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W lipcu 2018 roku zosta? og?oszony konkurs w ramach projektu pn. „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018 –
2019” w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). G?ównym celem tego projektu jest wzrost
wiedzy i umiej?tno?ci oraz promocja aktywnych postaw spo?ecznych z zakresu realizacji oddolnych i
partycypacyjnych inicjatyw w województwie podkarpackim w latach 2018 -2019. O powy?szy grant mog?y ubiega?
si? m?ode organizacje pozarz?dowe lub grupy nieformalne. I tak o dofinansowanie z powy?szego projektu
zdecydowa?y si? ubiega? trzy Panie, które skupi?y si? w Grupie Nieformalnej „Twórcze Przec?awianki” pod
Patronatem Stowarzyszenia „Przec?awski Kr?g”. Maria Rusin, Agnieszka Adamik i Maria Strzelczyk pod
Patronatem Prezesa Zarz?du Stowarzyszenia „Przec?awski Kr?g” - Józefy Krzak napisa?y projekt pn. „NA
LUDOW? NUT?” adresowany dla dzieci w wieku 9 – 13 lat, którego celem jest za?o?enie ludowego zespo?u
ludowego. I tak na 153 z?o?onych wniosków projekt Grupy Nieformalnej „Twórcze Przec?awianki” uplasowa? si?
na 8 miejscu. W dniu 1 wrze?nia 2018 roku w Rzeszowie, w Podkarpackim Urz?dzie Marsza?kowskim odby?a si?
uroczysto?? wr?czenia symbolicznych czeków dla najwy?ej ocenionych inicjatyw przez wicepremiera Piotra
Gli?skiego. W imieniu Gminy Przec?aw symboliczny czek odebra? Dyrektor Biura Promocji i Rozwoju Gminy –
Mariusz Barna?. 12 wrze?nia br. Ryszard Wolanin – Burmistrz Przec?awia, Joanna Krzempek – Skarbnik Gminy
Przec?aw i Mariusz Barna? – Dyrektor Biura Promocji i Rozwoju Gminy spotkali si? z Paniami Grupy Nieformalnej
„Twórcze Przec?awianki”, Dyrektorem Szko?y Podstawowej w Przec?awiu – Ma?gorzat? Nicpo? i Józef? Krzak –
Prezesem Zarz?du Stowarzyszenia „Przec?awski Kr?g”, by przekaza? czek na realizacj? tego projektu. Burmistrz
Przec?awia z?o?y? ?yczenia powodzenia w realizacji inicjatywy i zdobywania w przysz?o?ci kolejnych dotacji na
rzecz rozwoju lokalnej spo?eczno?ci. Panie Grupy Nieformalnej „Twórcze Przec?awianki” skierowa?y za
po?rednictwem strony internetowej Urz?du Miasta Przec?aw zaproszenie dla dziewcz?t i ch?opców w wieku 9 – 13
lat w celu zapisu do powstaj?cego zespo?u ludowego. Spotkania i próby zespo?u b?d? odbywa? si? w budynku
szko?y podstawowej.
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