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BIULETYN INFORMACYJNY 
GRUPY PARTNERSKIEJ  

 

 
 
 
 
             Nr 12/2011   1/ 2012    (26)                   grudzień 2011 / styczeń 2012 

 
 
Zapraszamy do lektury kolejnego 
podwójnego numeru Biuletynu 
Informacyjnego Grupy Partnerskiej 
„Zielone Bieszczady”. Za oknem 
siarczyste mrozy a to sprzyja siedzeniu 
w cieple kominka i zastanawianiu się 
gdzie sięgnąć po fundusze dla naszej 
organizacji. Propozycji jest kilka, wobec 
tego kto jeszcze nie wybrał konkursu 
grantowego niech zapozna się z nimi i 
do dzieła!! 
 
 

Zespół Fundacji 

Bieszczadzkiej 
 

 

SPIS TREŚCI:    
1. Wydarzenia w GPZB: 

 Wakacyjna Szkoła Języka Angielskiego -2012 
 Projekt Twój każdy krok... zaprowadzi Cię do... zakończony. 
 Zakończyły się działania projektu „Klaps rujnuje- czułość buduje” 

2. Sami o sobie:  

 Kiermasz Świąteczny i „Wigilia w Rynku” 

3. Konkursy dotacyjne i szkolenia 

4. Ważne linki 
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Wydarzenia w GPZB: 

 
WAKACYJNA SZKOŁA   JĘZYKA ANGIELSKIEGO -2012 
 
Do końca lutego 2012 czekamy na zgłoszenie szkół i rodzin, które zechcą zorganizować  
w swojej miejscowości „WAKACYJNĄ  SZKOŁĘ   JĘZYKA ANGIELSKIEGO ”  
 
Od 2006r Fundacja Bieszczadzka koordynuje przyjazd w Bieszczady studentów z amerykańskiej 
organizacji Learning Enterprises, którzy jako wolontariusze uczą przez jeden wakacyjny miesiąc dzieci i 
młodzież języka angielskiego. Z oferty tej skorzystało dotąd 24 szkoły, niektóre jak Myczków i Hoczew 
wielokrotnie. W naszych szkołach uczyło do tej pory 23 wolontariuszy. Kolejni przyjadą już w lipcu. Co 
trzeba zrobić aby i w Waszej miejscowości dzieci i młodzież mogła skorzystać z takiej formy nauki i 
zabawy. Najważniejszą rzeczą jest znalezienie rodziny, która zechce przyjąć studenta. Zwykle zgłaszają 
się takie rodziny, w których są młodzi ludzie uczący się angielskiego a miesięczna opieka nad 
studentem, który nie zna naszego języka, jest  dla nich świetną okazją do nauki. Jak mamy  rodzinę to 
reszta jest już bardzo prosta. Lekcje najczęściej odbywają się w szkole 
( wystarczy jedna sala lekcyjna), choć mogą być też organizowane w bibliotece publicznej czy w  
świetlicy wiejskiej. Student pracuje minimum 3 godziny dziennie. Z lekcji mogą skorzystać dzieci ze 
szkoły podstawowej, młodzież z gimnazjum i szkół średnich, studenci i dorośli mieszkańcy wsi czy 
miasteczka. W tym roku zajęcia odbywać będą się od 2-go do 27 lipca. Informacji jak zorganizować 
wakacyjne lekcje języka angielskiego udziela koordynator Learning Interprises na Polskę południową, 
Lucyna Sobańska tel 13 469 7297 do godz. 15.00,  kom: 607 58 68 34 

Lucyna Sobańska 

 

 

JJJUUUŻŻŻ   WWWKKKRRRÓÓÓTTTCCCEEE   NNNOOOWWWAAA   

EEEDDDYYYCCCJJJAAA   „„„DDDZZZIIIAAAŁŁŁAAAJJJ   

LLLOOOKKKAAALLLNNNIIIEEE---222000111222   
 

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH 
PROSIMY O ŚLEDZIENIE  STRONY 

INTERNETOWEJ FUNDACJI 
BIESZCZADZKIEJ 
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Wydarzenia w GPZB: cd. 
 

 

Jeszcze 5 dni pozostało na 

przygotowanie wniosku do         

Programu Operacyjnego 

Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich (PO FIO) 

2012 r.! 

Minister Pracy i Polityki Społecznej 
zaprasza organizacje pozarządowe do 
udziału w otwartym konkursie ofert na 
najlepsze projekty dofinansowywane w 
2012 r. ze środków krajowego Programu 
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich (PO FIO). 

Składane projekty realizują cel główny PO 
FIO, jakim jest zwiększenie udziału 
organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów kościelnych i związków 
wyznaniowych prowadzących działalność 
pożytku publicznego w realizacji zadań 
publicznych, w ramach kształtowanych i 
prowadzonych na zasadach partnerstwa i 
pomocniczości polityk publicznych. 

Cel główny powinien zostać osiągnięty z 
uwzględnieniem horyzontalnych zasad PO 
FIO: partnerstwa, innowacyjności, 
zrównoważonego rozwoju i równości 
szans. 

1. Finansowane będą wyłącznie projekty 
mieszczące się w ramach statutowej 
działalności nieodpłatnej lub odpłatnej 
pożytku publicznego 

http://12all3.elettery.pl/lt.php?c=1783&m=1838&nl=321&s=4e7a614e334ba5598a55886c1b6c7673&lid=27702&l=-http--lp.portalngo.pl/eletter/ng/tresc/fundacje/--Q-SYS--E-399--A-SCID--E-l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl--A-NL--E-321--A-ML--E-1838--A-utm_source--E-321--A-utm_medium--E-email--A-utm_campaign--E-1838
http://12all3.elettery.pl/lt.php?c=1783&m=1838&nl=321&s=4e7a614e334ba5598a55886c1b6c7673&lid=27702&l=-http--lp.portalngo.pl/eletter/ng/tresc/fundacje/--Q-SYS--E-399--A-SCID--E-l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl--A-NL--E-321--A-ML--E-1838--A-utm_source--E-321--A-utm_medium--E-email--A-utm_campaign--E-1838
http://12all3.elettery.pl/lt.php?c=1783&m=1838&nl=321&s=4e7a614e334ba5598a55886c1b6c7673&lid=27702&l=-http--lp.portalngo.pl/eletter/ng/tresc/fundacje/--Q-SYS--E-399--A-SCID--E-l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl--A-NL--E-321--A-ML--E-1838--A-utm_source--E-321--A-utm_medium--E-email--A-utm_campaign--E-1838
http://12all3.elettery.pl/lt.php?c=1783&m=1838&nl=321&s=4e7a614e334ba5598a55886c1b6c7673&lid=27702&l=-http--lp.portalngo.pl/eletter/ng/tresc/fundacje/--Q-SYS--E-399--A-SCID--E-l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl--A-NL--E-321--A-ML--E-1838--A-utm_source--E-321--A-utm_medium--E-email--A-utm_campaign--E-1838
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Wydarzenia w GPZB: cd. 
 

 

2. Rodzaje zadań objętych 
dofinansowaniem. 

Uprawione podmioty mogą składać oferty o 
dofinansowanie zadań w ramach jednego z 
czterech Priorytetów: 

 I. Aktywni, świadomi obywatele, 
aktywne wspólnoty lokalne, 

 II. Sprawne organizacje pozarządowe w 
dobrym państwie, 

 III. Integracja i aktywizacja społeczna. 
Zabezpieczenie społeczne, 

 IV. Rozwój przedsiębiorczości 
społecznej, 

oraz komponentów wyodrębnionych w ramach 

tych Priorytetów. 

3. Maksymalny czas realizacji projektu:  

 Projekty realizowane w 2012 r., tzw. 
projekty "jednoroczne": od 1 czerwca 
2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 

 Projekty realizowane w latach 2012-
2013, tzw. projekty "dwuletnie": od 1 
czerwca 2012 r. do 30 września 2013 r. 

 W Komponencie Regionalnym 
realizowane są jedynie projekty 
"dwuletnie", w których czas realizacji 
zadania mieści się od 1 czerwca 2012 r. 
do 30 września 2013 r. 

 W Komponencie Wolontariatu 
Długoterminowego realizowane są 
jedynie projekty "dwuletnie", w 
których czas realizacji zadania mieści 
się od 1 czerwca 2012 r. do 30 
września 2013 r. 
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4. Uprawniony podmiot może złożyć 1 
ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. 
Konkurs obejmuje nabór ofert na cztery 
Priorytety oraz dwa komponenty: 
Komponent Regionalny i Komponent 
Wolontariatu Długoterminowego. 

5. Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać 
się Oferenci:  

 dla projektów "jednorocznych": od 10 
tys. zł. do 200 tys. zł (w przypadku 
projektów "jednorocznych", 
wnioskowanie o dotację mniejszą niż 
10 tys. zł lub większą niż 200 tys. zł 
spowoduje odrzucenie oferty ze 
względów formalnych bez możliwości 
odwołania), 

 dla projektów "dwuletnich": od 20 
tys. zł. do 200 tys. zł (minimalna 
dotacja w danym roku musi wynosić 
nie mniej niż 10 tys. zł), 

 dla projektów w Komponencie 
Regionalnym od 400 tys. zł do 500 
tys. zł. według podziału: 40% w roku 
2012 i 60% w roku 2013 (np. w 
przypadku dotacji 500000 zł: 200000 
zł w 2012 r. oraz 300000 zł w 2013 
r.), 

 dla projektów w Komponencie 
Wolontariat Długoterminowy do 500 
tys. zł. według podziału: 40% w roku 
2012 i 60% w 2013 (200 tys. w roku 
2012 i 300 tys. w roku 2013). 

 

Wydarzenia w GPZB: cd. 
Projekt Twój każdy krok... zaprowadzi Cię do... zakończony. 

W 2011r. we współpracy z Fundacją Bieszczadzką Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Bóbrce w 
Gminie Solina stworzyło projekt „Twój każdy krok... zaprowadzi Cię do...”. Podczas wspólnych spotkań 
z mieszkańcami Bóbrki zorientowaliśmy się, że wiedza większości społeczności lokalnej na temat 
obiektów przyrodniczych i historycznych w Bieszczadach jest nieuporządkowana. Ze względu na to, że 
Bóbrka jest miejscowością letniskową, odwiedzaną przez wielu turystów, którym mieszkańcy 
zapewniają miejsca noclegowe stwierdziliśmy, że potrzebna jest rzetelna informacja o tym, dlaczego 
warto tu przyjechać. Taką wiedzę powinni posiadać wszyscy mieszkańcy aby móc promować swój 
region. Ta wiedza powinna dotyczyć śladów historii jak również środowiska przyrodniczego. 
Chcieliśmy również, aby mieszkańcy i młodzież docenili walory naszego regionu i mogli się nimi 
cieszyć, aktywnie spędzając wolny czas, poznając nową formę ruchu – uprawiając nordic walking. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W trakcie projektu przeprowadzono zajęcia z fotografii w terenie, warsztaty dziennikarskie i 
komputerowe oraz konkurs krasomówczy dla uczniów Zespołu Szkół im. Józefa Blizińskiego w Bóbrce. 
Odbyła się wycieczka autokarowa na trasie Bóbrka, Polańczyk, Górzanka, Średnia Wieś, Baligród, 
Cisna, Majdan, Wola Michowa, Komańcza, Zagórz, Lesko, Bóbrka. Ponadto zorganizowaliśmy 
szkolenie nordic walking, podczas którego instruktor zapoznał uczestników z zasadami prawidłowego 
chodzenia z kijkami. Jako kontynuacja i utrwalenie poznanych reguł odbyło się jeszcze sześć pieszych 
wycieczek po okolicy Bóbrki i szlakiem wokół Jeziora Myczkowieckiego. 

http://12all3.elettery.pl/lt.php?c=1783&m=1838&nl=321&s=4e7a614e334ba5598a55886c1b6c7673&lid=27702&l=-http--lp.portalngo.pl/eletter/ng/tresc/fundacje/--Q-SYS--E-399--A-SCID--E-l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl--A-NL--E-321--A-ML--E-1838--A-utm_source--E-321--A-utm_medium--E-email--A-utm_campaign--E-1838
http://12all3.elettery.pl/lt.php?c=1783&m=1838&nl=321&s=4e7a614e334ba5598a55886c1b6c7673&lid=27702&l=-http--lp.portalngo.pl/eletter/ng/tresc/fundacje/--Q-SYS--E-399--A-SCID--E-l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl--A-NL--E-321--A-ML--E-1838--A-utm_source--E-321--A-utm_medium--E-email--A-utm_campaign--E-1838
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Wydarzenia w GPZB: cd. 
 

Efektem realizowanych działań są materiały informacyjne umieszczone w gablotach wiszących na 
budynku szkoły w Bóbrce oraz folder zawierający wiadomości o ciekawych miejscach. Wspólna praca 
podczas realizacji programu  przyniosła wiele zadowolenia i pozwoliła zintegrowac społeczność. W 
ramach działań zakupiono materiały potrzebne do zrealizowania projektu m.in.: gabloty informacyjne, 
antyramy, kije nordic walking, materiały i urządzenia, które ułatwią pracę w stowarzyszeniu i w szkole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.01.2012r. w budynku Świetlicy wiejskiej w Bóbrce świętowaliśmy  podsumowanie projektu  „Twój 
każdy krok... zaprowadzi Cię do...”, który okazał się kolejnym sukcesem naszej organizacji. Mieliśmy 
zaszczyt gościć w-ce dyrektora Fundacji Bieszczadzkiej panią Lucynę Sobańską, Starostę Powiatu 
Leskiego pana Marka Pańko z małżonką, Wójta Gminy Solina pana Zbigniewa Sawińskiego, 
przewodniczącego Rady Gminy Solina pana Artura Adamczyka z małżonką, księdza proboszcza Artura 
Manelskiego, członka Zarządu Powiatu pana Mieczysława Fedorowicza, prezesa Stowarzyszenia 
Przewodników „Karpaty” pana Stanisława Orłowskiego z małżonką, sołtysa wsi Bóbrka pana Jana 
Kusza, dyrektora Zespołu SzkóŁ  im. Józefa Blizińskiego w Bóbrce pana Godzisława Czerwińskiego, 
mieszkańców wsi Bóbrka i okolic, nauczycieli. 

. 

7. Termin składania ofert: od 13 

stycznia 2012 r. do 13 lutego 2012 r.  

8. Składanie ofert: 

W konkursie ogłoszonym w ramach PO 
FIO, należy złożyć ofertę w wersji 
elektronicznej wypełnioną w generatorze 
ofert oraz ofertę w wersji papierowej. Do 
wersji papierowej należy załączyć 
wymagane załączniki. Generator ofert jest 
dostępny na stronie internetowej 
http://www.pozytek.gov.pl/ lub 
www.crzl.gov.pl. Ofertę należy wypełnić w 
języku polskim i przesłać do 13 lutego 
2012 r. do godz.16:15. 

Jeden, podpisany egzemplarz oferty wraz z 
wymaganymi załącznikami (oferta 
powinna zostać trwale połączona z 
załącznikami) należy wysłać pocztą do dnia 
13 lutego 2012 r. na podany poniżej adres 
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich 
(decyduje data stempla pocztowego) lub 
złożyć osobiście w wymaganym terminie, 
za potwierdzeniem odbioru (w 
zapieczętowanej kopercie) w siedzibie 
CRZL. 

Oferty należy złożyć w siedzibie lub 
wysłać na adres Centrum Rozwoju 
Zasobów Ludzkich:Centrum Rozwoju 
Zasobów Ludzkich, ul. Kopernika 36/40, 
00-924 Warszawa, z dopiskiem: PO FIO 
2012 

http://12all3.elettery.pl/lt.php?c=1783&m=1838&nl=321&s=4e7a614e334ba5598a55886c1b6c7673&lid=27702&l=-http--lp.portalngo.pl/eletter/ng/tresc/fundacje/--Q-SYS--E-399--A-SCID--E-l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl--A-NL--E-321--A-ML--E-1838--A-utm_source--E-321--A-utm_medium--E-email--A-utm_campaign--E-1838
http://12all3.elettery.pl/lt.php?c=1783&m=1838&nl=321&s=4e7a614e334ba5598a55886c1b6c7673&lid=27702&l=-http--lp.portalngo.pl/eletter/ng/tresc/fundacje/--Q-SYS--E-399--A-SCID--E-l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl--A-NL--E-321--A-ML--E-1838--A-utm_source--E-321--A-utm_medium--E-email--A-utm_campaign--E-1838
http://www.pozytek.gov.pl/
http://www.crzl.gov.pl/
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Wydarzenia w GPZB: cd. 
 

W trakcie imprezy mogliśmy obejrzeć prezentację multimedialną z realizacji przedsięwzięć, występy 
uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bóbrce. Odbył się również finał konkursu krasomówczego. 
Ponieważ podsumowanie projektu wypadło w okresie karnawału spotkanie przerodziło się w 
spontaniczną biesiadę/zabawę. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
...Dokąd zaprowadził 
nas, nasz każdy krok...? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Tekst i zdjęcia : Lucyna Kuncewicz   Elżbieta Czerwińska 

 

 

. 

9. Terminy i kryteria stosowane przy 
ocenie ofert: 

Wszystkie złożone za pośrednictwem 
generatora we wskazanym terminie 
oferty zostaną ocenione formalnie. 
Następnie oferty zostaną poddane 
ocenie merytorycznej, zawierającej 
również elementy weryfikacji 
formalnej. 

12. Lista projektów przeznaczonych do 
dofinansowania zostanie ogłoszona 
przed dniem 1 czerwca 2012 r. 

13. Dodatkowe informacje znajdują się 
na stronie internetowej 

www.pozytek.gov.pl  
oraz 

www.crzl.gov.pl/. 
 
 

http://12all3.elettery.pl/lt.php?c=1783&m=1838&nl=321&s=4e7a614e334ba5598a55886c1b6c7673&lid=27702&l=-http--lp.portalngo.pl/eletter/ng/tresc/fundacje/--Q-SYS--E-399--A-SCID--E-l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl--A-NL--E-321--A-ML--E-1838--A-utm_source--E-321--A-utm_medium--E-email--A-utm_campaign--E-1838
http://12all3.elettery.pl/lt.php?c=1783&m=1838&nl=321&s=4e7a614e334ba5598a55886c1b6c7673&lid=27702&l=-http--lp.portalngo.pl/eletter/ng/tresc/fundacje/--Q-SYS--E-399--A-SCID--E-l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl--A-NL--E-321--A-ML--E-1838--A-utm_source--E-321--A-utm_medium--E-email--A-utm_campaign--E-1838
http://www.pozytek.gov.pl/
http://www.crzl.gov.pl/
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Wydarzenia w GPZB: cd. 
Zakończyły się działania projektu „Klaps rujnuje- czułość buduje” 
 
27 stycznia 2012 roku zakończyły się działania projektu „Klaps rujnuje- czułość buduje” realizowanego przez 
Stowarzyszenie  Bieszczadzka Przestrzeń Kulturowa ze środków  Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz funduszu 
Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady” utworzonego ze środków Gmin : Lutowiska, Olszanica, Ustrzyki Dolne, 
Zagórz, Solina. 
  Przed wejściem do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustrzykach Dolnych stanęły krzesła – 
symbole przemocy fizycznej i psychicznej wobec dzieci. Skórzane paski, bandaże poplamione czerwoną farbą i 
przyklejone do mebli wyzwiska były bardzo wymowne. Nikt ze zmierzających na wystawę „Nie tylko piec grzeje” 
nie przeszedł obok obojętnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W sali wystawowej czekali już uczniowie z kółka teatralnego Szkoły Podstawowej w Krościenku, którzy rozpoczęli 
wieczór wystawieniem „Małego Księcia” na podstawie przypowiastki filozoficznej A. de Saint Exuperego. Dorosłych 
przedstawiono jako ludzi zagubionych trudnych do zrozumienia. Mały Książę, którego zagrała Judyta Kulka 
rozsiewał wokół aurę spokoju i ufności a jego sylwetka plastycznie zlewała się z otoczeniem, szczególnie podczas 
pięknie zatańczonego Bolera M. Ravel’a.  
 

Podkarpacki Ośrodek Samorządu 
Terytorialnego zaprasza na bezpłatne 
szkolenie dla organizacji 
pozarządowych: "Zasady tworzenia i 
finansowania partnerstw publiczno-
pozarządowych", które odbędzie się 
24 lutego 2012 w Lesku. 

Podkarpacki Ośrodek Samorządu 
Terytorialnego w ramach "Systemowego 
Projektu Sieciowego Euroregionu 
Karpackiego" współfinansowanego ze 
Środków Unii Europejskiej z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej 
Rzeczpospolita Polska-Republika 
Słowacka 2007-2013 

zaprasza na bezpłatne szkolenie dla 
organizacji pozarządowych: "Zasady 
tworzenia i finansowania partnerstw 
publiczno-pozarządowych". 

Szkolenie odbędzie się 24.02.2012 - 
Lesko, Pensjonat "Zamek", ul. 
Piłsudskiego 7, w godz.: 9:30 - 16:30. 

Szczegółowy program szkolenia wraz 
z formularzem zgłoszeniowym 
dostępny na stronie: 

www.mistia.org.pl/pokaz_stron
e.php?s=605 

 

http://www.mistia.org.pl/pokaz_strone.php?s=605
http://www.mistia.org.pl/pokaz_strone.php?s=605
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Wydarzenia w GPZB: cd. 
 
Spektakl zakończył się dwoma piosenkami o smutnym wydźwięku. Dzieci zaśpiewały „Jedyne co mam to 
złudzenia, że mogę mieć własne pragnienia”…  
Przedstawienie  było ostatnim etapem warsztatów na temat praw dziecka. Uczęszczający na nie 
uczniowie zdobywali wiedzę na temat praw dziecka, sytuacji dzieci na całym świecie. Odbyło się też 
spotkanie poświęcone prawu do nauki, na którym uczniowie poznali techniki zapamiętywania, robienia 
notatek, motywacji do nauki. Nauczyć się jak się uczyć jest łatwo, ale tylko dzięki paru wskazówkom, 
które okazały się bardzo cenne.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugi cykl warsztatów w ramach projektu także miał swój finał w PiMBP. Ogłoszono wyniki konkursu 
fotograficznego i plastycznego pod trudnym hasłem „Nie tylko piec grzeje”. Uczestnicy obrazowali ciepło 
rodzinne lub jego brak. Prace były bardzo zróżnicowane i jury miało trudną pracę.  
 

"Równać Szanse 2012" 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 
ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy 
w ramach Programu "Równać Szanse 
2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności. 

Celem Programu jest wyrównywanie 
szans na dobry start w dorosłe życie 
młodzieży z terenów wiejskich i małych 
miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez 
podnoszenie ich kompetencji i rozwój 
umiejętności społecznych.    

W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym 
o dotacje do 40 000 zł na projekty 
trwające 15 miesięcy (realizowane 
pomiędzy 1 czerwca 2012 r. a 30 
listopada 2013 r.) mogą ubiegać się 
organizacje pozarządowe 
(zarejestrowane w formie stowarzyszeń i 
fundacji) z terenów wiejskich i małych 
miast (do 20 000 mieszkańców). 
Zapraszamy do zapoznania się ze 
szczegółowymi informacjami 
dotyczącymi konkursu i do składania 
wniosków. Prosimy również o przekazanie 

tej informacji w miarę możliwości wszystkich, 
którzy mogą być nią zainteresowani. 
Informacje o konkursie oraz dostęp do 
formularza aplikacyjnego znajdują się na 
stronie internetowej: 

www.rownacszanse.pl/ 
Termin składania wniosków upływa 22 lutego 
2012 roku. 

 

http://www.rownacszanse.pl/
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Wydarzenia w GPZB: cd. 
XX FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W UHERCACH MINERALNYCH 
 
Dnia 7 stycznia 2012r. (w przeddzień ogólnopolskiej akcji) o godz. 1500 w Wiejskim Domu Kultury odbył 
się już XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przed wejściem stali wolontariusze, którzy zbierali 
pieniądze do puszek i rozdawali nam czerwone serduszka, promujące całą akcję. Ludzie z chęcią wrzucali 
monety i papierowe banknoty, które miały pomóc przedwcześnie urodzonym dzieciom, a także ciężarnym 
matkom chorym na cukrzycę. Koordynator akcji charytatywnej J. Owsiak zamierza w tym roku kupić 
nowoczesne inkubatory i pompy insulinowe.  

Ruszyła IV edycji konkursu 

"Otwarta Szkoła". 

 
W konkursie mogą brać udział zespoły 
składające się z przedszkola/szkoły oraz 
organizacji pozarządowej,  
które w terminie od 1 września 2010 
roku do dnia 31 stycznia 2012 r. 
realizowały wspólny projekt. 
Projekty mogą być zgłaszane w czterech 
obszarach tematycznych:  
„Edukacja obywatelska”,  
„Włączanie rodziców w życie szkoły”,  
„Otwarte zarządzanie szkołą” oraz  
„Edukacja globalna i międzykulturowa”. 
 
 
Termin zgłoszeń upływa 30 marca 2012 
roku. 
 
 
Więcej informacji, inspiracje, dobre 
praktyki na stronie konkursu  
 
www.otwartaszkoła.org 
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Wydarzenia w GPZB: cd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od godz.1515 rozpoczęły się występy artystyczne. Na początku mogliśmy obejrzeć teatrzyk „My i Oni” w 
przedstawieniu pt. „Kosmatkowe perypetie”. Wszyscy z wielką uwagą patrzyli na scenę, gdzie młodzi 
aktorzy starali się jak najlepiej odegrać swoje role. Widzom tak bardzo się ono spodobało, że postanowili 
nagrodzić występujących owacjami na stojąco.  
Po miłym rozpoczęciu wystąpił zespół młodzieżowy z ZSP w Olszanicy. Zgromadzeni świetnie się bawili 
przy takich utworach jak: „Tańcz głupia tańcz”, „Whisky”. Zespół do występów przygotował pan Jurek 
Krup, nauczyciel muzyki. Następnie strażacy z OSP w Uhercach Mineralnych zorganizowali pokaz 
udzielania pierwszej pomocy. Byliśmy pod wielkim wrażeniem.Oczywiście nie mogło zabraknąć tez 
genialnego zespołu „ABSURD”. Zagrane i zaśpiewane piosenki zrobiły furorę. Nie chcieliśmy wypuścić 
dziewczyn, musiały bisować. Z kolei rozpoczęły się występy wokalne dwóch utalentowanych muzycznie 
uczennic z klasy I gimnazjum: Kingi Stasiowskiej i Lidii Skotnickiej. Zagrały one na gitarze klasycznej oraz 
elektrycznej kilka piosenek. Występy zakończył strażak pan Wiesław, który zadedykował swój repertuar 
strażakom. Całe wydarzenie zakończyła zabawa taneczna, którą poprowadził DJ Krzysiek Sypuła. 
Dodatkowe atrakcje imprezy to: Licytacja, Strefa twórcza dla dzieci, stoisko ratowników OSP Uherce, 
stoisko gastronomiczne. 8 stycznia br. podobnie jak w całej Polsce wolontariusze z ZSP w Uhercach 
Mineralnych pod opieką pani pedagog I. Fitkowskiej zbierali pieniądze do puszek pod kościołem 
parafialnym w naszej miejscowości. „Wirus dawania” zaraził niemal wszystkich. 
 Cieszymy się, że uczestniczyliśmy w tym tak ważnym wydarzeniu dla całego kraju „Serca dla serc” – to 
hasło przyświecało całej akcji. 
Zespół redakcyjny ZSP Uherce Mineralne  
  

 

Szanowni Państwo 

Są wśród Państwa rodzice dorastającej 
młodzieży i nauczyciele, zachęcam więc, 
aby zainteresować młodych ludzi 
Google Science Fair 2012.  

 Google Science Fair 2012 to konkurs dla 
młodych ludzi interesujących się nauką, 
“przyszłych wynalazców i naukowców” 
albo po prostu dociekliwych i 
innowacyjnych umysłów – w wieku od 
13 do 18 lat. Aby wziąć udział w Google 
Science Fair 2012, należy zgłosić projekt 
do 1 kwietnia (zadać pytanie i 
odpowiedzieć nie w postaci projektu). 
Więcej informacji na stronie konkursu:  

http://www.google.com/events/science
fair/index.html  

oraz w tym krótkim wideo:  

http://www.google.com/events/science
fair/enter.html.  

Na najlepszych uczestników czeka 
wycieczka na wyspy Galapagos, 
wyjątkowe stypendia czy oferty pracy 
w centrach naukowych (np. w CERN). 
W tym roku zgłoszenia przyjmowane są 
również w języku polskim! 

 

 

http://www.google.com/events/sciencefair/index.html
http://www.google.com/events/sciencefair/index.html
http://www.google.com/events/sciencefair/enter.html
http://www.google.com/events/sciencefair/enter.html
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Sami o sobie:  

 
Kiermasz Świąteczny i „Wigilia w Rynku” 
 Kolejny już Kiermasz Świąteczny połączony z  „Wigilią w Rynku” odbył się w niedzielę, 18 grudnia 2011 
na ustrzyckim rynku. Organizacją przedświątecznego spotkania producentów bieszczadzkiego produktu 
lokalnego oraz władz i mieszkańców Ustrzyk tradycyjnie już zajęły się: Fundacja Bieszczadzka oraz 
Bieszczadzkie Centrum Informacji i Promocji i Ustrzycki Dom Kultury. Po rozstawieniu namiotów i stołów 
bieszczadzcy artyści, rękodzielnicy i producenci mogli rozłożyć i zaprezentować  swoje produkty. 
Pojawiły się na nich różnorodne ozdoby choinkowe: bombki z papieru, tkanin, słomy, anioły 
bieszczadzkie, aniołki z masy solnej i z makaronu, piękne mini choinki, stroiki świąteczne , wszelkiego 
rodzaju miody i ciasta. Punktualnie o 14.00 Burmistrz Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne - Henryk Sułuja w 
towarzystwie przedstawiciela Fundacji Bieszczadzkiej-Lucyny Sobańskiej i Ustrzyckiego Domu Kultury-
Wojciecha Szotta, złożył przybyłym na rynek mieszkańcom świąteczne i noworoczne życzenia. Wigilijne 
potrawy w tym roku zaserwowały Panie z Kół Gospodyń z Bandrowa, Krościenka, Brelikowa i Jałowego. 
Każdy mógł spróbować różnego rodzaju potraw. Były pierogi z rozmaitym nadzieniem, gołąbki , kapusta 
z grochem, barszcz z uszkami, kutia, a także wiele innych swojskich smakołyków. Można było wybierać i 
smakować wedle własnego uznania. Można było też kolędować w towarzystwie zespołów: „Bieszczadzki 
Dom” i „Zamłynianki”. Uroku całości dodała piękna , słoneczna, zimowa aura. 
 
 

Ważne linki: 
 

 

 
www.wolontariatbieszczadzki.pl,  
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 Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne 

tel.: +48 (13) 469 72 97 

www.fundacja.bieszczady.pl 

 

 

 

 

 

http://www.wolontariatbieszczadzki.pl/
file:///D:/Moje%20Dokumenty/październik'10/www.ngo.pl
http://www.podkarpackie.ksow.pl/
http://www.nasze-bieszczady.pl/
http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/
http://www.barr-ustrzyki.pl/
http://www.pokl.wup-rzeszow.pl/
http://www.gotocarpatia.pl/
http://www.zielony/
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