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1. Wydarzenia w GPZB:





Akcja POTĘGA DOBRYCH LUDZI - MAGIA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY zakończona!!
W V Ustrzyckim Śpiewaniu: kolędy i pastorałki.
Spotkanie Opłatkowe Klubu Seniorów „Sami Swoi”
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała również w Ropience.



Konkurs „Opowiedz…2016” rozstrzygnięty!!

2. Konkursy dotacyjne i szkolenia

Zapraszamy do lektury styczniowego
numeru Biuletynu Informacyjnego
Grupy
Partnerskiej
„Zielone
Bieszczady” .
Tradycyjnie już styczeń to miesiąc
opłatkowych spotkań, koncertów
kolęd i akcji charytatywnych.
O takich wydarzeniach na naszym
terenie piszemy w aktualnym
numerze biuletynu.
Zapraszamy do kontaktu z Fundacją
Bieszczadzką i do przysyłania
materiałów o tym co robicie
Państwo w swoich organizacjach.
Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej

Foto: Wojomir Wojciechowski
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Wydarzenia w GPZB:
Akcja POTĘGA DOBRYCH LUDZI - MAGIA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY zakończona!!
W pierwszych dniach grudnia ub. roku odwiedził Fundację Bieszczadzką młody mieszkaniec Ustrzyk Dolnych,
Maciej Stańko. Był zainteresowany organizacją pomocy dla dzieci z domu dziecka a w fundacji szukał informacji
na temat formalnych i prawnych warunków takiej akcji. Ostatecznie Fundacja Bieszczadzka udzieliła patronatu
całemu przedsięwzięciu i Maciek z odpowiednim pismem udał się na rozmowę z dyrektorem Domu Dziecka
w Sanoku. Już po dwóch dniach pojawił się ponownie w fundacji z plakatami informującymi o akcji, którą
nazwał MAGIA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.

A jak o swoim pomyśle i jego realizacji opowiada sam Maciek:
„Akcja rozpoczęła się 18 grudnia ubiegłego roku, zakończyła się natomiast około 18 stycznia tego
roku. Przekazanie zebranych prezentów miało miejsce 25 stycznia, obdarowanych zostało 23
podopiecznych Domu Dziecka w Sanoku, w wieku od 8 do 19 lat. Każde z dzieci dostało paczkę z
kosmetykami o wartości około 100 zł, dodatkowo dom dziecka otrzymał słodycze o wartości
(szacunkowej) około 2000 zł do zadysponowania na podwieczorki dla podopiecznych, oraz cztery
kartony suchej żywności typu: dżemy, makarony, mąka, cukier, płatki, herbata, konserwy itp.
o wartości 800-1000 zł. Według informacji zebranych przeze mnie żywność na kuchnie została przyjęta
bardzo chętnie, zaś słodycze choć wydawałoby się, że nie powinno ich brakować w tym obiekcie są
towarem deficytowym. Paczki z kosmetykami, które starałem się dobrać według wieku, u dziewczyn i
młodszych chłopców wywołały radość i uśmiech, natomiast u starszych chłopców powiedzmy, że
zadowolenie ale to są tylko moje odczucia. Grupa była bardzo sympatyczna, młodsi podopieczni bardzo
grzeczni, starsi również, zwłaszcza dziewczyny. Chociaż i panowie jak na swój wiek zachowywali się
bardzo przyzwoicie. Rozmowa trwała przez cały czas spotkania i podejrzewam, że trwałaby o wiele
dłużej gdyby nie ograniczenia czasowe.

Fundacja Banku
Zachodniego WBK
S.A ogłosiła konkurs
grantowy:
„Bank Młodych
Mistrzów Sportu”
Główne cele programu
Program ma na celu krzewienie idei
sportowej rywalizacji wśród młodzieży
oraz zasad fair play oraz zachęcenie
młodych ludzi do drużynowej
aktywności sportowej i aktywnego
stylu życia. Umożliwia popularyzowanie
dyscyplin sportowych wśród lokalnej
społeczności.
Konkurs polega na wyborze
najciekawszych inicjatyw sportowych,
edukacyjnych przygotowanych przez
podmioty je realizujące i przyznaniu
najlepszym z nich wsparcia
finansowego w postaci grantu na
realizację podjętych działań.
Przedmiotem dofinansowania są:
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Drużynowe zawody sportowe
Olimpiady
Paraolimpiady

Wydarzenia w GPZB:
Akcja POTĘGA DOBRYCH LUDZI - MAGIA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY zakończona!! Cd…
Mam nadzieję, że akcja odbije się echem i znajdzie naśladowców, mam również nadzieję, że będę miał okazję
spotkać się kiedyś z tymi dzieciakami ponownie oraz , że będę miał możliwość organizowania w przyszłości
podobnych akcji. Dzięki nim człowiek podnosi swoją własną wartość i czuje się w pewnym sensie spełniony,
doceniony a przede wszystkim potrzebny. Dziękuję wszystkim razem i każdemu z osobna za to, że pomogliście,
za to, że można było na was liczyć.
Akcje wspierali właściciele apteki,, Na rogu", Ilona Doliwa , Aneta Wojtanowska , delikatesy Centrum sklep nr 7,
Super Sam Halicz, Zielony Koszyk , właściciele sklepu ,, Alta ", Krystian Kwolek.
Specjalne podziękowania dla: Huberta Wojtaszka, Agnieszki Duma, Marii Wołoszyn , Kinga Kolanko.
Potęga Dobrych Ludzi- osób, które organizują takie akcje lub wspierają je w różny sposób - razem tworzą potęgę
tego świat, stąd moja nazwa akcji”

W edycji odbywającej się od 23 stycznia
do 13 lutego 2017 r. pierwszeństwo
będą miały Projekty związane ze
sportem, promujące młode talenty w
różnych
zespołowych
dyscyplinach
sportowych.
1.Beneficjentami Projektu mogą być
wyłącznie osoby, które ukończyły 10 rok
życia i nie ukończyły 26-tego roku życia w
dniu 23 stycznia 2017 r.
2.Granty przyznawane są tylko tym
instytucjom
lub
organizacjom
społecznym, które posiadają osobowość
prawną
(dalej
określanych
jako
„Organizacja”).
3.W ramach jednej edycji konkursu „Bank
Młodych Mistrzów Sportu” „ jedna
Organizacja może złożyć jeden wniosek i
otrzymać dotacje tylko raz w roku.
4.Maksymalna kwota grantu, o którą
można się ubiegać wynosi 10.000,00 zł.
5.Projekt musi zostać zrealizowany
najpóźniej do dnia 31.12.2017 r.
Szczegóły na stronie:

http://fundacja.bzwbk.pl/programygrantowe/bank-mlodych-mistrzowsportu/
Tekst : redakcja i autor zdjęć : Maciej Stańko
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Wydarzenia w GPZB:

Ogólnopolski Konkurs
Grantowy Programu
Równać Szanse 2017!

W V Ustrzyckim Śpiewaniu: kolędy i pastorałki
Po raz kolejny z sali wystaw ustrzyckiej biblioteki popłynęło wspólne śpiewanie. To już piaty raz coraz liczniejsze
grono sympatyków wydarzenia jakim jest „Ustrzyckie Śpiewanie „ spotkało się , aby tym razem przy kolędach
i pastorałkach spędzić styczniowy wieczór. Wśród zaśpiewanych 24 kolęd i pastorałek, każdy znalazł te, które
lubi najbardziej. Przed każdą zaśpiewaną kolędą dowiedzieliśmy się kiedy powstała, kto jest autorem tekstu
a kto skomponował melodię. W większości utworów jest to możliwe, choć wiele polskich kolęd to utwory
anonimowe o zróżnicowanych wersjach tekstowych. Zaśpiewaliśmy miedzy innymi: „Bóg się rodzi”, „Do
szopy, hej pasterze”, „Cicha noc”, „Gdy śliczna Panna”, „O gwiazdo betlejemska”, „Tryumfy Króla
Niebieskiego”, „Józefie stajenki nie szukaj”,
Dzisiaj w Betlemej”, „Lulajże Jezuniu”, „Ach ubogi w żłobie”,
Oprócz tych znanych zaśpiewaliśmy całkiem nowe utwory, na początku trochę nieśmiało ale z każdą zwrotką
było coraz lepiej. Tak było z piękną „Kolędą dla nieobecnych” , której autorem jest Zbigniew Preisner czy
pastorałką „Od serca do ucha” zespołu Rokiczanka. Muzycznie wsparł śpiewających pan Marek Sokół
a uroczystego charakteru wieczorowi nadawała świąteczna scenografia. Spotkanie miało miejsce 26 stycznia
a organizatorami V Ustrzyckiego Śpiewania –kolędy i pastorałki byli: Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ustrzyki
Dolne, Fundacja Bieszczadzka oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka w Ustrzykach Dolnych.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
ogłosiła nabór diagnoz
w Ogólnopolskim Konkursie
Grantowym w ramach
Programu "Równać Szanse 2017"
Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności.
Celem konkursu jest wsparcie
projektów organizacji
pozarządowych, których celem ma
być rozwój umiejętności społecznych
młodych ludzi z miejscowości do 20 tys.
mieszkańców, przydatnych zarówno w
ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
O dotacje do 40 000 zł na działania
trwające 15 miesięcy realizowane
pomiędzy 1 lipca 2017 r., a 30 listopada
2018 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)
z miejscowości do 20 tysięcy
mieszkańców.

Autor tekstu: redakcja, zdjęcia: Powiatowa i Miejska Biblioteka w Ustrzykach Dolnych
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Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa
się z dwóch etapów.

Wydarzenia w GPZB:

Spotkanie Opłatkowe Klubu Seniorów „Sami Swoi”
„Jest taki dzień, bardzo ciepły , choć grudniowy,
Dzień zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory
Niebo ziemi, niebu ziemia, wszyscy wszystkim ślą życzenia…
12 stycznia 2017r. w mroźny dzień grudniowy, w Klubie Seniora SAMI Swoi” spotkali się członkowie klubu i
zaproszeni goście aby łamiąc się opłatkiem złożyć sobie życzenia. Gości przywitał Prezes Klubu, Pan Wiesław
Turzański. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą a po odśpiewaniu kolędy „Bóg się rodzi” nadszedł czas na
życzenia i dzielenie się opłatkiem. Wspólnie zasiedliśmy do stołu, by kosztować przepysznych potraw
przygotowanych przez Panie Seniorki.

. 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 14 marca 2017
roku, o godzinie 12:00.

Muzeum Historii Polski
ogłosiło IX edycję
ogólnopolskiego programu
grantowego
„Patriotyzm Jutra”
Organizacje pozarządowe i samorządowe
instytucje kultury mogą ubiegać się
o dotacje na realizację projektów
z zakresu edukacji historycznej,
patriotycznej i obywatelskiej.
"Patriotyzm Jutra" to ogólnopolski
program grantowy, który służy
odkrywaniu, dokumentowaniu i
upowszechnianiu wiedzy z zakresu
historii Polski oraz wspiera inicjatywy
angażujące społeczności w działania
poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu
lokalnego dziedzictwa i kultury.

Spotkanie Opłatkowe umilił występ młodzieży
z Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych
w Ustrzykach Dolnych pod kierownictwem Pani
Wioletty Machowskiej i Pani Edyty Kmiecik.
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Wydarzenia w GPZB:

Celem jest ukazanie historii w sposób
ciekawy, nowatorski i angażujący.

Spotkanie Opłatkowe Klubu Seniorów „Sami Swoi” cd…..

W ramach programu przyznane zostaną
dotacje w wysokości od 5 do 70 tys. zł.

Piękne pastorałki zaśpiewał zespół Echo
Ustrzyk pod kierownictwem Pani Alicji
Klamut. Wzruszające wiersze o tematyce
Bożonarodzeniowej
recytowały
Panie
: Wiesława Kramarczyk, Jadwiga Pańczyk,
Bogumiła Kwiatek oraz siedmioletnia Kinga
Kmiecik.
Szczególne
podziękowania
za przybycie otrzymał dyr. Bieszczadzkiego
Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach
Dolnych, Pan Jacek Łeszega. Wieczór
upłynął
w
wyjątkowej,
świątecznej
atmosferze, właśnie taka miła i rodzinna
zawsze towarzyszy spotkaniom w Klubie
Seniora „Sami Swoi”

Nabór wniosków potrwa do 5 marca
2017 r.
Aby złożyć wniosek, należy zalogować się
pod adresem:
https://formularze.patriotyzmjutra.pl/

MON ogłosiło otwarty konkurs
ofert na realizację zadań
publicznych w formie
powierzenia w zakresie:
Podtrzymywanie i
upowszechnianie tradycji
narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej.
Zadania w ramach konkursu:
1.Tradycje orężne mojej małej

Autor tekstu i zdjęć: Bogumiła Kwiatek

ojczyzny
Celem zadania jest wyłonienie
najkorzystniejszych ofert
wnioskodawców na realizację projektów
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Wydarzenia w GPZB:

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała również w Ropience.
Już po raz 25 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy również w naszej miejscowości. W tym
roku Orkiestra zbierała na utrzymanie wysokich standardów leczenia na oddziałach dla najmłodszych pacjentów
i na godną opiekę dla seniorów.
Szefem Sztabu, który mieścił się w Zespole Szkół Publicznych w Ropience była A. Rogalińska. Wolontariusze
z miejscowej szkoły zebrali do puszek 6 295,10 PLN oraz drobne kwoty w walutach obcych. Datki zbierało
37 wolontariuszy, którzy kwestowali w małych i dużych miejscowościach. Młodzież z identyfikatorami naszego
sztabu można było zobaczyć na ulicach Ustrzyk Dolnych, Leska, Sanoka i Przemyśla.
Koncert finałowy odbył się w Świetlicy Wiejskiej w Ropience, gdzie pod kierunkiem nauczycielek: E. Andruch,
K. Niezgody-Feculak i M. Juchniewicz. wystąpiły dzieci z tutejszego Zespołu Szkół Publicznych. Popisy młodzieży
były przeplatane z licytacjami prowadzonymi profesjonalnie i na najwyższym poziomie przez Renatę
Kapuścińską – Frankowską. Miła atmosfera sprzyjała licytacji. Mieszkańcy Ropienki i sąsiednich miejscowości
wykazali się wielką hojnością i dobrym sercem. Dzięki ich szczodrości wylicytowano przedmioty za łączną kwotę
1 761 PLN.

związanych z upowszechnianiem wśród
społeczeństwa historii konspiracji
niepodległościowej podczas II wojny
światowej i w okresie powojennym (woj.
podkarpackie, lubelskie i podlaskie).

2. Polskie Drogi do Niepodległości
Celem zadania jest wyłonienie
najkorzystniejszych ofert
wnioskodawców na realizację projektów
związanych ze wzbogaceniem wiedzy
historycznej społeczności lokalnej, w
szczególności młodzieży szkolnej oraz
przedstawicieli organizacji proobronnych,
na temat ostatnich 100 lat dziejów Polski,
w tym ukazanie drogi społeczeństwa
polskiego do niepodległości.
3. „Błękitna Armia” generała Józefa
Hallera
Celem zadania jest przygotowanie cyklu
wydarzeń naukowych, edukacyjnych i
kulturalnych organizowanych z okazji
100. rocznicy utworzenia „Błękitnej
Armii” generała Józefa Hallera, mających
za zadanie wzbogacenie wiedzy
historycznej społeczeństwa, zwłaszcza
młodego pokolenia, w tym
zaprezentowanie dokonań Wojska
Polskiego w 1917 roku, przybliżenie
sylwetek Polaków, którzy przyczynili się
do budowania potencjału wojskowego
polskiej armii oraz wysiłku zbrojnego
narodu polskiego podczas I wojny
światowej. Upamiętnienia postaci
generała Józefa Hallera – wybitnego
dowódcy i wielkiego patrioty.
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Wydarzenia w GPZB:

4. Dzieje Wojska Polskiego zatrzymane
w kadrze

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy grała również w Ropience. Cd…
O godz. 20.00 rozbłysło "Światełko do nieba" a po nim odbyła się dyskoteka. Koordynatorem i organizatorką
całego koncertu finałowego była Katarzyna Rymarowicz. Dziękujemy również pani sołtys Ropienki - Renacie
Wolańskiej za pomoc przy organizacji tej pożytecznej imprezy.
Na rzecz WOŚP kwestowali w ramach działalności naszego sztabu również uczniowie Gimnazjum w Wojtkówce i
Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych, którzy zebrali odpowiednio 1 400,58 zł i 9 343,42 zł.
Zbiórkę w tych placówkach koordynowały: N. Kociuba i I. Kijanka-Fitkowska.
Sztab w Ropience kończy pracę z kwotą na koncie 18 800,10 PLN. Wynik z ubiegłego roku (15 123.39 PLN) został
pobity.
Dziękujemy i liczymy na Was za rok! Siema!

Celem zadania jest upowszechnianie w
społeczeństwie historii oręża polskiego
poprzez przygotowanie, opracowanie i
realizację na podstawie materiałów
historycznych filmów dokumentalnych
lub dokumentalno-fabularyzowanych,
ukazujących wybitne postacie historyczne
lub ważne wydarzenie z dziejów Wojska
Polskiego.
Oferty należy składać wyłącznie na
obowiązujących drukach, które stanowią
załącznik do rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów
ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicznych
oraz wzorów sprawozdań z wykonania
tych zadań (Dz. U. poz. 1300).
Oferty należy składać do 20 lutego 2017
r.
Wzór oferty dostępny jest także na
stronie internetowej www.wojskopolskie.pl

Autor tekstu i zdjęć: Aneta Rogalińska
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Wydarzenia w GPZB:

Ważne linki:

Konkurs „Opowiedz…2016” rozstrzygnięty!!
W czerwcu ub. roku Fundacja Bieszczadzka ogłosiła konkurs „Opowiedz…2016”, który organizowany był ramach
Programu „Działaj Lokalnie IX -2016” . Tradycyjnie konkurs „Opowiedz…” miał na celu zachęcenie naszych
grantobiorców do poszukiwania atrakcyjnych sposobów opisywania własnych działań i promowania inicjatyw
wspieranych w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności
oraz na budowanie dobra wspólnego. Konkurs pozwalał na wyłonienie, nagrodzenie i promowanie najlepszych
przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie.
W tej edycji konkursu wpłynęło tylko 2 prace, w dwóch kategoriach: „Miejsce” i „Motyw”. W kategorii
„MIEJSCE”, celem której jest pokazanie konkretnych zmian, jakie zaszły w miejscowościach – wsiach i
miasteczkach, w których realizowane były projekty, wpłynęła praca z OSP Lutowiska. Film pt. „Strażacy do
pracy!” decyzją jury konkursowego w skład którego weszli lokalni dziennikarze, fotograficy, informatycy będzie
reprezentował nasz Ośrodek Działaj Lokalnie w konkursie ogólnopolskim konkursie „Opowiedz….”. Można go
obejrzeć pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=mQWqe0quUVg&t=10s
Kolejna praca , tym razem w kategorii „MOTYW wpłynęła od Fundacja Tylko Bieszczady w Cisnej. Kategoria ta
daje możliwość podzielenia się sukcesem skoncentrowanym wokół pewnego konkretnego produktu czy efektu
projektu, jak np. ciekawego lokalnego wydarzenia (festyn, przegląd, konkurs, happening, warsztat etc.), które
przyciągnęło zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tej kategorii mieszczą się również regionalne wytwory
związane z dziedzictwem kulturowym, czy inne konkretne przedmioty stanowiące motyw przewodni
zrealizowanego projektu. Ważne, aby ogniskowały zainteresowanie mieszkańców i pozwalały na ich rozwój,
odpowiadając jednocześnie na konkretne potrzeby. I w tej kategorii zależało nam, aby prace pokazały taki
motyw, który połączył ludzi. Nadesłana praca nosi tytuł „Magiczne Bieszczady”, jest to reportaż multimedialny
autorstwa Piotra Wierzbickiego i też będzie reprezentowała nasz ODL w konkursie ogólnopolskim a obejrzeć
można ją pod linkami: https://www.youtube.com/watch?v=7x6XqdSiY80 oraz https://vimeo.com/196395986

Obie prace zostały nagrodzone w lokalnym konkursie „Opowiedz…2016” a nagrody zostaną wręczone
podczas bieszczadzkiego podsumowania programu Działaj Lokalnie IX-2016, które odbędzie się pod
koniec lutego br.
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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 1-go Maja 16,
38-700 Ustrzyki Dolne
tel.: +48 (13) 469 72 97
www.fundacja.bieszczady.pl
www.fundacjabieszczadzka.org

