
Ponurzyca, 22.12.2014 

Szanowni Państwo, 

wczoraj zakończył się drugi etap konkursu Banku Zachodniego WBK: „Tu mieszkam, tu zmieniam”, w którym 

mieszkańcy Ponurzycy wraz z Fundacją CEAS wzięli udział. Celem naszego projektu było pozyskanie środków na 

remont dachu starej ponurzyckiej szkoły. Ważne dla nas było także zwrócenie uwagi mieszkańców gminy 

Celestynów, powiatu otwockiego na potrzeby naszego sołectwa i tego wyjątkowego miejsca w Ponurzycy.  

Na prawie 3000 projektów z całej Polski jury konkursu zdecydowało, że nasz projekt znalazł się w finałowym 

gronie niespełna 300 inicjatyw! Wygraliśmy najwyższy z możliwych grant w wysokości 20 000 złotych na 

remont dachu naszego ukochanego „Ponuraka”! Radość nie ma końca na samą myśl, że wiosną przyszłego roku 

przystąpimy do remontu naszej szkoły!  

Drugi etap konkursu polegał na głosowaniu internetowym. Laureaci walczyli o głosy wśród internautów. To 

właśnie internauci decydowali o przyznaniu nagrody specjalnej. Za naszym projektem zagłosowało 436 osób, to 

oznacza 15 miejsce wśród prawie 300 projektów z całej Polski i 3 miejsce wśród projektów z Mazowsza. Projekty 

z wielkich miast były poza naszym zasięgiem, ale na Mazowszu nasz był tuż za dwoma projektami z Warszawy, co 

daje nam poczucie wielkiej satysfakcji. 

Dzięki udziałowi w konkursie Banku Zachodniego WBK mieliśmy okazję promować naszą fundację i naszą 

miejscowość. W trakcie konkursu odnotowaliśmy 531 nowych wejść na naszą www.ceas.edu.pl, a na 

https://www.facebook.com/fundacjaceas posty promujące nasz projekt miały zasięg ponad 4000! 

Czas na podziękowania!  

Dziękujemy Fundacji Banku Zachodniego WBK za docenienie naszego projektu! Cieszymy się, że grantodawca 

opracował tak ciekawy i dostępny także dla małych organizacji pozarządowych konkurs. Dzięki takim właśnie 

inicjatywom i społecznej odpowiedzialności biznesu możemy zmieniać naszą rzeczywistość na lepsze.  

Dziękujmy Państwu, sympatykom Ponurzycy, naszym rodzinom, przyjaciołom, znajomym za wsparcie nas w 

głosowaniu internetowym! Końcowy wynik robi wrażenie i to dzięki Wam!  

Za wsparcie i promowanie naszego projektu dziękujemy serdecznie: Gminie Celestynów, Gminie Osieck, Gminie 

Karczew, Gminie Kołbiel, Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Celestynowie, szkołom na terenie 

gminy Celestynów i Osieck, Linii Otwockiej, Pizzerii Sekret z Celestynowa, Stowarzyszeniu Naukowemu 

Archeologów Polskich Oddział w Warszawie, 33 Celestynowskiej Drużynie Starszoharcerskiej "Włóczykije". 

Osobiste podziękowania kierujemy do Pana Remigiusza Kiełtyki za pomoc w promowaniu naszej idei w gminie 

Celestynów. 

Dziękujemy tym wszystkim, którzy tak bardzo utożsamiają się z ponurzycką szkołą i marzą by uratować ją od 

zniszczenia i zapomnienia! Szczególne podziękowania i wyrazy sympatii kierujemy do Agnieszki Soszyńskiej, 

która (już nie po raz pierwszy) wspierała naszą akcję graficznie i literacko Agnieszka jest autorką loga i tytułu 

naszego projektu.  

Pozostaje nam teraz czekać na wiosnę. Fotorelację z poczynań remontowych będziemy udostępniać w czerwcu 

na naszej stronie www.ceas.edu.pl oraz na https://www.facebook.com/fundacjaceas. Zachęcamy do śledzenia 

naszych dalszych działań. 

Z wyrazami sympatii i wdzięczności,  

Zofia Gajewska         Anna Barejko 

Prezes Fundacji CEAS        Koordynatorka Akcji 
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