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1. Wydarzenia w GPZB:






ZIMOWO I WESOŁO W STEFKOWEJ
SANOK-DROHOBYCZ-TEATRALIA.
JOANNA STĘPNIEWSKA - LAUREATEM OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO!
…….BRAFITKA IM DORADZI…
OBÓZ HARCERSKI W POLANIE

2. Biuletyn „Młode Bieszczady”









XLVI SESJA RADY GMINY BIRCZA
SPOTKANIE Z PRZEWODNICZĄCYM RADY GMINY BIRCZA
SPOTKANIA WARSZTATOWE GRUPY Z PROJEKTU „MŁODE BIESZCZADY”- GIMNAZJUM BIRCZA
SAMORZĄD UCZNIOWSKI GIMNAZJUM W CZARNEJ NA SESJI RADY GMINY 28.01.2013R.
DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2013 W GIMNAZJUM W CZARNEJ,
KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ GAZETKĘ PROFILAKTYCZNĄ 2013 - GIMNAZJUM W LUTOWISKACH
ZABAWA KARNAWAŁOWA W LUTOWISKACH
TOBIE BABCIU, DZIADKU POMYŚLNOŚCI WIELE!

3. Konkursy dotacyjne i szkolenia

Zapraszamy do lektury lutowego
numeru Biuletynu Informacyjnego
Grupy
Partnerskiej
„Zielone
Bieszczady” . Wprawdzie pogoda za
oknem przypomina o zbliżającej się
wiośnie, my jednak serwujemy
Państwu jeszcze zimowe relacje z
działań, które wydarzyły się u
naszych Partnerów.
Liczymy też na zainteresowanie
informacją
o
szkoleniach
i
konkursach.
Zapraszamy
jak
zwykle
do
nadsyłania
materiałów
o
wydarzeniach, które dzieją się w
Waszych organizacjach.
Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej
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Wydarzenia w GPZB:

Bieszczadzka Agencja Rozwoju
Regionalnego Sp. z o.o w
Ustrzykach Dolnych

Zimowo i wesoło w Stefkowej
Dawno już mieszkańcy Stefkowej nie przeżywali takiej zabawy i frajdy. Na sobotę 16 lutego zaplanowano dla
dzieci i dorosłych kulig prawdziwymi saniami i sankami po pięknych, leśnych drogach Działu. Organizatorem
imprezy był sołtys wsi Pan Andrzej Skiba, z pomocą przyszło mu Stowarzyszenie „NASZ DOM” w Stefkowej. W
pomoc włączyli się też bardzo aktywnie strażacy ze stefkowskiej OSP oraz Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne

informuje, że od 15.03.2013 r.
rozpoczyna rekrutację Uczestników do
projektu pt. "Wsparcie przedsiębiorców
na starcie" w ramach priorytetu VI
Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia"
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W
ramach
projektu
oferujemy
bezpłatne wsparcie szkoleniowo –
doradcze,
bezzwrotne
wsparcie
finansowe 40 000,00 zł i bezzwrotne
wsparcie pomostowe 1 600,00 zł przez
pierwsze 6 miesięcy prowadzenia
działalności gospodarczej.
Bieszczadzka
Agencja
Rozwoju
Regionalnego
Sp.
z
o.o.
ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne

Rekrutacja do dziewiątej
edycji Programu Liderzy
PAFW
Szukamy ludzi, którzy mają odwagę
brać sprawy w swoje ręce.

Dla takich ludzi powstał Program
Liderzy
Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności.
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Wydarzenia w GPZB:
. Od godziny 12.00 na rozległej polanie u podnóża Działu 160-ciu uczestników kuligu spotkało się przy pięknym
ognisku ( robota strażaków). Opodal panie ze stowarzyszenia „NASZ DOM” rozłożyły stoisko z gorącą herbatą,
kiełbaskami, bigosem , kawą i ciastem. Panowie z nadleśnictwa opowiadali jak dokarmiać zwierzęta zima,
rozdawali karmę dla ptaków. Na chętnych czekał już kuligowy zaprzęg. Jednorazowo w 5-cio kilometrową trasę
wyruszało około 50 osób –tyle mieściły sanie i sanki. Ci którzy pozostawali przy ognisku piekli sobie kiełbaskę,
grzali się gorąco herbatą, rozmawiali i tak na zmianę.

Jeśli
działasz
na
rzecz
swojej
społeczności, a chcesz robić to jeszcze
skuteczniej – zgłoś się!
Wypełnij
formularz
zgłoszeniowy
dostępny na stronie www.liderzy.pl.
Dołącz dwa listy rekomendacyjne.
Nie spóźnij się - zgłoszenia przyjmujemy
do 13 marca 2013 r.
Do 22 maja, analizując formularze
zgłoszeniowe i spotykając się z
kandydatami, wybierzemy 45 nowych
uczestników programu.
Szczegółowych informacji udzielają:
Maria Makowska i Paulina Tymoszczuk
tel.: 510 078 760 (w godz.: 9:30-17:00)
e-mail: liderzy@szkola-liderow.pl

konkurs Narodowego Centrum
Kultury
v
Dzieci korzystały z zaprzęgu wielokrotnie. Dopisali też zaproszeni goście, przybył na ognisko poseł Bogdan
Rzońca i wójt gminy Olszanica Krzysztof Zapała. Zabawa przy ognisku trwała do godzin wieczornych, w jego
cieple i blasku rozmawiano, wspominano, płynęły słowa pieśni i piosenek. Wszyscy deklarowali chęć organizacji
kolejnego spotkania już na wiosnę

Autor tekstu i zdjęć: Ewelina Skiba
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Dom Kultury+ Inicjatywy
lokalne
Celem Programu jest wzmocnienie
zaangażowania
domów
kultury,
ośrodków kultury oraz centrów kultury i
sztuki w życie społeczności Lokalnej.
Dzięki programowi szansę rozwoju będzie
miał potencjał i kapitał kulturowy oraz
kulturotwórcze zasoby społeczności.

Wydarzenia w GPZB:
SANOK-DROHOBYCZ-TEATRALIA.
20- 21 lutego w Sanockim Domu Kultury odbyło się polsko-ukraińskie spotkanie teatralne pod nazwą
SANOK-DROHOBYCZ-TEATRALIA.
Warsztaty teatralne z psychologii postaci i interpretacji scenicznej, ruchu scenicznego, dykcji oraz pracy
nad tekstem prowadziła Jola Jarecka absolwentka m.in. filologii polskiej UJ, Animacji Teatralnej, Studium
Literacko-Artystycznego UJ, pisarka , autorka sztuk teatralnych, reżyserka od lat zajmująca się animacją
kulturalną. Drugą część warsztatów dotyczącą plastyki ciała i tańca w teatrze prowadził Sergij Dmitrijew
utalentowany choreograf z Drohobycza (Ukraina). Ukończył psychologię i choreografię. W 1999 roku stworzył
zespół współczesnego estradowego tańca "Vіvа" ,trzykrotny Mistrz Ukrainy Dans-show (2002-2006), w 2006
roku odznaczony tytułem młody trener roku. Sergiej pracuje jako główny baletmistrz Lwowskiego
Akademickiego Obwodowego Muzyczno-Dramatycznego Teatru im. Jurija Drohobycza.
Przez dwa dni w zajęciach uczestniczyli nauczyciele, animatorzy kultury, wychowawcy, terapeuci,
miłośnicy teatru. Wieczorem prezentowane były spektakle teatralne. Pierwszy był „DENAT” - czarna komedia
autorstwa Grzegorza Śmiałka w reż. Joli Jareckiej w wykonaniu Teatru Stowarzyszenia Bieszczadzka Przestrzeń
Kulturowa.
Zupełnie nowym spektaklem dla publiczności w Sanoku był spektakl „ZWIERCIADŁO. PODWÓJNA
NIEOBECNOŚĆ” w reż. Vlad Sorokina i Joli Jareckiej. To dwujęzyczny spektakl oparty na epizodach z życia
Brunona Schulza w wykonaniu Lwowskiego Obwodowego Teatru Dramatyczno-Muzycznego w Drohobyczu i
Teatru Stowarzyszenia Bieszczadzka Przestrzeń Kulturowa.
Wszystkie wejściówki rozeszły się już pierwszego dnia po zapowiedzi polsko-ukraińskiego spotkania a
publiczność dopisała o czym świadczył brak wolnych miejsc. To pierwsze tego typu spotkanie obu teatrów w
Polsce. Planowane są kolejne.
Autor tekstu : Jolanta Jarecka

Program skierowany jest do domów
kultury, ośrodków kultury oraz centrów
kultury i sztuki, które chcą prowadzić
nowatorskie
działania
animacyjne
projektowane
w
oparciu
o
przeprowadzoną wcześniej diagnozę we
współpracy
z
przedstawicielami
społeczności lokalnej. Główny nacisk
programu położony jest na nawiązywanie
przez instytucję kultury stałych relacji z
mieszkańcami miejscowości, na terenie
których działają. Zadaniem beneficjentów
programu
będzie
zidentyfikowanie
samodzielnych inicjatyw podejmowanych
przez mieszkańców, wspólna realizacja
wybranych projektów oraz dokonanie ich
oceny. W realizacji zadania beneficjenta
wspomagać będzie wskazany przez NCK
animator.
Prognozowana
wielkość
środków
przeznaczonych na realizację programu
wynosi 1,5 mln zł. Projekty będą mogły
uzyskać dofinansowanie w dwóch
częściach,
maksymalna
kwota
dofinansowania pierwszej części zadania
wynosi 8 tys. zł, a drugiej 22 tys. zł.
Termin - 26 marca 2013 roku.
Dokumenty i więcej o konkursie na
stronie programu:
http://www.domkulturyplus.pl/artykuly/
122152-nabor-wnioskow-do-programudom-kultury-inicjatywy-lokalne.html
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Wydarzenia w GPZB:

Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.
Biuro Terenowe w Przeworsku

Joanna Stępniewska - laureatem ogólnopolskiego konkursu matematycznego!
18 października ub. r w Zespole Szkół Salezjańskich w Polanie odbył się ogólnopolski konkurs matematyczny
zorganizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej z siedzibą w Warszawie. Do konkursu przystąpiło 4259 uczniów
szkół podstawowych i 2727 gimnazjalistów z całej Polski. Naszą szkołę reprezentowało 10 uczniów szkoły
podstawowej i 2 uczniów z gimnazjum, a byli to: z klasy IV: Sebastian Koncewicz, Kacper Podstawski, Joanna
Stępniewska, z klasy V: Arkadiusz Borzęcki, Radosław Faran, Karolina Oskorip, Piotr Wierciński, z klasy VI: Kamil
Karciarz, Nina Smoleńska, Marta Stępniewska oraz gimnazjaliści z klasy II: Wojciech Borzęcki i Agnieszka
Myślińska. Uczniowie rozwiązywali 26 zadań mając na to 60 minut. Wszystkie prace konkursowe zostały
wysłane do organizatora. Tam nastąpiło sprawdzenie ów prac i niedawno wyniki konkursu dotarły do naszej
szkoły. Po otwarciu koperty okazało się iż nasza uczennica Joanna Stępniewska została laureatką konkursu
zajmując 9 miejsce w skali kraju! A uczestników z samej klasy IV było aż 1413! Jest to wielki sukces zarówno Asi
jak i szkoły, zwłaszcza, że Asia przed konkursem przygotowywała się do niego pod opieką nauczyciela
matematyki p. Bernadetty Szkarłat, uczęszczała w szkole na lekcje dodatkowe, na których poszerzała swoją
wiedzę z matematyki, sporo czasu poświęciła na naukę w domu rozwiązują zadania konkursowe i zdobywając
samodzielnie wiedzę poprzez lekturę podręcznika do matematyki.

Asi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Oferuje Państwu udział w szkoleniu
„SPECJALISTA

DS.

PROFESJONALNEJ

OBSŁUGI KLIENTA”
Szkolenie jest

skierowane

zatrudnionych
działalność

oraz

do

osób

prowadzących

gospodarczą

w

branży

turystycznej na terenie województwa
podkarpackiego.
Projekt

umożliwia

uzupełnienie

lub

podwyższenie kwalifikacji zawodowych.
W ramach projektu oferujemy Państwu
udział

w

następujących

modułach

szkoleniowych:
- Moduł 1 "Obsługa klienta w turystyce"
(16 h) – główne zasady obsługi klienta,
prawidłowa organizacja pracy w recepcji,
prowadzenie

dokumentów,

rozmowa

telefoniczna, rezerwacje, język branżowy,
psychologiczne aspekty obsługi turystów,

Autor tekstu i zdjęcia; Bernadetta Szkarłat

kształtowanie wizerunku.
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Wydarzenia w GPZB:

- Moduł 2 "Różnice międzykulturowe i
savoir vivre" (8h)– specyfika różnych

…….brafitka Im doradzi…
Świetlica wiejska była miejscem spotkania kobiet ze Stefkowej , które zorganizował dla nich sołtys wsi
Stefkowa i Stowarzyszenie „ NASZ DOM”. Celem spotkania było przekazanie Paniom nowinek z zakresu
żywienia, sprawności ruchowej, odpowiedniego doboru stroju.

kultur, komunikowanie w środowisku
międzykulturowym , reguły, obyczaje w
stosunkach

międzynarodowych

- Moduł 3 "Regulacje prawne obsługi
klienta w branży turystycznej" (16h) –
regulacja

ustawy

turystycznych,

prawa

o

usługach
konsumenta,

reklamacje, ochrona danych osobowych,
ubezpieczenia,

etyka

zawodowa

- Moduł 4 " Marketing w turystyce" (8h)–
istota rynku turystycznego, segmentacja
rynku

turystycznego,

narzędzia

marketingu mix w turystyce, badania
Pani Katarzyna Józefek Harsze zaproponowała zestaw ćwiczeń w ramach planowanych zajęć fitness. Ich
organizacja uzależniona będzie od liczby pań zainteresowanych tę formą aktywności ruchowej.

marketingowe, strategia marketingowa
działalności turystycznej , e- marketing,
tworzenie wizerunku.
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Wydarzenia w GPZB:

Moduł 5 " Język angielski w obsłudze
klienta międzynarodowego" (108h) –
Z kolei pani Renata Kaszycka, dietetyk przeprowadziła
pogadankę na temat roli prawidłowego odżywiania się
w kształtowaniu sylwetki kobiecej. Chętne panie miały
możliwość wykonania badania określającego wiek
biologiczny organizmu. Nowością było też spotkanie i
pogadanka pani Beaty Terpiłowskiej- brafitki, która
uczyła jak dobierać bieliznę. Zdaniem uczestniczek
spotkania takie powinny być organizowane o wiele
częściej.

przygotowanie

do

posługiwania

się

językiem angielskim podczas obsługi
klientów

międzynarodowych

z

uwzględnieniem słownictwa związanego
z turystyką
Beneficjenci zakwalifikowani do Projektu
zobowiązani będą do wzięcia udziału we
wszystkich
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modułach

szkolenia.

Zgłoszenia do projektu należy składać
osobiście
Autor tekstu i zdjęć:

w

siedzibie

Rzeszowskiej

Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w

Ewelina Skiba

Rzeszowie,

ul.

Szopena 51, 35-959

Rzeszów na sekretariacie oraz w Biurze
Terenowym RARR S.A. ul. Jagiellońska 10

Obóz harcerski w Polanie
W dniach 25-27 stycznia miał miejsce w Polanie zlot harcerski. Uczestniczyli w nim harcerze młodsi i starsi z
Polany oraz starsi druhowie z Przemyśla w składzie: oboźny Tomasz Tomków, ćwik Maciej Bienia, Piotr
Laskowski, oraz druhowie Michał i Paweł a także druhny Ula Ustrzycka i Kasia Łaba. Nasz obóz rozpoczął się
apelem około godziny 19.00. W dalszej części harcerze udali się na kolację i tam druhowie z Przemyśla nauczyli
nas modlitwy śpiewanej przed posiłkiem. Po kolacji każdy miał chwilę wolnego czasu. Około godz. 20.30 przy
kominku w pełnym umundurowaniu spotkaliśmy się. W środku kręgu zapaliliśmy świeczki. Potem
opowiadaliśmy o swoich drużynach jak funkcjonują i od kiedy istnieją. Następnie w krąg poszła świeczka a każdy
jak chciał opowiadał coś o sobie. Przygrywały nam do tego liczne piosenki harcerskie. Wśród nich znalazły się: „
Major Ponury” jak się później okazało pieśń drużyny z Przemyśla. Innymi z nich były: „ Whisky” na rytm, której
druhowie i druhny z Przemyśla włączyli inne min. „ Stokrotka rosła polna” i „ Deszcze niespokojne”. Nasi
harcerze chętnie śpiewali. Po zakończonym spotkaniu została puszczona w krąg iskierka. Po niej odbyła się
musztra. Oboźny wytłumaczył nam w praktyce i teorii podstawowe zasady musztry. Niektórzy nie słuchając co
się dzieje musieli pompować albo robić przysiady.
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( pokój 213), 37-200 Przeworsk ( z
dopiskiem projekt " Turystyka nie zna
granic" ) na formularzach dostępnych w
biurze

projektu

oraz

internetowej projektu

na

stronie

Wydarzenia w GPZB:
Obóz harcerski w Polanie cd..
Mimo, że było zimno każdy wytrzymał do końca. Wówczas to podzielono nas na 3 patrole po 5 osób i tak
realizowaliśmy dalsze ćwiczenia. Po zakończonych ćwiczenia odśpiewaliśmy hymn Związku Harcerstwa
Polskiego i modlitwę harcerską. Kiedy pierwszy dzień dobiegł końca każdy poszedł się umyć i spać . Przez cały
obóz od 23.00 do 7.00 obowiązywała cisz nocna. Następnego dnia o godz. 7.00 obudziła wszystkich trąbka. 15
minut później odbyła się zaprawa i gimnastyka poranna.

www.turystykanieznagranic.rarr.rzes
zow.pl
Zapewniamy bezpłatny catering oraz
zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.
Szkolenia będą odbywać się na
terenie województwa
podkarpackiego Istnieje możliwość
zorganizowania szkolenia w miejscu
zebrania się co najmniej 10 osobowej
grupy szkoleniowej.
Osoby zainteresowane prosimy o

Po jej zakończeniu wszyscy udali się na śniadanie. Następnie odbył się apel po którym wszyscy się spakowali i
udali na dalsze zajęcia. Druhny Kasia i Ula wyjaśniły nam alfabet Morse’a . Każdemu myślę, że podobał się ten
alfabet a często bardzo się przydaje. W dalszej części druhny wyjaśniły nam symbole krzyża harcerskiego i lilijki
oraz przepytały nas z 10 praw harcerskich. Wszystkim poszło dobrze. Po skończeniu zajęć nadszedł czas na inne
zajęcia oraz marsz w terenie. Myślę, że najbardziej podobała się wszystkim zabawa w paintbala. Następnie
poszczególne patrole udały się na marsz. Trzeba było znaleźć wskazówki na śniegu, lub też te ułożone z kamieni
i gałęzi. Koło domostwa państwa Zatwarnickich w starej łodzi były ukryte wskazówki pisane Morsem. Trzeba
było je odgadnąć.
Gdy wszyscy skapowali o co chodzi poszli w dalszą drogę by znaleźć pozostałych druhów. Kiedy dotarliśmy na
miejsce druh Michał pokazał nam kompas, busolę i mapę. Wyjaśnił przy tym jak można odczytać kierunki świata
i je wyznaczyć. W tym czasie wszyscy byli już głodni i spragnieni. Szczęście, że pani Anna Daniłów zgodziła się
ugotować obiad. Po sytym posiłku, który wszystkim smakował udaliśmy na Rosolin na dalszą część zabawy. Tym
razem czekały na nas większe wyzwania. Musieliśmy dostać się na drugi brzeg potoku. Żeby wszystko poszło
sprawnie każdy po raz lub dwa zjechał po linie na drugi brzeg. wróciliśmy z całym sprzętem niesionym na
noszach do Domu Młodzieżowego. Każdy patrol miał około godzinę aby wymyślić historię powstania totemu i
zaśpiewać o nim. Po przybyciu na ognisko patrole przedstawiły to co zrobiły.
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kontakt do dnia 08.03.2013r.
Szczegółowe informacje pod
numerem tel.: 16 648 75 52

Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Obóz harcerski w Polanie cd..
Następnie każdy mógł wypowiedzieć się na temat tego co mu się najbardziej podobało na obozie.
Odpowiedzi były nieraz zaskakujące.

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

Mimo, że było bardzo stromo nikt się nie bał a poza
tym na dole czekały na nas 2 osoby. W tym samym
czasie harcerze zbudowali noszę i rozpalili ognisko.
Kiedy zaczęło robić się ciemno a mrok spowił Polanę
Po tym harcerze przemyscy pokazali nam na zdjęciach
historię swojej drużyny i jej działania w
poszczególnych latach. Po tym druhny Kasia i Ula
zaskoczyły nas swym graniem na gitarze i wspaniałym
śpiewem. Po piosenkach przyszedł czas by znów
iskierka poszła w krąg. Później nastąpił kolejny apel i
odśpiewanie hymnu i modlitwy harcerskiej.
Każdy przed pójściem spać miał skorzystać z toalety wieczornej i położyć się spać. Następnego dnia każdy wstał
o 7.00 ale pobudka była o 8.00. O 9.00 zjedliśmy śniadanie . Przez cały czas trwania obozu patrole miały swoje
dyżury. O godz. 10.30 odbył się apel końcowy obozu oraz podziękowania za jego organizację. O godz. 11.00 w
naszym kościele odbyła się msza św. na którą poszli harcerze. Po mszy rozpoczęło się pakowanie i powolny
wyjazd do domów. Moim zdaniem ten obóz był wspaniały i zachęcam do uczestniczenia w podobnych. Temu
kto nie jest harcerzem daję radę by nim został bo harcerstwo to jedna wielka przygoda życia a także służba
Bogu i Polsce
Autor tekstu i zdjęć: Miłosz Smoleński
Bieszczadzka Drużyna Bartoszowa w Polanie
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Fundacja Bieszczadzka
ul Rynek 14, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel.: +48 (13) 469 72 97

Biuletyn „Młode Bieszczady”:

XLVI SESJA RADY GMINY BIRCZA
29 stycznia uczniowie naszej szkoły uczestniczący w projekcie ,, Młode Bieszczady ‘’ wzięli udział w 46 sesji Rady Gminy. Celem tego spotkania była swoista nauka demokracji
poprzez poznawanie zasad funkcjonowania samorządności lokalnej. Dla wszystkich uczestników było to pierwsze takie doświadczenie, gdzie na żywo przyglądali się debacie radnych
na temat wielu ważnych spraw dotyczących funkcjonowania gminy. Miłym zaskoczeniem było dla nas przybycie na posiedzenie Rady Posła na Sejm RP pana Piotra Tomańskiego,
który udzielał wielu odpowiedzi na zadawane mu pytania, Pan poseł wyraził dla nas słowa uznania za udział i wzorowe uczestnictwo w długiej i nie zawsze może interesującej
młodych ludzi debacie .

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:








w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na rok 2013
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza na lata 2013-2019
w sprawie budżetu Gminy Bircza na 2013 rok
w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza
w sprawie krótkoterminowego kredytu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Niektóre z podjętych na sesji uchwał dotyczyły także nas młodych. Dowiedzieliśmy się, że nasza gmina w ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii planuje przeznaczyć określone środki finansowe na rozwój nowych sekcji sportowych w nowo wybudowanej hali sportowej
.Jakich to wg radnych w dużej mierze zależy od naszych propozycji. Trzymamy ich za słowo.
Dziękujemy panu Wójtowi Józefowi Żydownikowi , panu Przewodniczącemu Rady Gminy ,zgromadzonym radnym, oraz uczestniczącym w sesji zaproszonym gościom za miłe
i serdeczne przyjęcie i pamiątkowe zdjęcia.
Opracowała: Ewelina

]
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
SPOTKANIE Z PRZEWODNICZĄCYM RADY GMINY BIRCZA
W dniu 30.01.2013r. uczniowie uczestniczący w projekcie „Młode Bieszczady” udali się do Urzędu Gminy Bircza na spotkanie z Wojciechem Bobowskim Przewodniczącym Rady Gminy Bircza. W spotkaniu uczestniczyła także pani Sekretarz Gminy Bircza. Na początku spotkania dowiedzieliśmy się o obowiązkach jakie
posiada pan przewodniczący. Następnie zapoznaliśmy się z zasadami: funkcjonowania poszczególnych władz, ich kompetencjami, zasadami kandydowania na
określone stanowiska w samorządzie.

Po tej części spotkania naprawdę zrozumieliśmy, że bycie urzędnikiem to bardzo trudna praca, która często zostaje bezpodstawnie krytykowana, ale też
bycie urzędnikiem, politykiem to służenie innym, wykonywanie swoich zadań i pracy rzetelnie zawsze w interesie dobra ogółu i poszczególnego człowieka.
Druga część naszej wizyty dotyczyła pytań zadawanych przez uczniów, na które pan Wojciech chętnie odpowiadał w sposób dla nas bardzo zrozumiały. Pytania te
głównie obejmowały tematy związane z przyszłością naszej gminy: nowowybudowaną halą sportową ,remontem zabytkowego pałacyku i przylegającego do niego
parku, ale także związane były z budżetem gminy i poprzedzającą dzień naszego spotkania sesją, na której byliśmy obecni. Widać było, że nam, choć jesteśmy
jeszcze młodzi zależy na rozwoju i dobrym funkcjonowaniu naszej gminy, przecież wielu z nas chce po zakończeniu swojej edukacji, zdobyciu wymarzonego zawodu
dalej tu mieszkać i pracować, może niektórzy w przyszłości zostaną działaczami samorządowymi i będą dalej dbać o jej rozwój.
Na koniec podziękowaliśmy panu Wojciechowi Bobowskiemu za poświęcony nam czas i zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie.
Podsumowując myślę, że wiedza, którą zdobyliśmy podczas tego spotkania pomoże nam w pewnym stopniu w usprawnieniu organizacji i funkcjonowaniu naszego
Samorządu Uczniowskiego oraz uzmysłowi ideę bezinteresownego działania na rzecz całej społeczności szkolnej.
Opracowała: Kamila Maculak
Zdjęcia Małgorzata Hop
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
SPOTKANIA WARSZTATOWE GRUPY Z PROJEKTU „MŁODE BIESZCZADY”- Gimnazjum Bircza
W projekcie uczestniczy 17 uczniów naszego gimnazjum głównie z klas pierwszych i drugich, ponieważ wiedza, którą zdobędziemy podczas zajęć oraz sesji
wyjazdowych ( które przed nami i o których na pewno napiszemy) ma być wcielana w życie jeszcze podczas naszej nauki w gimnazjum.
Pierwsze zajęcia warsztatowe, które prowadziła opiekun grupy, pani Małgorzata Hop odbyły się w listopadzie 2012 r. Całość trwała do grudnia. Podczas zajęć
uczestnicy poznawali zasady funkcjonowania i działania Samorządu Uczniowskiego, akty prawne, które określają jego rolę i zadania, następnie ocenialiśmy, jak
działa i funkcjonuje nasz samorząd, do czego jako samorząd mamy prawo, co nas ogranicza w działaniu. Szukaliśmy konstruktywnych rozwiązań.
Następnym etapem było zapoznanie się z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Ordynacją Wyborczą, oraz przełożenie ich na nasz grunt szkolny , ponieważ
pierwszym etapem naszego działania w szkole będzie prawidłowe przeprowadzenie demokratycznych wyborów do władz Samorządu naszego gimnazjum już w
przyszłym roku szkolnym a regulamin i ordynacja muszą jasno określać zasady kandydowania i przeprowadzania wyborów w szkole. Dlatego też jeszcze wcześniej
chcemy w szkole zapoznać naszych kolegów i koleżanki z opracowanym Regulaminem i Ordynacją Wyborczą oraz przeprowadzić głosowanie na temat ich przyjęcia i
funkcjonowania.
Nasze zajęcia to nie tylko nudna teoria, ale fajna praca grupowa, zabawy, burze mózgów, często odkrywanie własnych talentów plastycznych, poznawanie się,
uczenie się pracy na rzecz innych. Myślę, że pomysł takiego projektu daje uczniom nie tylko wiedzę, ale uczy większej aktywności, spontaniczności,
pomysłowości, ale także i odpowiedzialności za własne działania.
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
SAMORZĄD UCZNIOWSKI GIMNAZJUM W CZARNEJ NA SESJI RADY GMINY 28.01.2013r.
W ramach spotkań z samorządem lokalnym młodzież gimnazjum w Czarnej, biorąca udział w projekcie Młode Bieszczady, uczestniczyła w posiedzeniu Rady Gminy.
Sesja Rady Gminy odbyła się 28.01.2013 r. w Sali Posiedzeń Urzędu Gminu. Sesję prowadził przewodniczący Rady pan Tomasz Bielówka, a uczestniczyli w niej radni,
sołtysi, wójt Gminy pan Marcin Rogacki, zastępca wójta pani Małgorzata Bartnik, skarbnik pani Teresa Karabanowska oraz zaproszeni goście, wśród nich uczniowie z
gimnazjów w Czarnej i Polanie.
Uczniowie mieli możliwość przyjrzeć się jak wygląda sesja Rady Gminy. Na początku przewodniczący przedstawił porządek obrad i poddał go pod głosowanie.
Następnie spośród radnych wybrany został sekretarz. Pani Małgorzata Bartnik przedstawiła sprawozdanie wójta z wykonania uchwał z poprzedniej sesji. W tej części
głos zabrał również kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, który wyjaśniał wykonanie jednej z uchwał.
Zanim jednak przystąpiono do omawiania kolejnych punktów obrad przewodniczący oddał głos Komendantowi Powiatowemu Komendy w Ustrzykach Dolnych
podinsp. mgr Aleksandrowi Lubasowi, który przedstawił nowego kierownika Rewiru Dzielnicowych w Czarnej asp. Mariusza Bujanowskiego.
Dla nas najistotniejszym wydało się podjęcie uchwały budżetowej na rok 2013. Więc dokładnie przyjrzeliśmy się, na tym przykładzie, jak wygląda podejmowanie
uchwał. Przewodniczący najpierw odczytał główne elementy budżetu, radni zapoznali się z nim wcześniej. Skarbnik gminy pani Teresa Karabanowska wyjaśniała
wątpliwości. Radni nie mieli istotnych uwag i po głosowaniu jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową.
Obrady toczyły się dalej, a my dowiedzieliśmy się, że wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i musi się przed nią rozliczać z ich wykonania.
Ponieważ w sesji Rady Gminy uczestniczyli również uczniowie z gimnazjum w Polanie, mieliśmy okazję do poznania grupy uczestniczącej w projekcie.
Alicja Miesiączek
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2013 W GIMNAZJUM W CZARNEJ,
W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jak co roku w pierwszy wtorek lutego przypadł na 5 lutego. Obchodzony był pod hasłem „Serfuję.
Respektuję”. Nasze gimnazjum już od kilku lat włącza się w te obchody. Podczas przeprowadzonych na ten temat lekcji informatyki w klasach II i III zastanawialiśmy
się jakie prawa i obowiązki mają internauci. Na podstawie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu znajdujących się na stronach portali www.dyzurnet.pl,
i www.helpline.org.pl, próbowaliśmy takie prawa i obowiązki sformułować. Młodzież w różny sposób interpretowała zapisy jednak istota zagadnienia została
uchwycona.
Eksperci z Polskiego Centrum Programu Safer Internet przygotowali „Dekalog cyfrowego obywatela”, który również przytaczamy przyłączając się do akcji jego
promowania. Sprawozdanie z ogólnopolskich obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu dostępne jest na stronie www.dbi.pl oraz http://dzieckowsieci.fdn.pl .
Portale dyżurnet i helpline zajmują się bezpieczeństwem w Internecie. Można za ich pośrednictwem zgłaszać niebezpieczne i nielegalne treści na jakie natkniemy się
w Internecie. Zachęcam do zapoznania się z tymi portalami zarówno młodzież jak i rodziców.
Uzupełnieniem działań na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu była przygotowana dla rodziców przez pedagoga szkolnego ulotka oraz prezentacja
multimedialna pt. „Internet i komputer – instrukcja bezpiecznej obsługi”. Materiały te zostały przygotowane na podstawie publikacji Kingi Kaczmarek i Karoliny Van
Laere pod tym samym tytułem a wydanej przez fundację ETOH.

Alicja Miesiączek
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ GAZETKĘ PROFILAKTYCZNĄ 2013 - Gimnazjum w Lutowiskach
W ramach „Programu profilaktyki Zespołu Szkół Gimnazjum w Lutowiskach” Samorząd Uczniowski Gimnazjum zorganizował po raz kolejny konkurs na
najciekawszą gazetkę profilaktyczną.
1. Klasy I – III szkoły podstawowej wykonywały gazetkę dotyczącą szkodliwości picia alkoholu.
2. Klasy IV – VI szkoły podstawowej wykonywały gazetkę dotyczącą szkodliwości palenia papierosów.
3. Klasy I – III gimnazjum wykonywały gazetkę dotyczącą szkodliwości zażywania narkotyków.
Konkurs ogłoszono 14 stycznia 2013 roku, gazetki należało wykonać do 28 stycznia 2013 roku, wyniki ogłoszono 30 stycznia 2013 roku, natomiast nagrody zostały
wręczone na apelu podsumowującym I półrocze 4 lutego 2013 roku.
Komisja konkursowa w składzie Marta Polechońska – Dyrektor szkoły, Joanna Pełdiak – Pedagog szkolny i Edyta Pereślucha – Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Gimnazjum dokonywała oceny według następujących kryteriów: estetyka wykonania (0 – 3), zgodność z tematem (0 – 3) oraz atrakcyjność i pomysłowość w ujęciu
tematu (0–3).
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:

Po przeprowadzonym konkursie wyróżniono dyplomami i nagrodami zwycięskie klasy:
I miejsce w kategorii klas I – III SP zdobyła kl. I A wychowawczyni Pani Lidia Tkacz wraz z
klasą II wychowawczyni Pani Halina Żołądź,
I miejsce w kategorii klas IV – VI SP zdobyła kl. V wraz z wychowawczynią Edytą
Pereśluchą,
I miejsce w kategorii klas I – III G zdobyła klasa II wraz z wychowawczynią Panią Kamilą
Trybułą.
Zwycięskim klasom gratulujemy.
Wszystkim klasom dziękujemy za udział oraz zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych konkursach
profilaktycznych.

Samorząd Uczniowski Gimnazjum wraz
z opiekunem mgr Edytą Pereśluchą
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Po ciężkiej i mozolnej pracy w I semestrze uczniowie klas szkoły podstawowej i gimnazjum Zespołu Szkół w Lutowiskach zasłużyli na odpoczynek oraz
dobrą rozrywkę w postaci zabawy karnawałowej, która odbyła się w naszej szkole w czwartek 7 lutego tuż przed samymi feriami. Tego dnia świętowaliśmy
również Tłusty Czwartek.
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:

Stołówka wyglądała inaczej niż na co dzień, zamieniła się w prawdziwą salę balową ustrojoną
balonami i wstążkami. Odświętnie ozdobiona zachęcała do szampańskiej zabawy. W szkole tego dnia
dominowały przebrania, jednakże częściej je można było zobaczyć u uczniów klas szkoły podstawowej.
Przebraniem gimnazjalistów dokładnie pań – był staranny, ale niezbyt odstraszający makijaż.
Wszyscy bawili się znakomicie, bo humor dopisywał zarówno dzieciom, jak i wychowawczyniom
opiekunkom (kl. V Pani Edycie Pereślucha i kl. II Pani Kamili Trybule). W przygotowaniu zabawy
karnawałowej pomagał także Samorząd Uczniowski Gimnazjum. Były korowody, kółeczka i tańce w
parach. Tytuł Króla Balu zdobył Ernest Jakubowski, natomiast Królowej Angelika Wilicka. Uczniowie
chętnie brali udział w zabawach tj. „Biegająca rodzina”, „Taniec z balonem” oraz „Mumia”. Nagrody za
udział w konkursach ufundowała Rada Rodziców, za co bardzo serdecznie na ręce Pani Przewodniczącej
Magdaleny Skotnik składamy podziękowania.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Edyta Pereślucha
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Tobie Babciu, Dziadku pomyślności wiele!
Jak to co roku gimnazjaliści z Wojtkówki pamiętali o swoich babciach i dziadkach. Przygotowali dla nich uroczystość, która odbyła się 3 lutego 2013r.
w świetlicy wiejskiej w Wojtkówce-Chwaniowie.
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Seniorów przywitał sołtys wsi pan E. Krupiński, dyrektor gimnazjum pani M. Pencarska oraz przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich pani T.
Łazuka. Następnie oddano głos młodzieży, która przygotowała pod kierunkiem pani A. Chmielowskiej i pani N. Kociuby spektakl zatytułowany
"Kopciuszek XXI w. " Po występie uczniowie wręczyli swoim dziadkom skromny upominek wykonany pod fachowym okiem pani H. Paszkowskiej .
Spotkanie uświetnił występ zespołu "Wiarczanki" oraz poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców i panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Nie
zabrakło wspólnych tańców, piosenek i życzeń dedykowanych babciom i dziadkom.
" Jak to dawniej był, każdy z Was pamięta,
Bo cząstka historii w rodzinie zamknięta ,
Babcia ciasto piecze, wesoła zagada
O rodzinnych dziejach wnukom opowiada,
A kochany dziadek w bujanym fotelu,
Pokazuje zdjęcia mych kuzynów wielu,
Rodzinne tradycje pielęgnować trzeba,
Babcia, mama, wnuczka, inaczej się nie da,
Dziś Wam dziękujemy nasi przyjaciele,
Tobie Babciu, Dziadku pomyślności wiele"
Na twarzach gości widać było zachwyt, wielką radość i wzruszenie :) !!!
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