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Drodzy Partnerzy

Młodzieżowa Rada Gminy w Czarnej
Aktywni seniorzy z Komańczy
Oj działo się ostatnio w Polanie, działo!!
Działaj Lokalnie IX w Rajskim zakończony - są tablice, jest quest !!

Z okazji Świąt Bożego
Narodzenia przyjmijcie życzenia
wszelkiej pomyślności.
Niech spełnią się Wasze
najskrytsze marzenia, niech
każdy kolejny dzień będzie
jeszcze lepszy, bądźmy dla siebie
bardziej serdeczni, patrzmy na to
co dobre a nie na to co dzieli.
Wszystkiego najlepszego
na Nowy 2016 Rok.

2. Konkursy dotacyjne i szkolenia

Zespół Fundacji Bieszczadzkiej
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Wydarzenia w GPZB:

Młodzieżowa Rada Gminy w Czarnej
Gmina Czarna jako druga Gmina powiatu bieszczadzkiego po Gminie Ustrzyki Dolne zdecydowała się
na stworzenie młodzieżowej rady Gminy.
Idea powstania Rady wyszła od mieszkańców Gminy. Radnym Gminy w Czarnej pomysł bardzo się
spodobał. Przewodniczący Rady Gminy w Czarnej Jan Podraza Stworzył Statut, który następnie został
przyjęty jako - Załącznik do UCHWAŁY NR VII/69/15 Rady Gminy w Czarnej z dnia 29 czerwca 2015 r.
Z założenia Młodzieżowa Rada Gminy ma być niezależnym organem opiniotwórczym dla Wójta oraz
Rady Gminy w Czarnej. W skład rady wchodzą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu
Gminy Czarna. Myślą przewodnią przy tworzeniu rady stała się chęć aktywizacji młodych ludzi do
podejmowania problemów, z którymi w swojej pracy spotyka się samorząd. Krzewienie idei
samorządności wśród dzieci to z pewnością dobry sposób na podnoszenie świadomości społecznej.
Młodzież będzie musiała szukać kreatywnych rozwiązań problemów rówieśników z terenu Gminy, ale
także udzielać Radzie Gminy własnych wskazówek na zadane tematy. Dzięki nauce odpowiedzialności,
obowiązkowości, sumienności, na progu dorosłości młodzi ludzie otrzymają niematerialny depozyt,
który z pewnością zaprocentuje w życiu dorosłym i przyczyni się do rozwoju naszej 'małej ojczyzny' jaką
jest Gmina Czarna.
Zgodnie z obwieszczeniem Młodzieżowej Komisji Wyborczej z dnia 01.12.2015 r. radnymi
Młodzieżowej Rady Gminy w Czarnej na kadencję 2015 - 2017 zostają:
1. Okręg wyborczy nr 1, lista nr 1-Szkoła Podstawowa w Czarnej : STECIUK Jakub, BACHNIUK Bartosz,

MALAWSKI Aleksy, BARTOSZ Oskar, GAZDA Julita i BANACH Anna
2. Okręg wyborczy nr 1, lista nr 2 - Gimnazjum w Czarnej: MICHALEWSKA Gabriela, BAJWOLSKA
Natalia, BEM Zuzanna, PIETRUŚ Martyna, SOBIECKI Bartosz, SZAREK Krystian

3. Okręg wyborczy nr 2, lista nr 1 - Gimnazjum w Polanie: SMOLEŃSKA Nina, OSKORIP Karolina,
STĘPNIEWSKA Marta
Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Czarnej odbędzie się dnia 18.12.2015 roku o godzinie
17.00 w Gminnym Domu Kultury w Czarnej.
Tekst: Daniel Mikrut
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Do 7 stycznia
2016r. można
składać wnioski w
II naborze do FIO
Drugi nabór do Konkursu FIO 2016
ruszył 1 grudnia 2015 r. i będzie
trwał do 7 stycznia 2016 r. do
godziny 16.15.
Do udziału w otwartym konkursie
ofert na realizację zadań publicznych
dofinansowanych w 2016 r. ze
środków krajowego Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P
FIO) uprawnione są:
- organizacje pozarządowe, o
których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (zwana dalej
„UoDPPioW”),

Wydarzenia w GPZB:

Aktywni seniorzy z Komańczy
Wszystko zaczęło się pięć lat temu od ogłoszenia z propozycją spotkania dla seniorów.
Pomysł integracji ludzi starszych trafił na bardzo podatny grunt. Z kilku pierwszych spotkań wyłoniło
się prężne Koło Seniora 50+, które działa aktywnie i sprawnie od kilku lat, mając w swoim dorobku
wiele różnych inicjatyw oraz zrealizowanych projektów. Udało się wypracować program cyklicznych
wydarzeń, które stanowią kanwę funkcjonowania Koła i pogłębiają poczucie przynależności. Każdego
roku Seniorki z Koła organizują Dzień Kobiet dla najstarszych mieszkanek z Komańczy, zapraszając je na
wspólny wieczór z kawą i ciastkiem oraz muzyczną oprawą w wykonaniu dzieci i młodzieży. Kolejną
imprezą w corocznym kalendarzu jest Ekumeniczny Stół Wielkanocny z udziałem władz Gminy
i mieszkańców, w czasie którego przygotowane przez Seniorki tradycyjne potrawy zostają poświęcone
przez księży z naszych trzech komańczańskich parafii. Latem Koło Seniora 50+ zapewnia
gastronomiczną obsługę odbywającego się w Komańczy maratonu rowerowego oraz oferuje pyszne
pierogi i ciasta własnej roboty w czasie Przygranicznych Spotkań Polsko-Słowackich. A jesienią i zimą
jest czas na spotkania w Bibliotece poświęcone zdrowej żywności, wieczorki poetycko-muzyczne,
warsztaty wikliniarskie czy też wspólne przygotowywanie stroików bożonarodzeniowych. Każdego
roku odbywają się też wycieczki krajoznawcze oraz wyjazdy do teatru. Środki pozyskiwane są
z projektów zewnętrznych a także w ramach programu współpracy z samorządem na zasadzie zlecania
zadań organizacjom pozarządowym.
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m.in. stowarzyszenia oraz jednostki
terenowe stowarzyszeń posiadające
osobowość prawną, związki
stowarzyszeń, fundacje, kółka
rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby
rzemieślnicze i wspólnoty
mieszkaniowe;
- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
pkt 1-4 UoDPPioW.
Uprawione podmioty mogą składać
oferty o dofinansowanie zadań w
ramach
Priorytetu 2. Aktywne społeczeństwo.
Prawidłowe złożenie oferty w
konkursie FIO 2016 musi nastąpić
przez Generator Ofert FIO.
Przed wypełnieniem oferty należy
zapoznać się z dokumentem
Regulamin Konkursu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich w 2016 r.
Szczegółowe informacje na temat FIO
można uzyskać w terminach naboru
ofert pod numerem telefonu (022)
693 49 70, w godz. 09:00-15:00 od
poniedziałku do piątku lub na stronie
internetowej www.pozytek.gov.pl.

Wydarzenia w GPZB:

Aktywni seniorzy z Komańczy cd..

Wymiany Młodzieży
Fundacja Rozwoju Systemu
Edukacji - Narodowa
Instytucja Zarządzająca
Polsko-Litewskiego
Funduszu Wymiany
Młodzieży
ogłosiła nabór wniosków na 2016 rok.
W ramach Funduszu można
realizować projekty takie jak wymiany
młodzieżowe, szkolenia, seminaria,
wizyty studyjne, spotkania,
konferencje lub projekty
informacyjne.
Wnioski można składać do 8 stycznia
2016 r.

W tym roku zapadła ważna decyzja. Koło
Seniora 50+ poczuło się na tyle silne i trwałe,
że postanowiło przekształcić się
w „Stowarzyszenie 50+ w Komańczy”.
W chwili obecnej Stowarzyszenie jest
w trakcie rejestracji i od nowego roku
rozpocznie działalność z nowym zapałem
i oczywiście z nowymi pomysłami. Seniorzy
marzą o praktycznym kursie komputerowym,
chcą także pogłębiać wiedzę na temat
zdrowego stylu życia, a przede wszystkim
spotkać się, żeby wyjść z domu i porozmawiać.

Projekty można realizować w ramach
dwóch niezależnych formatów:




Autor tekstu i zdjęć: Hanna Bełżecka
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Format 1. obejmuje takie
projekty, jak: wymiany
młodzieży polskiej i litewskiej;
Format 2. obejmuje: szkolenia,
seminaria, spotkania,
konferencje, wizyty studyjne,
projekty informacyjne.

Wydarzenia w GPZB:

Formaty różnią się od siebie rodzajem
i metodologią realizowanych
projektów, jak również systemem
dofinansowania.

Oj działo się ostatnio w Polanie , działo!!!!

Wnioskodawca musi posiadać
litewską organizację partnerską wraz z
którą przygotuje i zrealizuje projekt.
Organizacja partnerska musi wypełnić
część III wniosku, tj. „Deklarację
partnerską”, która obowiązkowo musi
zostać dołączona do wniosku w wersji
oryginalnej lub w postaci faksu/skanu
potwierdzonego za zgodność z
oryginałem. Wnioskodawca może
posiadać więcej niż jedną organizację
partnerską. Należy pamiętać, iż status
organizacji partnerskiej powinien być
zgodny z Artykułem 6, pkt. 1
Regulaminu (patrz pkt. 3)
Każdy projekt powinien zostać
złożony w systemie
www.online.frse.org.pl oraz w wersji
papierowej (drukowanej z systemu),
podpisanej przez odpowiednie osoby.

Dzień Niepodległości w Polanie
Przyjdą czy nie przyjdą , bo pora taka dziwna , takie
pytania rodziły się w umysłach niektórych parafian , a
wszystko to w związku z uroczystościami Dnia
Niepodległości w Polanie. Rozpoczęła je uroczysta
Msza św. z udziałem parafian, strażaków , nauczycieli
, uczniów naszej szkoły. Przewodniczył Mszy św. ks.
proboszcz Stanisław Gołyźniak , okolicznościową
homilię wygłosił ks. Damian Kempa. Akademia w
wykonaniu harcerzy 1 Bieszczadzkiej Drużyny
Bartoszowej zakończyła pierwszą część świętowania.
Kolejną był apel ku czci poległych w obronie naszej
Ojczyzny. Wspólna modlitwa różańcowa zakończyła tę
część spotkania. Po niej udaliśmy się do Domu
Młodzieżowego na projekcję filmu ukazującego trud
wywalczenia niepodległości dla naszej Ojczyzny .
Ostatnim akcentem tego wyjątkowego dnia było
wspólne śpiewanie piosenek patriotycznych.

„Ocalić od zapomnienia – zachować historię tej ziemi
Grupa Inicjatywna wsi Polana dnia 21 listopada 2015 roku oficjalnie zakończyła realizację
projektu pt. „ Ocalić od zapomnienia – zachować historię tej ziemi”. Jego pomysłodawcą
i inicjatorem była Maria Faran. Projekt był realizowany poprzez GDK w Czarnej w ramach
programu „Inicjatywy lokalne 2015”.Grupę tworzyli : Hanna Myślińska, Lidia Wiercińska,
Agnieszka Oskorip, Maria Faran, Anna Stępniewska, Władysław Wierciński, Marek Faran, Adam
Cichoń, Stanisław Oskorip, Antoni Myśliński.
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Każda organizacja jest zobowiązana
dołączyć do wniosku następujące
dokumenty potwierdzające status
prawny:
-organizacje pozarządowe: aktualny
statut, aktualny wyciąg z KRS oraz
oświadczenie NIP;

Wydarzenia w GPZB:
Zadaniem Grupy była kontynuacja wcześniejszych działań dla naszego środowiska, a mianowicie
rozbudzenie u mieszkańców zainteresowania historią Polany poprzez poznanie poszczególnych
wydarzeń i działalności gospodarczej tej ziemi, a konkretnie :
1. Kopalni Ropy Naftowej
2. Młyna w Polanie.
W tym celu opracowano tablice historyczne, które ustawiono w miejscach gdzie kiedyś istniała
działalność przemysłowo-gospodarcza w/w obiektów. Oprócz tablic z konkretną historią wykonano
tabliczki informacyjne ze strzałkami naprowadzającymi do byłej kopalni ropy naftowej. Zakres prac
całego projektu obejmował :
 staranie o uzyskanie pozwolenia na wejście i wykonanie prac ziemnych od gospodarza tego
terenu – Nadleśnictwa Lutowiska,
 porządkowanie terenu kopalni,
 wytyczenie trasy do kopalni,
 opracowanie dwóch tablic historycznych i ośmiu tabliczek informacyjnych,
 transport materiału i instalację tablic,
 wykonanie dwóch ław – siedzisk.
Prace te zostały wykonane dzięki wielkiemu zaangażowaniu członków Grupy, którzy zupełnie
bezinteresownie poświęcili swój czas i trud , a projekt mogliśmy zrealizować przede wszystkim dzięki
funduszom Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „ Inicjatywy lokalne” oraz życzliwości
Nadleśnictwa w Lutowiskach i zaangażowaniu mieszkańców, na których posesji stawialiśmy tablice
oraz znaki informacyjne. Projekt został zakończony wspólnym przejściem mieszkańców Polany - dzieci i
młodzieży szkolnej, w tym harcerzy – ścieżką historyczno – przyrodniczą do miejsc działalności dawnej
Kopalni Ropy Naftowej.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję tym, którzy społecznie zaangażowali się w realizację tego
przedsięwzięcia!
Koordynator projektu
Maria Faran
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-instytucje publiczne: uchwała lub
decyzja mająca moc prawną bądź inny
oficjalny dokument odnoszący się do
danej instytucji publicznej,
potwierdzający dane osoby
upoważnionej/osób upoważnionych
do zaciągania zobowiązań
finansowych, statut oraz
oświadczenie NIP wnioskodawcy oraz
ewentualnie organu prowadzącego,
jeżeli występuje.
Każdy wniosek musi zostać przesłany
poprzez system
www.online.frse.org.pl oraz w wersji
papierowej (drukowanej z systemu),
podpisanej przez odpowiednie osoby
do dnia 8 stycznia 2016 r. na adres:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
z dopiskiem PLFWM 2016

Wydarzenia w GPZB:
Pierwsze spotkanie w Dyskusyjnym Klubie Filmowym w Polanie
Dyskusyjny klub filmowy który powstał z inicjatywy księdza proboszcza Stanisława Gołyźniaka a
prowadzony jest przez pana Bogdana Siedleckiego zaprezentował swój pierwszy film w sobotę 5
grudnia. Był to obraz Roba Reinera z 2007 r produkcji USA pt.: „Choć goni nas czas”. W rolach głównych
wystąpili znakomici Jack Nicholson jako Edward Cole i Morgan Freeman jako Carter Chambers. Jest to
zarówno komedia jak i dramat mówiący o umieraniu ale w trochę zaskakujący sposób. Bohaterowie
poznają się w jednej sali szpitalnej gdzie jeden z nich Edward Cole jest bardzo bogatym, gnuśnym i
kapryśnym ale samotnym właścicielem szpitala a drugi żyjącym w szczęśliwej rodzinie przeciętnym nie
za bogatym obywatelem. Obaj chorują na raka i obaj wiedzą że niedługo umrą. Dzieli ich wszystko:
status społeczny, charakter, zainteresowania, podejście do życia, kolor skóry. Łączy ich choroba, która
może dopaść każdego, niezależnie od wyznania czy pieniędzy. Pewnego dnia Chambers pisze na kartce
co chciałby jeszcze w życiu zrobić m.in.: „Zobaczyć coś majestatycznego”, ale potem wyrzuca ją w
poczuciu że już nic w życiu go nie czeka. Kartkę znajduje Cole i postanawia spełnić wszystkie marzenia
kolegi oraz swoje. Odkrywają że to ich łączy robić rzeczy o których zawsze marzyli a których nie zdążyli
zrobić. I tak postanawiają spędzić swe ostatnie miesiące zamiast poddać się współczującej opiece
bliskich.
Wyruszają w szalona podróż, odwiedzają wiele ciekawych miejsc na świecie, zaprzyjaźniają się w tej
podróży, pada wiele istotnych pytań o wiarę, sens życia, rodzinę w końcu padają pytania „czy jesteś
szczęśliwy?”, „czy swoim życiem uszczęśliwiłeś kogoś”.
Film jest momentami zabawny a momentami wzruszający. Wielka w tym zasługa głównych aktorów,
którzy zdają się grać w nim samych siebie.
Reżyser mimo śmiesznych dialogów oswaja w nim ze śmiercią i podejmuje wiele ważnych tematów
takich jak przyjaźń, Bóg, wartości. Naprawdę warto go obejrzeć polecam!
Po projekcji mogliśmy przy herbatce podzielić się swoimi wrażeniami, zadać sobie pytania stawiane w
filmie. Zachęcam wszystkich i zapraszam na następne spotkania.
Kolejny film „Gran Torino” z Clintem Eastwoodem odbędzie się w sobotę 19 grudnia o godz. 18.00 w
Domu Młodzieżowym
Karolina Smoleńska
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Zarząd Województwa
Podkarpackiego ogłosił
otwarty konkurs ofert pn.
"Wydarzenia kulturalne"
na realizację zadań
publicznych Województwa
Podkarpackiego
w zakresie kultury w 2016
roku. Oferty można
składać do 30 grudnia
2015 r. oraz do 15 stycznia
2016 r.
Konkurs został podzielony na cztery
obszary tematyczne:

1."Wydarzenia kulturalne",
W ramach konkursu można
zorganizować przedsięwzięcia
promujące regionalną aktywność
kulturalną m/in : festiwale, konkursy,
przeglądy, wystawy, plenery,
widowiska, konferencje, koncerty.
Minimalna kwota dotacji-12000 zł
Maksymalna kwota dotacji-30000 zł
Oferty należy składać do 30 grudnia
2015r.

Wydarzenia w GPZB:

2. "Wydawnictwa"

„Komandosi” z Polany

Drużyny harcerska i zuchowa z Polany to jedne z nielicznych już drużyn jakie pozostały z dawnego
hufca ustrzyckiego. Dlatego tak cieszą wszelkie informacje o tym co robią Polańscy harcerze i zuchy.
„Trening czyni mistrza” mówi przysłowie. Aby te słowa wprowadzić w
czyn zastęp harcerzy „Cichociemni” z Polany , jesiennym
popołudniem kontynuował ćwiczenia z teorii i praktyki w zakresie
medycyny polowej , posługiwania się bronią pneumatyczną. Zajęcia
prowadził ,w sali kominkowej Domu Młodzieżowego , pan Sławomir
Cichacz z Bieszczadzkiego Stowarzyszenia Miłośników Broni . Co jest
potrzebne na współczesnym polu walki , w co i jak się ubrać by
przetrwać , jak zatamować upływ krwi stosując profesjonalne środki
ratujące życie , to tylko niektóre z tematów poruszanych na tym
spotkaniu. Ile waży ubiór prawdziwego komandosa mogła się
przekonać jedna z harcerek przymierzając poszczególne elementy
wyposażenia. Po teorii w dziedzinie strzelania przeszliśmy do
praktyki. Tu prawdziwym sokolim wzrokiem zachwyciła Zosia i
Sebastian , strącając celnymi strzałami ustawione w oddali
przedmioty. Czas przeznaczony na szkolenie szybko minął , a przed
nami już kolejna przygoda tym razem z drużyną Strzelca z Przemyśla.
„Co się odwlecze to nie uciecze”, to też stare przysłowie. Perspektywa wspólnego szkolenia harcerzy
zastępu Cichociemni z drużyną Strzelca z Przemyśla z różnorodnych powodów nie doszła do skutku. Tu
ratunkiem okazał się pan Sławek, którego sms o krótkiej treści : „szkolenia ciąg dalszy najbliższą
sobotę” zmobilizował harcerzy do działania. W sobotnie przedpołudnie rozpoczęły się mini wojskowe
manewry. Na pierwszy ogień krótki instruktaż – przypomnienie zasad posługiwania się bronią. Później
strzelanie , któremu przyglądał się ks. Inspektor Dariusz Bartocha wizytujący tutejszą wspólnotę. Po
broni pneumatycznej przyszła kolej na strzelanie z profesjonalnych łuków. Zwieńczeniem szkolenia
była gra terenowa, w której można było zastosować w praktyce zdobyte wcześniej wiadomości.
Zmęczeni , lecz szczęśliwi powróciliśmy do swoich domów.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte
zadania dotyczące wydania
niskonakładowych publikacji z
zakresu:
1. literatury pięknej
umożliwiającej prezentację i
promocję dokonań w tym
zakresie pisarzy i poetów z
terenu województwa
podkarpackiego lub pisarzy i
poetów nie pochodzących z
terenów województwa
podkarpackiego, ale
opierających swoją twórczość
o wątki zaczerpnięte z historii i
kultury województwa
podkarpackiego ,
2. nowatorskie opracowania
albumowe dokumentujące
historię i kulturę regionu w
kontekście „małych Ojczyzn”,
3. czasopisma cykliczne z zakresu
historii i kultury regionu.
Maksymalna kwota dotacji-20000 zł
Oferty należy składać do 15 stycznia
2016r.

8

3. "Kresy"

Wydarzenia w GPZB:

3. "Kresy"

„Czytajmy razem” - projekt edukacyjny 3 klasy gimnazjum w Polanie.
Każda klasa szkoły gimnazjalnej ma za zadanie stworzyć swój własny projekt edukacyjny, który
musi zrealizować w ciągu trzech lat nauki w gimnazjum. Nasza klasa postanowiła zrealizować go w
klasie 3. Stwierdziliśmy, że chcemy odpowiedzieć na prośbę Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz
włączyć się w Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa i promować czytelnictwo w naszej szkole. W
ramach projektu postanowiliśmy zrealizować kilka celów, mianowicie: - czytać młodszym kolegom z
klas 0 i 1, a zarazem zapoznawać ich z treścią książek przez co rozwijamy w nich wyobraźnię i uczymy
czytać ze zrozumieniem, - tworzyć plakaty promujące przeczytane przez nas książki, które będziemy
zawieszać na ścianie korytarza szkolnego i szerzyć czytelnictwo podczas rozmów z naszymi kolegami, promować książki i czytanie.
Projekt realizujemy od października do marca.
Rozpoczęliśmy od prezentacji idei naszego projektu
edukacyjnego na słówku w szkole. Po prezentacji na
ścianie naszego korytarza zawisł plakat przygotowany
przez jedną z uczennic naszej klasy, promujący książkę
dla nastolatków: ,,Kumpelki, randki i … tajemniczy
nieznajomy” autorstwa Cathy Hopkins. Po miesiącu
pojawił się nowy promujący książkę: ,,Carrie” Stephena
Kinga. W następnych miesiącach pojawią się kolejne
tego typu plakaty. W międzyczasie w co drugi czwartek
w godzinach porannych do sali klasy 0 i 1 schodziło
dwóch uczniów naszej klasy, którzy czytali młodszym
kolegom książki, m.in. „Szewczyk Dratewka”. Dzieci po
lekturze książek pracowały razem z nami, m.in.
obrazując wybrany fragment książki.
Projekt zostanie zakończony w marcu i będzie
w kwietniu podsumowany krótką prezentacją.
Tekst i zdjęcie: Lider projektu - Marta Stępniewska
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Założeniem zadania jest
dokumentowanie utraconego i
rozproszonego dziedzictwa
kulturowego Kresów, poprzez m.in.
badania naukowe prowadzone w
terenie, kwerendy biblioteczne i
archiwalne oraz otwarta edukacja
kulturalna nakierowana na
uświadamianie i uczenie szacunku do
historycznej tożsamości kulturowej.
Przedmiotem zadania jest dowolna
wypowiedź kulturalne nawiązująca do
dziedzictwa Kresów dawnej
Rzeczypospolitej widziana z
perspektywy życia codziennego
mieszkańców wsi, miast i miasteczek.

Maksymalna kwota dotacji-25000 zł
Oferty należy składać do 15 stycznia
2016r.

Wydarzenia w GPZB:
Warsztaty w ramach tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Czarna na lata 2015-2025
W związku z prowadzeniem prac nad Strategią Rozwoju Gminy Czarna na lata 2015-2025 Bieszczadzka
Agencja Rozwoju Regionalnego przeprowadziła cykl spotkań z mieszkańcami poszczególnych
miejscowości. W Polanie takie spotkanie odbyło się 8 grudnia. Prowadziły je panie Agnieszka Ciepluch
i Aleksandra Zoszczak. Była to okazja do zgłaszania pomysłów mieszkańców dotyczących kierunków
rozwoju, potrzeb społecznych i warunków do życia w gminie. Ponieważ wcześniej dzięki
dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+
Inicjatywy lokalne 2015” opracowano diagnozę stanu kultury w naszej gminie pracowaliśmy na
podstawie analizy SWOT z tego dokumentu czyli z angielskiego: mocne i słabe strony, szanse i
zagrożenia. Dodawaliśmy zagadnienia związane nie tylko z kulturą ale wiele innych. Skupialiśmy się
głównie na naszej miejscowości ale patrzyliśmy też szerzej na cała gminę. Wśród szans padł m.in.:
pomysł naturo terapii (wykorzystanie ziół, wód leczniczych), nowe formy turystyki aktywnej jak np.:
łyżwiarstwo lodowe po zalewie, oferta dla ornitologów. Wśród zagrożeń pojawiły się oczywiście wilki
będące zmorą rolników. Słabe strony to oczywiście infrastruktura drogowa i tu kłania się droga do
przystani w Olchowcu, gdzie działa jedynie niestrzeżone kąpielisko i bardzo kuleje gospodarka
odpadami a wiele szamb jest nieszczelnych. Mocną stroną gminy jest czyste środowisko naturalne i
obecność zwierzyny. Można by zrobić tu ostoję żubrów i innych zwierząt.
Można zwiększyć liczbę szlaków turystyki pieszej i rowerowej, stworzyć szlaki turystyki
narciarskiej. Powrócił temat świetlicy gdzie brak osoby prowadzącej oraz przedszkola, które zamknięto
po zakończeniu unijnego projektu. Centrum Polany przydałby się plan zagospodarowania. Padł pomysł
połączenia w Czarnej biblioteki gminnej i szkolnej, przeniesienia kawiarenki internetowej z GOKu do
szkoły. Tak by docelowo GOK funkcjonował w ramach kompleksu szkolnego. W przyszłości należy
myśleć o uruchomieniu sezonowego rowerowo-pieszego przejścia granicznego w Michniowcu.
Wszystkie te pomysły zostały spisane i mają być podstawą do późniejszego pozyskiwania środków
unijnych w ramach nowej perspektywy.
Szkoda tylko, że na tak ważne spotkanie przyszło tylko kilka osób. Przecież to my najlepiej wiemy czego
nam potrzeba a nie urzędnicy zza biurka.
Autor tekstu: Karolina Smoleńska
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4. "Dziedzictwo niematerialne"
Przedmiotem zadania jest dowolna
wypowiedź kulturalna w
następujących dziedzinach
niematerialnego dziedzictwa
kulturowego:
1. Tradycjach i przekazach
ustnych
2. Sztukach widowiskowych i
tradycjach muzycznych
3. Praktykach społecznokulturowych (zwyczaje, rytuały
i obrzędy świąteczne)
4. Wiedzy i praktykach
dotyczących przyrody i
wszechświata.
5. Wiedzy i umiejętności
związanych z rzemiosłem
tradycyjnym.
Maksymalna kwota dotacji-10000 zł
Oferty należy składać do 15 stycznia
2016r.
Szczegółowe informacje na stronie:
http://www.bip.podkarpackie.pl/index.ph
p/wspolpraca-z-organizacjamipozarzadowymi/otwarte-konkursyofert/mecenat-kulturalny/2335-konkursyofert-2016

Wydarzenia w GPZB:

Programy Unijne
w 2016r.
PO WER a w nim

Działaj Lokalnie IX w Rajskim zakończony - są tablice, jest quest !
„Stworzenie tablicy informacyjnej o dawnej kopalni „Łuh” w Rajskim oraz lokalnego questu” to ostatni
z 11 projektów jakie w ramach programu Działaj Lokalnie IX realizowano na terenie Bieszczadów
w 2015r. Realizatorem było Stowarzyszenie Rajska Dolina.
W ramach projektu powstały dwa elementy wzbogacające turystyczną ofertę oraz infrastrukturę
Rajskiego: nowa tablica o kopalni ropy naftowej istniejącej w XIX-XX w. w tej miejscowości (kopalnia
Łuh a następnie Rajskie) oraz quest oprowadzający po Rajskim, zawierający wybrane informacje o
obiektach i historii tej miejscowości, zadania do wykonania przez turystów- użytkowników oraz
schematyczne mapki.
Przygotowanie i ustawienie tablicy
informacyjnej o dawnej kopalni umożliwiło
lepsze wyeksponowanie w Rajskim miejsca
istotnego pod względem dziedzictwa
kulturowego i mającego spory potencjał
krajoznawczy. Jest teraz częścią
uporządkowanego otoczenia centralnie
położonej publicznej polany nad Sanem. Są
oznaki, że to już przyczyniło się do wzmożenia
ruchu turystycznego. Można było to
zaobserwować w pogodne dni w trakcie sezonu
turystycznego. Pojawiało się tutaj wielu
spacerowiczów, przystawały samochody a
nawet kampery.
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Pakiet Gwarancji dla
Młodzieży
Przez cały rok 2016 kontynuowane
będą działania realizowane w ramach
pakietu Gwarancji dla Młodzieży,
których celem jest zapewnienie
wszystkim osobom do 29. roku życia
dobrej jakościowo oferty pracy w
ciągu 4 miesięcy od zarejestrowania w
urzędzie pracy. Zaplanowano łącznie
11 konkursów na projekty dotyczące
wspierania osób młodych
pozostających bez pracy, na które
przeznaczono 224 590 994 zł. Projekty
realizowane w ramach konkursów
przyczynią się do zwiększenia
kompetencji i umiejętności młodych
ludzi, którzy poprzez odbyte praktyki,
szkolenia i staże będą bardziej
atrakcyjni na rynku pracy i zwiększą
swoją szansę na zatrudnienie.

Wydarzenia w GPZB:

Działaj Lokalnie IX w Rajskim zakończony - są tablice, jest quest ! cd..
Można bez popadania w przesadę powiedzieć, że jest to teraz najpopularniejsze miejsce publicznie
dostępne w Rajskim. Jego coraz lepsze zagospodarowanie będzie miało przełożenie na lepszą
promocję wsi i umożliwi, tak jak zakładaliśmy, jej mocniejsze wpisanie się w turystyczną mapę
Bieszczadów. Tworzenie tablicy informacyjnej samo w sobie połączone było z działaniami
integrującymi lokalną społeczność i przyczyniającymi się do tworzenia lokalnego "banku pamięci"
o dziedzictwie tej miejscowości:
- realizatorzy projektu zebrali i zarejestrowali kilkanaście relacji dawnych pracowników kopalni oraz
innych mieszkańców wsi, którzy byli z nią na różne sposoby związani;
- poprzez wizyty i rozmowy z dawnymi lub obecnymi mieszkańcami Rajskiego udało się dotrzeć do
szeregu pamiątkowych historycznych dokumentów, w tym unikalnych fotografii. Część z nich została
natychmiast wykorzystana przy projektowaniu tablicy.
Spacerownik po Rajskim czyli tzw. quest (turystyka z zagadkami) jest jednokartkowym miniprzewodnikiem po wsi, połączonym z dwiema mapkami i serią pytań/zadań. Może służyć jako
podstawa do zaplanowania przez turystów spaceru po Rajskim, a zawarte w nim zagadki mają na celu
uatrakcyjnienie go. Spacerownik powstał po przeprowadzeniu serii wywiadów z mieszkańcami
Rajskiego, przeprowadzonych latem 2015 r. Respondenci wskazali w nim miejsca, które ich zdaniem
warto w nim uwzględnić. Są to obiekty, które zaliczają się do dziedzictwa historycznego i kulturowego
tej miejscowości albo są obiektami powszechnie rozpoznawalnymi. Rozmowy te same w sobie
uaktywniły
wiedzę
mieszkańców
Rajskiego
o
historii
i
zabytkach
wsi.
Następnie realizatorzy dokonali analizy materiału, wybrali najczęściej wskazywane obiekty, zebrali o
nich informacje i przełożyli je na narrację stosowaną w tego typu mini- przewodnikach.
Zakładamy, że po przetestowaniu trasy questowej opisanej w Spacerowniku (pierwszej tego typu w
okolicy), będzie mogło z tej formy skorzystać co najmniej kilkadziesiąt osób w każdym sezonie letnim.
W ten sposób gospodarze miejscowych obiektów turystycznych otrzymają narzędzie, które może
uatrakcyjnić pobyt turystów we wsi i skłonić ich do pogłębionego zainteresowania się jej zasobami.
Autor tekstu i zdjęć: Janusz Żmijski
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Ważne linki:
www.fundacja.bieszczady.pl
www.wolontariatbieszczadzki.pl
www.ngo.pl
www.nasze-bieszczady.pl
www.lgd-zielonebieszczady.pl
www.barr-ustrzyki.pl
www.gotocarpatia.pl
www.zielonyrower.pl

Fundacja Bieszczadzka
ul Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel.: +48 (13) 469 72 97
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