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Zapraszamy do lektury styczniowego 
numeru Biuletynu Informacyjnego 
Grupy Partnerskiej „Zielone 
Bieszczady”  
Kończy się okres karnawału: spotkań 
i zabaw. Przed organizacjami 
intensywny czas pisania wniosków    
o dofinansowanie pomysłów                
i inicjatyw , które mogą na lepsze 
zmienić naszą bieszczadzką 
rzeczywistość.  Zapraszamy więc do 
rubryki z informacjami                          
o planowanych konkursach 
dotacyjnych.  
Zapraszamy również do nadsyłania 
materiałów o wydarzeniach, które 
dzieją się w Waszych organizacjach.  
 

Zespół Fundacji 
Bieszczadzkiej 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:  
   

1. Wydarzenia w GPZB: 

 Kolędy i pastorałki na II Ustrzyckim Śpiewaniu 
 Karnawałowo w Stańkowej 
 Kolęda chóru i scholii w Polanie 

 Święto Trzech Króli w Polanie 
 Gimnazjada z sukcesami!! 

 

2. Konkursy dotacyjne i szkolenia 
 

FOTO: Wojomir Wojciechowski 
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Kolędy i pastorałki na II Ustrzyckim Śpiewaniu 
 
Za oknem mróz, zawieje śnieżne  ale w restauracji Karpacka atmosfera ciągle świąteczna. „Kolędy      
  i pastorałki”  w ramach  II Ustrzyckiego  Śpiewania wypadły znakomicie. Spotkanie zgromadziło ponad 
50 osób kochających śpiewać , trudno się  jednak dziwić , skoro  w repertuarze  były  najpiękniejsze 
polskie i zagraniczne kolędy i pastorałki oraz piosenki okołobożonarodzeniowe.  Tym razem 
śpiewającym akompaniowało dwóch panów z  Kapeli  Watra. Ogromne podziękowania w imieniu 
wszystkich śpiewających składamy Piotrom: Hołubowskiemu i Błaszczakowi . Zaśpiewaliśmy 23 kolędy i 
pastorałki, tam gdzie to możliwe poznaliśmy ich genezę: okres powstania , autorów tekstu  i melodii. W 
przypadku wielu kolęd  autorzy są nieznani. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

Ruszył nabór wniosków            
w konkursie grantowym, 
organizowanym w ramach 
projektu - „Akademia 
Aktywnych Obywateli - 
Podkarpackie Inicjatywy 
Lokalne”, w którym młode 

organizacje pozarządowe, grupy 
nieformalne i grupy samopomocowe 
z województwa podkarpackiego, 
mają szansę na pozyskanie od 
2000,00 zł do 5 000,00 zł na 
realizację inicjatyw wpisujących się 
w sferę działalności pożytku 
publicznego. Pula środków, która 
zostanie przekazana na inicjatywy 
lokalne w 2016 roku wynosi 500 
650,00 zł. 

Realizacja inicjatyw, które nie mogą 
być krótsze niż 60 dni, mogą być 
realizowane od 1 kwietnia do 15 
października 2016 r. Aby otrzymać 
dotację na ich realizację, należy 
złożyć wniosek w wersji 
elektronicznej do dnia 29 lutego 
2016 roku do godziny 15:00. 
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Kolędy i pastorałki na II Ustrzyckim Śpiewaniu cd 
 
  Spotkanie było okazją do złożenia noworocznych życzeń  i osobistych refleksji. Jedną z nich podzielił 
się  z uczestnikami Pan Witold Mołodyński. Podczas prac nad swoją najnowszą książką  trafił na 
wspomnienie  niemieckiego żołnierza opisującego  swoich kolegów  śpiewających  „Cichą noc”  
okrążonych w „kotle stalingradzkim” w  grudniu 1942r. Tę piękną,  jedną z najbardziej znanych kolęd 
na świecie, po raz pierwszy wykonaną podczas pasterki w 1818 roku, w austriackim Oberndorf bei 
Salzburg, też mieliśmy w repertuarze naszego spotkania. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ustrzyki Dolne 
i Fundacja Bieszczadzka zapraszają już na kolejne Ustrzyckie Śpiewania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia: Jerzy Budzisz, tekst; redakcja FB 

Formularz jest dostępny na stronie 
internetowej projektu pod 
adresem: www.podkarpackie-
inicjatywy-lokalne.pl 

O pozyskanie dotacji mogą ubiegać się 
młode organizacje pozarządowe 
działające nie dłużej niż 18 miesięcy i 
których budżet za ostatnie 12 
miesięcy nie przekracza 25 tys. zł, 
grupy nieformalne oraz grupy 
samopomocowe składające się z 
minimum trzech osób, które podejmą 
wspólny wysiłek, aby ich społeczność 
się rozwijała, aktywizowała i 
wzmacniała. 

Więcej informacji na temat samego 
projektu oraz zasad uzyskać można na 
wskazanej stronie internetowej 
projektu oraz osobiście lub 
telefonicznie u operatorów projektu 
wg następującego podziału - 
organizacje pozarządowe, grupy 
nieformalne i grupy samopomocowe z 
powiatów:łańcuckiego, rzeszowskiego 
i miasta Rzeszów, sanockiego, 
leskiego, bieszczadzkiego mogą 
uzyskać więcej informacji w Fundacji 
Generator Inspiracji, koordynator: 
Marta Żurek, tel. 504 015 202, e-mail: 
m.zurek@fgi.org.pl 

 
 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kol%C4%99da
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pasterka
https://pl.wikipedia.org/wiki/1818
https://pl.wikipedia.org/wiki/Austria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oberndorf_bei_Salzburg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oberndorf_bei_Salzburg
http://www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl/
http://www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl/
mailto:m.zurek@fgi.org.pl
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Wydarzenia w GPZB: 
 

 

 
Karnawałowo w Stańkowej 
 
Latem zadbano  o plac zabaw,  zimą 
zorganizowano karnawałowe spotkanie z 
Mikołajem. Wszystko z myślą o najmłodszych 
mieszkańcach Stańkowej. Chociaż do szkoły i 
przedszkola dzieci ze Stańkowej  muszą 
dojeżdżać do innych miejscowości to  rodzice 
robią wszystko żeby czas wolny mogły już  
mile spędzić w rodzinnej wsi. 30 stycznia 
wiejska świetlica  w Stankowej rozbrzmiewała 
muzyką , śpiewem i gwarem rozbawionych 
dzieciaków. Przyszły w towarzystwie Rodziców 
i Dziadków jako, ze zabawę dla najmłodszych 
połączono ze Świętem Babci i Dziadka. 
Młodzież przygotowała program artystyczny, 
Dziadkowie wraz z życzeniami dostali słodkie 
prezenciki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogólnopolski konkurs         
na wzór regionalny             

pt. „Motyw z Podkarpacia” 
ogłoszony przez 

 Fundację Karpacką-Polska 
w ramach projektu  
„Alpy Karpatom” 

 
Fundacja Karpacka – Polska zaprasza 
do udziału w konkursie na wzór 
regionalny. Na laureatów czekają 
nagrody pieniężne. Prace można 
nadsyłać do 24 lutego 2016. Szczegóły 
na www.alpykarpatom.pl. 
Organizator zachęca projektantów, 
grafików, artystów ludowych, 
rzemieślników oraz wszystkich 
zainteresowanych do wzięcia udziału 
w ogólnopolskim konkursie, 
zatytułowanym „Motyw z 
Podkarpacia”. Interesują nas zarówno 
wzory i ornamenty, oparte na 
tradycyjnych motywach z górskich i 
podgórskich terenów województwa 
podkarpackiego, jak i te stworzone 
zupełnie od nowa, ale czerpiące  
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Karnawałowo w Stańkowej cd.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dzieci czekał Mikołaj z prezentami zaś  mamy zadbały o słodki poczęstunek. 

Autor zdjęć: Józef Szmyd , tekst; redakcja 

 
z bogatego i różnorodnego 
dziedzictwa regionu. Prace można 
nadsyłać w formie grafik cyfrowych, 
jak i we wszelkich tradycyjnych 
technikach. Regulamin dostępny jest 
na portalu projektu: www. 
alpykarpatom.pl oraz w siedzibie 
Fundacji, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok. 

Prace zostaną wykorzystane do 
stworzenia książkowej wersji katalogu 
prezentującego bogactwo 
podkarpackiego wzornictwa, 
promującego region i twórców – 
autorów motywów. 
 
Konkurs jest jednym z działań 
promocyjnych Agencji Promocji 
Górskich Obszarów Podkarpacia, 
w ramach projektu „Alpy Karpatom”, 
realizowanego przez Fundację 
Karpacką – Polska, 
współfinansowanego przez Szwajcarię 
w ramach szwajcarskiego programu 
współpracy z nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej. 
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Kolęda chóru i scholii w Polanie 
 

W dniach 16 i 17 stycznia odbyła się tradycyjna już w Polanie kolęda chóru i scholi. W tym roku bardzo 
liczna grupa kolędników odwiedziła polańskie domy. Najwięcej było kolorowo i pomysłowo 
przebranych dzieci, które mocno wsparły chór w kolędowaniu. Bez ich uczestnictwa na pewno nie 
byłoby tak samo! Dziękujemy z całego serca za ciepłe przyjęcie i wszystkie miłe słowa oraz śpiewy w 
odwiedzanych domostwach. Miło było patrzeć jak wszyscy na nas czekają i się z nami radują. 
Dziękujemy również za złożone datki które w tym roku osiągnęły najwyższą jak do tej pory kwotę  2680 
zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na nowe figurki 
procesyjne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor tekstu i zdjęć: Karolina Smoleńska 

Minister Sportu i Turystyki 
ogłosił dodatkowy nabór 
wniosków w ramach programu 
powszechnej nauki pływania 
„Umiem pływać” ze środków 
Funduszu Zajęć Sportowych dla 
Uczniów (FZSdU).  
Oferty należy składać do 12 lutego 
2016 r.  

Program powszechnej nauki pływania 
„Umiem pływać” ze środków 
Funduszu Zajęć Sportowych dla 
Uczniów (FZSdU został ogłoszony w 
Biuletynie Informacji Publicznej w 
dniu 21 października 2015 roku (link: 
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowa
nie-zadan/sport-
powszechny/2015/1621,Konkurs-na-
dofinansowanie-w-2016-roku-
prowadzenia-i-organizacji-zajec-
sportowych.html 

Zajęcia sportowe dla uczniów w 
ramach dodatkowego naboru 
wniosków mogą być realizowane w 
terminie od 1 marca do 10 grudnia 
2016 roku. 

Wnioski na dofinansowanie 
wskazanego powyżej zadania należy 
składać do dnia 12lutego 2016 roku. 

 

 

 

 

 

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2015/1621,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2016-roku-prowadzenia-i-organizacji-zajec-sportowych.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2015/1621,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2016-roku-prowadzenia-i-organizacji-zajec-sportowych.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2015/1621,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2016-roku-prowadzenia-i-organizacji-zajec-sportowych.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2015/1621,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2016-roku-prowadzenia-i-organizacji-zajec-sportowych.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2015/1621,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2016-roku-prowadzenia-i-organizacji-zajec-sportowych.html
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2015/1621,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2016-roku-prowadzenia-i-organizacji-zajec-sportowych.html
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Święto Trzech Króli w Polanie 
 

Zwyczajem innych miejscowości i w Polanie w tym roku po raz pierwszy wyruszył orszak Trzech Króli.    
W postacie Kacpra, Melchiora i Baltazara wcielili się panowie: Artur Krakowski, Tadeusz Michno                
i Władysław Wierciński. Barwny korowód dużych i małych króli oraz aniołków (dzieci z polańskiej 
szkoły) przeszedł od świetlicy do kościoła. Korowód może trochę skromny bo pierwszy ale na pewno      
w kolejnych latach będzie coraz lepiej. Podczas uroczystej Mszy św. królowie w procesji z darami 
przynieśli złoto, kadzidło i mirrę. A po Mszy św. wszyscy udali się do świetlicy wiejskiej na dalsze 
świętowanie. Program przygotowany przez panią Marię Faran prowadziła Karolina Smoleńska. We 
wstępie usłyszeliśmy trochę o historii kolęd, następnie zaśpiewaliśmy polańską kolędę do słów pani 
Marii Faran „Dawniej przed wigilią”. W różnych utworach o tematyce kolędowej wystąpiły Basia               
i Małgosia Michno, Angela i Julia Hermanowicz, Anna Rzeszowska, Marta Stępniewska a talenty 
muzyczne zaprezentowały Irena Zięba- śpiew i Małgosia Michno- gra na flecie. Na koniec tej części 
programu wszyscy artyści zaśpiewali na scenie „Jakieś światło nad Betlejem”. Po życzeniach od 
proboszcza ks. Stanisława Gołyźniaka był czas na przełamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń 
oraz wspólne kolędowanie które brawurowo poprowadził ks. Damian Kempa. 

 

 

 

 

 

 

 

"Równać Szanse 2016" 
 
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 
ogłosiła Ogólnopolski Konkurs 
Grantowy w ramach Programu 
"Równać Szanse 2016" Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
Program skierowany jest do 
organizacji pozarządowych z 
miejscowości do 20 000 mieszkańców. 
Dotacja przeznaczona jest na działania 
trwające 15 miesięcy realizowane 
pomiędzy 1 lipca 2016 r. a 30 
listopada 2017 r. Termin nadsyłania 
wniosków w pierwszym etapie mija 
10 marca 2016 r. o godz. 12.00.  

Celem konkursu jest wsparcie 
projektów organizacji pozarządowych, 
których celem ma być rozwój 
umiejętności społecznych młodych 
ludzi przydatnych zarówno w ich 
obecnym, jak i dorosłym życiu.             
O dotacje do 40 000 zł na działania 
trwające 15 miesięcy realizowane 
pomiędzy 1 lipca 2016 r., a 30 
listopada 2017 r. (prowadzone ze 
stałą, minimum 20-osobową grupą 
młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą 
ubiegać się organizacje 
pozarządowe(zarejestrowane w 
formie stowarzyszeń lub fundacji)  
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Święto Trzech Króli w Polanie cd.. 
Następnym punktem programu był konkurs kolęd.  Jury w składzie Jolanta Mantojfel, Anna Rzeszowska  
i Miłosz Smoleński oceniło najwyżej występ trio w składzie: Emilka Caban, Małgosia Michno i Amelka 
Pisarska, drugie miejsce przypadło rodzinie Michno (Barbarze, Tadeuszowi i Małgosi) a trzecie Irenie 
Ziębie z mamą  Lesią i siostrą Ivanką Wiercińską. 
Jury oceniało też korony, które dzieci w szkole robiły specjalnie na święto Trzech Króli. Pierwsze miejsce 
zajął Marcin Kania, drugie Amelka Pisarska, trzecie Emilka Caban i czwarte Roksana Tarnawska. 
A po konkursach ks. Damian w dalszym ciągu prowadził wspólne kolędowanie. 
Kto osłabł z sił mógł się posilić pysznymi ciastami upieczonymi przez panie z Róż Różańcowych za co 
należą im się szczególne podziękowania. 
Kolejne podziękowania należą się artystom i ich opiekunce pani Marii Faran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Autor tekstu i zdjęć: Karolina Smoleńska 

 

 z miejscowości do 20 tysięcy 
mieszkańców. 

Ogólnopolski Konkurs Grantowy 
składa się z dwóch etapów. W 
pierwszym etapie konkursu 
wnioskujący przygotowują diagnozę 
środowiska lokalnego, w drugim (do 
którego zakwalifikują się laureaci 
pierwszego etapu) organizacje 
przygotują plan 15-miesięcznych 
działań zgodnych z celem konkursu. 
Termin nadsyłania wniosków w 
pierwszym etapie mija 10 marca 2016 
roku, o godzinie 12:00. 

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. 
Więcej informacji na 

www.rownacszanse.pl 
 

 

 

 

 

 

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

 

Gimnazjada z sukcesami!! 
 

W dniu 18 stycznia 2016r. na Hali Sportowej  w Ustrzykach Dolnych odbyła się Powiatowa 
Gimnazjada w Tenisie Stołowym. Udział brało  5 szkół m.in.:  Gimnazjum nr I z Ustrzyk Dolnych,  
Czarnej Górnej, Ropienki, Wojtkówki i  Polany. Naszą Szkołę reprezentowały pod opieką nauczyciela 
wychowania fizycznego Dominiki Podstawskiej dwie drużyny: chłopców  Arkadiusza Borzęckiego                 
Kacpra Podstawskiego oraz dziewcząt Aleksandry Borzęckiej i Wiktorii Borzęckiej.  

Należy pochwalić naszych uczniów, ponieważ chłopcy jak i dziewczęta zajęli 2 miejsce co 
pozwoliło im się zakwalifikować  do przyszłych  zawodów rejonowych,  a warunkiem kwalifikacji było 
zajęcie dwóch pierwszych miejsc.   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor zdjęć i tekstu: Dominika Podstawska 

 

Ważne linki:  
 
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 
 

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

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.wolontariatbieszczadzki.pl/
http://www.mlode-bieszczady.pl/
http://www.ngo.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/
http://www.fundacja.bieszczady.pl/

