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Zapraszamy do lektury wakacyjnego 
numeru Biuletynu Informacyjnego 
Grupy Partnerskiej „Zielone 
Bieszczady”  
Corocznie o tej porze dużo dzieje się 
w bieszczadzkich organizacjach 
pozarządowych, o kilku ciekawych 
wydarzeniach przeczytacie Państwo 
w biuletynie. Niemniej jak zwykle 
prosimy o relacje z wydarzeń              
w Waszej miejscowości lub 
organizacji. 
 
 

Zespół Fundacji 

Bieszczadzkiej 
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 W piłkę plażową nie tylko nad morzem… 
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Wydarzenia w GPZB: 
 

W piłkę plażową nie tylko nad morzem… 
Ponieważ bardzo daleko z Pogórza Przemyskiego do morza i piaszczystych plaż, młodzież małej, 

uroczo położonej wsi Rudawka w gminie Bircza postanowiła , ze poczują piasek pod nogami budując u 
siebie boisko do piłki plażowej. A wszystko za sprawą projektu „Zdrowo na sportowo” jaki  bardzo 
młody sołtys wsi Rudawka Jakub Kasprzyk wraz z kolegami realizują  w ramach  Działaj Lokalnie IX . 
Mało atrakcyjny podmokły placyk przy wiejskiej świetlicy w parę tygodni zamienił się  w profesjonalne 
boisko do piłki plażowej. Starsi mieszkańcy z pewnym niedowierzaniem przyglądali się pierwszym 
pracom na placu, kiedy jednak zobaczyli, ze młodzież  ze znawstwem zabiera się do odwodnienia 
terenu włączyli się  z pomocą. Miejscowy przedsiębiorca przekazał niezbędny żwir, ktoś inny  
drewniane słupki na ogrodzenie. Do pomocy przy rozgarnianiu na przygotowanym podłożu, pięknego 
żółtego piasku ,zbiegły się wszystkie dzieci.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Trwa konkurs o tytuł 

     Społecznika Roku 

   tygodnika Newsweek.  
 

         Do 7 września można 

         przesyłać zgłoszenia. 

          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: 

W piłkę plażową nie tylko nad morzem…cd. 
12 lipca odbyło się uroczyste otwarcie i przekazanie boiska mieszkańcom wsi. Wiejska świetlica w 
której realizowane będą tez pozostałe projektowe działania zapełniła się mieszkańcami Rudawki i 
sąsiadami z okolicznych miejscowości. Rozegrany został I Turniej Piłki Plażowej, zaś po jego 
zakończeniu  długo w noc grano jeszcze w piłkę przy zapalonych reflektorach samochodów….  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Autor tekstu Lucyna Sobańska, autor zdjęć Jakub Kasprzyk  
 

Konkurs grantowy 

"Pracownia Talentów" 

Fundacji Tesco 

„Pracownia Talentów” to konkurs 

grantowy Fundacji Tesco Dzieciom 

skierowany do organizacji 

pozarządowych zajmujących się 

edukacją dzieci i młodzieży. 

Organizacje biorące udział w 

konkursie mogą zdobyć środki na 

realizację długoterminowych 

projektów edukacyjnych. Na 

zwycięskie organizacje czeka do 

podziału aż 250 tys. złotych, co 

pozwoli na sfinansowanie około 25 

projektów w całym kraju. 

Fundacja Tesco Dzieciom w tym roku 

obchodziła swoje trzecie urodziny. I 

od samego początku swojego 

istnienia, każdego dnia, dba o lepsze 

jutro polskich dzieci. Fundacja 

pomaga realizować wartościowe 

inicjatywy i projekty społeczne, a w 

swoich działań koncentruje się na 

pomocy dzieciom i młodzieży. 

Jednym z realizowanych przez 

Fundację programów jest konkurs 

grantowy – „Pracownia Talentów”. 
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Wydarzenia w GPZB: 
 

„HUMAN CAMP NARNIA” 
W dniach od 25 do 31 lipca dzieci i młodzież z powiatu bieszczadzkiego brały udział w 

zorganizowanym wyjeździe na Słowację w ramach Projektu HUMAN CAMP NARNIA na zaproszenie 
Dziecięcej Organizacji FÉNIX – prezeski Evy Pintérovej i zaprzyjaźnionego z Fundacją Bieszczadzką – 
Jozefa Talaroviča. Koordynatorem wyjazdu była Fundacja Bieszczadzka – Prezes Bogusław Pyzocha 
oraz Wiceprezes Lucyna Sobańska, a opiekunem wolontariuszem Edyta Pereślucha.  

 25 lipca o 2 w nocy uczestnicy wyjazdu busem udali się na Słowację na stację kolejową do 
Medzilaborce, pociągiem do Humennego, przesiadka do Koszyc, a z Koszyc z uczestnikami ze Słowacji 
dojechaliśmy do Pieszczan. Na miejscu po 5 przesiadkach przywitał nas Milan Lukac i wszyscy razem 
podstawionymi autobusami Fundacji Fenix wyjechaliśmy do Taboru Vytoky w Moravanach nad 
Vahom.  Dzieci otrzymały białe czapki, zostały zakwaterowane w 6 osobowych domkach, podzielone 
na 5 drużyn, i każdej przydzielono animatora. Drużynie polskiej przypadła prawie nasza rodaczka – 
Paulina Mikulova pochodząca z Bardiejowa położonego blisko granicy Polski i Słowacji. Po obiedzie 
nastąpiła uroczysta ceremonia otwarcia obozu, przywitano wszystkich uczestników Słowaków oraz 
zaproszonych gości Polaków. Tygodniowy program obfitował w wiele różnorodnych niespodzianek, 
gier, zabaw i wycieczek. 

Obóz stylizowany był na powieść fantasy oraz film „Opowieści z Narnii” autorstwa C.S. Lewisa. 
Każdego dnia dzieci przechodziły przez magiczną szafę, dzięki której udawały się do zaczarowanego 
królestwa Narnii. 

Pierwszego dnia każda z drużyn nadawała sobie nazwę, a uczestnicy przezwiska. Polska 
drużyna przybrała nazwę Barbi Team. Nauczyliśmy się gry Indian „Hi,Ha,Ho”, graliśmy w piłkę siatkową 
i nożną na boiskach sportowych. Wieczorem odbył się apel kończący dzień i dyskoteka powitalna, 
jednak byliśmy zbyt zmęczeni 9 godzinną podróżą, aby do końca w niej uczestniczyć. 

Drugiego dnia po gimnastyce i śniadaniu przeszliśmy przez magiczną szafę i ruszyliśmy na 
wycieczkę, tam na łonie natury rywalizowaliśmy w rzutach do puszki grochem. Zabawa wydawała się 
bardzo prosta, jednak z celnością było różnie. Zajęliśmy 2 miejsce. Po obiedzie ciąg dalszy zmagań. 
Tym razem rysowaliśmy w 4 osobowych grupach postać człowieka na brystolu, a następnie na 2 
stronie zapisywaliśmy cechy przyjaciela i nieprzyjaciela, po czym nastąpiła prezentacja. Po południu 
uczyliśmy się grać w kości, karty oraz samodzielnie urządziliśmy zawody w jo – jo, dzięki zabranej 
gitarze z akompaniamentem nauczyliśmy się harcerskiej piosenki „Czuj, czuj czuwaj”. Zaśpiewaliśmy ją 
po apelu wieczornym, a później w cały obozie odbijało się echo „czuj, czuj czuwaj”. 
 
 
 
 
 
 

 

Wakacje to dla wielu organizacji 
intensywny czas planowania działań na 
nowy rok szkolny. Wiele z nich ma 
świetne pomysły, ale nie dysponuje 
środkami finansowymi. Chcemy temu 
zaradzić – dlatego od trzech lat 
organizujemy konkurs grantowy 
„Pracownia Talentów” – podkreśla mówi 
Katarzyna Michalska-Miszczyk, Prezes 
Zarządu Fundacji Tesco Dzieciom. Dzięki 
naszemu wsparciu co najmniej 25 
fundacji lub stowarzyszeń z całej Polski 
będzie miało szansę zdobyć środki 
finansowe na realizację wartościowych 
projektów dla dzieci i młodzieży! Co roku 
jesteśmy zaskakiwani ciekawymi 
pomysłami – mamy nadzieję, że tym 
razem będzie podobnie. 

Tak jak poprzednio, organizacje 
pozarządowe mogą ubiegać się o środki 
na realizację długoterminowych 
projektów edukacyjnych trwających 9 
miesięcy (od października 2015 do 
czerwca 2016). Maksymalna kwota 
dofinansowania to 10 tys. zł. W tym roku 
wspierane będą projekty dotyczące walki 
z marnowaniem żywności – edukowanie 
dzieci i młodzieży nt. źródeł i przyczyn 
marnotrawienia żywności i walka z tym 
zjawiskiem. 

 

 

 

 

„ 
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Wydarzenia w GPZB: 

„HUMAN CAMP NARNIA” cd.. 
 

Następnego dnia wybraliśmy się na wycieczkę do źródła wody pitnej, rywalizowaliśmy w 
zawodach, a później chętne osoby uczestniczyły w wyprawie do jaskini połączonej z grą Geocaching, 
wykonywały plakietki ze swoimi imionami lub zakładki do książek. Odbyły się również sportowe 
zmagania dla wszystkich uczestników. W dwuosobowych parach każdy musiał wykazać się w 10 
zróżnicowanych konkurencjach np. wykonywanie łódek z papieru, slalom, skakanka z zamkniętymi 
oczami, pajęczyna, pamięciówka itp. Na apelu wyróżniono najlepsze osoby i wręczono nagrody. 
Wszystkie gry i zabawy przygotowywane były przez grupę 12 osób 16 – 18 latków, którzy brałi udział w 
szkoleniu na animatorów wolontariuszy. Kiedy Słowacy poszli oglądać film Narnia, młodzież z Polski 
nauczyła się kolejnej obozowej piosenki „Bieszczady”. 

Kolejnego dnia po śniadaniu otrzymaliśmy suchy prowiant, białe podkoszulki i pojechaliśmy do 
Pieszczan. Jest to malownicza uzdrowiskowa,  miejscowość, w której leczy się narządy ruchu. Znajduje 
się tam wiele budynków sanatoryjnych i zakładów leczniczych, położonych na wyspie pomiędzy 
odnogami Wagu. Tryskające tam źródło Torkos zawiera wodę o temperaturze 68°C, uważane jest za 
najcieplejsze źródło termalne Słowacji. Symbolem uzdrowiska, przy którym wszyscy zrobiliśmy sobie 
zdjęcie jest rzeźba, znajdująca się na moście przedstawiająca chorego łamiącego i odrzucającego kule. 
Najpierw popłynęliśmy w 2 – godzinny rejs statkiem, później zwiedziliśmy miasto, a podczas gry 
odszukiwaliśmy symbole miasta, później pojechaliśmy do Classic Car Muzeum (Muzeum Samochodów 
Zabytkowych).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warunkiem wzięcia udziału w 
konkursie jest spełnienie wymogów 
regulaminu, wypełnienie formularza 
wniosku (dostępny na stronie 
internetowej Fundacji 
www.fundacjatesco.pl), oraz 
przesłanie go na wskazany adres e-
mail. 

Termin złożenia aplikacji upływa 31 
sierpnia  2015 r.  

Komisja konkursowa oceni wszystkie 
nadesłane aplikacje i przyzna środki 
na realizację tym, które otrzymają 
największą liczbę punktów. Laureatów 
konkursu poznamy na początku 
października 2015 r. 

 
 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_Celsjusza
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Wydarzenia w GPZB: 
 

„HUMAN CAMP NARNIA” cd.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gdy wróciliśmy do obozu ze 100 ukrytych produktów tworzyliśmy po ich odszukaniu – Książkę 

Kucharską Narni. 
Następnego dnia z powodu załamania pogody niestety nie mogliśmy udać się na malowniczy 

szczyt, z którego można podziwiać okolice. Animatorzy zorganizowali zabawy –pantonime, krótkie 
scenki i skecze, a po południu odbył się Talent Show oraz pokaz pierwszej pomocy przygotowany przez 
ratowników stacjonujących w placówce. Tego dnia mieliśmy także marsze nocne, podczas których 
szukaliśmy ukrytych 15 znaków, aby nanieść je później na plansze. 

Przedostatni dzień to rekreacja i wypoczynek na basenie, zbieranie podpisów uczestników 
wyjazdu na białych koszulkach, mecze sportowe, apel, podczas którego wszyscy otrzymali chusty na 
głowę, pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w Campie,  dyplomy wyróżnienia za najczystsze pokoje oraz 
wieczorna dyskoteka, która zapełniła całe pole. Nawiązało się wiele przyjaźni, ale także i pierwsze 
miłości. Na pewno każdy uczestnik przywiózł wiele wrażeń i osobistych przeżyć. 
 
 
 
 
 
 
 

Szanowni Państwo,  
Zapraszam Państwa do udziału w 
ogólnopolskim konkursie  

„Aktywne przejścia dla 
pieszych” i zgłoszenia 

niebezpiecznych przejść w 
Państwa regionie. 

 Nagrodą w konkursie jest ich 
modernizacja i wyposażenie w szereg 
rozwiązań sygnalizujących obecność 
pieszego w pobliżu przejścia, takich jak: 
oświetlenie, które zapala się, gdy pieszy 
zbliża się do pasów, maty antypoślizgowe 
oraz system stale święcących „kocich 
oczek”.  
Konkurs skierowany jest do zarządców 
dróg publicznych, w tym władz 
samorządowych, oraz społeczności 
lokalnej.  
Rozpoczyna się  22 lipca i będzie trwał do 
31 sierpnia br. Samorządy przystępują do 
konkursu wypełniając formularz dostępny 

na www.stopwariatom.pl/formularz. 
 Drugim etapem będzie głosowanie - od 1 
do 28 września br. W każdym tygodniu 
wybieranych będzie pięć lokalizacji. Jedną 
wybiorą internauci w głosowaniu 
(decyduje największa liczba głosów), a 
cztery wytypuje komisja konkursowa.  
Inicjatorem konkursu jest Fundacja PZU. 
Patronat nad inicjatywą objęły Związek 
Powiatów Polskich oraz Związek Gmin 
Wiejskich RP. Regulamin konkursu 
dostępny jest na www.stopwariatom.pl. 

 
 

 

 

 

 

http://www.stopwariatom.pl/formularz
http://www.stopwariatom.pl/
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Wydarzenia w GPZB: 
 

„HUMAN CAMP NARNIA” cd.. 
 
Ostatniego dnia po śniadaniu otrzymaliśmy suchy prowiant i zorganizowanymi autobusami udaliśmy 
się na stację kolejową. Niejednemu kręciła się łezka w oku, a wielu zapowiadało, że wróci. Polscy 
uczestnicy zostali zaproszeni na następny rok przez animatorów. Ze Słowakami dojechaliśmy do 
Koszyc, później Humennego, a już sami dojechaliśmy do Medzilaborce, skąd busem dotarliśmy do 
Ustrzyk Dolnych o 24.00.  

Ogromne podziękowania należą się Fundacji Bieszczadzkiej – Prezesowi Bogusławowi Pyzocha 
oraz Wiceprezesowi Lucynie Sobańskiej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst i zdjęcia: Edyta Pereślucha 

 

 
 

Ze względu na duże zainteresowanie 
konkursem stypendialnym, Fundacja 
Książąt Lubomirskich wydłuża termin 
składania wniosków. Do 15 września 
można wnioskować o warte 6 tys. zł. 
stypendia roczne albo ubiegać się o 
jednorazowy grant. Starać się o nie 
mogą wybitnie uzdolnieni, 
pochodzący z niezamożnych rodzin 
pełnoletni uczniowie i studenci z kilku 
powiatów Podkarpacia. 
Dziesięciu najzdolniejszych otrzyma 
stypendia za wybitne osiągnięcia w 
nauce, kulturze i sztuce, a także w 
sporcie. Młodzi ludzie mogą zostać 
nagrodzeni także za przedsiębiorcze 
pomysły. Oprócz tego do rozdania jest 
50 grantów w wysokości 1000 zł. 
Beneficjentami programu mają być 
osoby stojące u progu dorosłości - od 
18. do 24. roku życia, którym sytuacja 
finansowa może uniemożliwić 
realizację planów życiowych zgodnie z 
predyspozycjami czy marzeniami. 
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Wydarzenia w GPZB: 
 

X Wakacyjna szkoła języka angielskiego 2015  
 

Po raz dziesiąty Fundacja Bieszczadzka organizowała we współpracy z wolontarystyczna organizacją Learning 

Enterprises   Wakacyjną  Szkołę Języka Angielskiego” W okresie od 28 czerwca do 25 lipca 2015r. 
czwórka studentów wolontariuszy z renomowanych uczelni amerykańskich pracowała w pięciu 
bieszczadzkich miejscowościach. W tym roku do Bieszczad przyjechali:  

1. Joey Guttlefish- pracowała z dziećmi , młodzieżą i dorosłymi w Ustrzykach  Dolnych a gościli ją 
Państwo Anna i Tomasz Dybałowie z Ustianowej i Państwo Barbara i Emil Plęsowie z Ustrzyk Dl  

2. Danielle Wilkin uczyła w ZSP w Komańczy i mieszkała u Państwa Magdaleny i Maksymiliana 
Łataczów   

3. Rachel Walker –uczyła   angielskiego w  Lipiu,-Czarnej i Hoszowie, mieszkała u Pani   Iwony 
Dolińskiej i Marcina Kowalczyka  

4. Tylar Hardy –uczył w   Ropience i był gościem Państwa  Małgorzaty i  Tomasza Gądelów 
 
Największym problemem jak co roku było znalezienie rodzin, które goszczą studentów. Szukaliśmy  
takich rodziny, w których są młodzi ludzie uczący się angielskiego a miesięczna opieka nad studentem, 
nie znającym  naszego języka, będzie  dla nich świetną okazją do nauki. Tym bardziej dziękujemy 
Państwu Dybałom, Plęsom, Łataczom, Gadelom i Dolińskim  za przyjęcie studentów, stworzenie im 
rodzinnej atmosfery, pokazanie najciekawszych miejsc w naszym regionie i opiekę. Fundacja 
Bieszczadzka dziękuje też dyrektorom szkół i nauczycielom , którzy pomogli zorganizować zajęcia w 
poszczególnych miejscowościach.  
Poniżej krótki fotoreportaż z X Szkoły Języka Angielskiego”.  
 
ROPIENKA 
 
U nas zajęcia prowadził Tylar Hardy- wolontariusz z amerykańskiej renomowanej uczelni, który był 
gościem u państwa Gądelów. Przez cztery tygodnie w naszej szkole trwały zajęcia z języka angielskiego 
dla dzieci z  podstawówki, gimnazjum a nawet absolwentów w wymiarze jednej godziny dziennie dla 
każdej grupy wiekowej. Na warsztaty przyjeżdżały dzieci z Ropienki oraz z kilku pobliskich 
miejscowości: Stańkowa, Wańkowa, Olszanica  i Rozpucie.                                                                  
Dzięki temu programowi dzieci miały możliwość nauki języka angielskiego, a student – wolontariusz 
miał okazję poznać naszą kulturę, obyczaje oraz środowisko. 
 

Chodzi o dotarcie do młodych osób z 
rodzin, w których dochód na osobę 
nie przekracza 895,7 z 

Adresatami konkursu stypendialnego 
organizowanego przez księcia Jana 
Lubomirskiego-Lanckorońskiego są 
osoby uczące się bądź studiujące na 
Podkarpaciu. Program swoim 
zasięgiem obejmuje wybrane powiaty 
województwa czyli miasto Przemyśl z 
otaczającym go powiatem 
przemyskim, powiat przeworski, 
jarosławski, lubaczowski, a także 
powiaty sanocki, leski i bieszczadzki. 

Przy ocenie wniosków pod uwagę 
brane będą szczególne osiągnięcia, jak 
np. publikacje naukowe, udział w 
projektach badawczych, autorstwo 
patentu lub wzoru użytkowego, 
wybitne dzieła artystyczne, nagrody w 
konkursach międzynarodowych, 
udział w igrzyskach olimpijskich lub 
mistrzostwach świata. Na stypendium 
mają szanse także laureaci olimpiad. 

Dodatkowym warunkiem przy 
staraniach o stypendium Fundacji jest 
stworzenie pracy, która dotyczyć 
będzie rodziny Lubomirskich. Może to 
być np. wypowiedź plastyczna albo 
opowieść fotograficzna 
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.Była to niepowtarzalna okazja, aby sprawdzić i udoskonalić znajomość języka angielskiego w praktyce 
- nie tylko przez zajęcia w szkolnej ławce, ale przede wszystkim poprzez ruch i zabawę. Uczniowie 
mogli uświadomić sobie, że język obcy to nie tylko przedmiot w szkole ale prawdziwe narzędzie 
niezbędne do komunikowania się. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst i zdjęcia o szkole w Ropience: Anetta Rogalińska 

 

Stypendyści mogą też przygotować 
np. prezentację multimedialną na 
temat: Lubomirscy – prekursorzy 
polskiej gospodarki, multimedialne 
drzewo genealogiczne rodu albo 
aplikację mobilną pozwalającą na 
wirtualną podróż w miejsca związane 
z rodem. 

Wnioski należy dostarczyć pocztą na 
adres: 

Fundacja Książąt Lubomirskich 

Ul. Kazimierzowska 81/4 

02-518 Warszawa 

lub elektronicznie: 
biuro@fundacjaksiazatlubomirskich.pl 

Wniosek do pobrania na stronie: 
http://fundacjaksiazatlubomirskich.pl
/images/stypendia/wniosek_stypendi
a.pdf. 

 
 

 

 

 

 

 

http://fundacjaksiazatlubomirskich.pl/images/stypendia/wniosek_stypendia.pdf
http://fundacjaksiazatlubomirskich.pl/images/stypendia/wniosek_stypendia.pdf
http://fundacjaksiazatlubomirskich.pl/images/stypendia/wniosek_stypendia.pdf
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KOMAŃCZA 

Pomimo wakacji szkoła tętni życiem. Codziennie odbywają się zajęcia w języku angielskim, dzieci i 
młodzież uczą się przez zabawę. Zajęcia prowadzi Danielle - wolontariuszka amerykańskiej organizacji 
Learning Enterprises. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Powiedz stop dzikim 

wysypiskom śmieci  

 
Widzisz wysypisko śmieci w pobliskim 
lesie? A może plaża, na której 
spędzasz urlop wymaga posprzątania? 
Zrób zdjęcie, opisz lokalizację i wyślij 
zgłoszenie do Fundacji BOŚ. Pozwoli 
to stworzyć wakacyjną mapę dzikich 
wysypisk w całym kraju i wesprzeć 
samorządy w walce o czyste 
środowisko.  
 
 

 

 
 

 

 

http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1654815.html
http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1654815.html
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Rachel Walker miała zajęcia z j. angielskiego 
w Hoszowie w Szkole Podstawowej,  w 
Czarnej w Gminnym Domu Kultury oraz w 
Lipiu w świetlicy wiejskiej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zajęcia wakacyjnej szkoły angielskiego w Ustrzykach Dl 
prowadziła Joey Guttlefish, początkowo zajęcia odbywały 
 się w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej a następnie  
z powodu lipcowych upałów zostały przeniesione’ 
do klimatyzowanej sali w hali sportowej, za co bardzo  
dziękujemy Gminie Ustrzyki, Dl, dyrekcji ZSP Nr 1 
 i kierownictwu hali. 
 
Redakcja 

 

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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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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