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Zapraszamy do lektury 
wrześniowego numeru Biuletynu 
Informacyjnego Grupy Partnerskiej 
„Zielone Bieszczady”  
 
Liczymy na zainteresowanie 
państwa informacją o konkursach 
dotacyjnych i szkoleniach.  
Zapraszamy również do nadsyłania 
materiałów o wydarzeniach, które 
dzieją się w Waszych organizacjach.  
 
 

Zespół Fundacji 

Bieszczadzkiej 
 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:    
1. Wydarzenia w GPZB: 

 Spotkanie regionalne Ośrodków Działaj Lokalnie – Ustrzyki DL 2015 
 Projekt „Zdrowo na sportowo” zakończony sukcesem. 
 Biesiada Kół Gospodyń  i Zespołów Ludowych 
 Zielony Zakątek otwarty 
 Miejsce pamięci –Pokolenie H-T 1951 

 

2. Konkursy dotacyjne i szkolenia 

 

                       
                                                                                                                                                                                Foto: W.Wojciechowski 
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Wydarzenia w GPZB: 
 
 
 
 

Spotkanie regionalne Ośrodków Działaj Lokalnie – Ustrzyki DL 2015 
W magicznej scenerii Muzeum Młynarstwa  w Ustrzykach Dolnych  11 września 2015 r. odbyło się 
regionalne spotkanie Ośrodków Działaj Lokalnie.  Spotkali się przedstawiciele siedmiu  ODL, które 
funkcjonują na terenie województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego i lubelskiego oraz 
przedstawiciele Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.  
Ośrodki Działaj Lokalnie z Polski południowo-wschodniej reprezentowali:  Aleksander Jurzysta ze 
Stowarzyszenia "CZAJNIA" z Tomaszowa Lubelskiego, Irena Gadaj i Iwona Dubińska z Fundacji Fundusz 
Lokalny Ziemi Biłgorajskiej z Biłgoraja, Justyna Pyć i Alicja Czajka z Ośrodka Promowania i Wspierania 
Przedsiębiorczości  Rolnej  w Sandomierzu., Paweł Werbowy ze Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu z 
Dębicy, Elżbieta Strug z Fundacji Fundusz Lokalny z  Leżajska, Stanisław Baska z  Fundacji Fundusz 
Lokalny SMK z Zaleszan oraz gospodarze spotkania Lucyna Sobańska i Bogusław Pyzocha z Fundacji 
Bieszczadzkiej. Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce reprezentowały Justyna Matusiak i Katarzyna 
Kunert. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tematów do omówienia było wiele  i  musieliśmy się nieźle sprężać aby sprostać ambitnym założeniom 
spotkania.  O roli Fundacji  Bieszczadzkiej  w inspirowaniu  inicjatyw lokalnych  mówił prezes fundacji 
Bogusław Pyzocha. Źródła  finansowania organizacji w nowej perspektywie oraz sprawy bieżące 

 

Konkurs Grantowy 

"Polsko-Kanadyjski 

Program Wsparcia 

Demokracji" 

(Ukraina) 

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia 
Demokracji jest wspólną inicjatywą 
rządów Polski i Kanady, zarządzaną 
przez Fundację Solidarności 
Międzynarodowej. 

Celem Programu jest zwiększenie 
zaangażowania mieszkańców 
Ukrainy w tworzenie skutecznych, 
praworządnych i cieszących się 
zaufaniem instytucji 
demokratycznych, szczególnie 
samorządów lokalnych i 
niezależnych mediów. 

W konkursie możliwe jest 
wnioskowanie o dofinansowanie 

projektów w wysokości od 150 tys. 
zł do 300 tys. zł realizowanych w 

okresie ~styczeń 2016 r. - 30 
listopad 2016 r. 

O granty mogą ubiegać się 
zarejestrowane w Polsce 
stowarzyszenia, fundacje lub osoby 
prawne i jednostki organizacyjne  

 

 

 

 

 

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

Spotkanie regionalne Ośrodków Działaj Lokalnie – Ustrzyki DL 2015 cd… 
IX edycji DL  przedstawiła Justyna Matusiak ,nowa koordynatorka programu z ramienia Akademii. 
Regranting był tematem panelu dyskusyjnego z udziałem gości spotkania, wiceburmistrz Miasta 
Ustrzyki Dl Ewy Sudoł i wicestarosty powiatu bieszczadzkiego Katarzyny Sekuły. Zmiany w Ustawie o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawie o fundacjach  przedstawiła  Lucyna 
Sobańska. Jak wykorzystać portal crowdfundingowy  FUNDUJESZ.PL. radził  Aleksander Jurzysta. O tym 
jak i dlaczego  łączą  biznes z  działalnością  społeczną  rozmawiali zaproszeni przedsiębiorcy branży 
turystycznej: Iwona Woch, Roman Glapiak i gospodarz obiektu w którym się znajdowaliśmy Janusz 
Bałkota. Dzieliliśmy się  jeszcze naszymi doświadczeniami ze ścieżkami tematycznymi w programie DL i 
różnymi innymi doświadczeniami z realizacji programu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst i zdjęcia: Lucyna Sobańska 

działające na podstawie przepisów o 
stosunku Państwa do Kościoła 
Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do 
innych kościołów i związków 
wyznaniowych oraz o gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania, spełniające 
jednocześnie cztery poniższe warunki: 

1. działające we współpracy z partnerami 
z Ukrainy, 

2. posiadające co najmniej trzyletnie 
doświadczenie z lat 2010-2015 w 
realizacji projektów w państwach 
Partnerstwa Wschodniego, 

3. posiadające doświadczenie 
gospodarowania środkami publicznymi w 
kwocie nie mniejszej niż 100 tys. zł w skali 
jednego wybranego roku 
kalendarzowego z lat 2012-2015, 

4. publikujące na ogólnodostępnej 
stronie internetowej swój statut 
(równorzędny dokument) oraz aktualne 
roczne sprawozdania merytoryczne i 
finansowe. 

Terminy składania wniosków: 13 X 
2015r. do godz.13.00  

Szczegółowe informacje o konkursie na 
stronie:    
http://solidarityfund.pl/pl/polsko-
kanadyjski-program-wsparcia-
demokracji-ukraina 

 
 
 

 

 

http://solidarityfund.pl/pl/polsko-kanadyjski-program-wsparcia-demokracji-ukraina
http://solidarityfund.pl/pl/polsko-kanadyjski-program-wsparcia-demokracji-ukraina
http://solidarityfund.pl/pl/polsko-kanadyjski-program-wsparcia-demokracji-ukraina
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Wydarzenia w GPZB: 
 
 

Projekt „Zdrowo na sportowo” zakończony sukcesem. 
 

Stowarzyszenie „Tworzymy lepszą przyszłość” z Birczy złożyło a Pani Halina Kasprzyk członek 
stowarzyszenia i mieszkanka Rudawki koordynowała projekt p.n „Zdrowo na sportowo”, w ramach 
programu Działaj LokalnieIX-2015,  jak sama nazwa wskazuje celem projektu było promowanie 
aktywnego ,zdrowego stylu życia pośród wszystkich mieszkańców Rudawki i okolic oraz podniesienie 
świadomości o roli sportu w życiu każdego człowieka (dziecka i dorosłego ). Jak mówi pani Halina ” 
chcieliśmy pokazać, że sport jest idealną alternatywą dla alkoholu , papierosów i innych używek, 
chcieliśmy też podnieść atrakcyjność naszej  wsi. 
W ramach projektu zakupiono krzesła, szachy i warcaby, siatki na bramki na boisku do piłki nożnej, 
zbudowano boisko piłki plażowej oraz zakupiono piłki. Działaniami podjętymi z uczestnikami projektu 
były zajęcia sportowe: gra w szachy i warcaby, treningi piłki nożnej, treningi piłki plażowej. Wszystko 
to zostało uwieńczone turniejem piłkarskim dla mieszkańców pobliskich miejscowości i pokazem 
umiejętności szachowych. Zajęcia miały odbywać się jeden raz w tygodniu jednak ze względu na 
bardzo duże zainteresowanie odbywały się codziennie. Projekt był podzielony na kilka części. W 
pierwszej części  projektu doposażono boisko do piłki nożnej w siatki na bramki juniorskie oraz 
rozpoczęto budowę boiska do piłki plażowej. Równolegle do tych działań, uczestnicy projektu 
poznawali tajniki gry w szachy i różne odmiany warcabów. Aby przeprowadzić naukę wyżej 
wymienionych gier stolikowych, trzeba było zakupić krzesła, ponieważ brakowało ich w  wyposażeniu 
świetlicy wiejskiej. 
 

Konkurs grantowy 

programu RITA – 

Przemiany w regionie, 

edycja jesienna 

Fundacja "Edukacja dla Demokracji" 
zaprasza do składania wniosków w 
konkursie grantowym programu RITA 
- Przemiany w regionie. Na wnioski w 
edycji jesiennej konkursu czekamy do 
15 października do godz. 16. 
Dofinansowanie mogą uzyskać 
zarejestrowane w Polsce organizacje 
pozarządowe na wspólne projekty z 
partnerami z następujących krajów: 
Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, 
Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, 
Mołdawia, Rosja, Ukraina, 
Tadżykistan. 

 

Celem konkursu jest wyłonienie i 
dofinansowanie najlepszych 
projektów realizowanych wspólnie 
przez partnerów z Polski oraz z co 
najmniej jednego z krajów objętych 
programem. Projekty powinny 
przyczyniać się do przemian 
demokratycznych i systemowych w 
krajach objętych programem i 
dotyczyć następujących sfer:  
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Projekt „Zdrowo na sportowo” zakończony sukcesem. Cd… 
 

W kolejnej części projektu, trener wraz z wolontariuszami przeprowadził cykl treningów 
piłkarskich dla młodych adeptów futbolu z Rudawki. Treningi te przygotowały uczestników do udziału 
w turnieju piłkarskim. Następna cześć to nauka zasad i treningi zorganizowane dla starszej części 
uczestników w zakresie piłki siatkowej. Po zakończeniu treningów odbyło się oficjalne otwarcie boiska 
do plażowej piłki siatkowej oraz turniej ,,Rudawska piłka plażowa" z udziałem drużyn reprezentujących 
różne grupy społeczne m.in mieszkańców Rudawki i przedstawicieli parafii. Po zakończeniu turnieju 
zorganizowano zabawę taneczną dla mieszkańców oraz uczestników turnieju. Na koniec projektu 
odbył się turniej piłki nożnej ,,Rudawka Cup" w którym wzięły udział drużyny z Rudawki i okolicznych 
wsi. Po jego zakończeniu rozegrany został mecz pomiędzy reprezentacją Rudawki a samorządowcami 
Gminy Bircza. Miało też miejsce uroczyste podsumowanie projektu połączone z zabawą taneczną. 
Przez cały okres trwania projektu chętni uczestnicy mogli korzystać z gier stolikowych. Na podkreślenie 
zasługuje fakt aktywnego zaangażowania się w projekt dzieci i młodzieży z Rudawki.11 osób 
wielokrotnie pracowało przy zamianie podmokłej łączki przy świetlicy na prawdziwe, ogrodzone 
boisko do piłki plażowej. Mieszkańcy wsi podarowali piasek oraz drewniane słupki do ogrodzenia 
boiska. Zrealizowany projekt wyostrzył apetyt mieszkańców Rudawki na kolejne działania. Bardzo 
młody sołtys wsi, Jakub Kasprzyk już zastanawia się gdzie zdobyć środki na plac zabaw dla dzieci, taki z 
prawdziwego zdarzenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor tekstu i zdjęć: Jakub Kasprzyk  
 
 
 
 
 
 
 
 

problemy społeczne, socjalne; 
edukacja i wychowanie; rozwój 
przedsiębiorczości; dziedzictwo 
kulturowe; rozwój i wsparcie 
trzeciego sektora; rozwój i wsparcie 
samorządu lokalnego; rozwój 
niezależnych i nowoczesnych mediów. 

Wysokość dofinansowania jednego 
projektu maksymalnie do 40.000 zł. 

Składanie wniosków możliwe jest 
wyłącznie poprzez generator 
wniosków FED dostępny na stronie 
http://formularze.fed.org.pl. 
Przypominamy, że jedna organizacja 
może mieć tylko jedno konto w 
generatorze. Zanim stworzysz konto 
upewnij się, czy Twoja organizacja nie 
startowała w ciągu tego roku w 
żadnym konkursie grantowym FED. 
Jeśli Twoja organizacja ma już konto - 
pamiętaj o zaktualizowaniu danych 
organizacji przed zarejestrowaniem 
wniosku. 

Termin składania wniosków to 15 
października 2015 r. (godz. 16:00). 

Szczegółowe informacje o zasadach 
konkursu dostępne są w regulaminie 
oraz na stronie programu RITA 
 
 

 

 

 

 

 

http://formularze.fed.org.pl/
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Biesiada Kół Gospodyń  i Zespołów Ludowych 
 
Zespół ” Żukowianie” był organizatorem i gospodarzem kolejnej „ Biesiady Kół Gospodyń i Zespołów 
Ludowych” . Tegoroczne spotkanie odbyło się 20 września w Hotelu „Strwiąż” w Ustrzykach Dolnych. 
Biesiadę  prowadziła  szefowa  „Żukowian” , pani Ola Rebidas.  Zaproszeni goście a wśród nich  
burmistrz Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne  Bartosz Romowicz, mogli wysłuchać wielu ludowych pieśni i 
piosenek w wykonaniu zespołów:  Żukowianie, Zamłynianki i oraz honorowego gościa- biesiady- 
Zespołu  Ludowego z Haczowa. Goście zachwycili nie tylko śpiewem, aranżacją utworów  ale też 
pięknymi strojami. Po części artystycznej gospodarze zaprosili wszystkich na przygotowany 
poczęstunek.  
 
 
 
                      Zespół Żukowianie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Goście- zespół „Zamłynianki” z Jałowego. 
 

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 13-
19 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. 
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Biesiada Kół Gospodyń  i Zespołów Ludowych cd.. 
. 
 Przy biesiadnym stole wszystkie zespoły połączyły swoje siły i przez kolejne godziny hotel  „Śtrwiąż „ 
był najbardziej rozśpiewanym miejscem w Ustrzykach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst i zdjęcia: Zespół „Żukowianie” 

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

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. 

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 

 
 
 

 

http://rownacszanse.pl/system/
http://www.rownacszanse.pl/
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Wydarzenia w GPZB: 

Zielony Zakątek otwarty. 

 W sobotę 26 września w Gimnazjum w 

Wojtkówce odbył się festyn z okazji otwarcia przy 

szkole „Zielonego Zakątka”. W programie znalazły 

się występy taneczne i wokalne uczniów, 

absolwentki szkoły – Magdy Łazuka oraz 

zaproszonych gości – zespołu „Wiarczanki”, 

prezentacja projektu gimnazjalnego uczniów klasy 

II, zabawy i konkursy oraz otwarcie ścieżki zmysłów. 

Niestety ze względu na obfite opady deszczu 

organizatorzy musieli zrezygnować z ogniska i 

innych atrakcji zaplanowanych na świeżym 

powietrzu. Na szczęście nawet tak niesprzyjająca 

aura nie wystraszyła mieszkańców Wojtkówki i 

okolicznych wsi i frekwencja dopisała. 

 
 
 

 

Erasmus+ Kształcenie i 

szkolenia zawodowe (VET) 

Ustrzyki Dolne 

 

Erasmus+  VET - USTRZYKI 

DOLNE 

 

 

22 października 2015r, 
 

godz.: 9:00- 14:15 

Urząd Miejski  w Ustrzykach Dolnych 
 

Grupa docelowa: 

Osoby pracujące z młodzieżą i 
działające na jej rzecz (nie ma limitu 
wieku): instruktorzy, wychowawcy, 
pedagodzy, wolontariusze, liderzy 
nieformalnych grup i inicjatyw, 
opiekunowie świetlic itd.Nauczyciele, 
trenerzy, opiekunowie praktyk w 
przedsiębiorstwach lub w warsztatach 
szkolnych; doradcy zawodowi, osoby 
zajmujące się organizacją wyjazdów 
edukacyjnych; osoby odpowiedzialne 
za kształcenie zawodowe w 
przedsiębiorstwach, instytucjach 
sektora publicznego i pozarządowego  

 

 

 

 

http://evenea.pl/imprezy/biznes-i-przedsiebiorczosc/38-700-ustrzyki-dolne/erasmus-ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe-vet-ustrzyki-dolne-83825/
http://evenea.pl/imprezy/biznes-i-przedsiebiorczosc/38-700-ustrzyki-dolne/erasmus-ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe-vet-ustrzyki-dolne-83825/
http://evenea.pl/imprezy/biznes-i-przedsiebiorczosc/38-700-ustrzyki-dolne/erasmus-ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe-vet-ustrzyki-dolne-83825/
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Zielony Zakątek otwarty.cd.. 

 Projekt „Zielony Zakątek”  otrzymał dofinansowanie  ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce” 
oraz Fundacji Bieszczadzkiej - Ośrodka Działaj Lokalnie w Ustrzykach Dolnych. Celem głównym 
projektu było stworzenie miejsca, w którym mogłaby się spotykać cała lokalna społeczność. Dzięki 
wspólnemu wysiłkowi i dużemu zaangażowaniu  wolontariuszy - uczniów, ich rodziców, strażaków         
z OSP Wojtkówka, nauczycieli, mieszkańców wsi plac obok szkoły został uprzątnięty                                           
i  zagospodarowany. Wybudowano palenisko, postawiono ławeczki i stoliki, odnowiono ścianę 
budynku gospodarczego. Powstało ładne, zadbane miejsce, które będzie służyło uczniom i 
mieszkańcom przez cały rok oraz podczas festynów i innych wydarzeń organizowanych przez szkołę. 
 W Zielonym Zakątku wybudowano też ścieżkę zmysłów, czyli trasę długości 9,5 m i szerokości 1 
m, którą wyłożono zróżnicowanym materiałem pochodzenia naturalnego: szyszkami, igliwiem, korą, 
mchem, kamieniami rzecznymi, piaskiem.  
Konstrukcja ta pozwala odkrywać naturę przez dotyk. Jest tak zaprojektowana, aby w sposób 
zintensyfikowany i celowy oddziaływać na zmysły podwzrokowe w większym stopniu niż, to zwykle 
dzieje się w codziennym życiu.  Przejście po niej wymaga ściągnięcia obuwia, aby bosymi stopami 
odczuć charakterystykę podłoża.   
 

(w przypadku wyjazdów na staże 
trenerskie). Uczniowie szkół 
zawodowych i technicznych; osoby w 
trakcie szkolenia  zawodowego u 
pracodawcy; absolwenci - tzw. "recent 
graduates". Instytucje kształcenia i 
szkolenia zawodowego oraz 
przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni, 
organizacje pozarządowe, izby 
rzemieślnicze, władze lokalne i 
regionalne z krajów uczestniczących w 
programie Erasmus+. W spotkaniu 
mogą wziąć udział maksymalnie 2 
osoby z jednej organizacji/instytucji. 

 

Celem spotkania informacyjnego jest 
zaznajomienie potencjalnych 
beneficjentów z założeniami 
programu Erasmus+ VET. 

UDZIAŁ JEST BEZPŁATNY. Każdy 
uczestnik otrzyma zaświadczenie.  

Program: 

9.00 - 09.30 Rejestracja uczestników  

09.30 - 09.45 Powitanie  

09.45 - 11.30 Ogólne informacje na 
temat programu 
Erasmus+, rejestracja instytucji do 
systemu ECAS i portalu URF 1 

 

 

 

 

 

http://83124-7.evenea.pl/#64110753
http://83124-7.evenea.pl/#64110753
http://83124-7.evenea.pl/#64110753
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Wydarzenia w GPZB: 

Zielony Zakątek otwarty.cd.. 

Ponieważ projekt  angażował różne środowiska – społeczność szkolną, mieszkańców wsi, lokalne 
instytucje i przedsiębiorców do pracy na rzecz dobra wspólnego, jego efektem  jest nie tylko 
stworzenie Zielonego Zakątka- atrakcyjnego miejsca do spotkań towarzyskich, rekreacji, spędzania 
wolnego czasu,  ale przede wszystkim aktywizacja całego środowiska wokół wspólnego celu.   

Dyrektor, Rada Pedagogiczna i uczniowie Gimnazjum w Wojtkówce składają serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy zaangażowali się w powstanie Zielonego Zakątka: wolontariuszom, Radzie Rodziców 
oraz  instytucjom: Urzędowi Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne , Fundacji  Bieszczadzkiej, Stowarzyszeniu  
na Rzecz Rozwoju Doliny Wiaru ,  LKP Lasy Birczańskie, OSP Wojtkówka,  RSP Krościenko, Letniemu  
Ośrodkowi Caritas Ordynariatu Polowego WP w Łomnej, panu J. Czwerynko, radnemu J. Krukowi, 
radnej R. Wolańskiej  
 

Nasz festyn wspomogli liczni sponsorzy. Za  życzliwość i pomoc 
dziękujemy:  Hotel Arłamów, WWD Wojtkówka (Z. Dziadosz, K. 
Burda, M. Konopelski ), Pan  Andrzej Trzeciakowski, Pani Dorota 
Łukaszyk, Pani  Renata  Kaszycka - Usługi i konsultacje dietetyczne,  
Zespół Basenów „Delfin” w Ustrzykach Dolnych, Pan Hubert 
Wiktorski– F.H.U. „Wiktor”,  B. Z. Krukowie, Firma "BOSZ" Sp. z o.o., 
Radzie Pedagogicznej Gimnazjum w Wojtkówce. 
 
 

                                                                                            Tekst: Honorata. Paszkowska 

                                                                                           Zdjęcia: Anetta. Rogalińska 

 
 

 
Fundację Bieszczadzką reprezentowała 
Wiceprezes Zarządu Iwona Gratkowska 

1.30 - 11.45 Przerwa  

11.45 - 12.45 Prezentacja sektora 

VET  

12.45 - 13.00 Przerwa  

13.00 - 13.30 Zasady finansowania i 

realizacji projektów VET  

13.30 - 14.00 Dobre praktyki VET  

14.00 - 14.15 Podsumowanie i 

zakończenie spotkania Po 

zakończeniu spotkania 

informacyjnego udzielane będą 

konsultacje indywidualne. 

 

 

Korzyści dla uczestników: 

- wiedza odnośnie zmian w programie 

- możliwość konsultacji osobistych 

- panel praktyczny z konsultantem 

akcji Kształcenie i szkolenia 

zawodowe 

- praktyczne wskazówki odnośnie 

procedur oraz wymogów programu 

 

Prowadząca: 

- Patricia Mitro - Fundacja Prawnikon 

w Rzeszowie - 

konsultantka  Erasmus+ Kształcenie i 

szkolenia zawodowe 
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Miejsce pamięci –Pokolenie H-T 1951 

Historia związana z wydarzeniami Akcji Przesiedleńczej tzw. 

Hrubieszowsko-Tomaszowskiej z 1951r. stałą się motywem 

przewodnim do utworzenia Izby Pamięci. We wsi Ustjanowa       

w gminie Ustrzyki Dolne powstało miejsce upamiętniające 

historię ludzi przesiedlonych na mocy umowy o korekcie granic 

pomiędzy Polską Ludową i Związkiem Radzieckim. 

Izba Pamięci Wydarzeń Akcji Przesiedleńczej H-T 1951 powstała 

ponieważ pojawiły się następujące czynniki: 

1. lokalny lider, który zainspirował do działania 

2. młoda, rozwijająca się organizacja pozarządowa, realizująca swoją misję – budowanie silnego 

społeczeństwa obywatelskiego aktywnego lokalnie 

3. przychylność i pomoc gminnych władz samorządowych 

4. owocna współpraca członków dwóch rad sołeckich i stowarzyszenia 

5. wsparcie lokalnych instytucji, organizacji, sponsorów, osób prywatnych. 

 
 

Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu 
do miejsca szkolenia 
 
Aplikować należy mailowo: 
prawnikon@op.pl 
 

Tel. 534-478-017 
 

 

 

 

 

 

mailto:prawnikon@op.pl
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Miejsce pamięci –Pokolenie H-T 1951 cd..                                                                                

Dzięki środkom finansowym z programu Działaj Lokalnie na wyremontowanie pomieszczenia w 

Ustjanowej uwolniły się potężne zasoby kapitału społecznego. Dzięki temu projekt nie zakończył się na 

oddaniu wyremontowanego pomieszczenia. Izba Pamięci wypełniła się eksponatami, zdjęciami, 

dokumentami. Niech  Miejsce to żyje historią „przesiedleńców”. Opowiada o ich tragicznych losach, 

wyzwaniach i trudach z jakimi przyszło im się zmierzyć na trudnej bieszczadzkiej ziemi. Będzie żywą 

lekcją historii dla młodego pokolenia. Otwarcia Izby Pamięci  dokonano w niedzielę 27 września a 

głównymi bohaterami uroczystości byli sami przesiedleńcy. Przybyli  całymi rodzinami aby dać 

świadectwo  tamtych wydarzeń z 1951r.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor tekstu: Paweł Germański, zdjęcia: Bogusław Pleskacz 

 

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/
file:///D:/Moje%20Dokumenty/październik'10/www.fundacja.bieszczady.pl

