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DRODZY PARTNERZY: 
Zapraszamy do lektury piętnastego numeru 

Biuletynu Informacyjnego Grupy Partnerskiej 
„Zielone Bieszczady”. 

Bieszczady wypełniły się jesiennymi barwami, 
niespodziewanie listopad okazał się cieplejszy od 
października, co sprzyjało naszej aktywności.  

Zapraszamy do lektury relacji z nie tylko 
listopadowych działao. 

Dziękujemy Wszystkim za nadesłane 
materiały.  

Prosimy o więcej… 
Redakcja 

Wydarzenia w GPZB: Dzieciaki z Leszczawy Dolnej z wizytą w Fundacji Bieszczadzkiej 
15 października b.r w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej w Ustrzykach przy ul. Rynek 14 zrobiło się gwarno i 

kolorowo. Odwiedziła nas grupa dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej w Leszczawie Dolnej. Tam właśnie  
realizowany jest projekt, który 
obejmuje szereg działao dla 
najmłodszych wśród nich 
przygotowanie miejsca zabaw, 
wykonanie sprzętu nie 
wymagającego atestu: (ławeczek, 
stolików, drewnianego domku 
oraz piaskownicy), zakup sprzętu z 
atestem (zjeżdżalnia, huśtawki); 
przeprowadzenie działao 
edukacyjnych: warsztatów 
artystycznych, teatralnych, które 
będą stanowiły przygotowanie do 
oprawy artystycznej spotkao 
kulturalnych oraz zorganizowanie 
kiermaszu prac dzieci i rodziców …
   Czytaj dalej… 
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Wydarzenia w GPZB: Dzieciaki z Leszczawy Dolnej z wizytą w Fundacji Bieszczadzkiej 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(…)w celu pozyskania środków finansowych na potrzeby realizacji projektu. 
Kolejnymi działaniami projektowymi będą: zorganizowanie wzorcowych urodzin jednego dziecka z oddziału 

przedszkolnego, zorganizowanie spotkao bajkowych i czytelniczych, z którymi nauczyciele chcą wyjśd poza obręb 
swojej miejscowości i zaprosid dzieci oraz nauczycieli z miejscowości ościennych a także organizacja spotkao 
integracyjno-kulturalnych: Święta Pieczonego Ziemniaka i spotkania opłatkowego wraz z kiermaszem prac dzieci 
i rodziców. 

Podsumowaniem projektu będzie Dzieo Babci i Dziadka, prezentacja zdjęd, zorganizowanie wystawy prac, 
omówienie projektu, wspólna zabawa i biesiadowanie. 

Spotkanie z pracownikami Fundacji Bieszczadzkiej odbyło się przy okazji wizyty studyjnej na placu zabaw 
w Ustrzykach Dolnych i wyprawy do Muzeum Przyrodniczego. 

Lucyna Sobaoska, foto Barbara Mularska i Iwona Pojnar 

Szkolenia, spotkania… 

Zaproszenie na konferencję  

"Innowacyjnośd w turystyce" 
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji 

Podkarpacia „Pro Carpathia", (partner wiodący projektu, 
w którym uczestniczy Fundacja Bieszczadzka) w związku 
z realizacją projektu pn. „Turystyka bez granic – 
wzmocnienie współpracy transgranicznej w turystyce 
w oparciu o zrównoważony rozwój środowiska" zaprasza 
do udziału w konferencji poświęconej zagadnieniom 
związanym z innowacyjnością w turystyce. 

Konferencja odbędzie się w Hoczwi w dniu 10 grudnia 
br. (tj. piątek) w Hotelu Salamandra (Hoczew 155). 

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o 
potwierdzenie udziału w konferencji, najpóźniej do dnia 
7 grudnia br. (tj. wtorek) - na załączonym formularzu: 

tel./fax. (17) 852 85 26 
tel. kom. 508 207 103 
e-mail: dorota@procarpathia.pl 
Udział w konferencji, ewentualny nocleg (9/10 grudnia 

br.) są bezpłatne. 
 

KONKURSY DOTACYJNE: 
UWAGA BARDZO DOBRY I PRZYSTĘPNY DLA 

NIEDOŚWIADCZONYCH ORGANIZACJI KONKURS!!! 
*5 listopada ruszyła kolejna edycja programu 

Wspierania Aktywności Lokalnej „Razem Możemy 
Więcej” realizowanego przez Europejski Fundusz 
Rozwoju Wsi Polskiej. O dotacje na realizację lokalnych 
inicjatyw społeczno-kulturalnych mogą ubiegad się 
organizacje pozarządowe, jak i podmioty kolegialne 
działające na terenach wiejskich. Wnioski można składad 
do 15 stycznia 2011. 

 

Warto spróbowad – dzięki temu programowi 
w Bieszczadach udało się zrealizowad kilka ciekawych 
działao (m.in. w I edycji programu Stowarzyszenie Orelec 
zrealizowało projekt Tołhaj motorem rozwoju wsi) 

 
O szczegółach piszemy szerzej na następnych stronach 
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Szkolenia, spotkania i konkursy: 
Leżajsk- Lokalne Partnerstwa PAFW 
15 listopada przedstawiciele Lokalnego 

Partnerstwa PAFW jakie zawiązało się 
w 2009r z organizacji funkcjonujących na 
terenie gmin Ustrzyki Dolne i Lesko wzięli 
udział w warsztatach w Leżajsku. Celem 
spotkania było wypracowanie odpowiedzi 
na pytania „ jak budowad mocne 
fundamenty partnerstwa lokalnego i jak 
sprawid aby rezultaty realizowanego 
programu miały trwały charakter. Nasze 
Partnerstwo reprezentowali : Fundację 
Bieszczadzką,- Lucyna Sobanska i Iwona 
Pojnar, Stowarzyszenie Kobiet  

Bieszczadzkich „NASZA SZANSA”- Janina Więcławek, Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych 
w Ustrzykach Dolnych- Rafał Walasek i Urząd Miasta i Gminy Lesko- Bożena Czuryk. 

Wymienione organizacje i sześd pozostałych realizują na terenie tych dwóch gmin partnerski projekt 
„Wolontariat bieszczadzki- wspólnie na szlaku Zielony Rower”. W ubiegłym roku w bardzo podobnym 
składzie realizowany był projekt „Wolontariat bieszczadzki- wspólnie dla dobra Bieszczadów” 
O ubiegłorocznej edycji wiele pisano na łamach naszego Biuletynu, w ramach tegorocznej aktualnie 
realizowane są działania „Mały Amsterdam –Ustrzyki Dolne” i „Mały Amsterdam –Lesko” w ramach 
których oba miasteczka zostaną wyposażone w stojaki dla rowerów co spowoduje, ze turyści 
z rowerami nie będą mieli problemu z bezpiecznym pozostawieniem swego pojazdu. Trwają tez 
ogłoszone konkursy, dla młodzieży- „Stary nowy rower” i dla właścicieli gospodarstw 
agroturystycznych – „Gospodarstwo przyjazne turyście z rowerem” W Leżajsku mieliśmy też okazję 
spotkad się i poznad bardzo ciekawe działania dwóch innych Lokalnych Partnerstw PAFW 
z województwa podkarpackiego oraz nawiązad interesujące kontakty. Zapraszam na stronę PAFW, 
gdzie można poznad szczegóły opisanych wyżej warsztatów: 
http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/strona.php?cid=358&p=2&t=0  
 

Lucyna Sobaoska 

KONKURSY DOTACYJNE: 
Celem programu „Razem Możemy Więcej” jest 

wsparcie inicjatyw z zakresu oświaty, ochrony 
zdrowia i dziedzictwa kulturowego, które 
przyczyniają się do budowania lokalnych 
społeczności. Podstawą do stworzenia programu 
była idee tworzenia i wzmacniania małych wspólnot 
na terenach wiejskich. 

O wsparcie finansowe mogą ubiegad się 
organizacje pozarządowe, w tym fundacje 
i stowarzyszenia, posiadające określoną formę 
prawną, jak i podmioty kolegialne (np. rady 
sołeckie, rady parafialne, koła gospodyo wiejskich 
i inne), mające swoją siedzibę i prowadzące 
działalnośd na terenach wiejskich (wsie i miasta do 
5 tys. mieszkaoców). Maksymalna wysokośd grantu 
nie może przekroczyd kwoty 10 tys. zł, a w 
przypadku realizacji projektu przy udziale 
dodatkowych, zewnętrznych środków finansowych 
(dofinansowanie partnera, środki funduszu 
sołeckiego, dotacja gminy, itp.), wielkośd grantu 
może byd podwyższona o 50%, jednak nie więcej, 
niż do kwoty 15 tys. zł. Beneficjenci programu 
zostaną wyłonieni w drodze konkursu wniosków, 
który od obecnej edycji będzie ogłaszany dwa razy 
do roku. Wnioskowany grant nie może finansowad 
całości kosztów przedsięwzięcia, jedynie stanowid 
uzupełnienie udziału własnego wnioskodawcy, 
środków lub nakładów innych partnerów 
uczestniczących w realizacji projektu. Program 
będzie zarządzany i realizowany bezpośrednio przez 
EFRWP.  

Obszary wsparcia: 
Dofinansowanie mogą uzyskad wnioskodawcy, 

realizujący projekty w następujących dziedzinach:  

http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/strona.php?cid=358&p=2&t=0


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

projekt Wzmocnienie Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” 

str. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szkolenia, spotkania i konkursy:   
FB i bieszczadzkie ekomuzea w Hiszpanii 
W dniach 13-16 października bieżącego roku 

przedstawiciele Fundacji Bieszczadzkiej (FB) 
w osobach Bogusława Pyzochy i Grzegorza 
Sitko uczestniczyli w zagranicznej wizycie 
studialnej do położonego w północno-
zachodniej części Hiszpanii regionu Ourense, 
który z kolei stanowi częśd Euroregionu 
Galicja. W sumie w wyjeździe wzięło udział 6 
osób, w tym dwoje przedstawicieli Polskiej 
Agencji Rozwoju Turystyki (PART) z Warszawy 
i po jednym przedstawicielu z podkarpackich 
gmin – Frysztak i Rakszawa.  

 

Wizyta stanowiła jeden z koocowych etapów projektu pn. „Ekomuzea, zintegrowane obszary agroturystyczne 
i klastry jako narzędzia rozwoju i promocji regionów atrakcyjnych historycznie, kulturowo i przyrodniczo”. Jego  

realizacja (IV-XII 2010 r.) jest 
możliwa dzięki wsparciu 
udzielonemu przez Islandię, 
Lichtenstein i Norwegię poprzez  
dofinansowanie ze środków 
Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego, a także 
budżetu Rzeczypospolitej Polskiej 
w ramach Funduszu dla 
Organizacji Pozarządowych 
Komponentu II – Ochrona 
środowiska i zrównoważony 
rozwój w obszarze tematycznym - 
Działania na rzecz poprawy 
świadomości społecznej.  
Czytaj dalej… 

 
 
 
 
 

KONKURSY DOTACYJNE cd: 
• zachowanie oraz rozwój i wykorzystanie 

lokalnego potencjału rozwojowego w zakresie 
szeroko rozumianej kultury, w tym zwłaszcza 
z uwzględnieniem dziedzictwa historycz. regionu, 

• szeroko pojęta działalnośd oświatowa, ze 
szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięd 
w zakresie wykorzystania i użytkowania 
nowoczesnych urządzeo i technologii (internet, 
telefonia cyfrowa, komputery, itp.), w tym 
przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu, 
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci 
i młodzieży oraz zagospodarowania ich czasu 
wolnego poprzez udział w zajęciach edukacyjnych 
oraz wspieranie i rozwijanie różnych form edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 

• szeroko rozumiana działalnośd w zakresie 
ochrony i promocji zdrowia, w tym zwłaszcza 
w zakresie promocji zdrowego trybu życia 
i aktywności ruchowej, profilaktyki zdrowotnej, 
a także działao na rzecz rehabilitacji oraz opieki nad 
osobami niepełnosprawnymi. 

Potrzebne dokumenty i iformacje są dostępne na 
stronie www.efrwp.pl w zakładce Dotacje. 

* Kulturalny 2011 rok 
(PAP) Znamy już programy Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego na rok 2011. Pierwszy nabór 
odbył się w terminie do 30 listopada 2010 r. (o czym 
informowaliśmy w poprzednim numerze) 

II nabór - do dnia 31 marca 2011 roku – w tym terminie 
odbędzie się nabór do priorytetu Instrumenty dla 
szkolnictwa art.; w przypadku pozostałych prog. i prioryt. 
nabór w tym terminie odbędzie się o ile środki finansowe 
w danym programie bądź priorytecie nie zostaną 
wyczerpanie w I naborze 
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-
ministra/programy-mkidn-2011.php 

http://www.efrwp.pl/
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2011.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2011.php


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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkolenia, spotkania i konkursy:  FB i bieszczadzkie ekomuzea w Hiszpanii   
W realizacji tego projektu oprócz FB oraz PART 

uczestniczy także Hiszpaoski Instytut Rozwoju 
Ekonomicznego Ourense (INORDE), który był także 
gospodarzem i głównym organizatorem 
zagranicznej wizyty studialnej. Kluczowym celem 
tego wyjazdu było przekazanie jego polskim 
uczestnikom hiszpaoskich doświadczeo z ostatnich 
20 lat związanych partnerską współpracą 
podmiotów na rzecz zrównoważonego rozwoju 
prowincji Ourense z wykorzystaniem zasobów 
przyrodniczych i kulturowych tego obszaru. 
W związku z tym w programie wyjazdu znalazły się 
m.in.: zwiedzanie zabytkowych klasztorów 
i dworców kolejowych zaadoptowanych do celów 
turystycznych, degustacja typowych dao kuchni 
galicyjskiej, spotkania z gestorami bazy 
turystycznej  oraz udział w targach Turystyki 
i termalizmu TERMATALIA 2010 – Expourense. 

Tekst i foto Grzegorz Sitko 
 

 

 
 

KONKURSY DOTACYJNE: 
Edukacja i rozwój lokalny 

Najbliższy termin składania wniosków 
o dofinansowanie Fundacji Bankowej im. Leopolda 
Kronenberga na projekty o charakterze 
ponadwojewódzkim upływa 15 grudnia 2010 r. 
Dotacje przyznawane są na przedsięwzięcia 
mieszczące się w ramach obszarów: 1) edukacja: 
innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna, 
dziedzictwo kulturowe i tradycje, twórczośd 
artystyczna dzieci i młodzieży; 2) rozwój lokalny: 
opieka zdrowotna, polityka społeczna, nauka 
przedsiębiorczości. Finansowane są m.in.: 
warsztaty, szkolenia, konkursy i olimpiady. 

Możliwe jest otrzymanie kilku dotacji. Fundacja 
nie określa maksymalnej ani minimalnej kwoty 
przyznawanych dotacji. Wspierane są projekty 
realizowane w okresie do 12 miesięcy. 
Fundacje przyznaje również dotacje na projekty 
o charakterze lokalnym (realizowane na obszarze 
nieprzekraczającym jednego województwa: wieś, 
miasto, gmina, powiat) – najbliższy termin składnia 
wniosków to 28 lutego 2011 r. 

Info. Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga 
www.citi.com/poland/kronenberg/polish 

* Polsko-Litewski Fundusz Wymiany 
Młodzieży.  Do 21 stycznia 2011 r. trwa konkurs 
w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu, którego 
operatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu 
Edukacji. W ramach programu można uzyskad 
dofinansowanie na m.in. organizację wymian, 
szkoleo, seminariów, spotkania, projekty 
informacyjne, publikacje. Informacja o Funduszu 
znajduje się na portalu ngo.pl: 
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/603231.ht
ml  

 
 

 

http://www.citi.com/poland/kronenberg/polish
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/603231.html
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/603231.html
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Szkolenia, spotkania i konkursy:   Rzeszów, 23 października 2010 r. 
I Okrągły Stół Podkarpackich Organizacji Pozarządowych 

23 października br. w Rzeszowie obradował I Okrągły Stół  

  
 
 

 

 Sami o sobie:  Projekt pt. „Bibułkalia" w Bóbrce 
 

Stowarzyszenie Przyjaciół  Szkoły w Bóbrce zakooczyło  realizację projektu „Bibułkalia” w ramach Działaj 
Lokalnie VII-2010. Stowarzyszenie było jedną z 11 organizacji, które wygrały konkurs DL w tegorocznej edycji. 
W realizację projektu zaangażowano młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną oraz osoby starsze z naszej  
i sąsiednich miejscowości (Solina, Myczkowce). Prowadzone były cztery rodzaje warsztatów: 

1. Bibułkarskie 
2. Filcowania wełny 
3. Garncarstwa 
4. Tradycyjnego jadła 

Realizację projektu rozpoczęto od 
organizacji corocznej lipcowej imprezy 
„Bibułkalia” 
 w Bóbrce,w następnych miesiącach 
realizowano zaplanowane warsztaty 
z rękodzieła. 

Największym zainteresowaniem 
cieszyły się zajęcia z tradycyjnego jadła. 
Przerodziły się one w spotkania zarówno 
ludzi młodych jaki i starszych  
 

* Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 
http://pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/2/banner.html 
prowadzi nabór wniosków o dof. projektów w ramach: 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie prowadzi nabór 
wniosków o dofinansowanie projektów w ramach: 

* Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych 
i modernizacyjnych w regionie - konkurs zamknięty 

* Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery 
nauki i przedsiębiorstw 

* Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej 
integracji 

* Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - na 
składanie wniosków o dofinansowanie realizacji 
wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej  

* Priorytetu VII Promocja integracji społecznej - na 
składanie wniosków o dofinansowanie realizacji 
projektów innowacyjnych testujących 

* Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez 
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - na składanie 
wniosków o dofinansowanie realizacji wyodrębnionych 
projektów współpracy ponadnarodowej   

* Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - na 
składanie wniosków o dofinansowanie realizacji 
projektów innowacyjnych testujących 

* Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych 
i modernizacyjnych w regionie - konkurs otwarty 

 

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://pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/2/banner.html
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http://www.nasze-bieszczady.pl/
http://www.nasze-bieszczady.pl/
http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/
http://www.barr-ustrzyki.pl/
http://pokl.wup-rzeszow.pl/
file:///D:/Moje%20Dokumenty/październik'10/www.fundacja.bieszczady.pl
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Sami o sobie:  Projekt pt. „Bibułkalia" w Bóbrce 
 

(najstarsza uczestniczka - 76 lat). 
Dostarczyły one młodzieży 
cennych informacji o życiu, 
sposobach gotowania i pieczenia 
z czasów, gdy trzeba było 
utrzymad się z tego co 
wyprodukowano we własnym 
gospodarstwie domowym.  

Przypomniano nazwy starych 
potraw codziennego obrządku 
domowego i sposoby spędzania 
wolnego czasu bez telewizora, 
a nawet radia. W ten sposób 
projekt nasz pokazał tradycję 
nierzadko zapomnianą i przekaz 
ludowy (tzw. wieczorki). Takie 
spotkania pokazały nie tylko jak 
żyli dawniej ludzie, ale również 
integrowały obecne środowisko 
wokół spraw bieżących. Wznowiły 
współpracę i solidarnośd lokalną, 
pokazały  
możliwości wspólnego spędzania czasu wolnego (długie jesienne wieczory). Prowadziły też do większego 

zaangażowania w sprawy publiczne i wspólnej odpowiedzialności za naszą wiejską ojczyznę. Koocowym efektem 

warsztatów było przygotowanie wystawy i zaprezentowanie jej z okazji otwarcia świetlicy wiejskiej. 

Zaprezentowane na imprezie otwarcia świetlicy tradycyjne jadło cieszyło się dużym wzięciem wśród gości 

zaproszonych na uroczystośd (około 100 osób). Ciasta, pierogi, stolniki, gołąbki z tartych ziemniaków, proziaki 

(oszczypki) i kwaśnica zwana warianką cieszyły się dużym powodzeniem. W realizację projektu zaangażowanych 

było około 40 osób. Szczególnie chcemy podziękowad Pani dyrektor Lucynie Sobaoskiej z Fundacji Bieszczadzkiej, 

która wspomagała nas w realizacji projektu i udzielała cennych wskazówek. Cała realizacja projektu dała wiele 

satysfakcji zarówno prowadzącym warsztaty jak również uczestnikom zajęd.  

Mieczysław Fedorowicz 

 

* Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 
http://pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/2/banner.html 
prowadzi nabór wniosków o dof. projektów w ramach: 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie prowadzi nabór 
wniosków o dofinansowanie projektów w ramach: 

* Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych 
i modernizacyjnych w regionie - konkurs zamknięty 

* Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery 
nauki i przedsiębiorstw 

* Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej 
integracji 

* Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - na 
składanie wniosków o dofinansowanie realizacji 
wyodrębnionych projektów współpracy ponadnarodowej  

* Priorytetu VII Promocja integracji społecznej - na 
składanie wniosków o dofinansowanie realizacji 
projektów innowacyjnych testujących 

* Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez 
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - na składanie 
wniosków o dofinansowanie realizacji wyodrębnionych 
projektów współpracy ponadnarodowej   

* Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - na 
składanie wniosków o dofinansowanie realizacji 
projektów innowacyjnych testujących 

* Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych 
i modernizacyjnych w regionie - konkurs otwarty 

 

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://pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/2/banner.html
http://www.wolontariatbieszczadzki.pl/
file:///D:/Moje%20Dokumenty/październik'10/www.ngo.pl
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl
http://podkarpackie.ksow.pl/
http://www.nasze-bieszczady.pl/
http://www.nasze-bieszczady.pl/
http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/
http://www.barr-ustrzyki.pl/
http://pokl.wup-rzeszow.pl/
file:///D:/Moje%20Dokumenty/październik'10/www.fundacja.bieszczady.pl
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Reprezentacja Polany na konkursie recytatorskim 
w Czarnej 
18 października uczniowie z naszej szkoły wzięli 
udział w konkursie recytatorskim poezji Jana Pawła 
II i o Janie Pawle II w kościele w Czarnej. 
To już 4 edycja konkursu, którego głównym 
organizatorem i pomysłodawcą jest ksiądz dziekan 
Andrzej Majewski. 

W tym roku konkurs miał rangę powiatową 
gdyż uczestniczyli w nim uczniowie szkół z Ustrzyk 
Dolnych, Czarnej, Polany, Lutowisk, Stuposian oraz 
Zatwarnicy. 

Konkurs poprzedziła 
Msza święta, której 
przewodniczył oraz słowo 
Boże wygłosił ks. Roman 
Szczupak- proboszcz parafii 
św. Józefa Robotnika w 
Ustrzykach Dolnych. 
Przypomniał zgromadzonym 
postad Papieża Polaka Jana 
Pawła II oraz podziękował 
księdzu dziekanowi za 
wspaniały pomysł konkursu 
recytatorskiego oraz jego 
kontynuację. 

Zaraz po Mszy świętej 
rozpoczął się konkurs w 
którym młodzi artyści byli 
oceniani w następujących 
kategoriach wiekowych: klasy 
0-III i tu konkurencja była 
naprawdę ogromna, klasy IV-
VI oraz najstarsza kategoria 
wiekowa klasy gimnazjalne. 

Polaoską szkołę 
reprezentowało aż 12 
uczniów w dwóch 
młodszych kategoriach 
w kategorii najmłodszej 
byli to: Milena Froo, 
Hubert Caban, Klaudia 
Krakowska z klasy I, 
przygotowani przez 
panią Małgorzatę 
Gałek, Sebastian 
Koncewicz, Wojtek 

Hermano-
wicz, Asia 
Stępniewska 
i Wiktoria 
Borzęcka z 
klasy II 
przygotowa
ni przez 
panią Annę 
Stępniewską, a w kategorii starszej 
Marta Stępniewska i Nina Smoleoska z 
klasy IV oraz Agnieszka Myślioska Alicja 
Podraza i Miłosz Smoleoski z klasy VI- 
przygotowani przez panią Krystynę 
Pisarską 
Nasi reprezentanci występowali jako 
pierwsi w swoich kategoriach 
wiekowych i szło im naprawdę bardzo 
dobrze. 
Po krótkiej przerwie na smaczny 
posiłek w salce parafialnej jury 
zaprosiło wszystkich do kościoła 

ponownie aby ogłosid werdykt. I tu 
wielka radośd Polana zdobyła aż trzy 
nagrody! 
Nasze czwartoklasistki Nina i Marta 
wróciły do domu z wyróżnieniem a 
Miłosz zajął 
II miejsce w kategorii wiekowej klasy 
IV-VI. Zostali oni nagrodzeni dyplomami 
oraz cennymi nagrodami książkowymi. 
Ich nauczycielka pani Krysia nie 
posiadała się z dumy! Poza tym 
zostaliśmy pochwaleni za elegancki 
strój czyli nasze mundurki galowe. 
Brawo i oby tak dalej! 

Tekst i foto 
Karolina Smoleoska 
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Policjanci w przedszkolu 
 

W dniu 6 października do przedszkola w Polanie 

zawitali policjanci (Dorota Krzywdzik i Roman 
Rusin) z pogadanką o bezpieczeostwie na drodze 
oraz filmem „Bezpieczna droga z radami 
SpongeBoba”. SpongeBob to bohater popularnej 

kreskówki- gąbka morska w kształcie gąbki do 
mycia naczyo. SpongeBob mieszka na dnie oceanu 
w miejscowości Bikini Dolne w domu z ananasa. 
Sympatyczna gąbka wiele czasu poświęca zabawie. 

Jego ulubione zabawy to puszczanie 
baniek i łowienie meduz. Jego 
pozytywne nastawienie do świata 
stwarza mu wielkie możliwości, 
które przeważnie wykorzystuje. 
Nadmiar wigoru nie zawsze podoba 
się otoczeniu, w którym akurat 
znajduje się SpongeBob – jest 
wesoły, ale również nierozgarnięty 
i raczej mało odpowiedzialny, nie 
zawsze zdaje sobie sprawę z tego, że 
naraża się innym. Mimo tych wad, 
znajduje również czas, aby na 
poważnie traktowad życie. 
Sympatyczny ludzik z gąbki posłużył 

policji jako środek do dotarcia do najmłodszych 
użytkowników naszych dróg. Na filmie uczy zasad 
bezpiecznego poruszania się po drodze i innych 
zasad bezpieczeostwa- przypomina o konieczności 
zapinania pasów w samochodzie jak również 
podróżowania w fotelikach przez dzieci. 
Policjanci byli mile zaskoczeni wiedzą naszych 
przedszkolaków- w zasadzie wszystko wiedzieli oni 
na temat zasad bezpieczeostwa na drodze i nie 
tylko. 
Prócz edukacyjnego filmu o SpongeBobie 
podarowali naszym milusioskim opaski 
odblaskowe na rękę a przedszkolaki odwdzięczyły 
się piękną kompozycją z suchych kwiatów. 

Tekst i foto 

Karolina Smoleoska 
Koordynator przedszkola 

 


