundacja
BGK. Do 12 września br. o dotacje
mogą ubiegać się fundacje,
stowarzyszenia, biblioteki publiczne
oraz ośrodki kultury, sportu i rekreacji z
siedzibą na terenach wiejskich lub w
miejscowościach do 20 tys.
mieszkańców.
Celem programu jest wyrównywanie
szans edukacyjnych dzieci wiejskich i z
małych miejscowości oraz wspieranie
społeczności lokalnych w tworzeniu
inspirującego otoczenia do rozwoju
dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o
niskim statusie społecznoekonomicznym oraz integracji
wielopokoleniowej.
W programie „Na dobry początek!”
zachęca się osoby pracujące z dziećmi
do sięgania po nowatorskie metody
pracy z dziećmi, sprzyjające interakcjom
między dziećmi i rozwijające
kompetencje takie jak umiejętność
komunikacji i współpracy w grupie,
kreatywność, inicjatywność, empatia i
odpowiedzialność oraz sprzyjające
aktywności ruchowej.

„Sąsiedzi bez granic” – relacja uczestników z pobytu na Słowacji cd…
Drugiego dnia wyruszyliśmy w podróż „Szlakiem ikon” razem z naszymi przyjaciółmi z Czech. W autobusie
wspólnie śpiewaliśmy piosenki. Po przyjeździe na miejsce zwiedzaliśmy Cerkiew Grekokatolicką w Kalnej
Roztoce. Wysłuchaliśmy prezentacji o historii cerkwi a także spotkaliśmy się z Popem, który podzielił się z nami
swoją historią. Wielkim zaskoczeniem dla naszej grupy była informacja, że Pop ma rodzinę: żonę i synka.
Szczególnie interesujące były dla nas ikony znajdujące się w cerkwi, tworzące ołtarz. Dowiedzieliśmy się, że w
tutejszej tradycji prowadzący mszę pop odwrócony jest tyłem do wiernych a cała msza sprawowana jest za
ikonostanem a wierni widzą popa przez jej otwarte wrota. Następnie wyruszyliśmy w dalszą drogę do
Zemplińskie Hamre, gdzie poznaliśmy tutejszą historię górnictwa. W kamieniołomie można było zobaczyć
kopce, w których niegdyś wypalano drewno, chodnik górniczy oraz lokomotywę z wagonami do przewozu
drewna i innych surowców. Uczestnicy mogli wejść do lokomotywy i zobaczyć ją od wewnątrz. W drodze do
autobusu zebraliśmy kamienie, które później malowaliśmy na placu obok hotelu. Dalszą część dnia spędziliśmy
w hotelu na wspólnych zabawach, grach i integracji z innymi uczestnikami festiwalu. Wieczorem odbył się
wieczór kulturalny, podczas którego każdy kraj prezentował swoje tradycje bożonarodzeniowe oraz
wielkanocne. Podczas tego wieczoru dowiedzieliśmy się ile wspólnych tradycji łączy kraje grupy Wyszehradzkiej.
Później każda z grup pokazała co nas wyróżnia na tle innych krajów. Polska grupa zaprezentowała narodowy
taniec polonez, po czym poprosiła kolegów z innych krajów do wspólnej zabawy. Nasz taniec zyskał wielką
popularność .

W kolejnym dniu organizatorzy przygotowali dla nas warsztaty z tkactwa. Po wysłuchaniu historii tkactwa
postanowiliśmy także spróbować zrobić coś dla siebie. Każdy z nas dostał krosno i pod okiem specjalisty
próbowaliśmy sił w tkactwie. Prawie każdy przywiózł do Polski zrobiony własnoręcznie dywan. Po obiedzie
każda z grup przedstawiła zasłużonych bohaterów narodowych lub ważne osobistości z każdego kraju grupy
Wyszehradzkiej. Wieczorem odbywała się dalsza prezentacja naszych krajów i wspólna zabawa co wpłynęło na
dalszą integrację wszystkich grup. Dzień zakończyliśmy wspólnymi tańcami.
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Dofinansowanie w wysokości od 3 do 10
tys. zł można przeznaczyć na
przygotowanie i prowadzenie zajęć dla
dzieci w wieku 2-8 lat, porady
specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla
rodziców. Autorzy nagrodzonych
projektów będą uczestniczyć w
warsztatach nt. integracyjnych metod
pracy w grupie.
Organizacje zainteresowane udziałem w
programie grantowym „Na dobry
początek” powinny złożyć wniosek do 12
września br. za pomocą formularza online dostępnego na
stronie https://dotacje.fundacjabgk.pl/
Projekty będą oceniane przez komisję
konkursową z udziałem ekspertów w
dziedzinie edukacji pod względem
kryteriów takich jak: trafność, logika i
przydatność, partnerstwo –
wykorzystanie zasobów lokalnych i
współpraca z innymi
organizacjami, zaangażowanie rodziców i
integracja wielopokoleniowa,
nowatorskość projektu w środowisku
lokalnym, doświadczenie, klarowność
budżetu. Dodatkowe punkty będą
przyznawane dla instytucji mających
siedzibę w gminach o niskich dochodach
na jednego mieszkańca. Wyniki konkursu
zostaną ogłoszone do 31 października br.,
a realizacja nagrodzonych w konkursie
projektów nastąpi od stycznia do czerwca
2017 roku.

Wydarzenia w GPZB:

„Sąsiedzi bez granic” – relacja uczestników z pobytu na Słowacji cd…

Czwartek 18.08 był dniem pełnym sportowych wrażeń. Tego dnia odbyła się międzynarodowa olimpiada
sportowa. Reprezentanci naszego kraju zostali wybrani dzień wcześniej, pozostali przygotowali się do
kibicowania. Nasi zawodnicy wzięli udział w następujących dyscyplinach: drużynowy skok w dal, tenis stołowy,
piłkarzyki, piłka nożna, koszykówka, siatkówka i pływanie. Skład drużyn uwzględniał wszystkie grupy wiekowe.
Olimpiada rozpoczęła się od zapalenia znicza olimpijskiego i złożenia przysięgi gry fair play. Później odbyły się
konkurencje. Nasi zawodnicy dali z siebie wszystko i udało nam się wywalczyć kilka czołowych miejsc, ale nie o
miejsca w tym dniu chodziło tylko o dobrą zabawę. Był to dzień pełen emocji i dobrej zabawy i integracji. Na
zakończenie olimpiady zawodnicy otrzymali dyplomy i upominki. Dzień zakończył się dyskoteką. Każdego dnia
czas wolny spędzaliśmy na przyhotelowym basenie lub na wspólnych zabawach z innymi uczestnikami
festiwalu.
W piątek, po śniadaniu przyszła najsmutniejsza chwila festiwalu czyli pożegnanie. Nie zabrakło ciepłych
uścisków i miłych pozdrowień. Z nadzieją, że za rok znów się spotkamy ruszyliśmy w drogę powrotną.

Autorzy tekstu: Dorota Głazowska –Krzywdzik ,Iwona Gratkowska, Jakub Krzywdzik, Paweł Stec
Autorzy zdjęć: Dorota Głazowska –Krzywdzik,Milan Lukáč
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Równać Szanse
2016
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy
w ramach Programu Równać Szanse
2016 Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności. Program skierowany jest do
organizacji pozarządowych, gminnych
domów kultury, bibliotek gminnych
oraz nieformalnych grup dorosłych z
miejscowości do 20 000 mieszkańców.
Termin rejestracji wniosków: do 25
października 2016 r. do godz. 12.00.
Celem konkursu jest wsparcie
projektów, których celem ma być
rozwój u młodych ludzi umiejętności
społecznych przydatnych zarówno w
ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Wydarzenia w GPZB:

Wakacje z angielskim po raz jedenasty!!!
Za nami kolejna „Wakacyjna Szkoła Języka Angielskiego”, którą dla dzieci i młodzieży z czterech bieszczadzkich
miejscowości przygotowała Fundacja Bieszczadzka we współpracy z amerykańską organizacją Learning
Enterprises. W tegorocznej edycji zajęcia odbywały się w Lutowiskach, Czarnej, Hoszowie i Ustrzykach Dolnych.
Lekcje prowadziły 3 wolontariuszki, studentki renomowanych uczelni amerykańskich. W Lutowiskach pracowała
Lauren Danielowski, którą pod swój gościnny dach przyjęli Państwo Ilona i Jakub Doliwowie. Na Lauren czekały
4 grupy chętnych do nauki: przedszkolaki, dzieci ze szkoły podstawowej, młodzież z gimnazjum i dorośli. Łącznie
na zajęcia uczęszczało w Lutowiskach prawie 40 osób. U Państwa Barbary i Ozgów z Czarnej oraz u Państwa
Anny i Krzysztofa Harsche z Zadwórza mieszkała Eden Siskind. Eden pracowała z dziećmi w dwóch szkołach:
w Czarnej i Hoszowie. W Ustrzykach Dolnych wakacyjne zajęcia prowadziła Zhenrong Shi, która zamieszkała
u Państwa Karoliny i Pawła Marców. Zainteresowanie tegorocznymi zajęciami z angielskiego w Ustrzykach Dl
przerosło oczekiwania organizatorów, w 4 grupach pracowało ponad 60 uczniów ze szkół podstawowych,
gimnazjów i liceum. Fundacja Bieszczadzka pragnie bardzo gorąco podziękować szczególnie rodzinom za
przyjęcie studentów do swoich domów i opiekę nad nimi oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację
Wakacyjnej Szkoły Języka Angielskiego 2016.

Zhenrong Shi podczas zajęć w Ustrzykach DL
Lauren Danielowski uczyła w Lutowiskach
Tekst: redakcja, zdjęcia: Jakub Doliwa, Monika Buchtalarz

O dotacje do 8 500 zł na projekty
minimum 6-miesięczne,
rozpoczynające się nie wcześniej niż 1
lutego 2017 r. i trwające nie dłużej
niż do 31 sierpnia 2017 r. mogą
ubiegać się organizacje pozarządowe,
gminne domy kultury i gminne
biblioteki oraz nieformalne grupy
dorosłych z terenów wiejskich i miast
do 20 000 mieszkańców.
Termin składania wniosków upływa
25 października 2016 roku, do
godziny 12.00.
W Programie „Równać Szanse”
chodzi o wyrównanie szans młodych
ludzi (w wieku 13-19 lat z
miejscowości do 20 tys.
mieszkańców) na dobry start w
dorosłe życie. Dzięki zdobytym w
projekcie umiejętnościom młody
człowiek z małej miejscowości nauczy
się samodzielnie i świadomie osiągać
wyznaczane przez siebie cele,
planować swoją przyszłość, wspólnie z
innymi młodymi działać. Wszyscy,
którzy będą towarzyszyli mu w tej
drodze zyskają wiarygodność w
oczach swojego otoczenia i wsparcie
w kolejnych wspólnych działaniach.
Więcej informacji na
www.rownacszanse.pl
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Wydarzenia w GPZB:

W imieniu akcji Masz Głos

W Krościenku łączą pokolenia i podtrzymują tradycje.
Od maja do sierpnia br. w Klub Seniora z Krościenka realizował projekt pod pięknym tytułem „Łączymy
pokolenia - podtrzymujemy tradycje” w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Celem
projektu była integracja międzypokoleniowa mieszkańców Krościenka a służyły temu spotkania
seniorów, dzieci oraz młodzieży. Spotkania miały charakter warsztatów artystycznych z zakresu
rękodzieła i były okazją do przekazania młodemu pokoleniu doświadczenia, wiedzy oraz tradycji
artystycznych. Poprzez realizację inicjatywy został artystycznie zagospodarowany wolny czas seniorów
i młodych mieszkańców Krościenka a dzieci i młodzież pogłębiły swoją wrażliwość na potrzeby
starszego pokolenia i nabyły nowych manualnych umiejętności. Działania projektowe obejmowały
sołectwo Krościenko a zajęcia odbywały się w świetlicy wiejskiej. Na projekt składał się cykl
warsztatów: haftu krzyżykowego, bibułkarskich i technik gobelinowych.

zapraszamy organizacje
pozarządowe, grupy
wolontariuszy i nieformalne
grupy mieszkańców i
mieszkanek do wspólnego
działania na rzecz najbliższego
otoczenia!
Weź udział w bezpłatnym szkoleniu w
swoim województwie!
Już we wrześniu wszystkie osoby, które
chcą się przyłączyć do akcji Masz Głos,
mogą wziąć udział w szkoleniach, aby
wymienić się doświadczeniami i poznać
narzędzia przydatne w działaniach
obywatelskich oraz dowiedzieć się
dlaczego warto skorzystać ze wsparcia
akcji Masz Głos! Podczas spotkań będzie
można porozmawiać ze specjalistami i
specjalistkami, a także poznać innych
uczestników akcji ze swojego regionu.
Zobacz jak wziąć udział w szkoleniu
14 września (środa), Boguchwała (woj.
podkarpackie) "Jak skutecznie i z
uśmiechem zmienić swoje najbliższe
otoczenie? Porozmawiajmy o tym czy
Twój głos się liczy, i kto może go
wysłuchać. Pokażemy, że współpraca
może się opłacać.
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Wydarzenia w GPZB:

W Krościenku łączą pokolenia i podtrzymują tradycje.cd…
Warsztaty z haftu prowadzone były przez instruktorkę Marię Kuźmińską a ich efektem są ręcznie
haftowane przez każdego uczestnika obrazy ,serwetki oraz bieżniki. Szczególnym wzięciem cieszyły się
warsztaty z bibułkarstwa również prowadzone przez wolontariuszkę z doświadczeniem, Panią Marię
Kuźmińską. Wykonane podczas tych warsztatów kwiaty oraz dekoracje zostały wykorzystane przy
organizacji imprez okolicznościowych tj. Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz Święta Miodu. Warsztaty
techniki gobelinowej prowadziła wolontariuszka, Pani Teresa Liptak. Efektem warsztatów były
wykonane poduszki zdobione techniką gobelinową, które po końcowej wystawie wróciły do swoich
twórców. Wartością dodaną projektu były otwarte warsztaty z rękodzieła, które Panie z Klubu Seniora
w Krościenku poprowadziły w ustrzyckiej Księgarni BOSZ oraz dla mieszkańców Jureczkowej przed
Świętem Kwiatów. Nad całością projektu czuwała koordynator inicjatyw Leokadia Bis.

KARPACKIEGO CENTRUM ZIELONEJ
TURYSTYKI przy Fundacji Bieszczadzkiej
ul. 1-go Maja 16, 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
6. Turystyka Kulturowa-Tadeusz Jędrysiak
Warszawa 2008

Autor tekstu Leokadia Bis, autor zdjęć: Jacek Bis
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Wydarzenia w GPZB:

Święto Kwiatów w Jureczkowej
Niewielka bieszczadzka wieś Jureczkowa w gminie Ustrzyki Dolne od tego roku też ma swoje święto. A wszystko
za przyczyną programu Działaj Lokalnie IX- 2016. Wśród działań projektu „U źródeł Wiaru - być bliżej siebie”
takich jak : nowa wiata jako miejsce spotkań mieszkańców wsi, konkurs na herb Jureczkowej, cykl spotkań
plastycznych dzieci i młodzieży, konkurs wiedzy o swojej miejscowości czy folder o miejscowości, to właśnie
organizacja „ I–go Święta Kwiatów” zmobilizowała do działań prawie wszystkich mieszkańców Jureczkowej.
Gospodynie pielęgnowały jak nigdy dotąd swoje przydomowe ogródki, żeby kwiatami pochwalić się podczas
„święta”, dzieci i młodzież wakacyjne dni poświęcały na przygotowanie układów tanecznych, dorośli skrzyknęli
się i powstała amatorska grupa teatralna, która pokazała spektakl „Zielony Kapturek”. Nie zabrakło atrakcji dla
męskiej części uczestników „Święta Kwiatów”, w konkursach sprawnościowych liczba chętnych zaskoczyła
organizatorów. Wszystko to działo się w piękną, słoneczną niedzielę 21 sierpnia. Sołtys wsi i lider grupy
nieformalnej z Jureczkowej Pan Piotr Mazur przyznał w rozmowie, że nie spodziewał się, że projekt wyzwoli w
mieszkańcach wsi tyle społecznej energii, takie zaangażowanie i da mieszkańcom tyle satysfakcji z jego
realizacji.

Tekst; Redakcja, zdjęcia: Marian Mazurkiewicz
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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
17. Gospodarka turystyczna- pod Red.
Aleksander Panasiuk
Warszawa 2008

Wydarzenia w GPZB:

„Świetlica dla małych i dużych” w Leszczawie
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły im. bł Ks. Bronisława Markiewicza „Przyjazna Szkoła”
rozpoczęło realizację projektu „Świetlica dla małych i dużych” z programu „Działaj Lokalnie
IX-2016” współfinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i
Fundację Bieszczadzką Projekt zakłada wyremontowanie udostępnionych przez Wójta Gminy
Bircza pomieszczeń, w których powstanie świetlica środowiskowa.
W dniu 27.06.2016r rozpoczęto pierwsze działania z udziałem dzieci w ramach projektu. W Leszczawie Dolnej
została zorganizowana „półkolonia” dla dzieci ze środowiska lokalnego. Każdego dnia na świetlicę
przychodziło ponad 20 dzieci w wieku od 4 do 14 lat. W ramach zajęć: robiliśmy materiały i plakaty
promujące projekt.

Ważnym elementem półkolonii były warsztaty plastyczne, które poprowadziły instruktorki z Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy. Panie przeprowadziły zajęcia z wykorzystaniem techniki kimishabai, dzieci
wysłuchały bajki o gąsienicy, która stała się motylem ilustrowanej obrazami z drewnianej skrzyni butai,
następnie wykonywały motyle z kolorowego papieru pod kierunkiem instruktorek. Część motyli odfrunęła do
domu wraz z dziećmi a część posłuży jako dekoracja sali świetlicowej. W kolejnych dniach wspólnie z
podopiecznymi Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej robiliśmy gipsowe ozdoby. Po wakacjach planujemy
kontynuować warsztaty z wykorzystaniem gipsowych figurek, będziemy je malować. W czasie „półkolonii” nikt
nie był głodny: było pieczenie mufinek, oraz sporządzanie owocowych sałatek Warsztaty przeplatane były grami
i zabawami zespołowymi.
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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
27. Pochodzenie marek. Odkryj naturalne

prawa innowacyjności produktów pi
przetrwania w biznesie
Al i Laura Ries

Wydarzenia w GPZB:

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
37. Kompendium wiedzy o turystyce- G.
Gołembski (red)
Warszawa 2009

„Świetlica dla małych i dużych” w Leszczawie cd..

Na dzieci i młodzież oraz dorosłych czeka jeszcze wiele atrakcji w ramach
projektu począwszy od nowego roku szkolnego. Zapraszamy!

Autor tekstu i zdjęć: Katarzyna Łaski
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Wydarzenia w GPZB:

W Tarnawie ratują kapliczki i krzyże.
Rada Sołecka Tarnawy Górnej jako jedna z 16 organizacji bieszczadzkich otrzymała
dotację w tegorocznej edycji programu Działaj Lokalnie -2016 Polsko Amerykańskiej
Fundacji Wolności, realizowanego na naszym terenie przez Fundację Bieszczadzką.
Celem głównym projektu: "Śladami kultury i tradycji - Ratujemy kapliczkę św. Jana Nepomucena", jest
zwrócenie uwagi lokalnego środowiska na potrzebę dbałości o obiekty historyczne w tym drobne obiekty
sakralne jako pozostałości dziedzictwa kulturowego na terenie Parafii Tarnawa Górna i zadbanie o nie w oparciu
o zasoby własne i współpracę w tym zakresie z Radą Sołecką wsi Tarnawa Gór., Tarnawa Dol. i Olchowa jak
również z młodzieżą skupioną wokół Parafii oraz w miejscowych jednostkach OSP Tarnawa Dol. I OSP Tarnawa
Gór . Dobrem wspólnym w tym projekcie są kapliczki i krzyże przydrożne

W ramach projektu odremontowana zostanie najbardziej zniszczona i najstarsza kapliczka Św. Jana
Nepomucena zlokalizowana w Tarnawie Górnej przez: częściową wymianę fundamentów, sklamrowanie murów
metalowymi kątownikami i śrubami, usunięcie pęknięć murów, odnowienie elewacji wewnętrznej i
zewnętrznej(uzupełnienie tynków, odmalowanie), odnowienie stolarki okiennej, konserwacja zadaszenia.
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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 reozwój
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
49. Carpatians Environment outlook 2007
UNEP 2007

Wydarzenia w GPZB:

W Tarnawie ratują kapliczki i krzyże. Cd..
Przy pozostałych 6-ciu kapliczkach zostaną wykonane prace konserwacyjne(oczyszczenie, uzupełnienie tynków,
elementów zadaszenie i odmalowanie). Pozostałe 21 obiektów są pod stała opieką ich właścicieli lub ludzi z
sąsiedztwa. Projekt zakłada dodatkowo działania: poprawienie wizerunku otoczenia i uporządkowanie terenu
wokół 6 innych obiektów (wycięcie zakrzaczeń, wyrównanie terenu, zasadzenie wielosezonowych bylin
kwiatowych, wykonanie z materiałów tradycyjnych niskiego ogrodzenia wokół powstałych rabat),
wyremontowanie innych mniejszych i pozostających na co dzień bez opieki obiektów(6 sztuk), ustawienie
tablicy informacyjnej o historii powstania kapliczki murowanej Św. Jana Nepomucena., sporządzenie dokładnej
dokumentacji fotograficznej i opisowej dla potrzeb kronikarskich oraz udokumentowanie w/w obiektów
poprzez sporządzenie folderu-przewodnika turystycznego oraz zamieszczenie tych informacji na stronie
internetowej.

Autor tekstu i zdjęć: Janusz Krajnik
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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 turysyów
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
Waszawa 2010
58. Turystyka przyjazna środowisku poradnik wdrażania w polskich Karpatach
Praca zbiorowa
Warszawa - Kraków 2009

Wydarzenia w GPZB:

Matematyczny sukces uczennic z Polany!
„Żadna nauka nie wzmacnia tak wiary w potęgę umysłu ludzkiego,jak matematyka.”
Q
Hugo Steinhaus
W maju w Gimnazjum Salezjańskim w Polanie odbył się Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Albus”
zorganizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej z siedzibą w Warszawie. Wzięła w nim udział cała klasa III
Gimnazjum oraz Milena Froń z klasy VI i Joanna Stępniewska z klasy I Gimnazjum. Konkurs miał formę testu
składającego się z 26 zadań. Konkurs z matematyki trwał 60 minut. Uczniowie w tym czasie rozwiązywali
zadania które zawierały treści z obowiązującej podstawy programowej a także wykraczające poza podstawę.
Wszystkie zadania miały charakter konkursowy, zatem były to zadania o zwiększonym stopniu trudności.
Wszyscy uczniowie biorący udział w tym konkursie byli wcześniej odpowiednio przygotowywani. Zdobywali
wiedzę ponadprogramową na lekcjach dodatkowych z matematyki, rozwiązywali wraz z nauczycielem zadania
trudne i olimpijskie, utrwalali wiedzę z matematyki i dołączali do niej wiedzę z klas programowo wyższych. Przez
ostatni miesiąc (kwiecień—maj) rozwiązywali zestawy zadań konkursowych. Pracy, wysiłku, trudu i czasu sami
uczniowie wraz z nauczycielem włożyli bardzo dużo, ale wszystko to się opłaciło. 10 czerwca dotarły do szkoły
wyniki, po otwarciu koperty nastąpiła wielka radość, gdyż na liście widniały trzy tytuły laureata i wyróżnienie.
Tytuł laureata zdobyły: Joanna Stępniewska z klasy I Gimnazjum (miejsce 2), Nina Smoleńska (miejsce 8) oraz
Marta Stępniewska (miejsce 9), obie uczennice z klasy III Gimnazjum. Wyróżnienie zdobyła Milena Froń z
klasy VI Szkoły Podstawowej, która uplasowała się na miejscu 12. Należy podkreślić, iż Joanna po raz drugi w
tym roku zdobyła tytuł laureata z matematyki, a po raz trzeci w przeciągu 4 lat nauki. Joanna konkurowała z 907
innymi uczestnikami, Milena z 1595 uczestnikami, Nina i Marta z 947 uczestnikami.
Nasze uczennice zasłużyły na tytuły laureata i wyróżnienie, ciężko pracowały nie tylko przed konkursem, ale od
kilku lat, nie poddawały się, poświęcały czas, brnęły z odwagą przez meandry matematyki i teraz są tego efekty.
Joanna Stępniewska pozostaje w naszym gimnazjum i nadal będzie od nowego roku szkolnego zdobywać
ponadprogramową wiedzę z matematyki i brać udział w olimpiadach i konkursach. Nina, Marta i Milena
opuściły mury naszej szkoły, ale ufam, że zdobyta wiedza będzie procentować w dalszej edukacji i że będzie
pomnażana i rozwijana.
Bardzo dziękuję naszym absolwentkom za współpracę na polu matematyki, za odwagę, za czas poświęcony
matematyce i za otwartość w zdobywaniu wiedzy. Życzę Wam drogie absolwentki samych sukcesów w dalszej
edukacji.

Joasiu gratuluję, życzę udanych wakacji i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy matematycznej
Bernadetta Szkarłat
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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

cd. następnym numerze biuletynu

Wydarzenia w GPZB:

Kiedyś była kuźnia teraz jest świetlica

Ważne linki:

Po 10 latach do gminy Baligród wrócił program Działaj Lokalnie a wszystko za sprawą mieszkańców Jabłonek,
którzy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i przygotowali wniosek do tegorocznej edycji programu. Projekt
„Razem łatwiej „ zyskał aprobatę komisji konkursowej i uzyskał dofinansowanie.
Celem projektu jest odremontowanie świetlicy wiejskiej poprzez wyrównanie zapadniętej podłogi, wymianę
terakoty na posadzce, pomalowanie ścian i sufitów. W kolejnym etapie w odremontowanej świetlicy odbędą się
pokazowe warsztaty dla chętnej społeczności wsi. Warsztaty odbywać się będą z rękodzieła artystycznego:
kwiaty z bibuły, wyroby z gliny oraz ozdoby ze słomy. Warsztaty będą miały zachęcić mieszkańców do
częstszych spotkań w nowo odremontowanym obiekcie. Na zakończenie projektu odbędzie się wycieczka do
skansenu w Sanoku do miejsca gdzie uczestnicy mogą poznać zwyczaje i kulturę z przed wielu lat ludzi
mieszkających na naszych terenach.

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

Z czasem w świetlicy oprócz zajęć z rękodzieła artystycznego będą
prowadzone również inne zajęcia artystyczne czy rekreacyjne.
Będzie to zależało od potrzeb mieszkańców i możliwości
finansowych czy organizacyjnych. Jeżeli będzie wyremontowana
świetlica tych ostatnich możliwości nie zabraknie. Pomysłów
bowiem jest wiele (kącik czytelniczy, wieczory z tradycja regionu np. wypieki regionalne, świąteczne, dekoracje i stroiki świąteczne
itp.)Osobowości prawnej i pomocy finansowej użyczył grupie
realizującej projekt Gminny Ośrodek Kultury w Baligrodzie, nad
prawidłową realizacja projektu czuwa koordynator pan Marcin
Krechlik i sołtys wsi Jabłonki.
Autor tekstu i zdjęć: Marcin Krechlik
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