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Zapraszamy do lektury 
wrześniowego numeru Biuletynu 
Informacyjnego Grupy Partnerskiej 
„Zielone Bieszczady”  
 W bieszczadzkich organizacjach  
aż wrze od realizowanych 
projektów: „małe FIO”, POWES  
i Działaj Lokalnie a wszystkie  
na rzecz naszych lokalnych 
społeczności. O kilku z nich 
informujemy Paostwa w bieżącym 
Biuletynie. 
Skoro taki projektowy urodzaj  
to tym bardziej zapraszamy do  
nadsyłania materiałów  
o wydarzeniach, które dzieją się  
w Waszych organizacjach.  
 
 

Zespół Fundacji 
Bieszczadzkiej 

 

 

 

 

 

SPISTREŚCI: 
    

Wydarzenia w GPZB: 

  „Razem dla Zielonego Podkarpacia” 

 ,, Historia Polany w malarstwie i fotografii” –finał szkolnego konkursu plastycznego  

i fotograficznego w szkole podstawowej w Polanie’ 

 Projekt: „Z ekonomią społęczną zmieniamy Stefkową” 

 W Olszanicy zakopano Kapsułę Czasu ! 

 Z Robotami po Bieszczadach. 

 Na warsztatach  z „Pozytywką” 

 Narodowe czytanie w Olszanicy 
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Wydarzenia w GPZB: 
 

„Razem dla Zielonego Podkarpacia” 
 
15 września 2018 r. w Zatwarnicy odbyła się impreza edukacyjna „Razem dla Zielonego Podkarpacia”. 
zorganizowana w ramach projektu "Razem dla Zielonego Podkarpacia - budowanie potencjału i integracja 
różnych grup interesariuszy mających duży wpływ na przyrodę" realizowanego przez Stowarzyszenie 
ProCarpathia. Wykonawcą imprezy była Fundacja Bieszczadzka.  
  
Na uczestników imprezy czekało wiele atrakcji. Jedną z nich 
były  wycieczki przyrodnicze: ornitologiczna, botaniczna, 
herpetologiczno-entomologiczna, ścieżkami edukacji leśnej 
Nadleśnictwa Stuposiany oraz Nadleśnictwa Lutowiska. 
Prowadzone  przez specjalistów:  przyrodników i leśników były 
okazją do poznania cennych przyrodniczo terenów i ich 
osobliwości. Poprzedziły je prelekcje przyrodnicze 
Główną atrakcją imprezy był Podkarpacki Jarmark Edukacji Ekologiczno- Przyrodniczej, rozłożony wokół Chaty 
Bojkowskiej składał się ze stoisk  z ofertami edukacyjnymi  i turystycznymi, z rękodziełem, z jadłem regionalnym, 
z wystawą fotografii przyrodniczych, z kiermasz książek i publikacji ekologiczno-przyrodniczych 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miłośnicy przyrody mogli sprawdzid swoje 
umiejętności w konkursie wiedzy o przyrodzie 
Podkarpacia, który składał się z dwóch części: testów 
stanowiących eliminacje do finału i praktycznej 
podczas której laureaci musieli rozpoznad miedzy 
innymi  gatunki roślin i zwierzą. Laureaci w obu 
kategoriach. indywidualnej i zespołowej otrzymali 
pamiątkowe statuetki leśnych bieszczadzkich zwierząt, 
dyplomy i nagrody książkowe. 

 
 
 
 
 

Już wkrótce kolejne 
Bieszczadzkie Forum 

Organizacji 

Pozarządowych 
 

Zapraszamy!!!! 
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„Razem dla Zielonego Podkarpacia” 
 
Ważnym elementem imprezy było seminarium popularnonaukowe pn. „Turystyka na cennych przyrodniczo 
obszarach Podkarpacia – szansa czy zagrożenie”. Prelekcje i prezentacje multimedialne dotyczące 
wykorzystania turystycznego obszarów cennych przyrodniczo w województwie podkarpackim przedstawili  
specjaliści z różnych branż: naukowcy, ekolodzy, leśnicy, przedstawiciele branży turystycznej.  Przedłużeniem 
seminarium była debata, podczas której na tematy związane z gospodarką leśną na terenie Bieszczadów i 
pogodzeniem jej z różnymi formami ochrony bieszczadzkiej  przyrody głos mogli zabrad również przedstawiciele 
lokalnej społeczności i lokalnych Samorządów.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolejną  atrakcją imprezy była inscenizacja teatralna „Jak Bies z Sanem wojował czyli o początku 
Bieszczadów” w wykonaniu Teatru Wielu Pokoleo z Baligrodu” .  
Całośd zakooczył koncert Adama „Łysego” Glinczewskiego. . 
Mimo deszczowej pogody dopisali fani bieszczadzkiej przyrody i im wszystkim bardzo dziękujemy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor tekstu: Katarzyna Karaś, zdjęcia :  
 
 
 
 

1 sierpnia 2018 r. ruszył 
drugi nabór wniosków  
w ramach Programu 

Współpracy Transgranicznej EIS  
Polska-Białoruś-Ukraina 2014-

2020. 
 Nabór jest otwarty wyłącznie dla Celu 
Tematycznego DZIEDZICTWO w jego obu 
priorytetach: 
1. Promocja kultury lokalnej i historii 
2. Promocja i zachowanie dziedzictwa 
naturalnego. 

Drugi nabór dedykowany jest 
 mikroprojektom (projektom z małym 
budżetem) realizowanym w regionach 
objętychProgramem.  
Mikroprojekty obejmują głównie 
działania nieinwestycyjne, promujące 
współpracę, nawiązywanie nowych 
transgranicznych kontaktów i budowanie 
sąsiedzkich relacji, wymianę 
doświadczeo, a także inicjatywy 
społeczne związane z lokalną kulturą i 
historią oraz dziedzictwem naturalnym. 
Przedmiotem wsparcia Programu będą 
wydarzenia związane z kulturą, sztuką, 
sportem, edukacją, promocją historii i 
dziedzictwa naturalnego oraz wszelkie 
podobnego typu wydarzenia, promujące 
współpracę transgraniczną, 
kultywowanie i szerzenie wspólnych 
tradycji obszaru przygranicznego, 
współpraca szkół i szkół wyższych, 
instytucji pozarządowych związanych z 
turystyką i kulturą po obu/trzech 
stronach granicy.  
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Wydarzenia w GPZB: 

,, Historia Polany w malarstwie i fotografii” –finał szkolnego konkursu    plastycznego  
i fotograficznego w szkole podstawowej  w Polanie’’ 
W Polanie realizowany jest społeczny projekt pt:,, Ocalid od zapomnienia 
– figura Św. Jana Nepomucena i Krzyż Pamięci – świadkowie historii 
Polany’, przy wsparciu finansowym Fundacji Bieszczadzkiej – Działaj 
Lokalnie oraz wsparciu materiałowym Gminy Czarna i Parafii w Polanie.  
Projekt realizowany jest z okazji 100-tnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. W ramach tych działao, uczniowie polaoskiej 
szkoły wzięli udział w dwóch konkursach : plastycznym pt:,, Kapliczki 
przydrożne w krajobrazie Polski’’ oraz fotograficznym pt:,, Ślady historii 
w krajobrazie Polany’’. 19.09. ogłoszono wyniki i rozdano dyplomy  
z nagrodami.    Konkurs plastyczny poprzedzony został prelekcją na 
temat znaczenia kapliczek w rodzimym krajobrazie oraz wycieczką do 
polaoskiej kapliczki w Polanie-Ostre. Powstały przepiękne prace, 
wykonane różnymi technikami plastycznymi. Oto laureaci: kat. Kl III,IV,V 
– I m-ce : Natasza Radzioska i Amelia Pisarska, II m-ce: Emilia Caban 
i Małgorzata Michno, III m-ce Marta Piotrowska i Mateusz Cichacz;  
w kat.Kl VII – I m-ce: Oliwia Krakowska i Julia Hermanowicz, II m-ce: 
Kinga Borzęcka i Magda Makowska, III m-ce: Paweł Kania, Oskar 
Krakowski i Daniel Galica. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem mikroprojektów jest także 
promowanie mniejszości kulturowych i 
różnorodności kultur oraz rozwój 
lokalnych społeczności. 
  

Obszar Programu obejmuje poniższe 
regiony: 

-          w Polsce - podregiony: 
krośnieoski, przemyski, 
rzeszowski, tarnobrzeski, 
chełmsko-zamojski, 
puławski, lubelski, bialski, 
ostrołęcko-siedlecki, łomżyoski, 
białostocki, suwalski; 

-          na Białorusi - obwody: 
grodzieoski, brzeski, mioski 
(łącznie z miastem Miosk) oraz 
homelski; 

-          na Ukrainie - obwody: lwowski, 
wołyoski, zakarpacki, rówieoski, 
tarnopolski, iwano-frankowski. 

  

Poziom dofinansowania: 

Pula pieniędzy dostępna dla tego naboru 
to 5,2 miliona euro. Wnioskowana kwota 
grantu dla jednego mikroprojektu musi 
mieścid się w przedziale 
pomiędzy 20 000 a 60 000 euro. 

Do złożenia projektów zapraszamy 
organizacje non-profit (jednostki 
budżetowe, samorządy, NGO, itp.). 
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,,  Historia Polany w malarstwie i fotografii –finał szkolnego konkursu    plastycznego i 
fotograficznego w szk. podst. w Polanie’’ Cd… 
 
Konkurs fotograficzny poprzedzony został zajęciami fotograficznymi w plenerze. Uczniowie spacerując po 
Polanie, zatrzymywali się w miejscach będących swoistym śladem historii i fotografowali je. Zaczęli wędrówkę 
od szkoły, która zbudowana w 1933r. jest też zabytkiem, przy szkole stoi drewutnia-ok. 100-letni budynek 
gospodarczy nieistniejącego gospodarstwa w czasach przedwojennych. Na dłużej uczniowie zatrzymali się na 
placu nieistniejącego kościoła rzym.-kat. A tu jest wiele do sfotografowania: zarys fundamentów po kościele, 
okazała dzwonnica, stare groby z pięknymi podrzeźbieniami oraz stare, ok.150-letnie lipy, będące obecnie 
zarejestrowanymi pomnikami przyrody.  Sfotografowano również cerkiewkę z jej otoczeniem oraz wnętrzem.  
  Oto laureaci konkursu fotograficznego : I m-ce : Amelia Pisarska i Kuba Radzioski oraz II m-ce Kinga Borzęcka i 
Oliwia Krakowska. 
   Laureatom gratulujemy a wszystkich  zapraszamy na wystawę prac konkursowych do świetlicy wiejskie w 
Polanie 11.11.2018 , podczas uroczystych obchodów Święta Niepodległości. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor tekstu: Hanna Myślińska, zdjęcia: laureaci konkursów 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin na złożenie wniosków 
aplikacyjnych upływa 31 października 
2018 r. (włączając ten dzieo, przy czym 
wnioski składane osobiście do biura 
Wspólnego Sekretariatu Technicznego 
Programu w Warszawie muszą zostad 
dostarczone do godziny 15.00 czasu 
lokalnego). 
Przewidywany czas wyboru projektów to 
połowa 2019 roku. 

Wymogi dla mikroprojektów: 

Wszystkie szczegóły dotyczące tego 
naboru można znaleźd w Podręczniku 
Programu dla Drugiego Naboru 
Wniosków (Projekty z małym budżetem), 
który wraz z załącznikami jest dostępny 
dopobraniatutaj: https://pbu2020.eu/file
s/uploads/news_en/PBU2/PBU2%20-
%20Podr%C4%99cznik%20PL.pdfhttps://p
bu2020.eu/files/uploads/news_en/PBU2/P

BU2%20%20Podr%C4%99cznik%20PL.p
dfhttps://pbu2020.eu/files/uploads/news_

en/PBU2/PBU2%20-
%20Podr%C4%99cznik%20PL.pdf 

Wnioski aplikacyjne będą musiały byd 
przygotowane przy użyciu aplikacji, która 
zostanie wkrótce umieszczona na stronie 
internetowej Programu.  
Przed przygotowaniem Wniosku 
Aplikacyjnego proszę uważnie przeczytad 
wszystkie dokumenty. Przypominamy, że 
obowiązująca i wiążąca jest ich angielska 
wersja, ale dla celów informacyjnych na 
naszej stronie internetowej dostępne są 
również robocze tłumaczenia na języki 
narodowe. 

 
 
 

 

https://pbu2020.eu/files/uploads/news_en/PBU2/PBU2%20-%20Podr%C4%99cznik%20PL.pdf
https://pbu2020.eu/files/uploads/news_en/PBU2/PBU2%20-%20Podr%C4%99cznik%20PL.pdf
https://pbu2020.eu/files/uploads/news_en/PBU2/PBU2%20-%20Podr%C4%99cznik%20PL.pdf
https://pbu2020.eu/files/uploads/news_en/PBU2/PBU2%20-%20Podr%C4%99cznik%20PL.pdf
https://pbu2020.eu/files/uploads/news_en/PBU2/PBU2%20-%20Podr%C4%99cznik%20PL.pdf
https://pbu2020.eu/files/uploads/news_en/PBU2/PBU2%20-%20Podr%C4%99cznik%20PL.pdf
https://pbu2020.eu/files/uploads/news_en/PBU2/PBU2%20-%20Podr%C4%99cznik%20PL.pdf
https://pbu2020.eu/files/uploads/news_en/PBU2/PBU2%20-%20Podr%C4%99cznik%20PL.pdf
https://pbu2020.eu/files/uploads/news_en/PBU2/PBU2%20-%20Podr%C4%99cznik%20PL.pdf
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Wydarzenia w GPZB: 

Projekt: „Z ekonomią społęczną zmieniamy Stefkową” 
 
Stowarzyszenie NASZ DOM w Stefkowej realizuje Projekt „Z ekonomią społeczną zmieniamy Stefkową",  w 
ramach którego zaplanowano cykl warsztatów kulinarnych.  Pierwszy warsztat odbył w …. świetlicy wiejskiej 
 w Stefkowej. Warsztat „Bawmy się w zielone” promował potrawy z wykorzystaniem zdrowych zielonych 
składników, które nadały im zielony kolor. Warsztaty pokazały jak wykorzystad natkę pietruszki, szpinak, 

czosnek niedźwiedzi i inne.  Powstały „zielone” ciasta, pierogi,  koktajle,  witaminowe napoje. Było 

pracowicie, naprawdę „zielono” i wesoło. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor tekstu i zdjęć: Jadwiga Fedycka 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wsparcie dla Wnioskodawców: 

Strona internetowa Programu: 

         instrukcja wypełniania Wniosku 
Aplikacyjnego, 

         robocze tłumaczenia 
dokumentów z pakietu 
aplikacyjnego (polska, rosyjska i 
ukraioska wersja językowa), 

         sekcja poświęcona najczęściej 
zadawanym pytaniom (FAQ), 

         prezentacje. 

Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienie 
wątpliwości: 

  Potencjalni Beneficjenci mogą uzyskad 
pisemną odpowiedź na zapytanie 
dotyczące wymogów naboru – wystarczy 
wysład wiadomośd na 
adres pbu@pbu2020.eu . Przynajmniej 
raz w tygodniu wybrana grupa ekspertów 
Programu będzie udzielad odpowiedzi na 
nadesłane pytania. 

Szkolenia i konsultacje indywidualne: 

Seria szkoleo w trzech krajach odbędzie 
się między 11 a 28 września. Wkrótce 
otworzymy rejestrację na 
szkolenia.Indywidualne konsultacje dla 
Wnioskodawców dotyczące pomysłu na 
projekt i kompozycji partnerstwa są 
przewidziane w 
październiku. Szczegóły rejestracji ogłosi
my we wrześniu. 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:pbu@pbu2020.eu
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Wydarzenia w GPZB: 
 

W Olszanicy zakopano Kapsułę Czasu ! 

 
Wydarzenie , które miało miejsce w Olszanicy 14 września br. to  swego rodzaju podróż do przyszłości, szansa 
na pozostawienie śladu dla przyszłych pokoleo. Kapsuła czasu prawdopodobnie zostanie otwarta za 100 lat.  
W uroczystości zakopania kapsuły czasu uczestniczyli Wójt Gminy Olszanica Krzysztof Zapała, Przewodniczący 
Rady Gminy w Olszanicy Tadeusz Darosz, przedstawiciel Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych mjr Leokadia 
Ździebko, Dyrektor Domu Kultury w Lesku Maria Petka, członkowie Towarzystwa Miłośników Leska, Dyrektor 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Olszanicy Grażyna Rydosz wraz z nauczycielami i uczniami, Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Olszanicy Małgorzata Chmielowska oraz mieszkaocy gminy Olszanica. Każdy  
z zaproszonych gości pozostawił informację, list, pamiątkę lub gadżet od siebie, w ten sposób będą nas 
wspominad przyszłe pokolenia.  Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie Miłośników Olszanicy i okolic. 
Inicjatywa organizowana w ramach projektu na „100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę” 
realizowanego przez Stowarzyszenie w ramach programu działaj Lokalnie X-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor tekstu: Dorota Głazowska-Krzywdzik, zdjęcia: Zdzisław Mołodyński 

 

Fundacja BGK im. J. K. 

Steczkowskiego ogłosiła 

 XI edycję konkursu 

grantowego 

 „Na dobry początek!” 

 
Co chcemy osiągnąd: 

Chcemy wyrównywad szanse edukacyjne 

dzieci z ograniczonym dostępem do 

nowoczesnych form edukacji, w tym 

wspierad dzieci z rodzin o niskim statusie 

społeczno-ekonomicznym. 

Zachęcamy aby przy realizacji zajęd o 

charakterze dydaktyczno-

wychowawczym były wykorzystane 

nowatorskie metody pracy z dziedmi w 

wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, 

które wpływają głównie na: 

- interakcję między dziedmi, 

- rozwijanie umiejętności komunikacji i 

współpracy w grupie, 

- kreatywnośd, 

- rozwój zdolności manualnych oraz 

aktywnośd ruchową, 

- rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi (np. zajęcia z logopedą, 

pedagogiem specjalnym, psychologiem, 

dietetykiem, zajęcia terapeutyczne). 

 
 
 

 

https://www.facebook.com/MilosnicyOlszanicy/photos/pcb.2163819010534605/2163811530535353/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA53hJsANFi5CUu8W6WXnCyGmclRQT8XWAKu-_vSDLS3nDalc8Ez4LmpD6DdnYfJ-WbNbPmqjpxAIhv&__xts__[0]=68.ARAEsySiVgGp30CLC57fqO3JvAP0SHF7ovfcd3d9xQZNJxJVzcWH6UVN6yEJEj_TRei1y1v9DhwkOxs5KZI3ouwZBW4AKAgV8jkNpTIqk--Ip5l5qVworVRsbHvTnpmus67incc4l3pSaZh7WKlLseLr85JKpenrtPWq0HpQNnczqDWIB8rFnWOQN4uwEIOg1x5p193FhE2qndxZTtDF79BQlPY
https://www.facebook.com/MilosnicyOlszanicy/photos/pcb.2163819010534605/2163811693868670/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBN4MvmW-zUeTiNsMnzgR3bO-lCAIyaOLNEh47fpgcZQXC-1T_67ngBFdS4MNc3KwyWv1CbU-vDZhJm&__xts__[0]=68.ARAEsySiVgGp30CLC57fqO3JvAP0SHF7ovfcd3d9xQZNJxJVzcWH6UVN6yEJEj_TRei1y1v9DhwkOxs5KZI3ouwZBW4AKAgV8jkNpTIqk--Ip5l5qVworVRsbHvTnpmus67incc4l3pSaZh7WKlLseLr85JKpenrtPWq0HpQNnczqDWIB8rFnWOQN4uwEIOg1x5p193FhE2qndxZTtDF79BQlPY
https://www.facebook.com/MilosnicyOlszanicy/photos/pcb.2163819010534605/2163811943868645/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAhPG9gQYri_TZg2ZV26S2dflPdYGDIOCFsBAqhaEFUrSpCuazpzlzwMVk2H9CB1d1S6mo63SKOqUIf&__xts__[0]=68.ARAEsySiVgGp30CLC57fqO3JvAP0SHF7ovfcd3d9xQZNJxJVzcWH6UVN6yEJEj_TRei1y1v9DhwkOxs5KZI3ouwZBW4AKAgV8jkNpTIqk--Ip5l5qVworVRsbHvTnpmus67incc4l3pSaZh7WKlLseLr85JKpenrtPWq0HpQNnczqDWIB8rFnWOQN4uwEIOg1x5p193FhE2qndxZTtDF79BQlPY
https://www.facebook.com/MilosnicyOlszanicy/photos/pcb.2163819010534605/2163811833868656/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARArDVmu1psBl16U9dDE1gBAW10oTVn8Di6CRzW6TzJCfvpVMpO1cqxtv3W0n9Xgi5Bk9D8MfSMAcivk&__xts__[0]=68.ARAEsySiVgGp30CLC57fqO3JvAP0SHF7ovfcd3d9xQZNJxJVzcWH6UVN6yEJEj_TRei1y1v9DhwkOxs5KZI3ouwZBW4AKAgV8jkNpTIqk--Ip5l5qVworVRsbHvTnpmus67incc4l3pSaZh7WKlLseLr85JKpenrtPWq0HpQNnczqDWIB8rFnWOQN4uwEIOg1x5p193FhE2qndxZTtDF79BQlPY
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Na co może byd przeznaczone 

dofinansowanie: 

- przygotowanie i prowadzenie zajęd i 

warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat, 

- zakup pomocy dydaktycznych, 

- zakup sprzętu/wyposażenia związanego 

z realizacją projektu, 

- porady specjalistyczne, warsztaty dla 

rodziców lub opiekunem dzieci będące 

spójnym i uzasadnionym elementem 

projektu. 

Zachęcamy do zapoznania się ze 

szczegółami na stronie projektu. 

Nie czekaj! Złóż wniosek już dziś!!! 

Szczegółowe informacje znajdują się na 

stronie internetowej fundacji: Konkurs 

Wnioski można składad do 23 września 

2018 r. 

 

                   
 
 
 
 
 
 

Wydarzenia w GPZB: 
 

Z robotami po Bieszczadach 
 
Stowarzyszenie Copernicus w Ustrzykach Dolnych działające przy 
Szkole Podstawowej Nr 1  od 17 września 2018 r. rozpoczęło 
realizację projektu pt. "Mobilna robotyka pod lupą" w ramach 
programu "Działaj Lokalnie" prowadzonego przez Fundację 
Bieszczadzką.  
Uczniowie wraz z nauczycielem koordynatorem, będą odwiedzad 
szkoły w małych miejscowościach z własnym sprzętem 
komputerowymi zestawami do robotyki (Lego WeDo, Lego 
Mindstorms EV3) i przekazywad swoją wiedzę oraz umiejętności 
w zakresie programowania i robotyki. Małe społeczności, które 
zapraszono do udziału w projekcie to szkoły podstawowe  
w Ustianowej, Łodynie, Łobozewie, Hoszowie, Wojtkowej 
i Ropience. 
Młodzież i dzieci zainteresowane robotyką zainteresuje zapewne   
udział w otwartym wydarzeniu zorganizowanym w ramach 
projektu pod nazwą "Dzieo z robotyką", które odbędzie się 10 X 
2018 r. w hali sportowej od godz. 900 - do 1300. Wydarzenie to 
wiąże się ściśle z Europejskim Tygodniem Kodowania (CodeWeek 
2018), swoje stanowiska z robotyką zaprezentuje m.in. Fundacja 
Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, Zespół 
Szkół Publicznych w Rymanowie, LO w Ustrzykach Dolnych, 
Biblioteka Publiczna w Lesku, Szkoła Podstawowa Nr 1  
w Ustrzykach Dolnych. 
 
Koordynator projektu - Lucyna Lupa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fundacja.bgk.pl/programy/na-dobry-poczatek/o-konkursie
https://dotacje.fundacjabgk.pl/
https://www.fundacja.bgk.pl/aktualnosci/rusza-ndp
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Na warsztatach  z „Pozytywką” 
 
W ramach realizacji przez Stowarzyszenie POZYTYWKA projektu dofinansowanego z Programu Działaj Lokalnie 
Polsko Amerykaoskiej Fundacji Wolności pn. „Pozytywka gra w Bieszczadach” w dniach 01-02.09.2018 r. w 
Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym w Zatwarnicy odbyły się warsztaty psychologiczne dla członków 
Stowarzyszenia. Warsztaty miały na celu przybliżenie rodzicom dzieci niepełnosprawnych sytuacji, w jakiej się 
znaleźli oraz próbę zrozumienia zachowania ich dzieci. Wiele wątków poruszonych przez Wykładowcę na pewno 
zostanie wykorzystanych w pracy z dzieciakami oraz w codziennych relacjachz nimi. Integracja dzieci z różnymi 
schorzeniami oraz rodziców tych dzieci jest niezmiernie istotna, otwiera oczy na wiele problemów, z jakimi 
rodzice muszą się zetknąd, na co dzieo. Podczas gdy rodzice uczestniczyli w warsztatach wolontariuszki z 
Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych zajmowały się dziedmi organizując im gry i zabawy 
na świeżym powietrzu oraz zwiedzanie pobliskiego KINAKookret. Wyjazd miał również na celu integrację 
rodzinczłonków Stowarzyszenia oraz wypracowanie kierunków działao i pomysłów na kolejne projekty 
organizacji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst i zdjęcia: Magdalena  
                                      Wojtasik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Paostwo, 
 

Zapraszamy do zgłaszania 
kandydatów w konkursie 
"Społecznik Roku 2018" 

tygodnika „Newsweek Polska". 
 

Termin składania wniosków upływa 
 1 października. 

 
Z pewnością znają Paostwo osoby, które 
są aktywne, działają na rzecz innych, są 
pomysłodawcami i organizatorami 
szczególnie wartościowych oddolnych 
działao, akcji i inicjatyw społecznych.  
Warto im podziękowad nominując do 
nagrody i dad im szansę na 
zaprezentowanie swoich działao. 
 
Wniosek zgłoszeniowy wraz 

z regulaminem znajdują się na stronie 

internetowej 

spolecznikroku.newsweek.pl.  

Wnioski z nominacjami można przesyład 

do 1.10.2018 r. (włącznie) na adres: 

spolecznikroku@filantropia.org.pl. 

 
 

 

 

 

 

 

http://ocdn.eu/newsweek-web/da3e46d6a161edd49b4d1379edc9ba68.docx
http://ocdn.eu/newsweek-web/7c62f198437addc03f3b7f83b5edeb07.pdf
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Wydarzenia w GPZB: 

Narodowe czytanie w Olszanicy 
          W sobotnie popołudnie 8 września 2018r. mieszkaocy gminy Olszanica dołączyli do tegorocznej edycji 
Narodowego Czytania, zainaugurowanego przez Parę Prezydencką. W tym roku, z okazji 100-lecia odzyskania 
niepodległości, Para Prezydencka zaproponowała uczestnikom akcji „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego oraz 
44 teksty Antologii Niepodległości. Wspólne czytanie to wielkie święto książki, ważne oczywiście jest to, aby 
promowad czytelnictwo, równie ważne jest integrowanie społeczności i starszej, i młodszej. Integracja poprzez 
słowo ma zbliżad ludzi. Do czytania wybranych fragmentów powieści zaproszono m.in. władze gminy, 
dyrektorów szkół, nauczycieli, radnych, młodzież oraz policjantów. 
        W czasie kiedy odbywało się czytanie w tle na ekranie uczestnicy mogli śledzid na prezentacji sceny z filmu 
„Przedwiośnie” oraz zdjęcia i nagrania z drogi dochodzenia Polski do wolności przy dźwiękach polskiej muzyki 
klasycznej. 
        Narodowe czytanie zostało przygotowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Olszanicy i Stowarzyszenie 
Miłośników Olszanicy i okolic. To jedno z działao jakie Stowarzyszenie realizuje w ramach swojego projektu na 
100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę współfinansowanego ze środków programu Działaj Lokalnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autor tekstu i zdjęć: Dorota Głazowska-Krzywdzik 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 
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