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SPIS TREŚCI:    
 

1.  Wydarzenia w GPZB / DL 7     Konkursy dotacyjne 

2.  Szkolenia i spotkania / Learning Enterprises 2010  Ogłoszenia- Kiermasz Bojkowski, Kar- 

3. Sami o sobie…/Nowy projekt FB i Partnerów  packi Jarmark , Święto chleba „u Flika”. 

        

 

4. Sami o sobie… Ogród biblijny         

    

DRODZY PARTNERZY: 
Zapraszamy do lektury jedenastego numeru 

Biuletynu Informacyjnego Grupy Partnerskiej 
„Zielone Bieszczady” . 

W lipcu w naszych szkołach uczyliśmy się 
wakacyjnie języka angielskiego. 

!!! Wywiad z Becc’ą i Melanie na ostatnich 
stronach 

Zapraszamy do lektury. 
Dziękujemy Wszystkim za nadesłane 

materiały. Prosimy o jeszcze… 
Redakcja 

Wydarzenia w GPZB: 
Od pierwszego dnia wakacji od godziny 9-tej do 13-tej 

i dłużej, dzieci, młodzież i dorośli z kilku bieszczadzkich  
miejscowości spotykali się na lekcjach angielskiego z naszymi amerykaoskimi nauczycielkami. 

W ramach programu Learning Enterprises 2010 do Polski przybyło ponad 20-tu amerykaoskich 
wolontariuszy, by uczyd nieodpłatnie języka angielskiego. W Uhercach Mineralnych zajęcia prowadziła 
Rachel Hoffman z Alaski, w Orelcu Melanie McHugh z Kaliforni, w Łodynie i Ustrzykach Dolnych Becca 
Mostofi z Wisconsin, a w Łupkowie Halina Kostrzewa 
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Wydarzenia w GPZB: 
 
DZIAŁAJ LOKALNIE VII -2010 
Foto Barbara Mularska 

Podpisywanie umów z 
grantobiorcami to jeden 
z najmilszych momentów w każdej 
edycji konkursu Działaj Lokalnie. 
22 lipca w siedzibie Fundacji 
Bieszczadzkiej w Ustrzykach 
Dolnych przy ul. Rynek 14 odbyło 
się spotkanie liderów organizacji,  
które w tegorocznym konkursie otrzymały granty na realizację swoich projektów związanych z szeroko 
pojętym dobrem wspólnym.  

Wśród 11 nagrodzonych organizacji aż 6 starało 
się o dotację po raz pierwszy: Grupa Nieformalna 
z Bobrki i Stowarzyszenie „Rajska Dolina” 
z Rajskiego ( gmina Solina), Grupa Nieformalna 
z Wojtkowej i zespół Bandanki (gmina Ustrzyki 
Dolne), Rada Rodziców przy szkole w Leszczawie 
Dolnej (gmina Bircza) i Towarzystwo Miłośników 
Leska i Okolic . Pozostali to zaprawione w bojach o 
dotacje stowarzyszenia i inne organizacje. Również 
tegoroczne projekty będą rozwiązywały szeroką 
gamę lokalnych problemów. Od remontu 
zabytkowej kapliczki w Rajskiem nad Zalewem 
Solioskim, przez adaptację pomieszczeo na salę  
szkolną i dwie izby z chaty chłopskiej z początku XX w po zespół rockowy złożony wyłącznie 
z przedstawicielek płci pięknej. 

 Uczestnicy spotkania opowiedzieli o swoich projektowych działaniach,  dla wielu z nich dotacja w 
ramach Działaj Lokalnie to początek dużo większych i szerszych zamierzeo. Wszystkim organizacjom 
życzymy powodzenia przy realizacji projektów i dużo satysfakcji z podejmowanych działao. 

 

Lucyna Sobaoska 

KONKURSY DOTACYJNE: 
 

*- 5 maja b.r. Komisja Europejska ogłosiła nabór 
wniosków w ramach instrumentu finansowego LIFE+ 
na 2010 r. Zaproszenie dotyczy działao z 
następujących tematów: przyroda i różnorodnośd 
biologiczna, polityka środowiskowa i zarządzanie 
środowiskiem oraz informacja i komunikacja. Termin 
składania wniosków do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska upływa 5 września b.r. Na 
realizację konkursu przeznaczono kwotę 243 243 603 
euro. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: 
http://www.nfosigw.gov.pl  

 

* od 15 czerwca do 15 września b.r. trwa konkurs 
na unijne dofinansowanie partnerskich, 
transgranicznych projektów między organizacjami 
z Polski, Rosji i Litwy. W ramach programu można 
zrealizowad projekty m.in. z dziedziny turystyki, 
zrównoważonego rozwoju, rozwój potencjału 
ludzkiego czy rozwój konkurencyjności sektora 
MŚP. Informacje na temat programu znaleźd można 
na stronie:  http://www.eurofunds.org  

oraz na stronie Centrum Projektów Europejskich: 
http://www.cpe.gov.pl/4,lt-pl-ru 

 

* Do 18 sierpnia b.r. można zgłaszad propozycje 
w konkursie na Nietypową Lekcję Ochrony 
Biologicznej organizowany przez Ministerstwo 
Środowiska. Konkurs skierowany jest do parków 
narodowych, parków krajobrazowych, szkół 
leśnych i organizacji pozarządowych. Nagrodami 
będą pomoce dydaktyczne, które laureaci 
wybiorą sami. Szczegóły na temat konkursu wraz 
z dokumentacją dostępne są na stronie: 
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/11
781_nietypowa_lekcja_roznorodnosci_biologiczn
ej_konkurs_ms_na_akcje_edukacyjna.html 
 

http://www.nfosigw.gov.pl/
http://www.eurofunds.org/t_blank
http://www.cpe.gov.pl/4,lt-pl-ru
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/11781_nietypowa_lekcja_roznorodnosci_biologicznej_konkurs_ms_na_akcje_edukacyjna.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/11781_nietypowa_lekcja_roznorodnosci_biologicznej_konkurs_ms_na_akcje_edukacyjna.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/11781_nietypowa_lekcja_roznorodnosci_biologicznej_konkurs_ms_na_akcje_edukacyjna.html
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SAMI O SOBIE: 
 

WOLONTARIAT BIESZCZADZKI – WSPÓLNIE NA SZLAKU GREENWAY ZIELONY ROWER 
Projekt realizowany w ramach programu Lokalne Partnerstwa  
Polsko – Amerykaoskiej Fundacji Wolności. 
 

Od czerwca 2010 trwa realizacja II edycji programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykaoskiej 
Fundacji Wolności, „Wolontariat Bieszczadzki - wspólnie na szlaku Greenway Zielony Rower”. Celem 
programu jest wzmocnienie idei wolontariatu w Bieszczadach zainicjowanego ubiegłorocznym 
projektem „Wolontariat Bieszczadzki- wspólnie dla dobra Bieszczadów.  

Jak poinformowała nas koordynator projektu Lucyna Sobaoska z Fundacji Bieszczadzkiej Program 
„Wolontariat bieszczadzki” powstał i funkcjonuje, jest konkretna grupa wolontariuszy skupiona wokół 
Fundacji Bieszczadzkiej i Partnerów z którymi realizowalna była I edycję programu „Lokalne 
partnerstwa PAFW jak i wokół pozostałych partnerów z Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”. 
Ponieważ tworzenie jakiegokolwiek programu to proces, dlatego w ramach II edycji programu 
Partnerstwa Lokalne PAFW będą nadal realizowane partnerskie działania wspierające ideę 
wolontariatu a równocześnie propagowana będzie wśród naszych wolontariuszy turystyka rowerowa 
na szlaku Greenway Zielony Rower. Wszystkie zaplanowane działania dotyczą w/w turystyki, 
bezpieczeostwa na rowerze, historii roweru, małej infrastruktury sprzyjającej rowerzystom , przede 
wszystkim zaś wyzwalają zaangażowanie wolontariuszy poprzez działania dla nich naprawdę atrakcyjne 

Tegoroczna edycję projektu realizują: Fundacja Bieszczadzka , która 
zajmuje się koordynacją przedsięwzięcia, organizacją Święta Inicjatyw 
Lokalnych i Wolontariatu, szkoleniami w ramach projektu, jego 
podsumowaniem  

oraz partnerzy:  
 

Bieszczadzkie Centrum Charytatywne "Caritas" w Ustrzykach Dolnych będzie 
organizatorem rajdu rowerowego „ Szlakiem cerkiewek gminy Ustrzyki Dolne 

 
* Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych jest odpowiedzialny za bardzo 
ciekawe działanie pod nazwą „„Nasz Mały Amsterdam”- Ustrzyki Dolne” 

 
Technikum Leśne w Lesku realizuje takie samo działanie ale nazwane „Nasz Mały 
Amsterdam- Lesko” 

Czytaj dalej 

 KONKURSY DOTACYJNE: 
* Instytucje Obywatelskie – Dotacje 

Instytucjonalne- program ma na celu pomoc 
organizacjom  działającym na rzecz rozwoju 
demokracji i społeczeostwa obywatelskiego w 
budowaniu stabilnych podstaw ich funkcjonowania, 
w tworzeniu i realizowaniu perspektywicznych 
planów działania oraz podnoszeniu standardów pracy 
i zarządzania. Termin składania listów intencyjnych 
upływa 14 sierpnia b.r. Szczegółowe informacje 
dostępne są na stronie:  
http://www.batory.org.pl/obywatelskie/dotacje2008.
htm; 

* Fundacja Przyjaciółka organizuje konkurs grantowy 
„Figle migle”, którego celem jest wsparcie 
działalności świetlic wiejskich najbardziej 
poszkodowanych przez powódź. W konkursie można 
dostad dofinansowanie na organizację zajęd, jak i 
zakup wyposażenia świetlicy (poza sprzętem 
komputerowym). Wybrane projekty mogą dostad 
dofinansowanie w wysokości do 5 tys. zł, wnioski 
przyjmowane będą do wyczerpania środków. Więcej 
szczegółów na stronie Fundacji: 
http://www.fundacja.przyjaciolka.pl/2010/07/01/figle
-migle/  
* - Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił 

dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach 
programu „Świetlica, Praca i Staż – socjoterapia w 
środowisku gminnym”. Zadania, które można 
zrealizowad w ramach konkursu to organizacja w 
okresie od IX do X 2010 wyjazdu lub zajęd edukacyjno 
- wypoczynkowych  dla grupy dzieci będących w 
trudnej sytuacji rodzinnej w gminach dotkniętych 
skutkami powodzi w maju i czerwcu 2010. Minister 
dofinansuje 5 wybranych ofert dotacją w wysokości 
38 tys. zł. Ogłoszenie i dokumentacja związana z 
konkursem dostępna jest na stronie: 
http://www.mpips.gov.pl/bip/index.php?idkat=2554  

http://www.batory.org.pl/obywatelskie/dotacje2008.htm
http://www.batory.org.pl/obywatelskie/dotacje2008.htm
http://www.fundacja.przyjaciolka.pl/2010/07/01/figle-migle/
http://www.fundacja.przyjaciolka.pl/2010/07/01/figle-migle/
http://www.mpips.gov.pl/bip/index.php?idkat=2554
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SAMI O SOBIE: 
 

WOLONTARIAT BIESZCZADZKI – WSPÓLNIE NA SZLAKU GREENWAY ZIELONY ROWER 
Projekt realizowany w ramach programu Lokalne Partnerstwa  
Polsko – Amerykaoskiej Fundacji Wolności. 
 
 

Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych –w jego imieniu Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie już zrealizowało konkurs dla dzieci i młodzieży z 
rodzin zastępczych „Bezpiecznie na rowerze"   
 
Stowarzyszenie "Edukacja i Rozwój" z Leska będzie organizatorem konkursu 
pod nazwą„Stary nowy rower” 
 
 Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne Stowarzyszenie Bieszczady zorganizują 
konkurs na gospodarstwo agroturystyczne z gmin: Lesko i Ustrzyki Dolne, 
najbardziej sprzyjające turystom z rowerami. 
 
Stowarzyszenie Kobiet Bieszczadzkich Nasza Szansa też z Leska zorganizuje dla 
wszystkich uczniów klas IV z gmin Lesko i Ustrzyki Dolne akcję odblaskową 
„Bezpieczni na drodze” 
 
W imieniu Urzędu Miasta i Gminy Lesko –Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku 
udzieli pomocy organizacyjnej Partnerom z projektu  
 
a Bieszczadzkie Centrum Informacji i Promocji w Ustrzykach Dl. 
odpowiedzialne jest za promocję całego projektu i poszczególnych działao 

 

 
 

Wywiad Basi Mularskiej z wolontariuszami programu Learning Enterprises 2010  
Becc’ą Mostofi z Wisconsin i Melanie McHugh z Kaliforni  
na następnych stronach 

KONKURSY DOTACYJNE: 
* informujemy o dwóch terminach składania 
wniosków w ramach programu Komisji Europejskiej 
„Młodzież w działaniu” wspierający międzynarodową 
mobilnośd młodzieży do 30 roku życia oraz 
współpracę międzynarodową organizacji pracujących 
z młodzieżą:  

 do 22 października b.r. można składad projekty w 
ramach Działania 4.3 System wsparcia młodzieży 
– Wsparcie na rzecz mobilności i wymiany osób 
pracujących z młodzieżą;  

 do 8 października b.r. można składad wnioski na 

projekty w ramach działania 4.6 Partnerstwa w 

Programie Młodzież w Działaniu. 

Więcej szczegółowych informacji o naborach znaleźd 
można na portalu ngo.pl w dziale Fundusze, z którego 
pochodzi ta informacja. 

 

Ważne linki: 
www.wolontariatbieszczadzki.pl,  

www.ngo.pl, 

http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl, 

http://podkarpackie.ksow.pl/, 

http://www.nasze-bieszczady.pl/, 

http://www.lgd-zielonebieszczady.pl, www.barr-

ustrzyki.pl/, http://pokl.wup-rzeszow.pl/ 

 
Fundacja Bieszczadzka  
ul Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne 

tel.: +48 (13) 469 72 97 

www.fundacja.bieszczady.pl 
 

http://www.wolontariatbieszczadzki.pl/
www.ngo.pl
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl
http://podkarpackie.ksow.pl/
http://www.nasze-bieszczady.pl/
http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/
http://www.barr-ustrzyki.pl/
http://www.barr-ustrzyki.pl/
http://pokl.wup-rzeszow.pl/
www.fundacja.bieszczady.pl


 

Sfinansowano ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich projekt 
  

Wzmocnienie Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” 

str. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMI O SOBIE:  Wywiad z Becc’ą Mostofi 
Rebecca Mostofi (nazywana w skrócie Becca) ma 20 lat i pochodzi z Appleton, Wisconsin.  Studiuje germanistykę i 

logopedię na uniwersytecie Wisconsin w Madison.  Lubi podróżowad, czytad książki, słuchad muzykę, grad w futboll i 
jeździd na rowerze. W ramach tego programu miesiąc pracowała jako wolontariusz –nauczyciel języka angielskiego w 
Szkole Podstawowej w Łodynie oraz  centrum Caritas w Ustrzykach Dolnych. W swoim domu w trakcie jej pobytu w 
Polsce gościł ją Roman Glapiak z córką Mariką.  

Basia Mularska (BM)- Dlaczego wybrałaś Polskę?  
Becca Mostofi -Ponieważ chciałam uczyd innych angielskiego oraz odwiedzid Polskę i poznad 

polską kulturę to była świetną okazja do tego.  
BM Co myślisz o tym jak dzieci sobie radzą na twoich lekcjach, czy szybko się uczą, lub co im 

sprawia największe trudności?  
Becca Przeważnie bardzo szybko się uczą i wychwytują różne rzeczy, mają bardzo dużo energii, 

(śmiech Becki ) wiesz co to znaczy . Dzieci bardzo lubią grad w różne gry jakie dla nich 
przygotowałam.  

BM Co myślisz o Panu Romanie w którego gospodarstwie Agroturystycznym mieszkałaś ? 
Becca Jest bardzo miły, nie mówi zbyt wiele w języku angielskim, więc rozmawiamy mieszając ze  

sobą trzy języki : niemiecki, angielski i polski, jest to bardzo zabawne, czasami to działa i świetnie się rozumiemy czasami nie (śmiech) ale Romek jest 
bardzo miłym człowiekiem, kocham jego wąsy (śmiech Becki).  

BM Co myślisz o polskiej kuchni, jedzeniu?   
Becca Uwielbiam pierogi, lubię ziemniaki, ale niezbyt przepadam za sałatkami, surówkami.  BM Ale których konkretnie sałatek nie lubisz?  
Becca Nie znam konkretnych nazw sałatek, ale zawsze kiedy zasiadam do stołu na obiad już jakaś na mnie czeka (śmiech Becki), po prostu nie lubię 

surówek, nie przywykłam do jedzenia tego typu, mimo tego że praktycznie wszystko jest inne niż Ameryce lubię polską kuchnię.  
BM Czy próbowałaś słynnego chleba wypiekanego przez Romka?  Becca Tak, bardzo dobry.  

BM Co chciałabyś powiedzied ludziom jeśli Cię zapytają o Polskę i Twój pobyt tutaj?  Co jako pierwsze 
i najbardziej rzuciło Ci się w oczy kiedy przyjechałaś?  
Becca Region, miejsce w którym się znajdujemy jest piękny, można tu robid wiele rzeczy: odkrywad góry, 
spacerowad po nich, jest kilka jezior.  Myślę że  najlepszy sposób by opisad to miejsce to słowo: „czarujące” 
Nie mieszkam w wielkim mieście tylko na wsi,  co bardzo mi się podoba.  
BM Czy Polska bardzo się różni od USA?.  
Becca Duże miasta jak Kraków prawie wcale, oczywiście Kraków jest dużo starszy ze swymi zabytkami takimi 
jak Wawel.   Mnie taka mała wieś jak Dźwiniacz też bardzo  się podoba, w Ameryce nie ma takich wsi. jak 
tutaj. tam albo żyjesz w dużym mieście albo tuż obok przy jego granicach.  
BM Co myślisz o ludziach stąd, miejscowych? 
Becca są bardzo mili. Jeśli będziesz miała jeszcze jakieś pytania to chętnie odpowiem.   BM Dobrze. Dziękuję 
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SAMI O SOBIE:  Wywiad z Melanie McHugh (19 lat i pochodzi z South Lake Tahoe, California. Uczy się 
politologii na uniwersytecie Stanford i interesuje się muzyką, filmem, technologią 
i środowiskiem. – Mieszkała u Basi i Romka Skocelasów – uczyła w oreleckiej szkole) 

 

BM Melanie czy możemy teraz porozmawiad o Twoich wrażeniach z pobytu w Polsce? 
Melanie Tak oczywiście. Mieszkam w domu Skocelasów w Orelcu. 
BM Czy podoba ci się tam? 
Melanie Tak,  jest tam wspaniale. 
BM Czy karmią Cię dobrze? 
Melanie Właściwe to karmią mnie za dobrze (śmiech Mel), mówią zawsze że jem za mało, 

jedzenie jest przepyszne. 
BM Jaką Polską potrawę lubisz najbardziej? 
Melanie Hmm, wszystkie zupy jakie jadłam były pyszne, robione ze świeżych warzyw 

i ziół z ogródka gospodarzy, z czym bardzo rzadko można się spotkad w Stanach. Także 
próbowałam pierogów, które cały czas dla nas robi babcia Filipa i to jest przepyszne. 

BM No tak Becca przed chwilką też mi powiedziała, że to jedno z jej najbardziej  
ulubionych dao. 

Melanie Tak tak, nie próbowałam pierogów ruskich, jadłam pierogi z ziemniakami  
i kapustą, pojechaliśmy także do słodkiego domku w Lesku, i próbowałam kilka rodzajów ciast takich jak sernik i innych, były również bardzo smaczne.  
BM Co myślisz o naszych polskich wędlinach, kiełbasach i mięsach? 
Melanie Ja właściwie w większości jem jedzenie wegetariaoskie, próbowałam niektórych wyrobów, najbardziej mi smakował kotlet schabowy który robiła tu babcia. 
BM Jak liczne są klasy, które uczysz? 
Melanie Liczba przychodzących osób się zmienia, czasem jest to 10 osób, czasem mniej, w klasie młodszej, druga grupa jest większa 10- os, w wieku 10-15 lat, oraz co 
drugi dzieo chodzę do przedszkola i uczę dzieci po około pół godziny, jest tam 16 przedszkolaków. 
BM Ile godzin dziennie spędzasz ucząc?    Melanie Dziennie jest to około 6 godzin. 
BM Jak postrzegasz Polskę  i region w którym się znajdujesz obecnie? 
Melanie Myślę ze jest to miejsce bardzo fascynujące, krajobraz jest piękny, góry, drzewa, wszędzie dookoła jest tak zielono. 
Widziałam wiele robaków, chyba bardzo mnie kochają (śmiech Mel),  ponieważ są wszędzie gdzie ja, komary doprowadzą mnie 
do szału, ale jest również wiele pięknych rodzajów motyli, jaszczurek. Polska jest bardzo interesującym krajem, pojechałyśmy 
zwiedzid Kraków, zakochałam się w tym mieście. Bardzo interesujące dla mnie jest mieszkanie na wsi, ponieważ jest zupełnie 
inaczej niż tam gdzie mieszkam, zajęło mi chwilę, żeby się przystosowad. Dzieciaki we wsi są bardzo miłe, uczę również grupę 
uczniów w wieku 16- 19 lat,  którzy mnie zabierają na wycieczki i pokazują okolice, co jest również świetną sprawą. 
BM Czy zauważyłaś różnicę w poziomie języka angielskiego uczniów od momentu twojego przyjazdu, czy jest widoczny postęp 
w nauce? Melanie Mam wrażenie że moi uczniowie zrobili ogromne postępy porównując początek nauki a stan obecny. Ciekawe 
jest to,  że jak mówią obecnie frazy, których się nauczyli w języku angielskim brzmią bardzo naturalnie. Kiedy bawią się z kartami 
przedstawiającymi zwierzęta i inne, brzmią jak amerykaoskie dzieci, co jest fascynujące.                          BM Dziękuję Melanie 

Melanie ok. dziękuję. 
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