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SPIS TREŚCI:

1. Wydarzenia w GPZB:
 Działaj Lokalnie 2016 ogłoszony
 Powstały Gminna i Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego.
 Konkurs „Opowiedz…2015” towarzyszący programowi Działaj Lokalnie-2015
rozstrzygnięty !!
 Jubileusz 15-lecia powstania zespołu „Zamłynianki”
 Wieści z Polany





Spotkanie w izbie „Polańskie zbiory historyczne”
Wycieczka terenowa : Rosolin – Moklik – Łazy , 22.02.2016r.
Spotkanie w Kole Gospodyń Wiejskich w Polanie
Kiermasz wielkanocny

2. Konkursy dotacyjne i szkolenia

Zapraszamy do lektury ostatniego
numeru Biuletynu Informacyjnego
Grupy Partnerskiej „Zielone
Bieszczady” . Liczymy na
zainteresowanie Państwa informacją
o ogłoszonym aktualnie konkursie
Działaj Lokalnie 2016 i licznym w
nim udziale bieszczadzkich
organizacji pozarządowych oraz grup
nieformalnych.
Zapraszamy również do nadsyłania
materiałów o wydarzeniach, które
dzieją się w Państwa organizacjach.
Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej
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Wydarzenia w GPZB:

Fundacja Bieszczadzka- Ośrodek Działaj Lokalnie, ogłosiła kolejną edycję Programu Działaj Lokalnie. Wnioski do
Działaj Lokalnie IX-2016 należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie
www.dzialajlokalnie.pl , oraz www.fundacja.bieszczady.pl .
W IX edycji Programu „Działaj Lokalnie -2016” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców
na rzecz dobra wspólnego. Uprawnione do wnioskowania będą organizacje pozarządowe; grupy nieformalne,
w imieniu których wniosek złoży organizacja lub instytucja oraz tzw. Inicjatywy Działaj Lokalnie – czyli grupy
nieformalne bez opiekuna prawnego.. Wnioski mogą być składane przez Wnioskodawców działających na
terenie gmin: Baligród, Bircza, Cisna, Czarna, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Solina , Ustrzyki Dolne,
Zagórz i Tyrawa Wołoska. Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000zł. Wkład własny – 25% wartości
wnioskowanej dotacji w tym: 5% wkład finansowy (środki realizatora na pokrycie kosztów projektu) oraz
resztę: wkład niefinansowy (np. praca wolontariacka na rzecz projektu, użyczenie sali, przekazane rzeczy).
Dotowane projekty będzie można realizować od 15 maja do 31 grudnia 2016 roku.

Termin naboru wniosków : 22.03 – 22.04. 2016r.
Terminy spotkań informacyjno- szkoleniowych dotyczących programu "Działaj Lokalnie IX-2016"
Lesko - 31.03.2016 (czwartek) Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla organizacji
z terenów Gmin: Lesko, Cisna, Komańcza, Baligród, Zagórz, Solina - Bieszczadzki Dom Kultury Lesko (sala
kameralna) godz.15.00
Ustrzyki Dolne - 01.04.2015 (piątek).Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla organizacji z gmin: Ustrzyki Dolne,
Bircza, Czarna, Lutowiska, Olszanica, Tyrawa Wołoska – siedziba Starostwa Powiatu Bieszczadzkiego (sala
konferencyjna),Ustrzyki Dolne, ul Bełska 22, godz.14.00
Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie IX- 2016” można uzyskać:
w siedzibie Fundacji Bieszczadzkiej, Ustrzyki Dolne ul. Rynek 14, w godz. od 9.00 do 15.00 lub telefonicznie pod
numerem kom 881 537 554
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Minister Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej ogłosił
konkurs ofert na najlepsze
projekty dofinansowywane w
2016 r. ze środków
Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014-2020.
Oferty należy składać do 15 kwietnia
2016 r.
Do konkursu przystąpić mogą:
1.organizacje pozarządowe, o których
mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2016 r. poz. 239), zwana dalej UDPP;
2.podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie;
Program zostanie sfinansowany ze środków
budżetu państwa będących w dyspozycji
ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego w kolejnych
latach na zadania ujęte w Priorytetach I-IV
Programu. ażdemu z Priorytetów zostaną
przypisane środki w wysokości od 15% do
40% całości części I budżetu Programu, tj.
środków przeznaczonych na dotacje.
Procentowy rozkład środków części I
budżetu jest następujący:

Wydarzenia w GPZB:

Powstały Gminna i Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego.
Luty i marzec 2016r to miesiące ważne dla organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie
gminy Ustrzyki Dolne i powiatu bieszczadzkiego.
8 lutego odbyło się spotkanie, podczas którego ukonstytuowała się Gminna Rada Działalności Pożytku
Publicznego.

1.Priorytet I. Edukacja osób starszych –
15%
2.Priorytet II. Aktywność społeczna
promująca integrację wewnątrz i
międzypokoleniową – 25%
3.Priorytet III. Partycypacja społeczna
osób starszych – 20%

Skład nowej Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego tworzą osoby
reprezentujące Burmistrza Ustrzyk
Dolnych: Katarzyna Sekuła - zastępca
Burmistrza i Jacek Łeszega - Dyrektor
Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i
Promocji, reprezentujące Radę Miejską w
Ustrzykach Dolnych: radni Marek Dziwisz i
Bogusław Pleskacz oraz reprezentanci
organizacji pozarządowych: Iwona Woch,
Lucyna Sobańska, Monika
Bulik, Aleksandra Zoszczak.
Przewodniczącym Rady została Pani
Iwona Woch, zaś sekretarzem Pani
Katarzyna Sekuła.

4.Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób
starszych (usługi zewnętrzne) – 40%

W niecały miesiąc później 2 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych odbyło
się I Posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Przeznaczenie dotacji
Cel główny Programu będzie realizowany
przez cele szczegółowe:

W skład Rady weszli: z ramienia Zarządu powiatu bieszczadzkiego: Artur Woźny – wicestarosta
bieszczadzki i Katarzyna Dutka – inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Kadr, Radę
Powiatu reprezentują: Ryszard Urban – Przewodniczący Rady Powiatu i Andrzej Lenart - radny Rady
Powiatu, organizacje pozarządowe reprezentują: Stanisław Solarz – OSP Wojtkowa, Katarzyna
Jaremko – Stowarzyszenie Bieszczadzka Przestrzeń Kulturowa, Anna Buczek – Stowarzyszenie
Przyjaciół ustrzyckiej „Dwójki”, Lucyna Sobańska – Fundacja Bieszczadzka i Małgorzata Socha Stowarzyszenie Copernicus
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Program pozwoli na zwiększenie
aktywności osób po 60 roku życia przez
edukację i uczenie się przez całe życie
oraz działania na rzecz solidarności i
integracji wewnątrz - i
międzypokoleniowej.
Przeznaczenie dotacji
Cel główny Programu będzie realizowany
przez cele szczegółowe:
1) zwiększenie różnorodności i poprawa
jakości oferty edukacyjnej dla osób
starszych:

1) zwiększenie różnorodności i poprawa
jakości oferty edukacyjnej dla osób
starszych:

Wydarzenia w GPZB:

Powstały Gminna i Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego. Cd..
Przewodniczącym Rady wybrana została Pani Anna Buczek, wiceprzewodniczącym Pan Stanisław Solarz,
sekretarzem zaś Pani Katarzyna Jaremko.

Zadaniem powiatowej Rady Pożytku
Publicznego będzie :


Opiniowanie projektów uchwał dotyczących
strategii rozwoju Powiatu.







Opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa
miejscowego dotyczących sfery zadań
publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie
oraz współpracy z organizacjami
pozarządowymi w tym programów w
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych
Udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a
organizacjami pozarządowymi
Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji
przez organizacje pozarządowe oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań
publicznych.

Redakcja BGPZB

2) tworzenie warunków dla integracji
wewnątrz- i międzypokoleniowej osób
starszych przy wykorzystaniu istniejącej
infrastruktury społecznej oraz potencjału
intelektualnego seniorów, m.in. przez
pogłębianie wiedzy na temat zmian
biologicznych, zdrowotnych, społecznych,
zachodzących wraz z wiekiem, w ramach
przygotowywania społeczeństwa do
starości;
3) rozwój zróżnicowanych form
aktywności społecznej, w tym
upowszechnianie wolontariatu,
partycypacji w procesach decyzyjnych, w
życiu społecznym, udział osób starszych
w kształtowaniu polityki publicznej;
4) zwiększenie dostępności, podniesienie
jakości usług społecznych oraz wspierania
działań na rzecz samopomocy i
samoorganizacji:
Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać
się Oferenci wynosi od 20.000 zł do
200.000 zł.
Podmioty składające ofertę
współfinansowaną w ramach Programu
są zobowiązane do przedstawienia
wkładu własnego w wysokości co
najmniej 10% wartości projektu
(zadania). Za wkład własny uznaje się
wkład finansowy lub wkład osobowy.
Termin składania ofert: od 24 marca do
15 kwietnia 2016 r. do godz. 16.00
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Wydarzenia w GPZB:

Konkurs „Opowiedz…2015” towarzyszący programowi
Działaj Lokalnie-2015 rozstrzygnięty !!
Fundacja Bieszczadzka w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX -2015” ogłosiła w maju ub. roku konkurs
„Opowiedz…” który 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 służył
wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj
Lokalnie.
Na konkurs wpłynęło 6 prac w dwóch kategoriach: „Miejsce” i „Motyw”. Wszystkie prace miały formę reportażu
miltimedialnego. W kategorii „MIEJSCE”, która pozwala na pokazanie konkretnych zmian, jakie zaszły w
miejscowościach – wsiach i miasteczkach, w których realizowane były projekty wpłynęły 3 prace. Ważne było,
aby pokazały stan sprzed zmiany, a następnie pokazały wspólną pracę i oczywiście - efekt. Zależało nam, aby
prace w tej kategorii pokazywały miejsce, które łączy ludzi. Decyzja jury konkursowego w skład którego weszli
lokalni dziennikarze, fotograficy, informatycy zwycięzcą w kategorii „ MIEJSCE” zostało Stowarzyszenie ,,
Tworzymy Lepszą Przyszłość” w Birczy
Reportaż pt. „Rudawka – zdrowo na sportowo” można obejrzeć pod linkiem

https://www.youtube.com/watch?v=Fi-dTwaI0fo&feature=youtu.be
Ponadto jury przyznało w tej kategorii dwa wyróżnienia dla: Stowarzyszenia Natchnieni Bieszczadem w Cisnej,
za pracę „ Tajemnicza góra w Cisnej” , link do pracy: https://www.youtube.com/watch?v=FIdB_25-x9Y
oraz dla Grupy nieformalnej złożonej z przedstawicieli nauczycieli i Rady Rodziców w Gimnazjum w Wojtkówce
za pracę pt. „Zielony Zakątek łączy pokolenia”, link do pracy to:
https://www.youtube.com/watch?v=3DADD_dwkOw
3 prace wpłynęły też w kategorii „MOTYW”. Kategoria ta dała 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 mieściły 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.
Za najlepszą pracę w tej kategorii jury uznało reportaż multimedialny „Ocalić od zapomnienia” Stowarzyszenia
USTYAN. Pracę można obejrzeć pod linkiem : www.youtube.com/watch?v=jgVnlrkACI8 Wszystkie wymienione
organizacje otrzymają nagrody rzeczowe, zaś prace , które otrzymały pierwsze miejsce będą reprezentować
ODL Fundacja Bieszczadzka w ogólnopolskim konkursie „Opowiedz….”. Wszystkim organizacjom, które wzięły
udział w konkursie bardzo dziękujemy zaś nagrodzonym składamy gratulacje.
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Składanie ofert:
W konkursie ogłoszonym w ramach
Programu należy złożyć ofertę wyłącznie
w wersji elektronicznej wypełnioną w
Generatorze Ofert. Generator Ofert jest
dostępny na stronie internetowej
https://asos2016.mpips.gov.pl/. Ofertę
należy wypełnić w języku polskim i
przesłać przez Generator Ofert do dnia 15
kwietnia 2016 r. do godz. 16.00.
Szczegółowe informacje znajdują się na
stronie internetowej ministerstwa:
Konkurs

Fundacja Tesco Dzieciom
zaprasza do udziału w
konkursie grantowym, w
którym można zdobyć środki
na różnorodne działania
na rzecz lokalnej społeczności.
Pula grantów w całej Polsce wynosi aż
800 tys. złotych. Nabór wniosków trwa do
3 kwietnia 2016 r.
Dzięki wsparciu Fundacji Tesco Dzieciom
organizowany jest program ”Decydujesz,
pomagamy”, w ramach którego 160
inicjatyw społecznych w środowiskach
lokalnych otrzyma grant na realizację
projektu społecznego.

Wydarzenia w GPZB:

Pula wszystkich grantów wynosi 800 tys.
złotych, w regionie podkarpackim jest do
zdobycia do 8 grantów – każdy na kwotę
5 tys. złotych.

Jubileusz 15-lecia powstania zespołu „Zamłynianki”.
5 marca 2016r Zespół „Zamłynianki” istniejący od 2001 r. zaprosił swoich przyjaciół, gości i mieszkańców
Jałowego na obchody jubileuszu 15-lecia powstania zespołu. Minione 15 lat to czas tworzenia
charakterystycznego dla zespołu repertuaru, starań o profesjonalne stroje, realizacji projektów oraz wielu wielu
występów na terenie gminy, powiatu, województwa podkarpackiego. Były też wyjazdy na imprezy kulturalne
poza granicami kraju. Przez zespół w ciągu 15 lat przewinęło się wiele osób, dzisiaj tworzą go : Jadwiga
Widomska, Teresa Dwornicka, Ludwika Śpiewak, Wiesława Latusek, Leokadia Fal, Anna Dwornicka, Wacława
Symula i Zdzisław Dżoń. Na akordeonie akompaniuje zespołowi Piotr Błaszczak. Ewelina Widomska pełni rolę
menedżera zespołu.

Program skierowany jest do organizacji
pozarządowych i nieformalnych grup
aktywnie działających w środowiskach
lokalnych. Projekty, zgłaszane w
programie powinny dotyczyć:
1. Wsparcia lokalnej aktywności na rzecz
otoczenia – środowiska przyrodniczego,
przestrzeni publicznej oraz jakości życia
mieszkańców poprzez zaangażowanie i
oddolne działania lokalnych społeczności.
2. Edukacji dzieci i młodzieży,
kształtowania umiejętności miękkich
wśród młodzieży i studentów.
3. Ochrony i promocji zdrowia oraz
aktywnego stylu życia – budowanie
zdrowych nawyków dzieci, młodzieży i
dorosłych.
Wybór zwycięskich projektów będzie
odbywał się dwustopniowo: w pierwszej
kolejności Komisja Grantowa dokona
wyboru najciekawszych projektów, które
następnie zostaną poddane głosowaniu,
przeprowadzonym lokalnie wśród
klientów w wybranych sklepach Tesco.
Informacje dodatkowe dostępne są na
stronie www.tesco.pl/pomagamy.
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Jeżeli macie pomysł na to, jak poprawić
jakość życia mieszkańców Waszej okolicy

Wydarzenia w GPZB:

Jubileusz 15-lecia powstania zespołu „Zamłynianki”. Cd…
Jubileusz uświetniły występy zaproszonych zespołów: „Żukowianie”, „Kontra” z ustrzyckiego Klubu Seniora
„Radość życia”, „Otwarte serca” z Domu Pomocy Społecznej w Moczarach. Okolicznościowe wiersze odczytali:
Teresa Helon, Anna Dwornicka i Wacława Symula. Był też urodzinowy, piękny tort i wiele serdecznych życzeń
dalszej twórczej pracy zespołu.

5 kwietnia 2016 r. rusza
4. edycja konkursu
grantowego Fundacji
Aviva ”To dla mnie
ważne”.
Wspieramy w nim rodziców w
wychowaniu małych dzieci. Pula
grantów to 225 000 zł.
5 kwietnia rusza 4. edycja programu
grantowego ”To dla mnie ważne”.
Pula grantów to 225 000 zł.
Masz pomysł jak pomóc dzieciom i
rodzicom z Twojej okolicy?
- zgłoś i opisz go na
todlamniewazne.pl
- zdobądź poparcie internautów
- zrealizuj swój pomysł
Dodatkowo masz możliwość zbierania
dotacji w ramach crowdfundingu,
czyli akcji finansowania społecznego.
Każda dotacja stanie się przy okazji 1
dodatkowym głosem na Twoją
inicjatywę, a najlepszym kwestującym
Fundacja Aviva podwoi wpłaty.

Autor tekstu i zdjęć: Ewelina Widomska
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Wydarzenia w GPZB:

Wieści z Polany
Spotkanie w izbie „Polańskie zbiory historyczne”
7 lutego grupa inicjatywna wsi Polana spotkała się w polańskiej izbie historycznej, która teraz znajduje się w
miejscu, gdzie poprzednio znajdowała się biblioteka.
Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Czarnej Urszula Pisarska- Plezia przedstawiła możliwości ubiegania się o
dotację z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich- Akademia Aktywnych Obywateli- Podkarpackie Inicjatywy
Lokalne.
Pani Maria Faran „mózg” całej grupy
podziękowała za dotychczasowa pracę
wszystkim jej członkom.
Do tej pory zrealizowaliśmy cztery projekty
z programu Działaj Lokalnie w roku 2009„Ocalić od zapomnienia- dziedzictwo
Polany”, w latach 2012-2013- „Ocalić od
zapomnienia- pozostawić po sobie ślad”, w
roku 2013-„Ocalić od zapomnieniapolańskie zbiory historyczne”, w roku 2015„Ocalić od zapomnienia- zachować historię
tej ziemi”. W ramach tego ostatniego
projektu powstały dwie tablice
informacyjne- jedna o kopalni ropy i druga
w miejscu nieistniejącego młyna oraz szlak
do dawnej kopalni ropy w Polanie
(dokładnie Polana- Ostre). Kto jeszcze nie
był zachęcamy aby przejść się nowym
szlakiem.
Planujemy również ubiegać się o dotację w
tym roku ale żeby nie zapeszyć na razie nie
mówimy na co. Poczekamy na wyniki
konkursu.
Karolina Smoleńska
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SPOTKANIE SZTUKFOTOGRAFIA I
REPORTAŻ
10 kwietnia (niedziela) godzina
16.00
Muzeum Młynarstwa i Wsi
Ustrzyki Dolne
W programie:
FOTOGRAFIA: diaporama „Moje
Bieszczady” Inka Wieczeńska

REPORTAŻ: Artur Zygmuntowicz
-prezentacja książki „Ziemia o
ludzkiej twarzy- szlakiem
romantyków i pozytywistów”dynamiczna opowieść o pełnych
pozytywnej energii ludziach
Wschodu.

Wydarzenia w GPZB:
Wycieczka terenowa : Rosolin – Moklik – Łazy , 22.02.2016r.
W drugim tygodniu ferii zimowych, chętni uczniowie wraz z chętnymi rodzicami wzięli udział w wycieczce
terenowej w najbliższą okolicę naszej miejscowości. Wycieczka rozpoczęła się zbiórką przy sklepie pana Glapy.
Następnie wyruszyliśmy płytową drogą na Rosolin. Tu przystanęliśmy przy tablicy informacyjnej, będącej
efektem projektu realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Ustrzykach Dolnych w roku 2014. Na tablicy
zamieszczone są informacje o nieistniejącej wsi Rosolin, i jej mieszkańcach, są też zdjęcia rosolińskiej cerkwi,
która obecnie znajduje się w skansenie w Sanoku. Po tej dawce historii, skierowaliśmy się do jaskini nad
potokiem Czarnym. Prowadzi do niej bardzo dobrze oznakowana ścieżka turystyczna , stworzona przez Urząd
Gminy Czarna. Po krótkim odpoczynku w jaskini przewędrowaliśmy przez piękne łąki Rosolina, zachwycające
przestrzenią oraz widokiem na południe , w kierunku pasma Otrytu. Przystanęliśmy w miejscu dawnego
cmentarza, przy grobie z rodziny Państwa Krakowskich.

Następnie zaczęła się wspinaczka na szczyt Moklika, gdzie po dotarciu rozpaliliśmy ognisko, upiekliśmy kiełbaski
i porządnie odpoczęliśmy. Po tym postoju ruszyliśmy w dalszą drogę, najpierw przez las a potem przez łąki na
Łazach. Wygodną polną drogą zeszliśmy do Polany w miejscu, gdzie stoi tablica informacyjna o młynie i
elektrowni powstałej przed II wojną światową a istniejącą jeszcze do lat 50-tych XX wieku. Tablica jest efektem
projektu historycznego zrealizowanego przez Grupę Inicjatywną pod kierownictwem pani Marii Faran.
Wycieczce naszej towarzyszyła przepiękna , wiosenna pogoda, dzięki której dzień 22.02 możemy uznać za
bardzo udany W marszu terenowym wzięli udział uczniowie : Kacper Podstawski, Hubert Caban, Oskar
Krakowski, Marta Stępniewska, Oliwia Krakowska, Kinga Borzęcka oraz najmłodszy uczestnik Piotruś Wierciński
a także mamy : Ania Stępniewska i Iwanka Wiercińska oraz pisząca te słowa
Autor tekstu i zdjęć: Hanna Myślińska
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Wstęp wolny. Zapraszamy

Organizator:
Towarzystwo Przyjaciół Miasta
Ustrzyki Dolne i Fundacja
Bieszczadzka

Wydarzenia w GPZB:
Spotkanie w Kole Gospodyń Wiejskich w Polanie
W dniu 6 lutego w świetlicy wiejskiej w Polanie miało miejsce spotkanie członków i sympatyków Koła Gospodyń
Wiejskich w Polanie. Była to biesiada z poczęstunkiem.
Spotkanie miało na celu podsumowanie zeszłorocznej działalności i podziękowanie za czynny udział w
działalności Koła. Przewodnicząca Małgorzata Łysyganicz podziękowała za zeszłoroczne inicjatywy tj.: zabawę
karnawałowo-walentynkową, Dzień Kobiet, konkurs plastyczny dla dzieci na Dzień Dziecka pt.: „Pocztówka z
Polany”, zabawę z okazji Dnia Dziecka, festyn Tropem jaskiniowca, zorganizowanie warsztatów haftu karpackiego
i pisania ikon w ramach projektu „Objazdowe rękodzieło” z Narodowego Centrum Kultury, warsztaty
bożonarodzeniowe. A w tym roku członkowie naszego koła ( tak tak członkowie mamy bowiem w Kole kilku
panów) wzięli udział w pokazie kulinarnym w Czarnej wraz ze zredagowaniem przepisów do gazety „Nowiny
Rzeszowskie” i do książki kulinarnej. Jak widać polańskie Koło Gospodyń Wiejskich działa bardzo prężnie i oby
tak dalej!

Autor tekstu i zdjęć : Karolina Smoleńska
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Wydarzenia w GPZB:
Kiermasz wielkanocny
W niedzielę Palmową uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami i nauczycielami jak co roku przygotowali kiermasz
wielkanocny w przykościelnej kawiarence „Pod Wieżą”.
Ach czegoż tam nie było wielkanocne kurki i zające z siana, różnorakie pisanki, stroiki, wianuszki i inne ozdoby. W
kawiarence zrobiło się naprawdę przytulnie i bardzo kolorowo. Można też było posilić się wspaniałym bigosem,
barszczem z uszkami, krokietami i cieszącym się jak zwykle dużym powodzeniem ciastem. A po sumie odbył się
konkurs na najpiękniejsza palmę wielkanocną. Jury w składzie Halina Bakalarz, Anna Stepniewska i Karolina
Smoleńska za najpiękniejszą uznało palmę Oliwii Krakowskiej, II miejsce zajęła palma pani Marii Maruszczak, III
Julii Hermanowicz, IV Marcina Kani a nagrody specjalne otrzymały Małgosia Michno i Amelka Pisarska. Nagrody
ufundował Ksiądz Proboszcz.
Karolina Smoleńska

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
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