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BIULETYN INFORMACYJNY 
GRUPY PARTNERSKIEJ  ZIELONE BIESZCZADY 

 

 
 
 
 
             Nr 7 / 2013   (42)                               sierpień  2013 

 

 

 
 

Zapraszamy do lektury sierpniowego 
numeru Biuletynu Informacyjnego 
Grupy Partnerskiej „Zielone 
Bieszczady”. 
Za nami wakacyjny czas atrakcyjnych 
różnotematycznych imprez 
plenerowych, cyklicznych jak VII już 
Dzień Żubra lub wynikających z 
realizacji projektów jak „Artystyczne 
lato” w Ustrzykach Dl. 
Zapraszamy też do nadsyłania 
materiałów o wydarzeniach, które 
dzieją się w Waszych organizacjach.  
 
 

Zespół Fundacji 

Bieszczadzkiej 
 

 

 

 

 

 

 

 
SPIS TREŚCI:  
 
   

1. Wydarzenia w GPZB: 

 Projekt pt.: „Z angielskim przez cały rok szkolny” w Leszczawie Dolnej 
 „Artystyczne Lato”  

 Quest:” Historia szemrana przez Hylaty” w Zatwarnicy  
 Ustrzycki Jarmark Turystyczny 
 Dzień  Żubra w Lutowiskach 

 

2. Konkursy dotacyjne i szkolenia 
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Wydarzenia w GPZB: 
 
Projekt pt.: „Z angielskim przez cały rok szkolny” w Leszczawie Dolnej 

Szkoła Podstawowa im. bł. Ks. Bronisława Markiewicza w Leszczawie Dolnej w roku szkolnym 
2012/2013 realizowała projekt pt.: „Z angielskim przez cały rok szkolny” w ramach programu ENGLISH 
TEACHING  realizowanego przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA ze środków Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Rozwoju. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W ciągu roku szkolnego począwszy od 1 września 2012r. w szkole odbywały się różnorodne 

działania mające w sobie komponent nauki języka angielskiego: uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w 
zajęciach koła zainteresowań z języka angielskiego , na których zapoznali się z kalendarzem ważnych 
wydarzeń i świąt świata anglojęzycznego, przygotowywali przedstawienia teatralne, brali udział w 
konkursach muzycznych; uczniowie klas młodszych I-III uczestniczyli w zajęciach językowo-plastycznych 
oraz tworzyli ścienną gazetkę tematyczną w języku angielskim, która była zarówno promocją projektu 
jak i pokazywała kolejne etapy realizacji projektu.  

W kalendarz naszego roku szkolnego wpisaliśmy takie wydarzenia jak: konkursy Christmas 
Cards, Easter Cards, Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim, Powiatowy 
Festiwal Piosenki Filmowej, Halloween Party, Muzyczne karaoke w Języku angielskim na I Dzień 
Wiosny, Przedstawienie w języku angielskim na Festyn Rodzinny w naszej szkole, Dzień Dziecka z 
angielskim dla maluchów. 

Konkursy dotacyjne i szkolenia 

 

 

 

 

RUSZA INWAZJA INICJATYW 

DLA MŁODZIEŻY 

Program „RÓWNAĆ SZANSE 

2013 - REGIONALNY 

KONKURS GRANTOWY” 

Polska Fundacja Dzieci i 
Młodzieży ogłasza kolejną 
edycję Regionalnego Konkursu 
Grantowego w ramach 
Programu „Równać Szanse 
2013”  Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności.  

Celem projektów realizowanych w 
ramach Programu jest wyrównywanie 
szans na dobry start w dorosłe życie 
młodzieży w wieku gimnazjalnym i 
ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z 
małych miejscowości, poprzez 
podnoszenie ich kompetencji i rozwój 
umiejętności społecznych. Chcemy aby 
młodzież realizująca projekty, poprzez 
aktywne działania, mogła rozwijać 
swoje pasje i zainteresowania.  
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Wydarzenia w GPZB: 
 
Projekt pt.: „Z angielskim przez cały rok szkolny” w Leszczawie Dolnej 

Naszą szkołę po raz drugi odwiedziła zaprzyjaźniona studentką ze Stanów Zjednoczonych. Z jej 
udziałem zorganizowaliśmy American Days. Dla obydwu stron było to ogromne przeżycie gdyż 
studentka przez cały lipiec 2010r.  prowadziła w naszej szkole zajęcia językowe. O ile ona nie zmieniła 
się prawie wcale o tyle dzieci wyrosły w ciągu tych 2 lat. Elisabeth zaakceptowała swoich małych 
przyjaciół z Polski na Facebook’u. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mamy nadzieję, że wyżej wymienione 

działania na stałe wejdą w kalendarz roku 
szkolnego SP w Leszczawie Dolnej a przyszły rok 
szkolny będzie tak samo lub jeszcze bardziej  
bogaty w język angielski. 

 
 

Autor tekstu i zdjęć: Katarzyna Łaski 

 
 
O dotacje do 7 000 zł na projekty 
minimum 6-miesięczne, rozpoczynające 
się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i 
trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2014 r. 
mogą ubiegać się organizacje 
pozarządowe, gminne domy kultury i 
gminne biblioteki oraz nieformalne grupy 
dorosłych, które chcą założyć organizację 
pozarządową, z terenów wiejskich i miast 
do 20 000 mieszkańców. 

 
Termin składania wniosków:                             

10 października 2013 r. 
 
Wszelkie informacje dotyczące 
Regionalnego Konkursu Grantowego 
znajdują się na stronie internetowej: 
www.rownacszanse.pl 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.rownacszanse.pl/
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Wydarzenia w GPZB: 
 
„Artystyczne Lato”  

Jest taki czas, jest takie miejsce, kiedy rozbudzone talenty Młodych Artystów mogą wyrazić siebie. Czas wakacji, 

beztroski, ale także - jak pokazał projekt „Artystyczne Lato” -  czas kreatywnej zabawy.  

W lipcu w Autorskiej Galerii 9 Zbigniewa Zamołojko w Ustrzykach Dolnych odbyły się pierwsze warsztaty 

plastyczne realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ustrzyki Dolne w ramach projektu „Działaj Lokalnie 

VIII”. W środy i soboty od godz. 10:00, przy Galerii 9 spotkać można było wesołą grupę artystów – plastyków. 

Młodzi (7-13 lat)i bardzo młodzi (3-5 lat) wizjonerzy wyrażali siebie poprzez malunki akwarelami, węglem czy 

przez malowanie twarzy. Tematem przewodnim warsztatów były „Bieszczady – cudowny świat, przyrody, 

zwierząt i ludzi”. Radości u uśmiechu było tyle, co uczestników, a powstałych prac o stokroć więcej. Zapału i 

inwencji twórczej może pozazdrościć maluchom niejeden plastyk! Wśród powstałych unikatowych dzieł, można 

znaleźć „Różowego kota”, „Ślady niedźwiedzia”, „Niebieską Teleśnicę” czy różnorakie pejzaże. 

 
 

 

I edycja 
międzynarodowego 
konkursu „Oxford Big 
Project”  

Do 30 września 2013 można 
składać propozycje projektów w 
pierwszej edycji 
międzynarodowego konkursu 
„Oxford Big Project”! celem 
konkursu jest sfinansowanie i 
wprowadzenie w życie 
pomysłów młodzieży w wieku 16 
– 25 lat włącznie, odznaczających 
się kreatywnością i 
oryginalnością 

 

 
 

 

 

 

 

javascript:pokazThumb('/wiadomosci.ngo.pl/public/filespublic/2013/20130731132412_OBP_Logo.jpg','')
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Wydarzenia w GPZB: 
Artystyczne lato c.d.. 
Ponieważ kreatywnie spędzonego czasu nigdy dość, po zakończonych warsztatach plastycznych, już w drugiej 

połowie wakacji dzieci mogły wziąć udział w spotkaniach z Panią Danielą Zborowską. W każdą niedzielę sierpnia 

p. Daniela czytała dzieciom bajki. Były to bajki niespotykanie, zaczarowane, czytane ze stuletniej księgi, m.in. 

bajki Leonarda Da Vinci, J. Tuwima, A. Mickiewicza. P. Daniela nie tylko czytała, ale także opowiadała i 

wyjaśniała trudne słówka. 

W sierpniu odbywały się również próby do spektaklu. Grupa młodych aktorów wcieli się w rolę strażaków, na 

podstawie bajki J. Brzechwy „Pali się!” i przy współudziale Straży Pożarnej powstanie sztuka w reżyserii p. 

Danieli Zborowskiej.  Premiera już we wrześniu!  

Uczestnikom warsztatów plastycznych i teatralnych serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że zobaczymy się 

już za rok!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor tekstu: Aleksandra Zoszczak 

Autor zdjęć: Kinga Zoszczak 

 

„Oxford Big Project” ma na celu 
sfinansowanie i wprowadzenie w życie 
pomysłów młodzieży w wieku 16 – 25 lat 
włącznie, odznaczających się 
kreatywnością i oryginalnością. 

Projekty mogą być przygotowane 
indywidualnie, jak również w 
kilkuosobowym zespole i mogą 
przynależeć do jednej z czterech 
kategorii: 

 Big Fun – zabawa i rozrywka, 
 Big Team – projekt w zespole, 
 Big Heart – cel charytatywny, 
 Big Out of the box – oryginalność. 

Zwycięska praca zostanie wyłoniona 

w głosowaniu online i nagrodzona 

kwotą 30 tys. euro na jej realizację. 

Termin zgłaszania prac: 30 września 

2013. 

Regulamin: 

http://www.oxfordbigproject.com/sites

/bigproject/files/uploads/Competition

Rules.pdf 

Formularz zgłoszeniowy: 

http://www.oxfordbigproject.com/pl/u

ser/register 

 
 

 

 

 

 

http://www.oxfordbigproject.com/sites/bigproject/files/uploads/CompetitionRules.pdf
http://www.oxfordbigproject.com/sites/bigproject/files/uploads/CompetitionRules.pdf
http://www.oxfordbigproject.com/sites/bigproject/files/uploads/CompetitionRules.pdf
http://www.oxfordbigproject.com/pl/user/register
http://www.oxfordbigproject.com/pl/user/register
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Wydarzenia w GPZB: 
Quest:” Historia szemrana przez Hylaty” w Zatwarnicy  
W pierwszy weekend sierpnia 2013 r. Kiermaszowi Bojkowskiemu w Zatwarnicy towarzyszył quest "Historia 
szemrana przez Hylaty". Narracja jednego z zatwarnickich potoków - Hylatego poprowadziła uczestników 
zabawy wzdłuż swojego koryta.  Strażnikiem pierwszej wskazówki był najmłodszy wolontariusz Fundacji 
Bieszczadzkiej - Ziemowit  Jarecki. Questowicze krok po kroku odkrywali historię wsi, w której przed wojną 
tętniło życie, młyny wodne nieustannie czerpały wodę, w tartakach przetwarzano drzewo a w cerkwi brzmiał 
śpiew... Była to szczególna lekcja dla młodzieży, która zaangażowała całą swoją energię, żeby skompletować 
litery hasła ukryte w rymowanym tekście. Nie było to łatwe biorąc pod uwagę długość trasy - ok. 7 km. w ponad 
trzydziestostopniowym upale... Skarb czekał na wszystkich, którzy dotarli do celu. Nagrody ufundowała „ 
Pracownia Na Dwie Ręce” z Zatwarnicy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor tekstu : Jola Jarecka 
Autor zdjęć: Bogdan Pyzocha 

Niewidomi na 

tandemach 

Powstaje baza pomagająca 

niewidomym znaleźć wolontariuszy 

do kierowania tandemami (oraz - w 

razie potrzeby - także tandemy do 

wspólnych jazd). 

Bardzo proszę zainteresowanych 

niewidomych oraz wolontariuszy o 

rejestrowanie się na stronie 

http://www.niewidominatandemach.gt

.pl/, a wszystkich o pomoc w 

rozpowszechnieniu tej informacji. 

Idea stworzenia bazy powstała latem 

2013, podczas Tandemowej Wyprawy 

Niewidomych od źródeł Wisły do 

ujścia: 

http://www.niewidominatandemach.gt

.pl/wyprawa2013.htm 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.niewidominatandemach.gt.pl/
http://www.niewidominatandemach.gt.pl/
http://www.niewidominatandemach.gt.pl/wyprawa2013.htm
http://www.niewidominatandemach.gt.pl/wyprawa2013.htm
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Dzień  Żubra w Lutowiskach 

 

 

 

 

Dzień Żubra” to impreza kulturalno-edukacyjna organizowana w Lutowiskach w ramach działania projektu 

„Tropem Karpackich Żubrów”. Projekt tworzony jest w partnerstwie z Nadleśnictwem Stuposiany, Gminnym 

Ośrodkiem Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji 

Podkarpacia „Pro Carpathia” oraz partnera ze Słowacji Čemerica Stakčín   „Dzień Żubra” to świetna okazja na 

spotkanie w jednym miejscu „pasjonatów” przyrody Bieszczadzkiej i nie tylko. Również jest to okazja, aby 

dowiedzieć się jak najwięcej na temat Żubrów oraz ochrony przyrody w Bieszczadach.  
Organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji zarówno dla turystów jak i mieszkańców Lutowisk. Już od samego 

rana towarzyszyły wszystkim przybyłym gościom sportowe emocje, podczas Zawodów Drwali. Zawodnicy 

prezentowali swoje umiejętności, między innymi w ścince słupów, przygotowaniem pilarki do pracy czy 

okrzesywaniem ściętej kłody 

 
 
 

 

 
 
Przygotowano  specjalną ofertę 
nowoczesnych, w pełni zregenerowanych 
komputerów i laptopów z bezpłatnym, 
legalnym oprogramowaniem. 
Są to urządzenia, które nadają się do 
wszelkich prac biurowych, zastosowań 
multimedialnych oraz surfowania w 
Internecie. 
 
Program Przyjazne IT pozwala na znaczne 
zmniejszenie budżetu organizacji 
wymaganego na technologie i umożliwia 
wykorzystanie tych pieniędzy w 
działalności statutowej organizacji. 

 
Pełna oferta Programów „Komputery dla 
Instytutów, Bibliotek, OPP i Muzeów” jest 

dostępna na stronie 
www.przyjazneit.pl  w zakładce 

„Rozwiązania przyjazne IT”. 

 
 

 

 

 

 

http://www.przyjazneit.pl/
http://www.przyjazneit.pl/rozwiazania_przyjazneit.html
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Wydarzenia w GPZB: 

Dzień  Żubra w Lutowiskach c.d… 

Rywalizowali też między sobą strzelcy w ramach konkursów strzeleckich. Również znalazło się coś dla 
miłośników logicznego myślenia, czyli zawody szachowe o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Lutowiska . 
Odbyły się pokazy psów myśliwskich. Ważnym punktem obchodów Dnia Żubra były  prelekcje dotyczące 
ochronie karpackich Żubrów: „Karpacki rok Żubra”, „ Z dziejów leśnictwa w Bieszczadach”. Tego dnia nie brakło 
również stoisk tradycyjnych miejscowych przysmaków, ale największym zainteresowaniem cieszyło się Stoisko 
Stowarzyszenia Miłośników Żubrów, gdzie każdy mógł nabyć pamiątkę związana z Żubrami oraz wsiąść udział w 
quizach i licznych konkursach. 
 

 

Konkurs „Pamiątka z 

podkarpackiego”     

 
 

Rękodzielnicy, artyści, 

pasjonaci kultury i tradycji! 

Połączmy siły i promujmy nasz 

region! 
 

Podkarpacka Regionalna Organizacja 

Turystyczna serdecznie zaprasza do 

udziału w nowym konkursie, który 

będzie inspiracją do różnorodnego 

spojrzenia na przedmioty, pamiątki, 

gadżety nawiązujące do tradycji 

Podkarpacia. 

Poszukujemy nowych, 

niesztampowych projektów 

pamiątkarskich promujących 

województwo podkarpackie, zarówno 

tych bezpośrednio nawiązujących do 

tradycji kulturowej regionu, jak 

i nowoczesnych inspiracji 

wyróżniających nas w natłoku działań 

promocyjnych. Pamiątką może być 

artystyczne dzieło jak również 

nowoczesny gadżet z lokalnym 

motywem. 
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Dzień  Żubra w Lutowiskach c.d.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W Dzień Żubra, jak co roku odbyło się wręczenie statuetek „Bieszczadzkiego Żubra 2012”, osobom zasłużonym 

dla ochrony przyrody w regionie. Nie zabrakło również występu Kapeli Regionalnej „Berdo” z Ustrzyk Dolnych, 

zespołu „Widmo” oraz zespołu „Wołosatki”, a całą imprezę zakończyła zabawa taneczna przy zespole „ 

Alltrack”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor tekstu: Katarzyna Gromala 
Fot: Jagoda Szpojnarowicz, Marek Sokół 

 
Zachęcamy do twórczego podejścia do 

dziedzictwa kulturowego, zgodnego z 

aktualnymi trendami i tendencjami 

wzornictwa i sztuki użytkowej. 

Pamiątka powinna łączyć w sobie 

tradycyjne elementy i wzory 

podkarpackiego dorobku kultury ze 

współczesną formą. 

Na zwycięzców czekają nagrody 

pieniężne oraz możliwość szerokiej 

promocji i dystrybucji 

zaproponowanych w konkursie 

pamiątek. 

Regulamin konkursu oraz karty 

zgłoszenia do pobrania na 

www.podkarpackie.travel oraz w 

biurze PROT (ul. Grunwaldzka 2, 

Rzeszów).  

 
Zadanie dofinansowane z Budżetu 

Województwa Podkarpackiego 

 
 

 

 

 
 

 

http://www.podkarpackie.travel/
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Ustrzycki Jarmark Turystyczny 

 
15 sierpnia 2013 r. mieszkańcy Bieszczadów oraz turyści przebywający w naszym regionie spotkali się na 
Ustrzyckim Jarmarku Turystycznym . Ta niezwykle potrzebna impreza odbyła się na ustrzyckim rynku a jej 
głównym organizatorem było Bieszczadzkie Centrum Informacji i Promocji zaś  współorganizatorami : 
Stowarzyszenie „Stolica Bieszczad w Ustrzykach Dolnych”, UDK, PCK.LGD „Zielone Bieszczady”. Na 
zwiedzających targi czekały stoiska promujące nasz region i poszczególne atrakcje turystyczne. Lokalni artyści i 
rękodzielnicy prezentowali swoje wyroby a Panie z Kół Gospodyń Wiejskich częstowały regionalnymi daniami. 
Dla dzieci przygotowano konkursy i zabawy.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Targi uatrakcyjniały warsztaty regionalne a wśród nich:  pokaz garncarstwa Cerpe Diem, Zbigniewa 
Przytulskiego, warsztaty wyklejania na szkle w wykonaniu świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Radośc” oraz  
pokaz fujarkarstwa i gry na instrumentach Kapeli Maliszów. Wielskim zainteresowaniem cieszył się Pokaz 
Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w wykonaniu ustrzyckich ratowników medycznych. 

Rozpoczynamy poszukiwania 
Społecznika Roku 2013 
tygodnika Newsweek Polska  
Znasz osoby, które aktywnie i 
skutecznie działają na rzecz innych, na 
rzecz zmian w społeczności lokalnej lub 
środowisku? Zgłoś je do piątej edycji 
konkursu o tytuł Społecznika Roku 
tygodnika Newsweek Polska! 
Zgłoszenia będą przyjmowane od 26 
sierpnia do 22 września 2013 r. 
 
 Konkurs o tytuł „Społecznika Roku” 
tygodnika Newsweek Polska ma na celu 
pokazywanie aktywności osób i 
stojących za nimi organizacji w 
zmaganiu się z różnymi społecznymi 
problemami, nagłaśnianie przykładów 
obywatelskich postaw i brania spraw 
we własne ręce, bez oglądania się na 
pomoc instytucjonalną. Konkurs 
adresowany jest do osób działających 
na rzecz dobra wspólnego w 
organizacjach pozarządowych, grupach 
nieformalnych przy organizacjach 
pozarządowych oraz w placówkach 
samorządu lokalnego. Konkurs jest 
kontynuacją idei podjętej przez 
Fundację "Pomoc Społeczna SOS" w 
1997 roku. Zapoczątkował ją Jacek 
Kuroń, w odpowiedzi na prośbę 
Wisławy Szymborskiej o pomoc w 
podzieleniu się ze społeczeństwem 
pieniędzmi z literackiej Nagrody Nobla 
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Wydarzenia w GPZB: 
Ustrzycki Jarmark Turystyczny c.d.. 
Częścią targów był Rodzinny Rajd po szlakach spacerowych dookoła Ustrzyk Dolnych przygotowany przez 
Stowarzyszenie Stolica Bieszczad w Ustrzykach Dolnych w ramach realizowanego projektu „Zostań odkrywcą 
ustrzyckich szlaków spacerowych !”. Projekt  finansowany jest ze środków programu „Działaj Lokalnie VIII-
2013”. Targom towarzyszył też wernisażu Ikon Jadwigi Denisiuk  zorganizowany w  Barze-Kawiarni „Piwniczka. 
Nastroju dodawały występy zespołów z „WATRĄ ” w roli muzycznej gwiazdy kiermaszu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         Autor tekstu i zdjęć: Grzegorz Mokrzycki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kandydatów do tytułu Społecznika 
Roku tygodnika „Newsweek Polska” 
mogą zgłaszać: organizacje 
pozarządowe, instytucje, członkowie 
Kapituły Konkursu oraz osoby fizyczne 
(pod warunkiem podania 
organizacji/instytucji mogącej udzielić 
referencji).  
Wniosek zgłoszeniowy wraz z 
regulaminem jest do pobrania na 
stronie internetowej Akademii Rozwoju 
Filantropii www.filantropia.org.pl jak 
również na stronie 
www.spolecznikroku.newsweek.pl. 
Wnioski z nominacjami można 
przesyłać do 22.09.2013 r. (włącznie) 
na adres 
spolecznikroku@filantropia.org.pl. 
 

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,   

Fundacja Bieszczadzka  
ul Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne  
tel.: +48 (13) 469 72 97  
www.fundacja.bieszczady.pl 
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