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BIULETYN INFORMACYJNY 
GRUPY PARTNERSKIEJ  ZIELONE BIESZCZADY 

 

 
 
 
 
             Nr 6 /2015    (64)                               sierpień  2015 

 

 

 
 

Zapraszamy do lektury sierpniowego 
numeru Biuletynu Informacyjnego 
Grupy Partnerskiej „Zielone 
Bieszczady”  
Wakacje za nami, ruszają kolejne 
konkursy dotacyjne, może warto 
napisać projekt i sięgnąć po 
fundusze na rozwiązanie naszych 
lokalnych problemów.  
Zapraszamy również do nadsyłania 
materiałów o wydarzeniach, które 
dzieją się w Waszych organizacjach.  
 
 

Zespół Fundacji 

Bieszczadzkiej 
 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:    
1. Wydarzenia w GPZB: 

 Wystawa „15 lat Działaj Lokalnie!!!” 
 Ścieżka przyrodniczo - historyczna ,,Nad sztolnią" w Cisnej otwarta !! 
 Oj, dzieje się w Jankowcach. 
 W Olszanicy śpiewająco. 

2. Sami o sobie:  
 Questy w Nowosielcach Kozickich 

3. Konkursy dotacyjne i szkolenia 

 

 

 

 

 
                                                           Fot.: Wojomir Wojciechowski 
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Wydarzenia w GPZB: 
 

 
 
 

Wystawa „15 lat Działaj Lokalnie !!! „               
 

"Działaj Lokalnie" to Program Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju 
Filantropii. Celem Programu jest wspieranie organizacji 
pozarządowych i inicjatyw obywatelskich działających na 
rzecz konkretnych społeczności lokalnych. Realizacja 
Programu rozpoczęła się w czerwcu 2000 roku.  
 
Działaj lokalnie” to niezwykłe projekty, pełne wyobraźni, nowych idei, powstające w niewielkich miasteczkach i 
wioskach. W działania włączają się  obywatele, wspierają je samorządy lokalne, przedsiębiorcy. Zmienia się życie 
całych społeczności.  

Fundacja Bieszczadzka od 2006 r. jako Ośrodek Działaj Lokalnie uczestniczy w Programie „Działaj 
Lokalnie”  Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, 
które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej, z terenu 12 gmin: Baligród, 
Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina , Ustrzyki Dolne, Zagórz i Tyrawa 
Wołoska. 

W ciągu tych 10 lat w ramach programu zostało w Bieszczadach zrealizowanych 113 projektów 
a wartość przyznanych dotacji przekroczyła 560 tys. zł. 

Z okazji 15-lecia Działaj Lokalnie w Polsce i 10-lecia w Bieszczadach, zorganizowaliśmy 
okolicznościową mobilną wystawę. Składają się na nią plakaty obrazujące osiągnięcia DL w skali kraju 
oraz  zdjęcia pokazujące projekty, które zrealizowano na przestrzeni 10 lat w Bieszczadach. Wystawa 
przez tydzień gościła na deptaku ustrzyckiego rynku, odwiedziła też kilka wakacyjnych imprez: Festiwal 
„Natchnieni Bieszczadem” w Cisnej, Turystyczny Jarmark Karpacki w Parku pod Dębami w Ustrzykach 
Dl, XV Święto Chleba w Muzeum Młynarstwa w Ustrzykach Dl, Festiwal Młodych Talentów w Olszanicy. 
 

 

 

 

 

 

Regionalny Konkurs 
Grantowy Programu 

„Równać Szanse 2015” 
ogłoszony 

 

Ogłaszamy Regionalny Konkurs 
Grantowy Programu „Równać 
Szanse 2015”. Zapraszamy do 
konkursu organizacje pozarządowe, 
domy kultury, biblioteki gminne, 
nieformalne grupy dorosłych z 
małych miejscowości do 20 000 
mieszkańców. 
 

Twórcą programu jest Polsko-
Amerykańska Fundacja Wolności, a 
prowadzi go Polska Fundacja Dzieci i 
Młodzieży – najlepsze rekomendacje 
i najlepsze towarzystwo, gdy chce 
się zyskać status lokalnego 
realizatora skutecznych działań dla 
młodzieży.  

Wygrana w Regionalnym Konkursie 
Grantowym to dotacja do 8 500 zł 
na projekt 6-miesięczny (trwający od 
1 lutego do 31 sierpnia 2016 r.).  
 
Termin składania wniosków upływa 
5 listopada 2015 roku, o godzinie 
12.00.  
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Wydarzenia w GPZB: 

 
                                  Wystawa na Rynku w Ustrzykach Dolnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
W Programie „Równać Szanse” 
chodzi o wyrównanie szans młodych 
ludzi 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.  

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! 

Warto?... Warto!!! 
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Wydarzenia w GPZB: 
 
 
… i na Jarmarku Karpackim w Parku Pod Dębami  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podczas Festiwalu Młodych Talentów w Olszanicy 

 

 
 

 

Minister Pracy i Polityki 

Społecznej zaprasza 

- organizacje pozarządowe, o których 

mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie 

(zwana dalej „UoDPPioW”), m.in. 

stowarzyszenia oraz jednostki 

terenowe stowarzyszeń posiadające 

osobowość prawną, związki 

stowarzyszeń, fundacje, kółka 

rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby 

rzemieślnicze i wspólnoty 

mieszkaniowe; 

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

pkt 1-4 UoDPPioW; 

do udziału w otwartym konkursie 

ofert na realizację zadań 

publicznych dofinansowanych w 

2016 r. ze środków krajowego 

Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich (P FIO).  

1. Rodzaj zadania. 

Finansowane będą jedynie działania 

mieszczące się w zakresie działalności 
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Wydarzenia w GPZB: 
 
 
Na Święcie Chleba w Muzeum Młynarstwa w Ustrzykach Dolnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W Cisnej na Festiwalu „Natchnieni Bieszczadem” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia i tekst: Redakcja  

 Rodzaj zadania. 

Finansowane będą jedynie działania 

mieszczące się w zakresie działalności 

statutowej nieodpłatnej lub odpłatnej 

(w granicach limitów określonych w 

art. 9 UoDPPioW). Tym samym, 

środki P FIO nie mogą być 

przeznaczone na finansowanie 

działalności gospodarczej. 

Uprawione podmioty mogą składać 

oferty o dofinansowanie zadań w 

ramach jednego z trzech Priorytetów: 

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo; 

Priorytet 3. Aktywni obywatele; 

Priorytet 4. Silne organizacje 

pozarządowe; 

oraz 

Komponentu Wsparcia Działań 

Strażniczych w Priorytecie 3 

Komponentu Działań Systemowych w 

Priorytecie 4 

 Składane oferty realizują cel główny 

P FIO, jakim jest zwiększenie 

zaangażowania obywateli i 

organizacji pozarządowych w życie 

publiczne.  
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Wydarzenia w GPZB: 
 
 

. Ścieżka przyrodniczo - historyczna ,,Nad sztolnią" w Cisnej otwarta !! 
 
W upalny sierpniowy dzień, na przystanku kolejki wąskotorowej w Cisnej, członkowie Stowarzyszenia 
Natchnieni Bieszczadem, naukowcy wolontariusze z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i 
Uniwersytetu Śląskiego,  Pani Wójt Gminy , mieszkańcy Cisnej, turyści i przedstawiciele ODL Fundacja 
Bieszczadzka, zebrali się aby otworzyć  Ścieżkę  przyrodniczo - historyczną ,,Nad sztolnią". Ścieżka 
powstała w ramach projektu realizowanego przez „Stowarzyszenie Natchnieni Bieszczadem”                    
w tegorocznej edycji Programu Działaj Lokalnie.  W wytyczeniu i zbudowaniu ścieżki pomagało 
Nadleśnictwo Cisna. Stowarzyszenie „Natchnieni Bieszczadem” od dłuższego czasu angażuje się w 
odkrywanie śladów działalności ojca hrabiego Aleksandra Fredry na terenie Cisnej. Rok temu 
realizowało z DL projekt, efektem, którego była reaktywacja pomnika Aleksandra Fredry.  Teraz trwały  
prace nad „Różą”, jedną ze sztolni wydobywających rudę żelaza, którą założył Jacek Fredro      w XVIII 
wieku. Badania naukowców z uniwersytetu Śląskiego  i  Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
potwierdziły, ze  „Roża” położona jest w znacznej odległości od przypuszczalnego wejścia do kopalni. 
Wejście do sztolni jest zasypane. Dzięki badaniom udało się jednak zdobyć odpowiednie wytyczne co 
do dalszej pracy, a pogłębiona analiza danych zebranych podczas czterech dni pracy badaczy z UŚ 
pozwoliła na określenie stopnia zasypania i możliwości odkrycia „Róży” raz jeszcze. Dane z badan 
zostały  profesjonalnie opracowane i przedstawione na tablicach, które udostępnione zostaną 
zwiedzającym ścieżkę „Nad sztolnią” . 
 
Otwarciu ścieżki towarzyszył panel dyskusyjny 
nt. ”Wykorzystania historii rodziny Fredrów       
w rozwoju gminy Cisna”, promocja pięknie 
napisanej książki „Cisna-ocalić od zapomnienia” 
oraz  mobilna wystawa  „15 lat Działaj Lokalnie” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zasady przyznawania dotacji 

Wysokość wnioskowanej dotacji: 

- dla zadań „jednorocznych”: od 10 

tys. zł do 100 tys. zł, 

- dla zadań „dwuletnich”: od 20 tys. zł 

do 200 tys. zł (minimalna dotacja 

w danym roku musi wynosić nie mniej 

niż 10 tys. zł), 

- w Komponencie Działań 

Systemowych: od 20 tys. zł do 750 

tys. zł (od 10 tys. zł do 250 tys. zł 

rocznie) 

Termin składania ofert 

Uprawniony podmiot może złożyć 1 

ofertę. Jednakże uprawniony podmiot 

posiadający oddziały terenowe 

nieposiadające osobowości prawnej 

może złożyć maksymalnie 2 

dodatkowe oferty (jedna oferta na 

oddział). Wyjątkiem od powyższych 

zasad jest składanie oferty 

w  Komponencie Działań 

Systemowych. 
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Wydarzenia w GPZB: 
 

. Ścieżka przyrodniczo - historyczna ,,Nad sztolnią" w Cisnej otwarta !! cd.. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prace przy wytyczeniu ścieżki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor tekstu i zdjęć: Paweł Wierzbicki 

 

Złożenie oferty w tym komponencie 

nie uniemożliwia złożenia oferty w 

konkursie na realizację zadań w 

ramach Priorytetu 2, 3 i 4 oraz w 

Komponencie Wsparcia Działań 

Strażniczych. W przypadku 

przeznaczenia do dofinansowania obu 

ofert, Oferent zobowiązany jest do 

wskazania w ciągu 30 dni od 

rozstrzygnięcia konkursu, którą ofertę 

wybiera do realizacji (niemożliwe jest 

otrzymanie dofinansowań na 

realizację dwóch zadań). 

Termin składania ofert na realizację 

zadań publicznych: 

- w Priorytecie 3, w tym w ramach 

Komponentu Wsparcia Działań 

Strażniczych oraz w Priorytecie 4,w 

tym w ramach Komponentu Działań 

Systemowych przypada od 1 września 

2015 r. do 23 września 2015 r. do 

godziny 16:15 

- w Priorytecie 2 przypada od 1 

grudnia 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. 

do godziny 16:15. 

Szczegółowe informacje na stronie 

internetowej www.pozytek.gov.pl. 
 

 

 

 

 

 

http://www.pozytek.gov.pl/undefined/
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Wydarzenia w GPZB: 
 
 

Oj, dzieje się w Jankowcach ! 
 

 

Jankowce- malowniczo położona bieszczadzka wieś nieopodal Leska. Cicho tu i spokojnie, bo nie 
przechodzi przez Jankowce żadna główna droga, a i pociągi przestały przejeżdżać odkąd zamknięto 
linię kolejową Zagórz- Krościenko. Jednak niech nie zmyli nas ta cisza. W Jankowcach wiele się dzieje. 
W centrum wsi na górce wybudowano nowy kościół p.w. św. Królowej Jadwigi a wokół niego powstał  
piękny park z ławeczkami, pięknymi roślinami.  
Pozazdrościły trochę kobiety z Jankowiec takiego miejsca i takiej inicjatywy księdzu proboszczowi. 
Postanowiły, że stworzą podobne miejsce z przeznaczeniem na spotkania mieszkańców Jankowiec. Po 
drugiej stronie drogi był niezagospodarowany, podmokły plac, po bieszczadzku zwany ”młaką”. Ktoś, 
kiedyś nawet zamontował tu jakąś zjeżdżalnię dla dzieci, jednak trochę strach było wejść z dzieckiem 
na taką łąkę. Zabrały się Jankowczanki do pracy, napisały projekt w ramach programu Działaj Lokalnie, 
miejscowe OSP użyczyło osobowości prawnej, komisja grantowa doceniła ciekawie opisaną inicjatywę 
i już w maju można było przystąpić do prac. 
Zaczynały od projektu ale nawet Pani 
architekt krajobrazu nie doceniła ile 
ziemi taka „młaka” może zabrać. 
Gdyby nie pomoc władz gminnych z 
Leska, pewnie byłoby nieciekawie.  
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
   
 
 

 

Jeszcze tylko do 7 września 

można przesłać zgłoszenia 

w konkursie o tytuł 

Społecznika Roku 

tygodnika Newsweek.  
 

 

Nominujcie osoby, które działają  

w Waszych społecznościach: 

- osoby, które są liderami,  

- działają wspólnie z innymi, 

- zmieniają życie społeczności,  

- sprawiają, że innym się chce działać,  

że Wasza miejscowość staje się 

 lepszym fajniejszym miejscem, 

 że mieszkańcy mają powód by wyjść 

 z domu, 

- rozwiązują problemy, którymi nikt 

 wcześniej się nie zajął, 

- wprowadzają zmiany, które wydawały 

 się niemożliwe. 

Więcej informacji: 

 

 spolecznikroku.newsweek.pl  

 

filantropia.org.pl  

 

pafw.pl 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

http://tematy.newsweek.pl/spolecznik-roku,temat,2139.html
http://filantropia.org.pl/newsy/298-rusza-konkurs-o-tytu%C5%82-%E2%80%9Espo%C5%82ecznika-roku-2015%E2%80%9D-tygodnika-newsweek-polska
http://filantropia.org.pl/newsy/298-rusza-konkurs-o-tytu%C5%82-%E2%80%9Espo%C5%82ecznika-roku-2015%E2%80%9D-tygodnika-newsweek-polska
http://www.pafw.pl/wydarzenia/wydarzenie/2001#.VcHgpbXSNho
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Wydarzenia w GPZB: 

 
Oj, dzieje się w Jankowcach ! cd.. 
Wreszcie można było pewnie wjechać na plac nawet ciężkim sprzętem a potem zostało już to co 
najprzyjemniejsze: wyrównano nawierzchnię, obsadzono teren roślinami ozdobnymi, posiano trawę, 
ustawiono kosze na śmieci. Obecnie wykonywane są ławki, które zostaną ustawione w najbliższym 
czasie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodatkowo wykonano parking. W pracach związanych z realizacją projektu udział brało ponad 
dwudziestu stałych wolontariuszy oraz wielu mieszkańców, którzy mieli okazję do wzajemnej 
integracji. Inauguracja placu odbyła się podczas festynu parafialnego 16 sierpnia 2015 roku. Przez 
ostatnie dwa tygodnie sierpnia na placu odbywały się zajęcia dla dzieci w ramach " wakacyjnego kółka 
zainteresowań”. We wrześniu zaplanowano organizację " Biesiady pod chmurką" ( rozgrywki w siatkę, 
występy dzieci, wspólne ognisko) dla całej społeczności Jankowiec. 
Autorki tekstu i zdjęć: Agnieszka Bąk, Renata Więcek 
 

Fundacja Kronenberga     

przy Citi Handlowy       

ogłasza  !!! 

 
Od 7 września do 2 października 2015 

r. odbywać będzie się nabór wniosków 

przez Fundację Kronenberga przy Citi 

Handlowy, która wspiera działania na 

rzecz dobra publicznego w zakresie 

edukacji i rozwoju lokalnego. W 

ramach Programu udzielane będą 

dofinansowania instytucjom non-

profit na przedsięwzięcia mieszczące 

się w ramach dwóch głównych 

obszarów programowych: "Edukacja" 

i "Rozwój lokalny".  

I. EDUKACJA 

 Innowacje w edukacji 

 Edukacja ekonomiczna 

 Dziedzictwo kulturowe i 

tradycje 

 Twórczość artystyczna dzieci i 

młodzieży 

II. ROZWÓJ LOKALNY 

 Priorytety opieki zdrowotnej 

 Polityka społeczna 

 Nauka przedsiębiorczości 
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Wydarzenia w GPZB: 
 

W Olszanicy śpiewająco. 

Na scenie uśmiechnięci, pewni swoich możliwości wokalnych młodzi soliści, na widowni 
rodzice, znajomi, którzy przyszli zobaczyć efekty dwumiesięcznych warsztatów muzycznych. Warsztaty 
wokalno-instrumentalne przeznaczone dla uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej. prowadził 
nauczyciel muzyki - Pan Jerzy Krupa. a wspomniane wyżej występy to podsumowanie warsztatów czyli 
FESTIWAL MŁODYCH TALENTÓW  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto; Soliści na scenie 

 

W ramach wszystkich obszarów 

programowych, Fundacja finansuje 

takie działania, jak m.in.: 

 warsztaty, 

 szkolenia, 

 konkursy i olimpiady. 

Dotacje udzielane będą na projekty, 

które dopiero mają być zrealizowane. 

Nie ma możliwości refundacji 

poniesionych wcześniej kosztów. 

O dotacje mogą wnioskować 

podmioty z terenu całej Polski: 

 fundacje, 

 stowarzyszenia, 

 szkoły, 

 domy kultury, 

 biblioteki, 

 jednostki samorządu 

terytorialnego działające na 

rzecz dobra publicznego. 

Więcej informacji na stronie 

internetowej Operatora Dotacji 

:http://www.citibank.pl/poland/kronen

berg/polish/6138.htm 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm
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Wydarzenia w GPZB: 
 

W Olszanicy śpiewająco cd.. 
Pierwszy 20 to godzinny cykl warsztatów odbył się w  czerwcu –br. a . 26 lipca w trakcie 

obchodów „Dni Gminy Olszanica”, dzieci i młodzież  biorąca udział w warsztatach, po raz pierwszy 

zaprezentowała swoje umiejętności wokalno – instrumentalne.  Drugi cykl warsztatów został 

przeprowadzony w lipcu –a  ich zwieńczeniem i podsumowaniem był  występ uczestników podczas 

„Festiwalu Młodych Talentów”, który odbył się 23 sierpnia 2015 na placu rekreacyjnym przy 

amfiteatrze „Sołtysówka” w Olszanicy. Wszyscy uczestnicy, którzy wzięli udział w Festiwalu zostali 

nagrodzeni upominkami wręczonymi przez Panią Lucynę Sobańską Wiceprezes Fundacji 

Bieszczadzkiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Młodzież w trakcie warsztatów muzycznych 

 

 

   Jeszcze do 10 września !!! 

 

Konkurs „Na dobry początek” 

 
Do wygrania dotacje Fundacji BGK 

na projekty edukacyjne dla dzieci 

wiejskich. 

Rusza kolejna edycja programu 

grantowego „Na dobry początek!”, 

którego organizatorem jest Fundacja 

BGK. Celem programu jest 

wyrównywanie szans edukacyjnych 

dzieci wiejskich i z małych 

miejscowości. Do 10 września br. o 

dotacje mogą ubiegać się fundacje, 

stowarzyszenia, ośrodki kultury i 

biblioteki publiczne z siedzibą na 

terenach wiejskich lub w 

miejscowościach do 20 tys. 

mieszkańców. 

Dofinansowanie w wysokości od 3 do 

10 tys. zł można przeznaczyć na 

przygotowanie i prowadzenie zajęć 

dla dzieci w wieku 2-8 lat, porady 

specjalistyczne dla dzieci i warsztaty 

dla rodziców. Autorzy nagrodzonych 

projektów zostaną przeszkoleni w 

zakresie nowatorskich metod pracy z 

dziećmi. 

Więcej informacji na 

http://www.fundacjabgk.pl 

 

 

http://www.fundacjabgk.pl/
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Wydarzenia w GPZB: 
 

W Olszanicy śpiewająco cd.. 
 

Innym zaplanowanym działaniem  był zakup sprzętu muzycznego i nagłaśniającego (gitara 

akustyczna, elektryczna i basowa, mikrofony, statywy oraz piecyk basowy) niezbędnego do 

prowadzenia warsztatów jak i do dalszego wykorzystania np. do prób i występów nowoutworzonego 

zespołu muzycznego i solistów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystko to dzieje się na terenie Gminy Olszanica, w ramach projektu „Odkrywamy młode 

talenty w Gminie Olszanica, dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 

Fundację Bieszczadzką-Ośrodek Działaj Lokalnie  w Ustrzykach Dolnych,  

Głównym celem projektu „Odkrywamy Młode Talenty w Gminie Olszanica” było stworzenie 

warunków do edukacji muzycznej młodych uzdolnionych mieszkańców gminy Olszanica, ze 

szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Stefkowej, Wańkowej, Paszowej i Olszanicy.  

Podczas odbywających się  spotkań, uczestnicy mieli  okazję do doskonalenia umiejętności 

wokalno-muzycznych jak również technicznego opanowania instrumentów muzycznych. Uczestnictwo 

w  projekcie  sprawiło młodym ludziom przyjemność i satysfakcję, czego dowodem był  ich liczny udział 

w zorganizowanych warsztatach, w festiwalu oraz utworzenie zespołu muzycznego, który będzie 

reprezentował Gminę Olszanica .podczas różnych przeglądów czy imprez środowiskowych. 

Autor tekstu i zdjęć: Krystyna Magdziarczyk 

 

Narodowe Centrum Kultury, w 

związku z przypadającą w 2016 

roku tysiąc pięćdziesiątą rocznicą 

przyjęcia chrztu przez Mieszka I, 

ogłasza nabór do programu 

Chrzest966. Wnioski można składać 

do 30 września 2015.  

Celem strategicznym programu jest 

zwiększenie świadomości Polaków na temat 

roli i znaczenia chrztu Polski jako jednego z 

najważniejszych wydarzeń w historii 

państwowości polskiej oraz jego wpływu na 

kształt współczesnej Polski. Zadania w 

ramach programu będzie można realizować od 

1 stycznia do 30 listopada 2016 roku. 

W ramach programu można ubiegać się o 

dofinansowanie realizacji projektów 

związanych z upamiętnieniem 1050. rocznicy 

Chrztu Polski poprzez pokrycie części 

kosztów realizacji zadań takich, jak: 

1.organizacja festiwali, wystaw (wraz z 

katalogami), koncertów, happeningów, 

spektakli (teatralnych, muzycznych i innych), 

konkursów, przeglądów, warsztatów, działań 

interdyscyplinarnych; 

2.nagrania audio, wideo, rejestracja wideo 

spektakli, filmów (w tym: filmów 

dokumentalnych), wydanie publikacji (w tym 

publikacji w formach takich, jak: książka 

drukowana, e-book, audiobook, książka dla 

niewidomych i słabowidzących); 

3.organizacja kampanii edukacyjnych. 

Nabór wniosków trwa do 30 września 2015. 

Uwaga! Formularz wniosku 

niedługo będzie dostępny w EBOI. 

 
 

http://eboi.nck.pl/
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Sami o sobie: 
 

Questy w Nowosielcach Kozickich- przygoda dla turystów 
 

Questing to metoda odkrywania dziedzictwa miejsca polegająca na tworzeniu nieoznakowanych 
szlaków, którymi można wędrować, kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych 
wskazówkach. Kolejne miejsca na trasie odnajduje się poprzez znalezienie odpowiedzi na zagadkę i 
wyszukanie w terenie odpowiadającego jej miejsca. Jest to zabawa łącząca elementy harcerskich 
podchodów i gier terenowych, której zwieńczeniem jest odnalezienie skarbu 
 
 

Poniżej przedstawiamy link do strony www na której znajdzieciedo questów po Nowosielcach 
Kozickich: 
 
1.  OPOWIEŚĆ DZIĘCIOŁA -który na drzewie przysiada 

     i stare historie ludziom opowiada. 
2.  SEŃKOWA WIELOKULTUROWA – OPOWIEŚĆ ELIASZA, 
 
Jesień to idealna pora na „rodzinną wyprawę”, odwiedzenie niedalekiej miejscowości i poznanie jej 
historii w ten niecodzienny sposób. Zapraszamy 
 

www.nowosielce.ustrzyki-dolne.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/ 
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 
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http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/
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http://www.gotocarpatia.pl/
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