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 Dnia 9 listopada 2013 r. w Publicznym Gimnazjum w Średniej Wsi 
 Wybory do Samorządu Uczniowskiego w Publicznym Gimnazjum w Średniej Wsi 
 Dyskoteka andrzejkowa w gimnazjum w Wojtkówce 
 Spotkanie pokoleń w Publicznym Gimnazjum w Birczy  

 Andrzejki w gimnazjum w Rakowej 
 8 listopada w Zespole Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych  „Polsko nie jesteś Ty już 

niewolnicą!” 
 „Dyskoteka gra!” 
 X Kampania Profilaktyczna 
 „Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa” 
 Wybory do Samorządu Szkolnego Gimnazjum w Zagórzu- wspomnienia. 

 

Dziesięciolecie  Fundacji  Bieszczadzkiej 
 

Fundacja Bieszczadzka pojawiła się na mapie bieszczadzkich i podkarpackich organizacji 
pozarządowych 9 grudnia 2003 roku za sprawą rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Najpierw 
w Lesku, a od roku 2009 - po przeniesieniu siedziby – w Ustrzykach Dolnych 

http://gimwojtkowka.szkolnastrona.pl/index.php?p=new&idg=mg,1&id=56&action=show
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Wydarzenia w GPZB: 
 
Dziesięciolecie Fundacji Bieszczadzkiej cd.. 
 

10 fundatorów - 6 organizacji pozarządowych i 4 przedsiębiorstwa – przekazało 6 tysięcy 
złotych, które stały się kapitałem inicjującym proces integracji i wspierania działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju Bieszczadów i całego pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego oraz 
organizacji pozarządowych. 
 
W ciągu 10 lat swego istnienia Fundacja wspierała współpracę i działania kilkuset podmiotów 
skupionych wokół Grupy Partnerskiej „Zielone Bieszczady”: pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, 
kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych itp.), publicznych (samorządów, szkół, 
ośrodków kultury, lasów państwowych, instytucji naukowych, ochroniarskich itp.), prywatnych 
(zarówno przedsiębiorstw jak i osób fizycznych). 
 
W tym czasie Fundacja wspólnie z partnerami z Polski, Słowacji i Ukrainy zrealizowała kilkadziesiąt 
projektów i przedsięwzięć o łącznej wartości ponad  6 mln zł dzięki którym udało się m.in.: oznakować i 
wypromować 900 km Międzynarodowego Szlaku Dziedzictwa Kulturowo-Przyrodniczego „Zielony 
Rower” – Greenway Karpaty Wschodnie; utworzyć 6 ekomuzeów w Bieszczadach, 2 w innych częściach 
Podkarpacia oraz koncepcje 4 ekomuzeów na Słowacji; utworzyć Biuro EkoPodróży „Zielony Rower” 
Przedsiębiorstwo Społeczne; wdrożyć system certyfikacji usług i produktów ekoturystycznych w 
Karpatach Wschodnich „GoToCarpathia”; wdrożyć program Wolontariat Bieszczadzki, zaangażować do 
współpracy ok. 40 szkół bieszczadzkich w ramach programu Szkoły na Zielonym Rowerze); wesprzeć 
finansowo 91 bieszczadzkich inicjatyw lokalnych na łączną kwotę 458 808 zł w ramach programu 
Działaj Lokalnie, utworzyć i wesprzeć finansowo na łączną kwotę 1,5 mln zł. 5 spółdzielni socjalnych 
prowadzonych przez 36 wcześniej bezrobotnych osób. 
 
Fundacja Bieszczadzka posiada status organizacji pożytku, a swoje cele statutowe realizuje wyłącznie 
ze środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych oraz pieniędzy zarobionych w ramach działalności 
gospodarczej (Biuro EkoPodróży Zielony Rower”).  
 

Z okazji jubileuszu 10-lecia Fundacji Bieszczadzkiej pragniemy podziękować Wszystkim Partnerom           
z kraju i za granicą za dotychczasową współpracę. 

 

 

 

 
 

Uproszczone 
sprawozdanie OPP – 

dopiero  w 2014r. 

Sprawozdanie składane 
obowiązkowo przez 
organizacje pożytku 
publicznego jest bardzo 
obszerne i zawiera dużo 
szczegółowych 
informacji o finansach 
organizacji. OPP mające 
mniejsze przychody 
mogą liczyć na zmianę: 
od 2014 roku będą 
mogły składać 
sprawozdania, 
korzystając z 
uproszczonego wzoru. 
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Projekt "Od Św. Nepomucena do Tatarskiego Kurhanu" zakończony 
 

 
 
Stowarzyszenie NASZ DOM w Stefkowej zakończyło realizację projektu "Od Św. Nepomucena do 
Tatarskiego Kurhanu”, który  współfinasowany był  przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu 
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt  Alpy  Karpatom, realizowany 
przez Fundację Karpacką Polska. 

Najbardziej pracochłonnym działaniem projektu angażującym również najwięcej osób były prace przy 
”kurhanie tatarskim” na wzgórzu cmentarnym, gdzie wg legendy jest miejscu pochówku wodza 
tatarskiego, poległego pod koniec XVII wieku w bitwie stoczonej w pobliskiej dolince. W ramach 
działania została wykonana ścieżka wiodąca wokół kurhanu i prowadząca na jego szczyt, na którym 
znajdują się pozostałości z wojny w postaci okopów i transzei. W prace przy kurhanie zaangażowało się 
57 osób, mieszkańców Stefkowej i okolic, niektórzy z nich przepracowali nawet 37 dniówek. Łącznie na 
rzecz tego działania przepracowano 1320 h. W prace włączyli się właściciele ciężkiego sprzętu: 
samochodu ciężarowego i rębaka. Całość wkładu rzeczowego włożonego w to działanie wyceniono na 
kwotę 25 400 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Każda organizacja pozarządowa, a 
więc także OPP, musi sporządzić, 
przyjąć oraz wysłać do urzędu 
skarbowego (oraz KRS-u, jeśli ma 
zarejestrowaną działalność 
gospodarczą) sprawozdanie 
finansowe wraz z uchwałą o jego 
zatwierdzeniu. OPP mają jeszcze 
dodatkowy obowiązek: muszą 
sporządzić jeszcze tzw. roczne 
sprawozdanie merytoryczne wg 
określonego wzoru. Więcej 
obowiązków sprawozdawczych to 
cena, jaką płacą za przywileje 
związane ze statusem OPP, w tym 
możliwość przyjmowania wpłat 1% 
podatku od obywateli.        
 
Sporządzenie sprawozdania 
merytorycznego  

 Sprawozdanie organizacji pożytku 
publicznego za rok 2012 powinno być 
przygotowane według wytycznych 
zawartych w rozporządzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 
marca 2011 r. w sprawie rocznego 
sprawozdania merytorycznego z 
działalności organizacji pożytku 
publicznego. Tak jak sprawozdanie 
finansowe, także to sprawozdanie 
powinno być przyjęte przez właściwe 
władze w organizacji (zgodnie ze jej 
statutem).  
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Wydarzenia w GPZB: 

 
Projekt "Od Św. Nepomucena do Tatarskiego Kurhanu" zakończony cd 
 

Kolejnym działaniem było zgromadzenie informacji o "skarbie " ze Stefkowej i oznakowanie miejsca 
jego odnalezienia , "Skarb" jest najstarszym znaleziskiem na ziemi sanockiej z epoki brązu. Nawiązano 
kontakt z Muzeum Archeologicznym w Krakowie, które posiada największa część skarbu, muzeum 
przekazało na potrzeby projektu zdjęcie skarbu ze zgodą na jego publikację. Wykonany został 
kierunkowskaz wskazujący przybliżone miejsce znalezienia skarbu. Zdjęcie elementów skarbu  znajduje 
się  na tablicy informacyjnej o Stefkowej.                       
 

 
 
 
W ramach projektu postawiono 
dwujęzyczną  tablicę informacyjną z historią 
i zabytkami Stefkowej, tablica stanęła przy 
drodze na cmentarz i do kościoła, w  miejscu 
gdzie zatrzymuje się najwięcej turystów. 
Tablica podzielona jest na 5 części 
zatytułowanych:  „STEFKOWA- rys 
historyczny”, „Kościół p. w.  Niepokalanego 
Poczęcia N.P. Marii”,    ”Skarb ze Stefkowej”, 
„Kopiec Tatarski” i „Krzyż Papieski”. 

Publikacja w bazie sprawozdań  

Organizacja pożytku publicznego ma 
też obowiązek opublikowania 
sprawozdania merytorycznego oraz 
finansowego w internetowej bazie 
sprawozdań, która znajduje się na 
stronie Departamentu Pożytku 
Publicznego www.pozytek.gov.pl.  

Organizacja loguje się do bazy, a 
następnie wypełnia pola jednego i 
drugiego sprawozdania bezpośrednio 
na stronie internetowej. Nie musi 
załączać żadnych plików, skanów ani 
wysyłać sprawozdań w wersji 
papierowej. Termin ostatecznej 
publikacji sprawozdań mija 15 lipca (a 
jeśli rok obrotowy organizacji jest inny 
niż rok kalendarzowy, termin mija 15 
dni od daty zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego).  

Niespełnienie tego obowiązku (lub 
umieszczenie sprawozdania po 
ustawowym terminie) skutkuje tym, 
że dane organizacji nie zostaną 
umieszczone w wykazie organizacji 
uprawnionych do odpisów 1% 
podatku.  

 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.pozytek.gov.pl/
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Projekt "Od Św. Nepomucena do Tatarskiego Kurhanu" zakończony cd 
Przeprowadzono warsztaty z questingu 
i przygotowania questu po Stefkowej. 
W warsztatach wzięła udział młodzież 
mieszkająca w Stefkowej. Efektem 
warsztatów są aż 3  trasy questingowe, „Św 
Nepomucen zaprowadzi Cię do skarbu”, 
"Z duchem czasu" oraz "Stefkowskie 
Sacrum". Są to  nieoznakowane szlaki 
pozwalające poznać Stefkową przy pomocy 
zagadek (rymowanych wskazówek) 
i poszukiwania skarbu. Trasy zostały 
utworzone wzdłuż ciekawych, wybranych 
przez uczestników warsztatów miejsc. 
Różnią się czasem przejścia i elementami 
topograficznymi.  

Na końcu każdej trasy czeka na turystę skarb, którego 
odnalezienie jest potwierdzeniem pokonania szlaku. 
 Projekt był promowany przez cały czas jego realizacji. 
Odpowiednią tablicą zostało oznaczone biuro projektu, 
o realizacji projektu zostali poinformowani wszyscy 
mieszkańcy Stefkowej podczas zebrania wiejskiego, podczas 
ogłoszeń parafialnych, podczas rekrutacji uczestników 
warsztatów z questingu, szczegółowa informacja o projekcie 
ukazała się w czerwcowym i grudniowym numerze Biuletynu 
GPZB 
Podsumowanie projektu odbyło się z udziałem władz gminnych, 
proboszcza Parafii Olszanica i mieszkańców Stefkowej. 
 
Autor tekstu i zdjęć:  Ewelina Skiba 
Zdjęcie skarbu: Agnieszka Susuł 

 Upublicznienie sprawozdań  

 Kolejny obowiązek to udostępnienie 
sprawozdań (merytorycznego oraz 
finansowego) wszystkim 
zainteresowanym, w tym także na 
swojej stronie internetowej.  

  

Powyższe obowiązki dotyczą 
wszystkich organizacji pożytku 
publicznego, także tych, które nie 
korzystają z wpłat 1% (np. dlatego, że 
otrzymały status OPP po 30 listopada 
2012 r. albo nie ma ich na liście z 
powodu niedopełnienia obowiązku 
sprawozdawczego w poprzednim 
roku).  

 Dwa wzory sprawozdania 
merytorycznego  

 W 2014 r. zaczną obowiązywać 
zmiany w przepisach. Będą dwa wzory 
sprawozdań OPP, obecny 
(wprowadzony rozporządzeniem z 
2011 roku) oraz uproszczone dla tych 
OPP, których przychody w 
poprzednim roku obrotowym nie 
przekroczyły 100 tys. zł 
(wprowadzony rozporządzenie z dnia 
12 lutego 2013).  
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Seminarium Szkoleniowe 
dla Reprezentantów Podmiotów 
Zainteresowanych Certyfikatem 
GoToCarpathia w ramach projektu 
GoToCarpathia – certyfikat jakości usług i 
produktów ekoturystycznych na pograniczu 
polsko-słowackim. 
 

Przedstawiciele branży turystycznej, gospodarstw agroturystycznych, organizacji 

pozarządowych, instytucji samorządowych i publicznych oraz przedstawiciele świata nauki z obszaru 

województwa podkarpackiego i preszowskiego kraju (Słowacja) spotkali się 9 grudnia 2013 roku 

w Hotelu Chutor Kozacki w Łukowe koło Zagórza na Seminarium naukowo-informacyjnym dla 

reprezentantów podmiotów zainteresowanych certyfikatem GoToCarpathia. Organizatorem 

Seminarium szkoleniowego poświęconego systemowi certyfikacji GoToCarpathia była Fundacja 

Bieszczadzka oraz Dziecięca Organizacja Fenix Snina (Słowacja).   

 

Treść najnowszego rozporządzenie 
można przeczytać tu:  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 
2013 r. w sprawie wzorów rocznego 
sprawozdania merytorycznego oraz 
rocznego uproszczonego 
sprawozdania merytorycznego z 
działalności organizacji pożytku 
publicznego 
http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/
2013/pozycja/234  

 W uproszczonym wzorze 
sprawozdania (wprowadzonym w 
2013 roku) organizacja pożytku 
publicznego wpisuje mniej informacji:  

 na temat przychodów i 
kosztów działania,  

 dotyczących współpracy z 
wolontariuszami (pozostało 
pytanie na temat ogólnej 
liczby wolontariuszy, z 
którymi OPP współpracowała, 
ale zrezygnowano z podziału 
na liczbę wolontariuszy, 
którzy współpracowali z 
organizacją przez okres do 30 
dni, przez czas od 30 dni do 6 
miesięcy i powyżej 6 
miesięcy), 
 

 
 
 

 

http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2013/pozycja/234
http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2013/pozycja/234
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Wydarzenia w GPZB: 

 
Seminarium Szkoleniowe… cd.. 
 

Podczas seminarium przeprowadzone zostały prelekcje tematyczne, które nawiązywały do 

pięciu zasad na podstawie których przyznawane będą certyfikaty GTC. Należy przypomnieć, iż celem 

Certyfikacji jest wykreowanie i wypromowanie wspólnej dla Karpat Wschodnich regionalnej marki 

ekoturystycznej pod nazwą „GoToCarpathia”, przy poszanowaniu odrębności poszczególnych 

subregionów karpackich, która eksponować będzie najwyższej jakości usługi i produkty turystyczne w 

Karpatach Wschodnich przyjazne środowisku naturalnemu oraz wykorzystujące dziedzictwo 

historyczno-kulturowe Karpat Wschodnich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W pierwszej części seminarium mogliśmy dowiedzieć się więcej o samym projekcie oraz 

najbliższych planach związanych z rozwojem systemu certyfikacji dzięki prezentacji Prezesa Fundacji 

Bieszczadzkiej- Bogusława Pyzochy. Również każdy z uczestników uzyskał informacje na temat 

standardów i jakości usług turystycznych, które szczegółowo przedstawił Roman Glapiak- Prezes 

Stowarzyszenia Agroturystyczne Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne- „Bieszczady” w Lesku. Z kolei 

Beata Dec z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie opowiedziała o rozwiązaniach 

proekologicznych w działalności podmiotów branży turystycznej.  

 

 

 

 na temat zatrudnienia 
pracowników (zrezygnowano z 
podziału wynagrodzenia na 
zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia, a także z 
podziału wynagrodzeń płaconych 
w związku z prowadzoną 
działalnością nieodpłatną i 
odpłatną,  

 pojawiło się ogólne pytanie o 
wysokość przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia i 
wysokość najwyższego 
miesięcznego wynagrodzenia a 
zrezygnowano z podziałów na 
wynagrodzenia wypłacane 
członkom zarządów, organów 
nadzoru i pracownikom).  

 Poza tym organizacje OPP, które 
sporządzają uproszczone sprawozdanie, 
nie muszą informować:  

 o udzielaniu pożyczek 
pieniężnych 

 o zrealizowanych 
zamówieniach publiczny 

  o tym, że mają udziały w 
spółkach albo że są 
fundatorem fundacji 

 nie ma też pytania o badanie 
sprawozdania finansowego.  

Informacja pochodzi z portalu dla 
organizacji pozarządowych www.ngo.pl, 
autorka: Aneta Krawczyk   

 

 
 
 

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

 
Seminarium Szkoleniowe… cd.. 
 

W drugiej części seminarium, Krzysztof Zieliński odpowiedział na pytanie jak można 

przygotować i podawać potrawy regionalne i lokalne. Natomiast Arkadiusz Kryda opowiedział, jak 

w prosty i tani sposób naprawić błędy w funkcjonujących obiektach architektury turystycznej oraz jak 

nie popełniać błędów projektując nowe obiekty. Seminarium zakończyła prezentacja Pani Lucyny 

Sobańskiej z Fundacji Bieszczadzkiej, która przybliżyła zebranym formy zaangażowania społecznego 

przedsiębiorstw branży turystycznej.   

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

oraz budżetu państwa za pośrednictwem  
Euroregionu Karpackiego w ramach  

Programu Współpracy Transgranicznej  
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 

 

 

Autor tekstu i zdjęć:  Katarzyna Gromala 

 

 

 

Ferie 2014 z PROJEKTOREM 

W związku ze zbliżającymi się feriami, jak 
co roku Program Polsko - Amerykańskiej 
Fundacji Wolności "PROJEKTOR - 
wolontariat studencki" oferuje Szkołom, 
możliwość zaproszenia studentów na 
projekty feryjne.   

Projekt feryjny - to pięć dni zajęć 
prowadzonych przez studentów, przez 
pięć godzin dydaktycznych. Projekty 
prowadzone są w oparciu o wcześniej 
przygotowane przez studentów 
scenariusze, których tematyka ustalana 
jest ze szkołą. Projekty dotyczą 
konkretnej dziedziny nauki, przedmiotu 
lub wybranego obszaru aktywności. 
Studenci prowadzą zajęcia lingwistyczne, 
artystyczne, związane z ochroną 
środowiska, psychologiczno-
pedagogiczne, informatyczne, 
humanistyczne, matematyczno-
przyrodnicze, sportowe  i inne. 

Obowiązki szkoły, która chce przyjąć 
studentów w ferie zimowe 2014: 

- odesłać (mailowo) wypełniony 
(komputerowo) formularz załączony w tej 
wiadomości.  
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Podsumowanie projektu „Tropem Karpackich Żubrów”. 
 

 
 

 

 

 
Na terenie Karpat można spotkać wiele cennych i rzadko spotykanych osobliwości flory i fauny. 

Dzikie zwierzęta oraz cenne rośliny przyczyniły się do atrakcyjności tego terenu, który chętnie 

odwiedzany jest przez Turystów. Jednak nie wszyscy wiedzą, że Karpaty to dom największego 

polskiego ssaka- Żubra, który w tym roku obchodzi swoją pięćdziesiątą rocznicę powrotu w Bieszczady. 

W celu przybliżenia lokalnym społecznościom obszaru pogranicza słowackiego, turystom 

przyjeżdzającym w Bieszczady i Bukowskie Wierchy, a pośrednio także ogółowi społeczeństwa, 

informacji o karpackich żubrach, Fundacja Bieszczadzka, Nadleśnictwo Stuposiany, Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, Gminny Ośrodek Kultury im. Jerzego Janickiego 

w Lutowiskach oraz Stowarzyszenie Čemerica Stakčín, we współpracy z Parkiem Narodowym 

„Połoniny” przeprowadzili projekt pod tytułem „Tropem Karpackich Żubrów”.  

W ramach projektu przeprowadzono wiele ciekawych działań, między innymi: konferencja 

prasowa - inauguracja projektu, sympozjum popularnonaukowe, szkolenia terenowe,  przenośna 

ekspozycja edukacyjna zawierająca zdjęcia i tablice informacyjne o żubrach, ich historii, biologii 

i hodowli w Karpatach. Również zostały przeprowadzone liczne działania popularyzujące wiedzę na 

temat karpackich żubrów w tym witryna internetowa, tablica informacyjna, impreza kulturalno-

edukacyjna- „Dzień Żubra”. Posumowaniem całego projektu, a zarazem ostatnim działaniem projektu 

było Sympozjum, które odbyło się 11 grudnia 2013 roku w Kinie „Otryt” w Lutowiskach. 

W formularzu proszę zaznaczyć tydzień 
lub tygodnie w którym szkoła chce 
przyjąć studentów, wskazać tematykę, 
którą są Państwo jako szkoła 
zainteresowana; 

- jako szkoła, mogą Państwo zaprosić 
różne grupy studentów np na 2 tygodnie. 

- na jedną grupę studentów od 2 do 3 
osób powinno przypadać minimum 15 
uczestników, którzy będą brali udział w 
projekcie. 

- proszę pamiętać o obowiązku 
zapewnienia wyżywienia dla studentów, 
którzy przyjadą do szkoły. 

 Warunkiem udziału placówki w 
projektach wakacyjnych jest zapewnienie 
wyżywienia - całodniowego. Wyżywienie 
może zostać zorganizowane przez szkołę, 
lub rodziców dzieci, które uczestniczą w 
projekcie wakacyjnym. Śniadanie i kolacja 
może być w formie prowiantu - obiad 
natomiast danie gorące; 

- obowiązkiem szkoły jest zapewnienie 
noclegu - nocleg może być w szkole, 
udostępnienie sali szkolnej i materacy. 

- proszę o dokładne wypełnianie 
formularza tj. uzupełnienie atrakcji 
dodatkowych w okolicy, a także 
informacji dodatkowych 
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Podsumowanie projektu „Tropem Karpackich Żubrów” cd.. 
 

Sympozjum rozpoczął Krzysztof Mróz- Wójta Gminy Lutowiska, a zarazem gospodarz 

sympozjum, który przywitał około osiemdziesięciu uczestników zarówno z Polski i Słowacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszą prelekcję wygłosił Bogusław Pyzocha- Prezes Fundacji Bieszczadzkiej- podsumowując 

projekt „Tropem Karpackich Żubrów”. Kolejny prelegent – Edward Balwierczak- Dyrektor Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, przybliżył wszystkim uczestnikom temat: „Ochrona żubra 

i innych zasobów przyrodniczych a gospodarka leśna na obszarze podlegającym Regionalnej Dyrekcji 

Lasów Państwowych w Krośnie” oraz podsumował działania związane z obchodami Karpackiego Roku 

Żubra. . O ochronie żubra i innych zasobów przyrodniczych oraz rozwoju zrównoważonym 

z perspektywy Parku Narodowego „Połoniny” i przepisach prawnych funkcjonujących na Słowacji 

związanych z ochroną przyrody przedstawił Mirosław Bural z Parku Narodowego „Połoniny”. Z kolei 

Ivan Lempeľ- przedstawiciel Zrzeszenia Właścicieli Prywatnych lasów na Słowacji opowiedział 

o gospodarce leśnej, ochronie żubra i innych zasobach przyrodniczych z perspektywy słowackich 

właścicieli lasów prywatnych. Również Dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego- Leopold Bekier 

zabrał głos na temat ochrony żubra i innych zasobów przyrodniczych oraz rozwoju zrównoważonego 

z perspektywy Bieszczadzkiego parku Narodowego. Znaczenie ochrony żubra dla ochrony przyrody 

Karpat przybliżył przedstawiciel Stacji Badawczej Fauny Karpat. Sympozjum podsumowało premierowa 

prelekcja filmu „Tropem Karpackich Żubrów”. 

nie ukrywam, że studenci wybierają te 
szkoły, które proponują atrakcyjny 
sposób spędzania czasu (np użyczają 
rowery dla studentów po zajęciach) lub 
są położone w atrakcyjnych miejscach, 

- studenci, którzy przyjeżdżają do szkół, 
pochodzą z całej Polski, więc proszę być 
przygotowanym, że będą chcieli 
przyjechać np w niedzielę - na dzień 
przed projektem. 

- szkoły, które zapraszają wolontariuszy, 
udostępniają miejsce do realizacji 
projektów, a także służą pomocą 
merytoryczną i organizacyjną. 

Proszę o odsyłanie formularza w możliwie 
szybkim terminie.  

Ostateczny termin nadsyłania formularzy 
8 stycznia 2014 r. 

W razie pytań dotyczących realizacji 
projektów feryjnych i zapraszania 
studentów - zachęcam do kontaktu: 

Kamil Wrzos - Regionalny Koordynator 
Programu 

tel. 500 365 798 - od 8:00 do 18:00;  
mail: k.wrzos@projektor.org.pl 

                
 
 

 

 

 

 

 

mailto:k.wrzos@projektor.org.pl
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Wydarzenia w GPZB: 
 

Podsumowanie projektu „Tropem Karpackich Żubrów” cd.. 
Telewizja Rzeszów, która była wykonawcą filmu przedstawiła historię, ochronę i znaczenie tych 

zwierząt. Film będą również mogli zobaczyć wszyscy 21 grudnia na antenie Telewizji Polskiej. Wszyscy 

uczestnicy Sympozjum otrzymali w prezencie książkę „Karpackim Tropem Żubra” oraz film, którego 

premierę wszyscy mieli możliwość zobaczyć wcześniej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem 
Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 

 

Autor tekstu: Katarzyna Gromala 

Autor zdjęć: Grzegorz Mokrzycki 

Ważne linki:  
 
www.wolontariatbieszczadzki.pl 
 
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 
  
www.mlode-bieszczady.pl 
 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Partnerzy projektu: 

Gminny Ośrodek Kultury 
im. Jerzego Janickiego 

w Lutowiskach 
Občianske združenie 

Čemerica Stakčín 

http://www.wolontariatbieszczadzki.pl/
http://www.ngo.pl/
http://www.podkarpackie.ksow.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.zielonyrower.pl/
http://www.mlode-bieszczady.pl/
http://www.fundacja.bieszczady.pl/
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
 

Dnia 9 listopada 2013 r. w Publicznym Gimnazjum w Średniej Wsi odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy odzyskania niepodległości 

przez Polskę. 

 Dnia 9 listopada 2013 r. w Publicznym Gimnazjum w Średniej Wsi 
odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę. W montażu słowno-muzycznym, który przygotował 
nauczyciel historii - Janusz Żaczek, udział wzięli reprezentanci wszystkich 
klas gimnazjum. Po raz pierwszy wystąpili także męscy soliści przy asyście 
również debiutanckiego chórku złożonego z chłopców z klas III. 
Publiczność obdarowała występujących gromkimi brawami. 
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
 

Dnia 9 listopada 2013 r. w Publicznym Gimnazjum w Średniej Wsi odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez 
Polskę. cd.. 
 

Dnia 11 listopada delegacja, w skład której weszli: pan Dariusz Kotyła, Marcelina 
Jankowska i Zuzanna Kotyła, reprezentowała naszą szkołę na uroczystych obchodach 
Święta Niepodległości w Lesku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Autorzy tekstu:  Zuzanna Kotyła  Krystyna Gąska 
Autorzy zdjęć: Dariusz Kotyła  Milena Czech 
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego w Publicznym Gimnazjum w Średniej Wsi 
 
 Zgodnie z tradycją naszego gimnazjum we wrześniu, dnia 20 br. odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego. Poprzedziły je prezentacje kandydatów, 
które rozpoczęły się tydzień przed wyznaczoną datą. 
Swoją kandydaturę zgłosiło dziesięciu uczniów ze wszystkich klas. Korytarze już pierwszego dnia wypełniły się barwnymi plakatami. Dodatkowo podczas długiej 
przerwy mieliśmy okazję podziwiać występy muzyczne i taneczne, mające na celu zdobycie większej ilości głosów.  
Po tym pełnym wrażeń tygodni, przyszedł czas na dzień wyborów. Uczniowie przez trzy przerwy mogli oddawać swoje głosy. Frekwencja wyniosła 93% co jest 
absolutnym rekordem. Ostatecznie przewodniczącą szkoły została Zuzanna Kotyła, jej zastępcą Monika Drabik, a członkami samorządu Dominik Hańczuk i Anna 
Kowalska. Po ogłoszeniu wyników dyrektor Janusz skrajny pogratulował nowemu samorządowi i życzył mu owocnej pracy.  
Szczęśliwy samorząd ofiarował wszystkim uczniom szkoły własnoręcznie wykonane kremówki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor tekstu:  Zuzanna Kotyła  Krystyna Gąska 
Autor zdjęć: Dariusz Kotyła 
 

 
 
 
 

Piękna komisja wyborcza Uczennica oddająca głos 

Zuzanna zdobyła 57,5 % wszystkich głosów Wszystko nadzoruje opiekunka samorządu Ostatni głos! Teraz pozostało tylko liczenie 

Ostatni zapomniany plakat i jego właścicielka 
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
 

 
Dyskoteka andrzejkowa w gimnazjum w Wojtkówce 

 
Na świętego Andrzeja dziewkom z wróżby nadzieja. 

 
Święty Andrzej wróży szczęście 

i szybkie zamęście 
 
 
 
 
 

 
Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem. 
Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były dla niezamężnych 
dziewcząt (męskim odpowiednikiem andrzejek były katarzynki). Początkowo andrzejki traktowano bardzo poważnie, 
a wróżby odprawiano tylko indywidualnie, w odosobnieniu; w czasach późniejszych przybrały formę zbiorową, 
organizowaną w grupach rówieśniczych panien na wydaniu, zaś współcześnie przekształciły się w niezobowiązującą 
zabawę gromadzącą młodzież obojga płci. 
  
 
W naszym gimnazjum w Wojtkówce dyskoteka szkolna odbyła 
się 28 listopada. Organizatorami byli członkowie sekcji 
kulturalnej SU a uczennice klasy III przygotowały wiele wróżb 
andrzejkowych. Opiekunami na dyskotece były panie Honorata 
Paszkowska i Aneta Chmielowska. 
  
Wszyscy świetnie się bawiliśmy. 
 
Zdjęcia i tekst: Natalia Podkalicka i Patrycja Wolniewicz  
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
 

Spotkanie pokoleń w Publicznym Gimnazjum w Birczy  
 

  

Listopad to miesiąc w którym obchodzimy ważne Święto Odzyskania 
Niepodległości.  
To także miesiąc,  który zmusza nas do refleksji nad historią naszego kraju, 
przypomnienia tej historii młodemu pokoleniu, dlatego też 14 listopada 2013r. 
samorząd uczniowski naszego gimnazjum zorganizował spotkanie z miejscowymi 
kombatantami. Na spotkanie przybyli: państwo Maria i Jan Mielnikiewicz i pan 
Stefan Młynarz. To jedni z nielicznych mieszkańców naszej gminy, którzy pamiętają 
czasy drugiej wojny światowej oraz czasy walk z bandami UPA.  
 

O godzinie 11:00 wszyscy zainteresowani zgromadzili  się w bibliotece 
szkolnej, gdzie nasi goście opowiadali o swoich wojennych przeżyciach. Ich historie 
były w niektórych momentach bardzo dramatyczne, nie wiem, czy do końca dotarło 
do nas jak ciężko było żyć w tych czasach.  
 
Pan Stanisław, jako młody chłopiec został wywieziony na przymusowe roboty do 

Austrii, pani Maria natomiast straciła  jako ośmioletnia dziewczynka w czasie wojny ojca, wielkim cudem uratowała się jej matka. Pani Maria do dziś 
nie może oglądać wojennych filmów, ponieważ wspomnienia z dzieciństwa są zbyt silne. Uczniowie bardzo uważnie przysłuchiwali się naszym gościom 
i chociaż trwało ono ponad dwie godziny wszyscy siedzieli w ciszy i skupieniu. Całe spotkanie prowadził  nasz przewodniczący Michał Mielnikiewicz, 
także interesujący się historią. Dodajmy, że to pierwsza taka inicjatywa samorządu i chyba można ją uznać za bardzo dobrą.  

 
 
 
Autor tekstu: Ewelina Stach , zdjęcie: Kamila Maculak                                              
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
 

Gminna Debata Młodych Samorządowców w Zagórzu 
 

 We wrześniu bieżącego roku zaprosiliśmy uczniów ze szkół podstawowych w Mokrym, Porażu i Zagórzu na Debatę Samorządową do naszego 
gimnazjum. Spotkanie młodych samorządowców otworzył pan dyrektor – Tomasz Rudy. Następnie głos zabrali zaproszeni przedstawiciele lokalnych 
samorządów. Pan Tadeusz Nabywaniec, podzielił się swoim doświadczeniem z pracy w Radzie Powiatu Sanockiego,  
p. Andrzej Chrobak opowiedział, jak pracuje Rada Miasta Sanoka a p. Ewa Rodkiewicz zapoznała nas z pracą Rady Miasta i Gminy Zagórz, której jest 
radną. Młodzi samorządowcy z naszej gminy mieli okazję dowiedzieć się, jakie cechy powinni mieć samorządowiec i na czym polega praca w 
samorządach różnych szczebli. Kolejnym punktem naszej debaty były warsztaty mające na celu wypracowanie celów i programu pracy naszych 
szkolnych samorządów.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Każdej grupie przydzielone zostały zadania. Szóstoklasiści razem z uczestnikami projektu „Młode Bieszczady” z naszego gimnazjum stworzyli listę cech, 
jakimi powinien się legitymować aktywny, młody samorządowiec oraz opracowali i zaprezentowali zebranym program pracy samorządu 
uczniowskiego – ze szczególnym podkreśleniem tych działań, których aktualnie brakuje im w SU swojej szkoły, a które według nich są ważne i istotne. 
Podczas zajęć omawialiśmy również regulamin funkcjonowania samorządu szkolnego oraz regulamin i sposób przeprowadzenia wyborów 
samorządowych.  
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
 

Gminna Debata Młodych Samorządowców w Zagórzu 
 

Oczywiście nie zabrakło czasu na rozmowy przy ciastkach i soku, poznanie się, wymianę doświadczeń i podzielenie się planami na przyszły rok szkolny, 
w wielu przypadkach już w szkole gimnazjalnej. 

Na koniec p. Ewa Bryła-Czech i p. Krystyna Witowicz, organizatorki 
debaty i opiekunki SU w naszym gimnazjum, podziękowały obecnym za 
przybycie, pogratulowały otwartości, zaangażowania, twórczej pracy oraz 
wręczyły pamiątkowe dyplomy potwierdzające udział w Debacie Młodych 
Samorządowców naszej Gminy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zdjęcia i tekst: Samorząd Uczniowski 
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
 

Andrzejki w gimnazjum w Rakowej 
 
W czwartek 29 listopada odbyła się w Gimnazjum w Rakowej dyskoteka Andrzejkowa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zabawy trwały do.... no, nie do białego rana, tylko do ciemnej nocy. W „ balonowej sali” (która za 
dnia jest korytarzem) tańczyli najgorliwiej  dziewczyny i chłopcy z klas trzecich, w mniej licznej grupie, 
ale również z wysoką frekwencją licznie podrygiwali ci z klasy drugiej, a już prawie ze świecą 
szukaliśmy tych z klas pierwszych. 
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
 

Andrzejki w gimnazjum w Rakowej cd.. 
 

 

Były konkursy i wróżby. Wszystkim przepowiadano 
wspaniałą przyszłość, co wprawiło nas w jeszcze 
weselszy nastrój. Cała sala brała udział w różnych 
wróżbach.  
„Wróżba z butów”(układanie), zwycięzcą okazał 
się PATRYK to on pierwszy się ożeni.. Kolejną 
bardzo emocjonującą wróżbą było rzucanie do 
„miski” - celnym trafem miało być spełnione 
życzenie. Było tutaj sporo śmiechu i zabawy.  
 
 
Wszystkim pomocnikom i organizatorom  

 
dziękujemy! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdjęcia i tekst: Samorząd uczniowski wraz z Opiekunem - M Jasińską. 
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
 

8 listopada w Zespole Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych  „Polsko nie jesteś Ty już niewolnicą!” 
 
8 listopada w Zespole Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych obchodziliśmy uroczyste obchody Święta Niepodległości.  
 

Piątkowe zajęcia lekcyjne cała szkoła rozpoczęła od przygotowania się uczniów wraz z 
nauczycielami do uroczystego pochodu. Praca wrzała, aż miło było patrzeć. Każdy przygotował 
sobie kotylion, tudzież flagę w naszych barwach narodowych, po czym wszyscy udaliśmy się 
pięknym biało - czerwonym korowodem do budynku WDK, gdzie uczniowie klasy II gimnazjum 
pod opieką swojego wychowawcy p. Marcina Solona przygotowali apel z okazji kolejnej 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  
Akademia miała niecodzienną formę. Mieliśmy królową Polskę, której diabeł ukradł 
konstytucję, trzech zaborców porywających nasza ojczyznę w niewolę oraz oczywiście 
żołnierzy, walczących dzielnie z zaborcami i płaczące za nimi niewiasty. Nie zabrakło również 
marszałka Piłsudskiego przywracającego Polskę do "życia". 
 Była to swojego rodzaju żywa lekcja historii, która szczególnie zapadła w pamięć najmłodszym 
gościom z oddziału przedszkolnego. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Zdjęcia i tekst: Samorząd uczniowski 
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
 

„Dyskoteka gra!” 
 
Po raz w pierwszy w tym roku szkolnym, w sobotę 26 października gimnazjaliści 
z Uherzec Mineralnych mieli okazję do zabawy. Zgodnie z ubiegłorocznymi planami,  
była to zabawa pożegnalna dla naszych zeszłorocznych absolwentów, przez co 
bawiliśmy się  w niepełnym składzie (bez uczniów szkoły podstawowej). Była to też 
pierwsza poważna próba organizacyjna dla naszego nowego Samorządu Uczniowskiego, 
zaliczona zdecydowanie na plus.  
Bardzo cieszy fakt, że nie tylko członkowie SU musieli brać na swoje barki trudy 
organizacyjne. Pełne zaangażowane wykazało znacznie więcej uczniów.  Również 
"odzew" nauczycieli nie powinien zostać w tym miejscu przemilczany.  
Dyskoteka, jak to juz zwykle bywa w naszej szkole należała do udanych. Nawet awaria 
nagłośnienia nie popsuła nam planów. Dj’e w osobach Bartka i Kamila, szybko załatwili 
następny głośnik. Dbali oni również o to, aby każdy usłyszał podczas zabawy swój 
gatunek muzyki, a było to możliwe dzięki zorganizowanemu wcześniej na facebook'u 
przez naszą nowa szefową Olę - mini koncertowi życzeń. Z niecierpliwością czekamy na 
kolejna zabawę - tym razem organizowaną przez Radę Rodziców - Zabawę Andrzejkową 
- już 23 listopada powtórka z rozrywki :) 
 
 
 
 
 
 
Tekst i zdjęcia; Samorząd Uczniowski 
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
 

X Kampania Profilaktyczna 

  

02.12.2013r. po raz kolejny w Ustrzyckim Domu Kultury zorganizowano Powiatową Kampanię Profilaktyczną.  

 

W tym roku przypadał jubileusz – X edycja. 
Organizatorami tej kampanii byli: Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna w Ustrzykach 
Dolnych, Zarząd Rejonowy PCK w Ustrzykach 
Dolnych, Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna 
w Ustrzykach Dolnych oraz Komenda 
Powiatowa Policji i Ustrzycki Dom Kultury. 
Ideą kampanii jest zachęcanie młodzieży do 
rozwijania swoich pasji i zainteresowań, oraz 
pokazanie, że używki są szkodliwe, a 
przemoc niebezpieczna. Tego roku naszą 
szkołę w konkursie małych form teatralnych 
reprezentowały dwie grupy. Jedna 
prezentowała spektakl pt. „Taniec Życia”, a 
druga odgrywała „Małego Księcia”. W 
konkursie małych form teatralnych po raz 
pierwszy wzięli udział uczniowie z 
Gimnazjum w Bóbrce z powiatu leskiego. 
Wystawione przedstawienia były bardzo 
różnorodne i ciekawe, w grze młodych 
aktorów widać było włożoną pracę i wiele 
przygotowań. W tym etapie 
bezkonkurencyjni okazali się gimnazjaliści z 
Ropienki, II miejsce zajęli uczniowie z 
Gimnazjum w Bóbrce, a III miejsce 
gimnazjaliści z Wojtkówki z przedstawieniem 
„Mały Książe”. 
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
 

X Kampania Profilaktyczna 
 

Wśród szkół ponadgimnazjalnych rywalizowały ze sobą Zespół Szkół Licealnych, który 
zdobył I miejsce, na drugiej pozycji uplasowali się uczniowie Bieszczadzkiego Zespołu 
Szkół Zawodowych. Pozostałe szkoły biorące udział w kampanii zostały wyróżnione. 
W uroczystości brali udział również zaproszeni goście pan Adam Milewski znany z 
programu W-11, który przybliżył nam kulisy pracy na planie programu i opowiedział 
o swojej pracy oraz pan Piotr Hołubowski, który umilił  czekanie na wyniki - śpiewając 
piosenki bieszczadzkie. 
Wszyscy świetnie się bawili i mamy nadzieję, że wynieśli dużo przydatnych informacji, 
jak nie należy postępować.  
 
 
 
 Pani Małgorzacie Pencarskiej i pani Katarzynie Wojewódce serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i przygotowanie naszej młodzieży do występów.  
 
 
 
 
Tekst i zdjęcia: Natalia Podkalicka i Monika Mazur 
 



25 

 

 

Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
 
„Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa” 
 
II Powiatowa Debata Społeczna dotycząca bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 
15 listopada grupa uczniów z Gimnazjum w Wojtkówce pod opieką Pani Dyrektor 
Małgorzaty Pencarskiej udała się do Ustrzyckiego Urzędu Miasta i Gminy na II debatę 
społeczną dotycząca bezpieczeństwa dzieci i młodzieży - „Bezpieczeństwo to nasza 
wspólna sprawa”. Na miejscu dołączyła do nas Pani Honorata Paszkowska. 
Gospodarzem spotkania był Mł. insp. Adam Winiarski Komendant Powiatowy Policji 
w Ustrzykach Dolnych.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debata rozpoczęła się o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Wzięli 
w niej udział: Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. 
Andrzej Sabik, przedstawiciele samorządów, instytucji pomocowych, organizacji 
pozarządowych, zaproszeni goście oraz młodzież z gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Debata miała na celu poznanie potrzeb 
oczekiwań i zdania młodych ludzi w temacie zagrożeń patologicznych (alkoholizm, 
narkomania, wandalizm, przemoc w szkole lub w domu oraz cyber-przemoc). 
 
 
 

http://gimwojtkowka.szkolnastrona.pl/index.php?p=new&idg=mg,1&id=56&action=show
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
 

„Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa”cd.. 
 

Pozwoliła ona na wymianę poglądów między policją, a młodzieżą o uzależnieniach 
i zagrożeniach. Debatowaliśmy jak można takim działaniom przeciwdziałać oraz 
mądrze i z pożytkiem spędzać wolny czas. Zdobyliśmy także informacje na temat 
instytucji niosących pomoc osobom uzależnionym i potrzebującym pomocy. 
Uważamy, że była to bardzo dobra i pouczająca inicjatywa. 
Liczymy i czekamy na więcej debat takiego typu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Teks i zdjęcia: Monika Mazur i Natalia Podkalicka  
 
 

 
 
 
 

http://gimwojtkowka.szkolnastrona.pl/index.php?p=new&idg=mg,1&id=56&action=show
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Biuletyn „Młode Bieszczady”: 
 

Wybory do Samorządu Szkolnego Gimnazjum w Zagórzu- wspomnienia. 
 
 20 września bieżącego roku odbyła się I tura wyborów do Samorządu Szkolnego. Wystartowało w niej 18 osób. Każdy potencjalny kandydat był 
zobowiązany do przeprowadzenia tygodniowej kampanii wyborczej.  
Nie zabrakło ciekawych plakatów z programami wyborczymi, obietnic, dyskusji, ciasteczek… Cieszy fakt, że do kampanii wystartowali reprezentanci  
wszystkich klas. Komisja wyborcza przygotował lokal wyborczy i przystąpiła do pracy. W skład komisji wyborczej i skrutacyjnej weszły : Klaudia Fara, 
Paulina Brągiel oraz Kamila Hydzik.  Do  samorządu szkolnego weszło 11 osób, z najwyższą liczbą głosów.  Spośród rady samorządu, poprzez tajne 
głosowanie, wybrano zarząd, pełniący najwyższe funkcje: 
- Przewodnicząca : Anna Perkołup z klasy III b 
- Zastępca : Paulina Stojak z klasy III c 
- Sekretarz : Dawid Zielonka z klasy I b 
- Skarbnik : Dawid Kita z klasy III d 
oraz członkowie : 
 Klaudia Solon, Przemysław Kasprzyk, Rafał Barłóg, Mateusz Witowicz,  
     Wiktor Leszczyk, Wiktoria Fal, Jakub Kawałkiewicz. 
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia i tekst: Samorząd Uczniowski 
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