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W Jałowem otwarto Ogród Edukacyjno-Zielarski „Magia ziół”
W VIII Ustrzyckim Śpiewaniu harcersko i turystycznie.
Piknik Strażacki w Stańkowej
Botaniczny Plac Zabaw w Zatwarnicy już służy mieszkańcom i turystom.
Kolejna Wakacyjna Szkoła Języka Angielskiego zakończona.
Ogród Botaniczny w Orelcu zaprasza !!
I nagroda na Agrobieszczadach 2017
20 lecie Koszykalii w Bandrowie Narodowym
Plac „Pozytywka” już otwarty!!

 Uroczysta gala finałowa XVII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces"w Belwederze

2. konkursy dotacyjne i szkolenia

Zapraszamy do lektury wakacyjnego
numeru Biuletynu Informacyjnego
Grupy
Partnerskiej
„Zielone
Bieszczady”
Jak to zwykle w lipcu i sierpniu bywa,
w bieszczadzkich organizacjach praca
wre. Realizowane są główne działania
projektowe, organizowane są imprezy
środowiskowe: pikniki, i festyny dla
mieszkańców i turystów. O wielu
z nich piszemy w naszym biuletynie.
Jak zwykle zapraszamy do nadsyłania
materiałów o wydarzeniach, które
dzieją się w Waszych organizacjach.
Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej
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Wydarzenia w GPZB:

MIĘDZYNARODOWY
FUNDUSZ WYSZEHRADZKI

W Jałowem otwarto Ogród Edukacyjno-Zielarski „Magia ziół”.
W sobotę 26 sierpnia mieszkańcy Jałowego i zaproszeni goście uczestniczyli w otwarciu Ogrodu EdukacyjnoZielarskiego „Magia ziół”. Jest to jedna z 14-tu inicjatyw społeczno –ekologicznych jakie powstają na terenie
Bieszczadów w ramach realizowanego przez Fundację Bieszczadzką i lokalne społeczności projektu „Ekomuzea
Karpackie- Partnerstwo dla Ekorozwoju”a finansowanego ze środków NFOŚiGW. Celem tej inicjatywy było
ukazanie roli zielarstwa w kulturze i znaczenia ziół w życiu dawnych mieszkańców tutejszych wsi. Inwestycja
powstała na terenie ekomuzeum Hoszów – Jałowe i będzie kolejną atrakcją turystyczną na jego szlaku
historycznym. Zagroda edukacyjna została utworzona przy świetlicy wiejskiej w Jałowem. Realizacja inicjatywy
polegała na urządzeniu ogrodu edukacyjno-zielarskiego w Jałowem i organizacji spotkań o tematyce zielarskiej.
W ramach utworzenia ogrodu przygotowano działkę do zasadzeń, zakupiono nasiona i sadzonki, zakupiono
naczynia na zioła, wybudowano altanę z piecem, który będzie pełnił funkcję grillo- wędzarni i suszarni,
wyposażono altanę w ławeczki i stół.

.

Fundusz wspiera współpracę krajów z
Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech,
Węgier, Polski i Słowacji oraz Ukrainy i
integrację tych państw z Unią
Europejską, z położeniem nacisku na
cztery aspekty: innowacyjność, wymiar
regionalny, młodzież, zrównoważony
rozwój.
Obszary wsparcia
Każdy projekt powinien być związany z
jednym lub dwoma obszarami
tematycznymi programu:

Kultura i wspólna tożsamość

Edukacja i budowanie
potencjału

Środowisko

Wartości demokratyczne,
media

Polityka publiczna i
partnerstwa instytucjonalne

Wymiany naukowe i
współpraca badawcza

Rozwój lokalny,
przedsiębiorczość, turystyka

Rozwój społeczny

Projekty muszą obejmować co
najmniej trzy podmioty z trzech
różnych krajów V4. Na stronie
Funduszu znajduje się również
wyszukiwarka partnerów
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Wydarzenia w GPZB:

W Jałowem otwarto Ogród Edukacyjno-Zielarski „Magia ziół”cd..
Otwarcia ogrodu zielarskiego dokonali Bogusław Pyzocha prezes Fundacji Bieszczadzkiej i Ewelina Widomska
liderka inicjatywy i opiekun grupy nieformalnej realizującej działanie. Obecni podczas spotkania mieszkańcy wsi
i goście mogli poznać ideę całego projektu, posłuchać o pozostałych projektowych inicjatywach, podziwiać to
co zrobiono w Jałowem, posmakować przysmaków przygotowanych przez gospodynie z Jałowego. Spotkanie
było
też
okazją
do
podziękowania
tym
mieszkańcom
wsi,
którzy
licznie
i bardzo mocno zaangażowali się w budowę Ogrodu Edukacyjno-Zielarskiego „Magia ziół w Jałowem. Powstały
ogród ma służyć całej lokalnej społeczności i turystom odwiedzającym Jałowe.

Granty Wyszehradzkie nie mają
określonego górnego pułapu
dofinansowania, jednak w schemacie
Małych Grantów średnia dotacja wynosi
około 13 000 EUR, a w Grantach
Standardowych to 20 000 EUR. Grant
wypłacany jest w transzach.
Wnioski o dofinansowanie projektów
mogą składać organizacje i osoby
fizyczne. Preferowane są organizacje
pozarządowe, społeczne, władze lokalne,
gminne. Akceptowane są też wnioski od
szkół publicznych, uniwersytetów,
instytutów badawczych i - ogólnie instytucji publicznych.
Terminy składania wniosków: 1
października i 1 grudnia.
Przewodnik po programie:
http://visegradfund.org/grants/grantguidelines/

Więcej informacji:
http://visegradfund.org/grants/

Tekst: redakcja, zdjęcia: Marian Mazurkiewicz
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Wydarzenia w GPZB:

Konkurs Grantowy
Równać Szanse

W VIII Ustrzyckim Śpiewaniu harcersko i turystycznie.
Sierpniowe, słoneczne popołudnie sprzyjało organizatorom VIII Ustrzyckiego Śpiewania. Ponad 40 osób
uczestniczyło w kolejnym śpiewającym spotkaniu. Tym razem przy ognisku z kiełbaskami oraz
akompaniamencie gitary -Pan Mariusz Swatek- zaśpiewaliśmy wszystkie 18 przygotowanych piosenek
i pewnie drugie tyle zaproponowanych spontanicznie przez uczestników spotkania. Tematem przewodnim była
piosenka
turystyczna
i
harcerska,
niemniej
popłynęły
również
piosenki
biesiadne
i ludowe. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za miłe spotkanie w pięknych okolicznościach przyrody, dzięki
którym przez dwie godziny śpiew niósł się spod Laworty. Tradycyjnie już organizatorem „śpiewania” było
Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ustrzyki Dolne , Fundacja Bieszczadzka i Biblioteka Miejska. Poczęstunek
zasponsorował Urząd Miasta Ustrzyki Dl.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy
Programu „Równać Szanse 2017”. Mogą
w nim wziąć udział organizacje
pozarządowe (zarejestrowane w KRS lub
w ewidencji prowadzonej przez
Starostów), w tym OSP, a także miejskie i
gminne domy kultury, powiatowe,
miejskie i gminne biblioteki oraz
nieformalne grupy dorosłych z
miejscowości do 20 000 mieszkańców.
Celem Programu jest wyrównywanie
szans młodzieży 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,
współpracować z innymi.
Start w Regionalnym Konkursie
Grantowym to szansa na dotację do 8
500 zł na projekt 6-miesięczny (trwający
od 1 lutego do 31 sierpnia 2018 r.).
Termin składania wniosków upływa 25
października 2017 roku, o godzinie
12.00. Informacje o konkursie i dostęp do
formularza aplikacyjnego czekają na

stronie internetowej:
www.rownacszanse.pl
Twórcą Programu jest PolskoAmerykańska Fundacja Wolności.
Tekst i zdjęcia: redakcja,
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Wydarzenia w GPZB:

Piknik Strażacki w Stańkowej
Z powodzeniem można o nich powiedzieć, że jest to jedna z najaktywniejszych OSP w gminie Ustrzyki Dolne.
W tym roku „szaleją” z projektami. Sięgają po środki finansowe z różnych źródeł, między innymi realizują
projekt w ramach tegorocznej edycji programu Działaj Lokalnie. Cały czas mowa o Ochotniczej Straży Pożarnej
w Stańkowej. W ramach projektu „ Tworzymy młodzieżową drużynę OSP” angażują młodych ludzi nie tylko
ze swojej wsi. Projekt oferuje przyszłym strażakom szereg działań, również takich dzięki którym wakacje
w Stańkowej stały się atrakcyjne a w głowach zostało sporo wiedzy potrzebnych przyszłym strażakom. Jednym
z projektowych działań był Piknik Strażacki, który odbył się 6 sierpnia. W wydarzeniu wzięłoudział około 80
osób, wsparcia udzieliła inna jednostka - OSP Łodyna, zaproszeni goście - Sołtys Stańkowej Paweł Jurcaba,
Radna i prezes KGW Barbara Szmyd, Prezes gminnego ZOSP Grzegorz Paszkowski. W ramach pikniku odbyły się
pokazy strażackie (pokaz ćwiczenia bojowego i sztafety Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pokaz podawania
prądu wody, pokaz kurtyny wodnej), prezentacja nowej drużyny MDP, mecze piłki nożnej członków MDP
i strażaków, konkursy dla dzieci (rozróżnianie węzłów i sprzętu pożarniczego, konkurs na rysunek strażaka lub
wozu strażackiego), zabawy dla dzieci (pompowanie wody hydronetką, inne ćwiczenia na sprzęcie strażackim),
ognisko i poczęstunek.

Tekst i zdjęcia: Kamil Szylak
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Fundacja Banku Zachodniego
WBK ogłasza konkurs
dotacyjny
„TU MIESZKAM, TU
ZMIENIAM”
który wspiera inicjatywy
przyczyniające się
do pozytywnych zmian
w społeczności lokalnej.
Instytucje i organizacje pozarządowe,
mające osobowość prawną (fundacje,
stowarzyszenia, szkoły, gminy, domy
kultury, parafie itp.) zaproszone sa do
udziału w konkursie grantowym, którego
celem jest:
– zagospodarowanie lokalnej przestrzeni
publicznej, poprawa jej estetyki,
czystości, funkcjonalności,
– poprawa jakości życia,
– zwiększenie zaangażowania
społecznego w kulturę i sztukę,
– ochrona zabytków, pielęgnowanie
i tworzenie miejsc pamięci,
– upamiętnienie i popularyzacja postaci,
które wywarły pozytywny wpływ na
lokalne środowisko,
– ochrona środowiska naturalnego,
– budowa wspólnot
międzypokoleniowych,
– współpraca między organizacjami.

Wydarzenia w GPZB:

Botaniczny Plac Zabaw w Zatwarnicy już służy mieszkańcom i turystom.
Tegoroczny Kiermasz Bojkowski w Zatwarnicy skupił bardzo liczną rzeszę mieszkańców Bieszczadów i turystów
odwiedzających nasz region. Była to więc idealna okazja aby otworzyć powstały przy „Chacie Bojkowskiej”
Botaniczny Plac Zabaw- jedną z 14 inicjatyw społeczno-ekologicznych zaplanowanych do realizacji w ramach
projektu „Ekomuzea karpackie-Partnerstwo dla Ekorozwoju” realizowanego przez Fundacje Bieszczadzką
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki środkom z projektu
i społecznej pracy grupy inicjatywnej z Panem Piotrem Natankiem na czele, Ekomuzeum „W krainie Bojków”
wzbogaciło się o miejsce edukacji ekologicznej na który składa się zestaw do zabaw i edukacyjnych zajęć
terenowych o tematyce botanicznej, skoncentrowanej na wiedzy o drzewach i krzewach. Są to gra plenerowa
w formie labiryntu pt. „Co ze mnie wyrośnie”, 2 gry plenerowe w formie „światowida” – „Energia drzew” oraz
„Krzewy polne i 2 gry plenerowe z ruchomymi, obracanymi, elementami – nośnikami treści edukacyjnych
o drzewach liściastych i drzewach iglastych. Infrastrukturę uzupełnia komplet 12 drewnianych ław i 4 stołów
umożliwiających prowadzenie działań edukacyjnych. Ponadto zasadzono drzewa i krzewy oznakowane
odpowiednimi tabliczkami, poprowadzono ścieżki a nad strumykiem przepływającym przez teren placu zabaw
zbudowano drewniany mostek.

– ochrona środowiska naturalnego,
– budowa wspólnot
międzypokoleniowych,
– współpraca między organizacjami.
W ramach konkursu będą przyznane
dotacje w wysokości
– 8 000 zł – 20 grantów,
- 6 000 zł – 23 granty,
– 4 000 zł – 31 gratów,
– 3 000 zł – 26 grantów.
Termin składania wniosków:
30 września 2017 r.
Więcej informacji na stronie
www:http://fundacja.bzwbk.pl

Tekst: redakcja, zdjęcia: Mirosław Piela
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Wydarzenia w GPZB:

Ogród Botaniczny w Orelcu zaprasza !!
Wspólne pieczenie (13. 08) a potem dzielenie
się chlebem z pozostałymi mieszkańcami wsi
i turystami po mszy Św. 15 sierpnia w Święto Matki
Boskiej Zielnej jest w Orelcu piękną tradycją. Dzieje
się tak od czasu, kiedy we wsi realizowany był
projekt, którego efektem była między innymi wiata
z dużym wiejskim piecem. Te dwa dni były okazją
do otwarcia odnowionego Ogrodu Botanicznego
w Orelcu i informowania mieszkańców o społecznej
inicjatywie zrealizowanej w ramach projektu
„Ekomuzea Karpackie-Partnerstwo dla Ekorozwoju”
sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Inicjatorem
pomysłu na działanie i opiekunem realizowanej
inicjatywy było Stowarzyszenie Orelec na czele
z liderem Janem Romanem Skocelasem. W ramach
projektu zdemontowano stare ogrodzenie z siatki
drucianej i założono żywopłot grabowy, wiórem
drewnianym pokryto dach wiaty ogrodowej w której
prowadzone są zajęcia edukacyjne i warsztaty
rękodzielnicze, odkrzaczono ogród, założono łąkę
kwietną, dosadzono krzewy i drzewa, założono
rabaty ziołowo warzywne w formie inspektów
z obrzeżem dębowym pielęgnacja których zajmowały
się nauczycielki z przedszkola i gospodynie z KGW.
Stary ogród dzięki projektowym działaniom będzie
pełnił funkcję edukacyjną i rekreacyjną dzieciom
z przedszkola, dorosłym mieszkańcom wsi i licznie
odwiedzającym Orelec turystom.

Fundacja Edukacja dla
Demokracji i PolskoAmerykańska Fundacja
Wolności zapraszają
do udziału w jesiennej
edycji Programu RITA –
Przemiany w regionie:
Projekty partnerskie. Nabór
wniosków trwa
do 16 października 2017 r.
do godz. 16:00.
Dofinansowanie ze środków programu
RITA mogą uzyskać zarejestrowane w
Polsce stowarzyszenia, fundacje
oraz organizacje powołane na
podstawie umów państwo – kościół na
realizację partnerskich projektów
razem z podmiotami i osobami z
następującychkrajów: Armenia,
Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja,
Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia,
Rosja, Ukraina, Tadżykistan.

Tekst i zdjęcia: Jan Roman Skocelas
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Wydarzenia w GPZB:
Projekty

Kolejna Wakacyjna Szkoła Języka Angielskiego zakończona.

powinny

przyczyniać

się

do długotrwałych zmian
demokratycznych,

28 lipca zakończyła się tegoroczna Wakacyjna Szkoła Języka Angielskiego. Dzięki współpracy
z amerykańską organizacją woluntarystyczną Learning Interprases Fundacja Bieszczadzka zorganizowała taka
szkołę
już
po
raz
dwunasty.
W
tym
roku
wakacyjne
zajęcia
realizowane
były
w 5 bieszczadzkich miejscowościach i wzięło w nich udział około 150 dzieci i młodzieży. W Ustrzykach Dolnych
z dziećmi i młodzieżą pracowały dwie wolontariuszki z USA: CailinBrady i Morgan Rock, mieszkały u Państwa
Marców
i
Krzączkowskich.
W
Ustjanowej
pracowała
Olivia
Angeli ,
którą
gościły
dwie rodziny: Państwa Dybałów i Młynarczyków. W dwóch miejscowościach : Hoszowie i Czarnej pracowała
Nicole Breer, tę studentkę też gościły dwie rodziny: Państwo Gudmundsson i
Grabalscy.
W Sanoku uczyła a mieszkała u Państwa Pocztańskich , Morgan Rock.
Joanna Pocztańska przeprowadziła wywiad z Morgan, przedstawiamy go poniżej
JP: Morgan powiedz nam coś o sobie
MR: Nazywam sie Morgan Rock i mam 19 lat. Uczęszczam do Temple University w Filadelfi, gdzie studiuję
nauki polityczne i hiszpański. Zawsze miałam pasję do nauki języków a ostatnio zainteresowałam się uczeniem
ich innych, dokładnej nauczaniem angielskiego. W Filadelfii jako wolontariuszka uczę angielskiego
nieudokumentowanych imigrantów. Przez to doświadczenie odkryłam , że kocham uczyć, co zaprowadziło mnie
do udziału w Learning Enterprises.
JP: Dlaczego wybrałaś Polskę?
MR: Wybrałam Polskę ponieważ wiedziałam, że chcę pojechać gdzieś do środkowej Europy. Dowiedziałam, że
Polska ma bardzo interesującą historię i wygląda pięknie.

gospodarczych
programem,

społecznych
w krajach

objętych

uwzględniać

dzielenie

się polskim doświadczeniem i dotyczyć
następujących sfer:


problemy społeczne, socjalne;



edukacja i wychowanie;



rozwój przedsiębiorczości;



dziedzictwo kulturowe;



rozwój i wsparcie trzeciego
sektora;



rozwój i wsparcie samorządu
lokalnego;



rozwój niezależnych i
nowoczesnych mediów.

Wysokość dofinansowania jednego
projektu wynosi maksymalnie 40.000 zł.
Minimalny wkład własny: 15% całej

JP: Czy przyjazd tutaj to była trudna decyzja, czy obawiałaś się czegoś?

wartości projektu (w postaci wkładu
MR: Nie, przyjazd do Polski to nie był trudną decyzją. Chciałam pojechać gdzieś do Europy wschodniej
i Polska z jakiegoś powodu naprawdę przemówiła do mnie. Byłam jedynie trochę zaniepokojona barierą
językową dlatego, że nie mówię po polsku i wcześniej podróżowałam jedynie do krajów, których języki znałam.
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finansowego, rzeczowego
lub osobowego).

Wydarzenia w GPZB:
Szczegóły dotyczące udziału w otwartym

Kolejna Wakacyjna Szkoła Języka Angielskiego zakończona cd…

konkursie zawarte są w Regulaminie
konkursu (oraz wytycznych dot. kosztów

JP: Jakie były tutaj twoje przeżycia?

kwalifikowanych).

MR: Moje doświadczenia tutaj były świetne. Polska okazała się być piękniejsza niż kiedykolwiek to sobie
wyobrażałam. Wiele też dowiedziałam się o polskiej historii i sztuce podczas, gdy tu byłam i co było wspaniałe.

Składanie wniosków możliwe jest
wyłącznie poprzez generator wniosków

JP: Co sądzisz o polskich dzieciach?

FED dostępny na

MR: Polskie dzieci, które uczyłam były bardzo słodkie, zaangażowane i współpracujące podczas codziennych
zajęć i zabaw.

stronie http://formularze.fed.org.pl.

Przypominamy, że jedna organizacja

JP: Jakie masz plany na przyszłość?

może mieć tylko jedno konto w

MR: W przyszłości planuje uczyć angielskiego w Ameryce Południowej i przystąpić do Korpusu Pokoju.

generatorze. Zanim stworzysz konto
upewnij się, czy Twoja organizacja już go

JP: Czy powtórzyłabyś swoją wizytę w Polsce?

nie posiada. Jeśli Twoja organizacja ma
już konto - pamiętaj o zaktualizowaniu

MR: Tak, zdecydowanie. Uwielbiam swoje doświadczenia w Polsce.

danych organizacji

JP: Słowo od ciebie do czytelników
MR: Jestem bardzo zadowolona z mojego czasu spędzonego w Polsce - zarówno z rodziną jak i z uczniami. Mam
nadzieje, że jeszcze kiedyś tutaj wrócę. Z pewnością poleciłabym bycie wolontariuszem Learning Enterprises
każdemu z pasją do nauczania i do dzieci. Moje doświadczenia w Polsce były jedynie pozytywne.

CailinBrady i Morgan Rock z ustrzyckimi
przedszkolakami
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Wydarzenia w GPZB:

I nagroda na Agrobieszczadach 2017
W dniach 29 – 30 lipca br. w Lesku odbyły się XXII Targi Rzemiosła, Przedsiębiorczości i Leśnictwa –
AGROBIESZCZADY 2017. Po raz pierwszy nasza Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” wzięła udział w tej
imprezie. Wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Nasze Bieszczady” z Leska przy wsparciu bieszczadzkich
twórców, rolników i przedsiębiorców przygotowaliśmy stoisko, które zachwyciło komisję konkursową i dało
nam I miejsce w konkursie pn.„Najciekawsze stoisko wystawowe”. Organizatorom dziękujemy za zaproszenie.
Jednak szczególne podziękowania kierujemy na ręce tych osób bez których zaangażowania ten sukces nie byłby
możliwy. Sa to:
-Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe – Państwo Magdalena i Janusz Demkowicz z Orelca
-Gościniec Pod Małym Królem - Państwo Katarzyna i Mirosław Krupa z Ustrzyk Dolnych (płody rolne, domowe
przetwory)
-Gospodarstwo Rolne - Państwo Małgorzata i Stanisław Łysyganicz z Polany (bieszczadzkie sery)
-Gminne Koło Pszczelarzy z Lutowisk – Pani Agata Hodur (degustacja miodów oraz pokaz wytapiania wosku i
figurek woskowych)
-Pani Renata Młynarczyk-Gładysz z Ustrzyk Dolnych (wykonanie dekoracji stoiska i przeprowadzenie warsztatów
artystycznych - wykonywanie kartek pocztowych z motywami bieszczadzkimi oraz korali i aniołków)
-Pracownicy LGD Nasze Bieszczady oraz LGD „Zielone Bieszczady”

Konkurs grantowy
Blac Sea Trust
Program Rozwoju
Społeczeństwa
Obywatelskiego
w Europie ŚrodkowoWschodniej.
Kto może wnioskować?
Projekty mogą być zainicjowane przez
organizację pozarządową,
zarejestrowaną w jednym z
następujących krajów: Czechy,
Słowacja, Polska, Węgry, Słowenia.
Zaangażowanie partnerów z regionu
Morza Czarnego i Zachodnich
Bałkanów jest możliwe, lecz
niewymagane.
Obszary wsparcia:
a)Wzmacnianie dialogu między
obywatelami i instytucjami
publicznymi. Projekty lokalne lub
łączące partnerów z różnych regionów
w danym kraju są mile widziane.
Preferowane projekty, wzmacniające
więzi między organizacjami z dużych
miast i mniejszych ośrodków.

Autor tekstu i zdjęć: Iwona Woch
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b)Walka z ksenofobią, islamofobią i
antysemityzmem.

20 lecie Koszykalii w Bandrowie Narodowym

c)Rozwój umięjętności korzystania z
mediów i informacji. Projekty,
zajmujące się tematyką wpływu
aktorów zewnętrznych na media są
mile widziane.

Zespół Bieszczadzki Dom i Koszykalia to dwie nazwy
,które
nierozerwalnie
związane
są
z Bandrowem Narodowym. Bieszczadzki Dom to
grupa zaangażowanych kobiet, które przy
akompaniamencie Zbigniewa Przybyły prezentują
muzykę i śpiew terenu, na którym mieszkają. Starają
się też odtworzyć codzienny strój grupy
zasiedlającej tereny Bandrowa Narodowego i okolic.
Koszykalia to nazwa imprezy, która od początku
towarzyszy zespołowi. W tym roku mija dwadzieścia
lat twórczego współdziałania. Przygotowując się do
tak okrągłego jubileuszu Panie szukały środków we
wszystkich możliwych miejscach korzystając miedzy
innymi z możliwości pozyskania dotacji w ramach
programu Działaj Lokalnie X- 2017 PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce a na
terenie Bieszczadów przez Ośrodek Działaj Lokalnie
Fundację Bieszczadzką. Panie w ramach uzyskanej
dotacji
będą
prowadzić
warsztaty
z wyplatania wikliny, porządkować wieś
a przede wszystkim zakupią stroje dzięki, którym
będą godnie reprezentować swoją wieś i gminę a
nawet powiat na imprezach środowiskowych jak
również na arenie krajowej między innymi na
Podlasiu podczas Dni Sokółki.

d)Wsparcie projektów,
nakierowanych na młodych obywateli
(poniżej 35 roku życia). Preferowane
projekty składane przez
organizacje/grupy młodzieżowe.
Wniosek powinien być dobrze
uargumentowany oraz wykorzystywać
innowacyjne formaty. Budżet
powinien być realistyczny.
Kwota dofinansowania
Średnią wysokość wsparcia projektu
szacuje się na 24,999 dolarów
amerykańskich.
Termin składania projektów
Projekty można składać do 1
października 2017 roku.
Projekty składane są wyłącznie w
języku angielskim pod
adres ceedemocracy@gmfus.org.
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Więcej informacji, pod linkiem:
http://www.gmfus.org/initiatives/call
-applications.
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Witam Serdecznie,

20 lecie Koszykalii w Bandrowie Narodowym cd..

W związku z kontynuacją
projektu dostaw oprogramowania dla
jednostek niedochodowych, Fundacji i
Stowarzyszeń informujemy iż w 2017
roku możliwe jest uzyskanie na
preferencyjnych warunkach,
programów dla jednostek sektora
OPP.

Na późniejsze miesiące zaplanowano lekcje
dziedzictwa kulturowego dla młodzieży, wycieczki –
szkolenia
dla
przewodników
oraz
wykłady
i prezentacje na temat historii Bandrowa. Koszykalia
zgromadziły wielu twórców, stowarzyszeń i organizacji
działających na terenie Bieszczadów oraz zespoły od
Lisznej koło Sanoka ,Tyrawy Wołoskiej poprzez
Ropienkę , Krościenko aż oczywiście po Bandrów
Narodowy. Imprezie towarzyszyło wiele warsztatów
takich jak malarskie, wikliniarskie czy garncarskie.
Pogoda dopisała choć chłód niektórych przyprawił
o dreszcze ale atmosfera była gorąca.

Przykładowe programy:
1. Microsoft Office 2016 STD PLwieczystypakietbiurowy Office, zawiera:
Word, Excel, PowerPoin i Outlook 259
złnetto.

Tekst: Renata Kapuścińska- Frankowska
Zdjęcia: Gazeta Bieszczadzka

2. Office 2016, 2013 PROF PLpakietbiurowyOffice, zawiera: Word,
Excel, PowerPoint i Outlook oraz
OneNote, Access i Publisher cena329
złnettoszt.

3. Corel Draw GS X8 PL- najnowszy,
pełen profesjonalny program graficzny
469 zł netto.

4. Windows 10 PRO, 7 PRO PL uaktualnienie do dowolnej wersji Win
PRO 299 zł netto szt.
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Plac „Pozytywka” już otwarty!!
W sobotę 29 lipca 2017 roku z ogromną przyjemnością uczestniczyliśmy jako ODL Fundacja Bieszczadzka w
oficjalnym otwarciu przyblokowego placu zabaw „POZYTYWKA” w Ustrzykach Dolnych. Stworzenie takiego
miejsca zabaw i wypoczynku było głównym zamierzeniem projektu realizowanego przez mieszkańców bloku
położonego na obrzeżach Ustrzyk, w tzw. części przemysłowej. Otoczenie bloku to małe hurtownie, warsztaty
mechaniczne, miejsce składowania drewna po które codziennie przyjeżdżają ciężkie samochody. Wśród nich jak
wysepka mieszkalny blok a w nim liczna grupa dzieci, często bawiących się na przemysłowym placu. Projekt
„Pozytywka” to przykład chyba najbliższy programowi Działaj Lokalnie. To coś stworzone przez realizatorów dla
realizatorów. Mieszkańcy bloku korzystając z dotacji z Działaj Lokalnie i przy wsparciu różnych instytucji
od samorządowych po przedsiębiorstwa, stworzyli piękne i przyjazne miejsce dla siebie i swoich dzieci. Plac
„Pozytywka” wyposażony jest w huśtawki, bujaki, trampolinę, piaskownicę oraz małe bramki do zabawy z piłką.
Przygotowano stoły, ławki i miejsce na grilla. Najważniejsze , ze ten mały teren został odgrodzony od ruchliwej
części przemysłowej, co bardzo poprawiło bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Mieszkańcy bloku przy ulicy
Fabrycznej 27 powinni stać się przykładem i inspiracją dla innych mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych.

5. ESET EndpointAntivirus NOD32 client najłagodniejszy, skuteczny
antywirus 245 zł netto 5 stanowisk.
(najlepszy antywirus la administracji łagodny, nie spowalnia pracy i skuteczny
w ochronie ! )
6. ADOBE Photoshop 15 Elements PL obróbka fotografii cyfrowej 269 zł netto
szt !
W przypadku pytań odnośnie dowolnego
oprogramowania zapraszam do
kontaktu, mailem licencje@corsoft.pl ,
telefonicznie pod nr.(022) 769 76 15,
0510 037 762 oraz na stronie
internetowej.
Pozdrawiam.
Corsoft Oprogramowanie
Specjalista ds.oprogramowania
Andrzej Korzeniewski

ul.Trzykrotki 6
04-727 Warszawa
Nip.952-176-05-11, Regon 141347243
tel/fax 022 7697615 mob.0510 037 762
Tekst: Renata Kapuścińska-Frankowska
Zdjęcia: Gazeta Bieszczadzka
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Uroczysta gala finałowa XVII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces"
w Belwederze
W 2016 roku nasza Lokalna Grupa ziałaniaD zgłosiła przedsięwzięcie „Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe”
dofinansowane przez nas z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do ogólnopolskiego
konkursu „Sposób na Sukces”. Pan Janusz Demkowicz otrzymał II nagrodę w kategorii indywidualnej. Dnia 4
lipca 2017 r. w Warszawie odbyła się uroczysta gala i wręczenie nagród zwycięzcom i wyróżnionym. Patronat
Honorowy nad XVII edycją konkursu sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda, a nad
galą finałową konkursu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pan Krzysztof Jurgiel. Poza nagrodą rzeczową i listem
gratulacyjnym od Pana Prezydenta odebranym z rąk Pani Barbary Fedyszak-Radziejowskiej – doradcy
Prezydenta ds. Wsi i Rolnictwa Pan Janusz otrzymał także dyplom Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wis, który
wręczył Pan Jacek Bogucki - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz gratulacje od Pana
Dariusza Golec - Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pisemne wyrazy uznania dotarły od
Pani Ewy Leniart – Wojewody Podkarpackiego i Pana Władysława Ortyla – Marszałka Województwa
Podkarpackiego. Podczas gali dyplom Powiatu Leskiego wręczył Pan Andrzej Olesiuk - Starosta Leski, a nagrodę
rzeczową Gminy Olszanica Pan Robert Petka - Zastępca Wójta.
Przedsięwzięcia wyłonione w XVII edycji konkursu stanowią znakomity przykład efektywnego wykorzystywania
środków finansowych pozyskiwanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Konkurs umożliwia upowszechnienie wielu dobrych,
godnych naśladowania przykładów działalności gospodarczej, które stają się inspiracją dla osób poszukujących
ciekawych pomysłów na uruchomienie własnej firmy na wsi i integrują mieszkańców małych miejscowości.

Tekst i zdjęcia: Iwona Woch
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Ważne linki:
www.ngo.pl,
www.podkarpackie.ksow.pl/,
www.nasze-bieszczady.pl/,
www.lgd-zielonebieszczady.pl,
www.barr-ustrzyki.pl/,
www.pokl.wup-rzeszow.pl/
www.gotocarpatia.pl
www.zielonyrower.pl

Fundacja Bieszczadzka
ul 1-go Maja 16,
38-700 Ustrzyki Dolne tel.:
+48 (13) 469 72 97
www.fundacjabieszczadzka.org

