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III nabór wniosków o
dotacje w ramach projektu
Alpy Karpatom

Wydarzenia w GPZB:

Ekologiczny dzień w Osławicy
“Najzdrowsza żywność jest nielegalna” - alarmują organizatorzy akcji “Bezpośrednio od polskiego
rolnika”. 19 września w Osławicy (gmina Komańcza) zorganizowano dzień otwarty w ekologicznym
gospodarstwie.Na akcję przybyło ponad setkę gości. Wśród prelegentów była prof. dr hab. inż. Maria
Ruda z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Marek Silarski prezes Stowarzyszenia
Rolników „OSTOJA”, Bogdan Pyzocha, prezes Fundacji Bieszczadzkiej, Włodzimierz Milasz, rolnik i
społecznik z Wisłoka Wielkiego, Tadeusz Rolnik, rolnik i społecznik z Niebieszczan, Mikołaj Dal, syn
gospodarzy.
W całej Polsce organizowane są "Dni otwarte" w ramach akcji "Bezpośrednio od polskiego rolnika".
Podczas "Dni otwartych" możemy z bliska poznać produkcję ekologicznej żywności i zapoznać się z
problemami i celami rolników. Na Podkarpaciu Dzień Otwarty odbył się w Gospodarstwie Rolnym
OHANADAL u Jolanty i Waldemara Dal w Osławicy.
Na miejscu można było zapoznać się z gospodarstwem ekologicznym i produkcją kozich serów.
Wystawcy z różnych części Podkarpacia prezentowali swoje produkty: miody, chleb, masło, sery.
Zwiedzający mogli orzeźwić się świeżymi sokami wyciskanymi na miejscu.
- Jesteśmy rolnikami z wyboru. Posiadamy certyfikat gospodarstwa ekologicznego. Hodujemy krowy,
kozy, króliki, kury, kaczki, gęsi. Uprawiamy przydomowy ogródek i ogród. W 100% jesteśmy
samowystarczalni pod względem nabiału i mięsa. W zapasy owoców i warzyw zaopatrujemy się u
innych rolników. Robimy sery dojrzewające krowie i kozie, zsiadłe mleka, masło, twarogi, soki, konfitury,
dżemy, susze owocowe. Nasze sery kozie bieszczadzkie dojrzewające, są produktem tradycyjnym
wpisanym na listę MR. Stosujemy odnawialne źródła energii: ciepłą wodę, prąd otrzymujemy ze słońca mówi Jolanta Dal, organizatorka Dnia Otwartego - Prowadzimy warsztaty serowarskie, z pieczenia
chleba, ekologii, bioróżnorodności, samowystarczalności. Kierunek naszego działania sprawił, że
prowadzimy również gospodarstwo edukacyjne - dodaje Jolanta Dal.
Wśród prelegentów na Dniu Otwartym wystąpiła prof. dr hab. inż. Maria Ruda z Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Krośnie z prezentacją “Produkty regionalne. Aspekty zdrowotne i społeczne“.
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Rozpoczął się III nabór wniosków o
dotacje w ramach projektu „ALPY
KARPATOM – program na rzecz
uwolnienia potencjału
ekonomicznego górskich obszarów
Podkarpacia poprzez transfer
praktyk szwajcarskich”.
Projekt ,,Alpy Karpatom”
realizowany przez Fundację
Karpacką – Polska, jest
współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej.
Wnioski przyjmowane są w
terminie do 10 listopada 2015 r. w
biurze Operatora Dotacji – Fundacja
Karpacka – Polska, ul. Rynek 7, 38500 Sanok.
Dodacje skierowane są do mikro i
małych przedsiębiorstw
spełniających wymogi określone w
szczegółowym opisie celów projektu
Alpy Karpatom położone na
obszarze wdrażania projektu:
 powiat sanocki – gminy: Zagórz,
Sanok, Besko, Tyrawa Wołoska,
Zarszyn;

Wydarzenia w GPZB:


Ekologiczny dzień w Osławicy cd..
Liczne przytaczane przez prof. Marię Rudą fakty pochodziły między innymi z badań prowadzonych
przez studentów krośnieńskiej uczelni, a nawet z gospodarstw prowadzonych przez absolwentów
PWSZ w Krośnie. Prof. Maria Ruda wskazywała na walory zdrowotne i smakowe ekologicznej żywności.
Podkreślała, że dużo zależy od postaw konsumentów, a te można kształtować.
Rolnicy podkreślali, że należy odróżniać wyraźnie rolników-producentów, od “obszarników”, którzy po
prostu korzystają z dopłat bezpośrednich jedynie kosząc trawę. Z tego powodu duża część ziemi rolnej
jest niezagospodarowana.
Podczas dnia otwartego wiele uwagi poświęcano właśnie zdrowemu i różnorodnemu żywieniu. Jolanta
Miklar, prowadząca gospodarstwo ekologiczne w powiecie jasielskim z wykształcenia jest farmaceutką,
prowadziła aptekę, jednak na własnej skórze przekonała się, że najważniejsze dla zdrowia jest właściwe
żywienie. Jednym z głównych tematów była współpraca mieszkańców miasta i wsi. Apelowano, by
mieszkańcy miast zaopatrywali się u okolicznych rolników. Przykładowo w Krośnie produkty wprost od
rolnika nadal można kupować na naszej “targowicy”.
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powiat krośnieński – gminy: Dukla,
Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Jedlicze,
Rymanów, Chorkówka, Korczyna,
Krościenko
Wyżne,
Miejsce
Piastowe, Wojaszówka;
powiat leski – gminy: Lesko,
Baligród, Cisna, Olszanica, Solina;
powiat bieszczadzki – gminy:
Ustrzyki Dolne, Czarna, Lutowiska
powiat miasta Krosna – gmina;
Krosno.
Poniżej link do strony, gdzie
zamieszczona jest szczegółowa
informacja oraz dokumenty do
pobrania.
http://www.alpykarpatom.pl/inform
acje-prasowe/dotacje-dlaprzedsibiorcow-308.html

Wydarzenia w GPZB:

Ekologiczny dzień w Osławicy cd..
Jednym z głównych tematów była współpraca mieszkańców miasta i wsi. Apelowano, by mieszkańcy
miast zaopatrywali się u okolicznych rolników. Przykładowo w Krośnie produkty wprost od rolnika
nadal można kupować na “targowicy”.
Ważnym tematem była też bezpośrednia sprzedaż produktów przez rolników. - To jest sprawa
nagłaśniana przez rolników w całej Polsce - mówi Jolanta Dal - Od 1 stycznia ma obowiązywać nowa
ustawa o podatku dochodowym, która dotyczy też “sprzedaży bezpośredniej”. To ma niby być genialne
rozwiązanie dla rolników. Otóż nie. Wady tej ustawy są ogromne. Ja uważam, że jest to wyrachowanie.
Ustawa dotyczy tylko kwestii podatkowych, a niewiadomą są wymagania weterynaryjno-sanitarne.
Jest końcówka września, ustawa ma obowiązywać od stycznia, a rozporządzeń nie ma - dodaje Jolanta
Dal. Przy tym zwróciła uwagę, ze rolnik wedle nowej ustawy będzie mógł sprzedawać swoje produkty
tylko w gospodarstwie i na targowiskach “niezadaszonych”. - To ma bardzo wielkie znaczenie, bo rolnik,
który produkuje najzdrowszą żywność nie będzie mógł jej sprzedawać w innych miejscach, np. do szkół,
barów. Najlepsza żywność pozostanie trudno dostępna. Zamyka się do niej drogę –
Jolanta Dal zwraca też uwagę na bardzo wysoki
limit kwoty, do której rolnik będzie mógł
sprzedawać produkty na mocy tej ustawy.
Podkreśliła, że metodami tradycyjnymi nie da
się wyprodukować i sprzedać produktów na tak
duża skalę. Zaznaczyła, że na tym korzystać
będą zapewne spekulanci. - To nie jest ustawa
dla prawdziwych rolników - producentów dodała też, ze każdy Polak powinien zadać sobie
pytanie: “Czy to jest ustawa, która zapewnia
nam bezpieczeństwo żywieniowe?”
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Narodowe Centrum Kultury
ogłosiło nabór wniosków
do programu dotacyjnego
"Ojczysty – dodaj
do ulubionych".
CEL
Celem strategicznym programu jest
kształtowanie twórczych,
odpowiedzialnych i świadomych
postaw wobec języka polskiego,
budowanie kompetencji językowych,
doskonalenie umiejętności
posługiwania się językiem ojczystym
poprzez realizację projektów
popularyzujących wiedzę o języku.
O dofinansowanie w ramach
programu mogą ubiegać się:
1)
samorządowe instytucje kultury (z
wyłączeniem instytucji
współprowadzonych wpisanych w
rejestrze instytucji kultury, dla których
organizatorem jest Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego oraz
instytucji współprowadzonych
wpisanych
w rejestrze organizatorów
samorządowych)
2)
organizacje pozarządowe

Wydarzenia w GPZB:

W ramach programu można ubiegać
się o dofinansowanie realizacji
projektów poprzez pokrycie części
kosztów realizacji zadań takich, jak:
1)
projekty edukacyjno-animacyjne
oparte na interakcji i współdziałaniu,
w tym m.in. warsztaty, zabawy, gry;
2)
projekty popularyzujące wiedzę o
języku, w tym m.in. wystawy,
festiwale, konkursy tematyczne,
konferencje, audycje radiowe i
telewizyjne, kampanie i akcje
społeczne, publikacje edukacyjne;
3)
tworzenie stron i portali
internetowych promujących język,
popularyzujących wiedzę o języku
polskim, zawierających treści
kształtujące kompetencje językowe i
komunikacyjne.
Termin rozpoczęcia i zakończenia
realizacji zadania
określa się od 18 stycznia 2016 do 15
listopada 2016 roku.

Ekologiczny dzień w Osławicy cd..
W trakcie Dnia Otwartego w gospodarstwie
ekologicznym dodatkową atrakcją były pokazy
umiejętności psów ratowniczych prezentowane
przez Stowarzyszenie “Storat”. Jest to
stowarzyszenie osób cywilnych wykorzystujących
umiejętności swoich psów w ratownictwie.
Członkowie Storat są wolontariuszami, a ich psy to
domowe pupile. Przechodzą jednak specjalistyczne
szkolenie, a w razie potrzeby pomagają służbom
ratowniczym w poszukiwaniu zaginionych osób.
Autor tekstu i zdjęć: Jolanta Dal

Jeden wnioskodawca może złożyć
jeden wniosek w programie.

Projekt „Zachować historię Krainy Lipeckiej” zakończony !
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami –Oddział Bieszczadzki realizowało w ramach programu Działaj
Lokalnie IX- 2015 projekt „Zachować historię Krainy Lipeckiej”
Celem projektu była inwentaryzacja architektoniczna i historyczna starej zabudowy drewnianej wsi
Bystre i Michniowiec.
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Nabór wniosków odbywa się przez
system EBOI..
Nabór wniosków trwa do 16 listopada
2015 roku.

Wydarzenia w GPZB:

Projekt „Zachować historię Krainy Lipeckiej” zakończony ! cd…
Sporządzona dokumentacja ma posłużyć do rewitalizacji krajobrazu kulturowego i historycznego wsi.
W dalszym etapie powinna doprowadzić do wykreowania lokalnego produktu na bazie zasobów
kulturowych, dającego możliwości rozwoju eko - turystyki. W ramach projektu grupa 8 architektów woluntariuszy, przeprowadziła inwentaryzację architektoniczną i historyczną zabudowy miejscowości
Bystre i Michniowiec. Prace w postaci projektów architektonicznych i makiet oraz ustalonych
koncepcji zostały zaprezentowane na specjalnej wystawie tematycznej zorganizowanej w obiekcie
cerkwi w Bystrem. Wystawa czynna była w miesiącach lipiec i sierpień 2015 r.
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Regionalny Konkurs
Grantowy Programu
„Równać Szanse 2015"
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy
w ramach Programu "Równać Szanse
2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności. Program skierowany jest do
organizacji pozarządowych, gminnych
domów kultury, bibliotek gminnych
oraz nieformalnych grup dorosłych z
miejscowości do 20 000 mieszkańców.
Termin rejestracji wniosków: do 5
listopada 2015 r. do godz. 12.00.
Celem konkursu jest wsparcie
projektów, których celem ma być
rozwój u młodych ludzi (w wieku 1319 lat, z miejscowości do 20 000
mieszkańców) umiejętności
społecznych przydatnych zarówno w
ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
O dotacje do 8 500 zł na projekty
minimum 6-miesięczne,
rozpoczynające się nie wcześniej niż 1
lutego 2016 r. i trwające nie dłużej
niż do 31 sierpnia 2016 r. mogą
ubiegać się organizacje pozarządowe,
gminne domy kultury i gminne
biblioteki oraz nieformalne grupy
dorosłych z terenów wiejskich i miast
do 20 000 mieszkańców.

Wydarzenia w GPZB:

Termin składania wniosków upływa 5
listopada 2015 roku, do godziny
12.00.

Projekt „Zachować historię Krainy Lipeckiej” zakończony ! cd…

Link do logowania się w panelu
wnioskodawcy:
http://rownacszanse.pl/system/
W Programie „Równać Szanse”
chodzi o wyrównanie szans młodych
ludzi (w wieku 13-19 lat z
miejscowości do 20 tys.
mieszkańców) na dobry start w
dorosłe życie. Dzięki zdobytym w
projekcie umiejętnościom młody
człowiek z małej miejscowości nauczy
się samodzielnie i świadomie osiągać
wyznaczane przez siebie cele,
planować swoją przyszłość, wspólnie z
innymi młodymi działać. Wszyscy,
którzy będą towarzyszyli mu w tej
drodze zyskają wiarygodność w
oczach swojego otoczenia i wsparcie
w kolejnych wspólnych działaniach.

Przy okazji wystawy opracowany został i wydany
folder informacyjny o historii tych miejscowości i
działaniach zrealizowanych w trakcie projektu.
Folder wydano w nakładzie 1000 sztuk. Wystawę
obejrzało ok. 2000 ludzi, mieszkańców obydwu
miejscowości oraz turystów. Wystawą i jej
założeniami zainteresowały się szczególnie władze
lokalne deklarując chęć współpracy i pomocy w
trakcie dalszych działań. Przeprowadzono
inwentaryzację 15 obiektów historycznych.

Zaproście młodych ludzi do
wspólnego przygotowania projektu,
który pozwoli im lepiej poznać siebie i
swoje środowisko! Odkryć samych
siebie i swoje możliwości! Poznać
ludzi, organizacje i instytucje, które
gotowe są wspólnie z młodymi
zmieniać ich świat! wiecej informacji
na www.rownacszanse.pl

Autor tekstu: Bogdan Augustyn
Autor zdjęć: Andrzej Szczerbicki
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Wydarzenia w GPZB:

Echa pewnej wycieczki na Kremenaros .
W dniu 3 października Stowarzyszenie Przy Granicy zorganizowało dla mieszkańców przygranicznych
miejscowości gminy Komańcza jednodniową wycieczkę na Kremenaros. Wyprawa była kolejnym
działaniem realizowanym przez nasze stowarzyszenie w ramach projektu Spotkania Na Granicy DL IX
edycji. Pogoda była wymarzona. Każdy kto podjął się trudu cel osiągnął. Uczestnicy wycieczki byli w
każdym wieku. Najstarszy to sześćdziesięcio kilkulatek. Po kilku dniach jak zapytałam go, czy już
odpoczął po wyprawie, odpowiedział mi tak : „Po tej górze śmierci? Tak. Ale było warto, było pięknie.”
A oto jak nasi młodzi mieszkańcy i uczestnicy tej wyprawy opisują swoje przeżycia związane ze
zdobywaniem Kremenaros:
„Droga Redakcjo , wycieczka na Małą Rawkę,
Dużą Rawkę i Kremenaros bardzo mi się podobała.
Warto było podjąć ten trud, żeby zwiedzić Bieszczadzki
Park Narodowy i zobaczyć przecudne widoki.
Wchodzenie na Małą Rawkę było trudne, ale miało też
swoje pozytywne strony, np. mogliśmy posłuchać
muzyki którą Pan gitarzysta grał nam na każdym
wypoczynku. Słuchaliśmy również wspaniałych
opowieści Pana przewodnika o leśnych zwierzętach. A
na szlaku spotkaliśmy żywy okaz kotożbika, który mnie
strasznie wystraszył. Na Małej Rawce był lasek
jarzębinowy, który widziałam pierwszy raz w życiu.
Przy zdobywaniu szczytów czułam ogromną radość,
a jak patrzyłam w dal mogłam zobaczyć piękne lasy
i inne góry. Po wyjściu na Kremenaros wprawdzie nie
można było podziwiać widoków, ale można było
podziwiać siebie. Wracaliśmy szybciej niż
wchodziliśmy. Może dlatego, że każdy był zmęczony”.
Wycieczka była SUPER. Olga Dal, lat 11

Konkurs na
dofinansowanie w 2016
roku prowadzenia i
organizacji zajęć
sportowych dla uczniów
ze środków Funduszu
Zajęć Sportowych dla
Uczniów został
ogłoszony przez
Ministra Sportu
i Turystyki
W ramach konkursu przewiduje się
realizację dwóch zadań
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zadanie pierwsze to zajęcia
sportowe dla uczniów,
ukierunkowane na
upowszechnianie sportów
zimowych zadanie drugie to
dofinansowanie zajęć
sportowych dla uczniów
organizowanych w ramach
zatwierdzonego do realizacji
przez Ministra Sportu i
Turystyki programu
powszechnej nauki pływania
„Umiem pływać”

Wydarzenia w GPZB:

Termin, tryb składania i rozpatrywania
wniosków:

Echa pewnej wycieczki na Kremenaros cd..
„Droga Redakcjo , chciałbym aby znali Państwo moje zdanie na temat wycieczki na Kremenaros.
Otóż wycieczka mimo pięknych widoków, miłego przewodnika i muzyki, była bardzo trudna i ciężka.
Niestety, to nie najgorsze. Najgorsze jest to ,iż owa wycieczka, była tak ciężka do przebycia, że nawet
widoki, muzyka i opowieści pana przewodnika nie mogły zrekompensować wysiłku włożonego w trud
wycieczki, a satysfakcja była znikoma. Były co prawda lepsze momenty, np. przejście z Małej Rawki na
Dużą Rawkę, ale nic poza tym. Cudem jest to, iż nikomu się nic nie stało. Poza oczywistym załamaniem
fizycznym i psychicznym. I to mimo wielu odpoczynków w pierwszej połowie drogi, w drugiej było co
najwyżej pięć odpoczynków. Jak dla mnie o wiele za krótkich. W skrócie- nie podzielam pozytywnej
oceny”.
Sprawiedliwy, obiektywny i zarazem wierny Mikołaj Dal, lat 12

-wnioski i załączniki należy
przygotować w oparciu o założenia
zawarte w niniejszym ogłoszeniu oraz
projekcie powszechnej nauki pływania
„Umiem pływać”;
-termin składania wniosków upływa
15 listopada 2015 r. wnioski można
przekazać osobiście lub drogą
pocztową
-wniosek wraz z odpowiednimi
załącznikami należy wypełnić
elektronicznie, w systemie AMODIT;
po wypełnieniu elektronicznego
formularza wniosku wraz z
załącznikami należy go wydrukować,
podpisać, opieczętować i wysłać na
adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Sportu dla Wszystkich,
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, z
dopiskiem na kopercie:
„Zajęcia sportowe dla uczniów - 2016”

Wycieczkę opisał też Michał:
„Kilka dni temu wyjechałem z rodziną w góry na Kremenaros, gdzie stykają się trzy granice polskaukraińska-słowacka. Na sama wieść o wyjeździe w góry bardzo się cieszyłem, ponieważ nigdy nie
chodziłem po górach. Nie wiedziałem jak się mam spakować, lecz bardzo pomogła mi mama, która
przed wyjazdem zatroszczyła się o każde dziecko. Przeglądnęła nasze plecaki, by sprawdzić czy mamy
najpotrzebniejsze rzeczy, np. czapki( na szczytach bardzo wieje). Akurat ja zapomniałem czapki i jakby
nie mama zapewne by mnie przewiało i teraz leżałbym w łóżku. Pogoda była bardzo piękna. Moje
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Szczegóły dotyczące konkursu
znajdują się na stronie internetowej
ministerstwa

Wydarzenia w GPZB:

Echa pewnej wycieczki na Kremenaros cd..
obawy były takie, że mnie będą bolały nogi. Racja, bolały, ale przy dobrym towarzystwie nie patrzyłem
na ból, lecz na to by dojść do celu. W trakcie wyprawy towarzyszył nam przewodnik bieszczadzki Pan
Krzysztof, który bardzo dokładnie i bardzo ciekawie opowiadał o różnych górach. Mieliśmy również
muzyka, który umilał nam czas przez śpiewanie i granie na gitarze. Tak się składa, że dzięki niemu
spodobała mi się piosenka „Bieszczadzkie Anioły”. Nigdy wcześniej nie pomyślałbym, że chodzenie po
górach tak mi się spodoba. Poznałem wiele ciekawych osób z którymi można było normalnie
porozmawiać i pośmiać się. Na samych początku wyprawy byłem zdziwiony tym, że jak ktoś obok
przechodził używał słowa „cześć”. Po jakimś czasie powiedziano mi , że tak się witają osoby chodzące
po górach”.
Było super!. Muszę powtórzyć taką wyprawę. Michał Sobolak, lat 17

GAZ-SYSTEM S.A.
i Fundacja Nasza Ziemia.
ogłosiły VI edycję
konkursu grantowego
Fundusz Naturalnej
Energii,
Celem konkursu jest dofinansowanie
projektów związanych z działaniami
na rzecz lokalnego środowiska.
Tegoroczna edycja konkursu
organizowana jest w województwach:
mazowieckim, wielkopolskim,
podkarpackim, opolskim
i dolnośląskim.
Konkurs na opracowanie autorskiego
pomysłu na podtrzymanie lub
ratowanie środowiska naturalnego
danego województwa jest
jednoetapowym, otwartym
konkursem, skierowanym do
społeczności danego województwa,
W Konkursie mogą wziąć udział
gminy, szkoły, instytucje pożytku
publicznego, fundacje lub
stowarzyszenia zarejestrowane i
działające na terenie województw, w
których w danym roku organizowany
jest Konkurs

Autor: Jolanta Dal
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Biesiada pod chmurką w Jankowcach.
Każdy z nas ma poczucie szybko upływającego czasu. W rozmowach ze starszymi często słyszy się,
że dawniej było go więcej a ludzie mieli czas, aby spotkać się , porozmawiać i pobyć ze sobą.
U większości tych osób rodzi się refleksja: szkoda że te czasy nie wrócą. Tak , nie wrócą, ale możemy
sprawić i zatroszczyć się o to aby, żyć wspólnie a nie obok siebie, aby spotykać się, integrować,
poznawać i miło spędzać czas w poczuciu wspólnoty jaką tworzymy: sąsiedzi, mieszkańcy, rodziny.
Naprzeciw takim oczekiwaniom wyszła Rada sołecka z Jankowiec.
4 października zaprosiła wszystkich mieszkańców: na wspólne spotkanie integracyjne z okazji
pożegnania lata i zakończenia projektu ,,Jankowce -moja mała Ojczyzna". Do współpracy włączyła się
Rada Rodziców dzieci z Jankowiec.

Termin składania wniosków- 1
grudnia 2015.
Szczegóły na stronach:
http://www.gazsystemdlanatury.pl/okonkursie/

http://www.naszaziemia.pl
Najlepsze pomysły nagrodzone
zostaną dofinansowaniem max.
10.000 zł.
Łączna kwota grantów dla każdego
województwa to 50 000zł.

Zaplanowano wiele atrakcji: występy taneczne dzieci, teatrzyk w wykonaniu rodziców, konkursy dla
dzieci i dorosłych, pieczenie kiełbasek, ziemniaków i jabłek. W konkursach brały udział dzieci, dorośli
oraz całe rodziny. Najmłodsi otrzymali atrakcyjne nagrody. Było przy tym wiele radości, dobrej zabawy.
Między konkursami przygrywała kapela ludowa, zachęcając wszystkich do wspólnego śpiewu.
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Ważne linki:

Biesiada pod chmurką w Jankowcach cd…
Dzieci i młodzież miały okazję usłyszeć piękne
piosenki ludowe śpiewane przez ich rodziców
oraz dziadków. Był również czas na wspólne
rozmowy oraz tańce we wspólnym kole
utworzonym przez trzy pokolenia.

www.wolontariatbieszczadzki.pl
www.mlode-bieszczady.pl
www.ngo.pl
www.nasze-bieszczady.pl
www.lgd-zielonebieszczady.pl
www.barr-ustrzyki.pl
www.pokl.wup-rzeszow.pl
www.gotocarpatia.pl
www.zielonyrower.pl
www.fundacja.bieszczady.pl

Mamy nadzieję, że ,,Biesiada pod chmurką"
na stałe wpisze się w kalendarz naszych
uroczystości.

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

Autor tekstu i zdjęć: Agnieszka Bąk
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