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3. Konkursy dotacyjne i szkolenia
 Klub Młodych Liderów - rekrutacja. Ostatnia szansa
 PrzyjazneIT.pl jest internetową kontynuacją Programów
 „Pro Carpathia” ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych działających w województwie
podkarpackim.

Zapraszamy do lektury czerwcowego
Biuletynu Informacyjnego Grupy
Partnerskiej „Zielone Bieszczady”
Dla naszych Partnerów z GPZB
rozpoczął się gorący okres realizacji
projektów, rozstrzygnięte zostały
bowiem dwa ważne konkursy :
jeden w ramach środków Górskiego
Funduszu Organizacji Pozarządowych ,
drugi w ramach programu Działaj
Lokalnie VIII- 2013. Mamy nadzieję
na częste relacje z projektowych
wydarzeń.
Zespół Fundacji
Bieszczadzkiej
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Wydarzenia w GPZB

Lubelskie, podkarpackie, małopolskie. Klub
Młodych Liderów - rekrutacja. Ostatnia szansa

Uroczyste podpisanie umów w ramach programu Działaj Lokalnie VIII-2013
18 czerwca 2013r. w Ustrzyckim Domu Kultury umowy projektowe podpisało 12 organizacji
pozarządowych i grup nieformalnych, które otrzymały dotacje w ramach programu Działaj Lokalnie VIII-2013
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce” oraz
Fundację Bieszczadzką-Ośrodek Działaj Lokalnie w Ustrzykach DL.

Ostatnie dni rekrutacji! Jeżeli masz od 18 do 26
lat, mieszkasz w woj. lubelskim, podkarpackim
lub małopolskim, chcesz realizować własne
działania, nauczyć się pozyskiwać wsparcie,
nawiązać nowe kontakty i przyjaźnie, stać się
częścią czegoś ważnego i odnieść sukces, aplikuj!
Stowarzyszenie „Młody Mołodycz” i Fundacja
„TOP” utworzyli Klub Młodych Liderów z myślą o
tych, którzy chcą coś zmienić w swoim otoczeniu,
a nie wiedzą, jak się za to zabrać

Jesteś aktywny, chcesz działać dla dobra ludzi i
miejsca, w którym mieszkasz. To już połowa!

W tegorocznym konkursie zostały dofinasowane
projekty w ramach których m/innymi tworzona będzie
izba regionalna chroniąca od zapomnienia polańskie
zbiory historyczne, odkrywane na nowo i rodzinnie
ustrzyckie szlaki spacerowe, prowadzone będą badania
naukowe nad historią regionu Cisnej, poprawiony
zostanie stan bezpieczeństwa i wizerunku otoczenia
zabytkowej cerkwi w Tarnawie Górnej, prowadzone
będą wakacyjne zajęcia artystyczne z dziećmi i
młodzieżą, która pozostanie w mieście, nauczyciele
ustrzyckich szkół i przedszkoli poznają zasady medycznej
pomocy dzieciom.
W Uhercach powstanie kolejny szkolny zespół muzyczny, rozwinie się istniejący zespół ludowy Zamłynianki,
zainteresowani będą uczyć się kreatywnego pisania, w Bóbrce powstanie zielona klasa szkolna, wydane zostaną
materiały promocyjne związane z obchodami jubileuszu 50–lecia SP nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ustrzykach
Dolnych
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Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, dla
których wolontariat jest czymś więcej niż tylko
sposobem na zabicie nudy, z którą po prostu nie
można już wytrzymać, a własny rozwój stawiają na
pierwszym miejscu.
Poszukujemy
28
aktywnych
uczestników
(mieszkańców woj. podkarpackiego, małopolskiego
i lubelskiego), którzy po tygodniowych warsztatach
w Nowym Sączu (w terminie od 28 VII do 3 VIII
2013 r.), staną na czele 14. Klubów Młodych
Liderów. Zadaniem Klubów będzie realizacja
własnych działań, na które przeznaczono
dofinansowanie w wysokości 3 000 zł. Działania
mogą być dowolne, muszą jednak odpowiadać na
potrzeby ludzi i miejsc, w których mieszkacie!
Projekt kończy wizyta studyjna – uczestnicy
odwiedzą wszystkie grupy KML, zakończona
targami w Jarosławiu. Targi KML będą okazją do
podzielenia się doświadczeniami, zainspirowania
pomysłami i zachęcenia innych do pracy na rzecz
społeczeństwa obywatelskiego

Wydarzenia w GPZB
Uroczyste podpisanie umów w ramach programu Działaj Lokalnie VIII-2013 cd..
Podczas spotkania podsumowano też VII edycję programu Działaj Lokalnie 2012. Lucyna Sobańska –
koordynator programu omówiła ubiegłoroczna edycję od strony statystycznej i tak do dotacji w kwocie 55 tys zł
organizacje dołożyły ponad 7 tys wkładu własnego finansowego oraz ponad 40 tys. wkładu rzeczowousługowego. Przy realizacji bieszczadzkich projektów zaangażowanych było 1322 osoby a odbiorcami
projektowych działań było 13380 osób. W realizacji projektów pomagało 216 wolontariuszy. Kilku
koordynatorów projektów realizowanych w ubiegłorocznej edycji DL zaprezentowało zebranym multimedialne
prezentacje obrazujące projektowe działania. Pani Hanna Myślińska z Polany opowiedziała o projekcie Grupy
inicjatywnej wsi Polana- "Ocalić od zapomnienia- pozostawić po sobie ślad", Pan Andrzej Skiba ze
stowarzyszenia „NASZ DOM” ze Stefkowej pokazał działania zrealizowane w projekcie”-„ Św. Jan Nepomucen
też pomoże”-efekt projektu to odnowione we wsi przydrożne krzyże, kapliczki i figura Jana Nepomucena.
O uniwersytecie jaki działał w Czarnej w ramach projektu
„Uniwersytet
rodzinny” opowiedziała Pani Agata z
Bieszczadzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych
„Besida” w Czarnej. Działania skierowane do ustrzyckich
seniorów realizowało Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Ludzie
Ludziom

Żeby zgłosić się do udziału w projekcie wystarczy
wejść na stronę www.liderzy.org i wypełnić
elektroniczną ankietę rekrutacyjną, znajdującą się
w zakładce Zgłoś się! Do ankiety należy dołączyć
skany
dokumentów
potwierdzających
dotychczasową działalność społeczną, np. listów
referencyjnych, zaświadczeń o wolontariacie. Na
zgłoszenia czekamy do 7 lipca 2013 roku. O
zakwalifikowaniu do projektu będzie decydować
motywacja i chęć realizacji własnych działań dla
dobra innych. Ostateczna lista uczestników
zostanie opublikowana na stronie internetowej do
14 lipca 2013 roku. O zakwalifikowaniu do udziału
w projekcie uczestnicy zostaną poinformowani
także e-mailowo.
Projekt został dofinansowany ze środków
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich dlatego udział w nim jest całkowicie
bezpłatny. Uczestnicy nie ponoszą żadnych
kosztów, w tym kosztów dojazdu.
Jeżeli macie dodatkowe pytania lub chcecie zdobyć
więcej informacji? Piszcie lub zadzwońcie odpowiemy i pomożemy!
Łukasz Zagrobelny e-mail: poczta@liderzy.org, tel.
793 577 794 Marlena Dudek e-mail:
poczta@liderzy.org, tel. 504 591 221.
Zapraszamy!
Projekt Klub Młodych Liderów jest realizowany
przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju „Młody
Mołodycz”
i
Fundację
„TOP”.
Projekt
dofinansowany
ze
środków
Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
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Wydarzenia w GPZB
Uroczyste podpisanie umów w ramach programu Działaj Lokalnie VIII-2013 cd..
Prezes stowarzyszenia, Pani Ryszarda Grządziel poinformowała o tym, że w ramach projektu seniorzy
uczestniczyli w cyklu warsztatów z rękodzieła artystycznego a zespół Echo Ustrzyk wzbogacił się o nowe stroje i
nowe pozycje w muzycznym repertuarze. Podczas spotkania zebrani mieli okazję posłuchać kilku biesiadnych
piosenek w wykonaniu zespołu.

PrzyjazneIT.pl jest internetową kontynuacją
Programów „Komputery dla Bibliotek”,
„Komputery dla Stowarzyszeń”, „Komputery dla
Szpitali”, „Komputery dla Muzeów”.

PrzyjazneIT.pl jest narzędziem internetowym,
dzięki któremu szybciej znajdą Państwo wszelkie
informacje, rozwiązania i pomysły na podniesienie
jakości pracy dzięki zastosowaniu używanych
technologii IT. Program PrzyjazneIT.pl to zbiór
informacji
o
zastosowaniu
komputerów,
oszczędnościach jakie dają używane komputery,
oraz oprogramowaniu firmy Microsoft. Serdecznie
zapraszamy do zapoznania się z naszym serwisem,
który powstał jako odpowiedź na Państwa
potrzeby!
Pełna oferta Programów „Komputery dla
Instytutów, Bibliotek, OPP i Muzeów” jest
dostępna na stronie PrzyjazneIT.pl w zakładce
„Rozwiązania przyjazne IT”.

Prezentacje o przedszkolakach z ośmiu okolicznych przedszkoli rywalizujących w ramach Olimpiady
Przedszkolaka oraz o powstałym zespole dziecięcym „ Cheerleaders „ pokazała Pani Katarzyna Harsze,
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Wydarzenia w GPZB

Rzeszów. Konkurs "Akademia słowa, umiejętności
i realizacji" - nowy termin

Uroczyste podpisanie umów w ramach programu Działaj Lokalnie VIII-2013 cd..
koordynatorka projektu „Mały – Wielki Sportowiec”, przygotowanego przez Grupę nieformalną „Działamy
wspólnie”-przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Ustrzykach Dl.
Doświadczenia z realizacji ubiegłorocznych projektów stanowiły ważną wskazówkę dla organizacji,
które podjęły projektowe wyzwania w 2013r. Życzymy im powodzenia w realizacji swoich projektów i
satysfakcji z wykonanych działań.
Autor tekstu:
Autor zdjęć:

Lucyna Sobańska
Grzegorz Mokrzycki

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” ogłasza konkurs
dla organizacji pozarządowych działających w
województwie podkarpackim. Odbędzie się on w
ramach projektu „Akademia słowa, umiejętności i
realizacji” dofinansowanego ze środków PO
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wybieramy
organizacje pozarządowe mające potencjał do
tego, by być liderami swoich środowisk lokalnych
w zakresie prowadzonej przez siebie działalności.
Zgłoszenia do 12 lipca 2013.
Zwycięzcy konkursu zakwalifikują się do udziału w
projekcie. Będą uczestniczyć w jego działaniach,
takich jak: udział w profesjonalnym studium
trenerskim oraz możliwość otrzymania wsparcia
finansowego na opracowaną przez siebie
inicjatywę lokalną.
Na czym polega konkurs? Wybieramy organizacje
pozarządowe mające potencjał do tego, by być
liderami swoich środowisk lokalnych w zakresie
prowadzonej przez siebie działalności.

Wydarzenia w GPZB
Stowarzyszenie ”NASZ DOM” w Stefkowej „Od Św. Nepomucena do Tatarskiego Kurhanu”.
Stowarzyszenie ”NASZ DOM” w Stefkowej otrzymało dotację ze środków Górskiego Funduszu Organizacji
Pozarządowych, na realizację projektu „Od Św. Nepomucena do Tatarskiego Kurhanu”. Celem głównym
projektu jest poszerzenie oferty turystycznej miejscowości Stefkowa poprzez wykorzystanie jej specyficznych
wartości historycznych, kulturowych i przyrodniczych.
W ramach projektu wykonane zostaną prace przy płaskim kurhanie na wzgórzu cmentarnym w Stefkowej,
gdzie wg legendy jest miejsce pochówku wodza tatarskiego, poległego pod koniec XVII wieku w bitwie stoczonej
w pobliskiej dolince. Zostanie wykonana ścieżka wiodąca wokół kurhanu i prowadząca na jego szczyt, na którym
znajdują się pozostałości z II wojny światowej w postaci okopów i transzei. Kolejnym działaniem będzie
oznakowanie miejsca odnalezienia „Skarbu ze Stefkowej”, najstarszego znaleziska na ziemi sanockiej z epoki
brązu. „Skarb” obecnie znajduje się w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
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Ze
wszystkich
nadesłanych
zgłoszeń
wyselekcjonowanych zostanie 5 organizacji o
największym doświadczeniu i zasobach, które
przystąpią do projektu. Jego istotę stanowi
współpraca pomiędzy liderem (NGO), a
organizacjami słabszymi, które również będą
uczestnikami projektu – transfer wiedzy i
umiejętności. Z tego powodu podczas wypełniania
karty zgłoszeniowej prosimy o podanie min. 3
organizacji ze swojego środowiska, które mogłyby
przystąpić do projektu i wspólnie z liderem czerpać
z niego korzyści – wsparcie doradcze, a przed
wszystkim finansowe.

Wydarzenia w GPZB
Stowarzyszenie ”NASZ DOM” w Stefkowej - „Od Św. Nepomucena do Tatarskiego Kurhanu” .cd..
Wykonany zostanie kierunkowskaz wskazujący przybliżone miejsce jego znalezienia. Zdjęcie „skarbu”
znajdować będzie się na tablicy informacyjnej o Stefkowej. Będzie to dwujęzyczna tablica informacyjna z
historią i zabytkami Stefkowej, tablica stanie przy drodze na cmentarz i do kościoła. Jest to bowiem miejsce
gdzie zatrzymuje się najwięcej turystów odwiedzających Stefkową.

Ważnym elementem projektu będą warsztaty z questingu i przygotowania questu po Stefkowej.
Efektem warsztatów będzie trasa questingowa „Św Nepomucen zaprowadzi Cię do skarbu”, będzie to
nieoznakowany szlak pozwalający poznać Stefkową przy pomocy zagadek ( rymowanych wskazówek) .
Trasa zostanie utworzona wzdłuż ciekawych, wybranych przez uczestników warsztatów miejsc.
Na końcu trasy
czekać będzie na
turystę
skarb,
którego
odnalezienie
jest
potwierdzeniem
pokonania szlaku.
Podczas warsztatów
przeszkolonych
zostanie 15 osób
mieszkańców
Stefkowej
z tworzenia questów, co w przyszłości zaowocuje powiększeniem
sieci na terenie Stefkowej i okolicy. Projekt „Od Św. Nepomucena
do Tatarskiego Kurhanu” jest kontynuacją
ubiegłorocznego
projektu „Św Nepomucen też pomoże” ( zdjęcia obok)
realizowanego w ramach programu Działaj Lokalnie VII-2012 i
sfinansowanego ze środków Polsko Amerykańskiej Fundacji
Wolności.
Autor tekstu:
Autor zdjęć:

Na dalszym etapie projektu lider (NGO) wraz ze
współpracującymi z nim organizacjami słabszymi
opracuje pomysł na inicjatywę lokalną. Najlepsze z
nich otrzymają wsparcie finansowe: 50 000,00 PLN
do podziału (na 10 pomysłów).
Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić kartę
zgłoszeniową "lider fio 2013" i wysłać ją mailowo
na adres: fio@procarpathia.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń: 12.07.2013 (piątek)
Wszelkie informacje o projekcie i konkursie można
uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia „Pro
Carpathia”: Rzeszów, ul. Rynek 16, II p., pod nr
telefonu: 17 850 01 83, lub mailowo:
fio@procarpathia.pl Osoba do kontaktu: Michał
Hendzel
Projekt dofinansowany ze środków Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

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

Lucyna Sobańska
Ewelina Skiba
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Gimnazjum w Lutowiskach - Dzień Ucznia 2013
Jak wiele kryje się pod tym hasłem wiedzą tylko uczniowie z Zespołu Szkół Gimnazjum w Lutowiskach. W czerwcu z okazji Dnia Dziecka Samorząd Uczniowski
Gimnazjum wraz z opiekunem Panią Edytą Pereśluchą jak co roku zorganizował imprezę, podczas której uczniowie przejęli władzę w szkole i zaczęli swoje rządy.
Na porannym apelu Pani Dyrektor i Wicedyrektor przekazały żakom klucze do szkoły i pozwoliły uczniom pokazać na co ich stać. W rolę Pani Dyrektor Marty
Polechońskiej wcieliła się Aleksandra Szkotak, która poprowadziła apel, przeprowadziła wiele hospitacji oraz kontrolę dyżurów wśród swojej Rady Pedagogicznej,
Wicedyrektor Agnieszki Magdy – Pyzochy – Daria Waszkiewicz, matematyczki Kamili Trybuły – Paulina Szpiech, polonistki Edyty Pereśluchy – Adriana Filus, anglistów
Grzegorza Jakubca i Ewy Jakubiec – Maciej Skuza oraz Paulina Augustyn, pani Ewy Skiby – nauczycielki języka niemieckiego – Dawid Kosmecki, wuefistów Elżbiety
Kosmeckiej i Przemysława Nowaka – Brunon Pyzocha i Damian Wronowski, nauczycielki ze świetlicy Małgorzaty Panek – Emilia Walkowicz, historyka Leszka Sirko –
Bartosz Lizun, pani od geografii Małgorzaty Fedorowicz – Wojciech Pełdiak, pani od chemii i biologii Małgorzaty Tkacz – Ewelina Kajdas, pani pedagog Joanny
Pełdiak, która rozwiązywała problemy uczniów Aleksandra Lelito, w rolę pań sprzątających piętro Pani Antoniny Chruszcz i Krystyny Pachany – wcielili się Paweł
Kubicki oraz Konrad Obrochta. Uczniowie zgodnie po przeprowadzonych lekcjach, sprawdzeniu i ocenieniu sprawdzianów, po odstanych dyżurach i wypełnieniu
wszystkich obowiązków doszli do wniosku, iż praca nauczycieli jedynie wydaje się prosta. Najwięcej radości sprawiło im przebywanie w pokoju nauczycielskim,
natomiast na lekcjach wpisywanie uwag oraz ocen niedostatecznych (do swoich notesów), aż strach się bać co z nich wyrośnie.
Nauczyciele w roli uczniów wcale nie ułatwiali pracy ich zastępcom, a wręcz przeciwnie, pokazywali im, ich niekiedy własne zachowania.. Ale tego co przeżyła
”nowa kadra pedagogiczna” nikt im nie odbierze i może, chociaż kilku z nich wybierze w przyszłości właśnie tę drogę życiową.

Autor tekstu: Edyta Pereślucha
Autor zdjęć: Edyta Pereślucha
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Bal gimnazjalny 2013 w Lutowiskach
Dnia 20 czerwca 2013 roku w Zespole Szkół Gimnazjum w Lutowiskach odbył się III Bal Gimnazjalny. Całą organizacją przy niewielkiej pomocy nauczyciela –
Opiekuna Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum Edyty Pereślucha zajęły się uczennice Paulina Augustyn, Adriana Filus i Aleksandra Szkotak – członkinie SU
Gimnazjum. Obowiązywał strój wieczorowy – eleganckie suknie i garnitury, a dominowała muzyka sprzed lat, współczesna oraz tańce klasyczne. Stoły były
zastawione (sałatkami, ciastami, napojami i słodyczami) przygotowanymi przez rodziców oraz uczniów. Młodzież dopisała i bawiła się we wcześniej
zadeklarowanych parach damsko – męskich oraz solo, w balu uczestniczyli również chętni absolwenci naszej szkoły. DJ – odpowiedzialni za muzykę jak co roku także
byli absolwenci szkoły – Wojciech Mizgała, Marek oraz Sebastian Budzowscy byli doskonale przygotowani i serwowali muzykę z różnych lat.
Na początku balu o godzinie 16.00 uczniowie klas III gimnazjum odtańczyli poloneza, do którego przygotowała ich Pani Elżbieta Kosmecka – nauczyciel
wychowania fizycznego. Natomiast o godzinie 21.00 poloneza w „Chacie pod Florianem” mogli odtańczyć wszyscy chętni: nauczyciele, jak również uczniowie z
młodszych klas. Nie brakowało osób chcących spróbować.

Podczas balu wybrano „Króla i Królową Balu Gimnazjalnego 2013”. Jury w składzie: Edyta Pereślucha, Elżbieta Kosmecka, Marta Polechońska, Agnieszka
Magda – Pyzocha, Joanna Pełdiak, Kamila Trybuła oraz Małgorzata Fedorowicz zaszczytny tytuł Króla Balu 2013 przyznało Bartoszowi Lizunowi, natomiast Królowej
Balu 2013 – Paulinie Augustyn. Para w diamentowych koronach odtańczyła przedostatni taniec.
Warto było popatrzeć jak wspaniale nasza młodzież nie tylko potrafi się ubrać, elegancko zaprezentować, ale wspaniale bawić.
Podziękowania należą się Radzie Rodziców i Pani Magdalenie Skotnik, która udzieliła jak co roku wsparcia finansowego.
Autor tekstu: Edyta Pereślucha
Autor zdjęć: Edyta Pereślucha
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Spotkanie samorządu uczniowskiego z Czarnej z panią sekretarz Gminy Czarna Małgorzatą Bartnik
23 maja 2013r. odbyło się spotkanie na temat pracy Urzędu Gminy. Odbyło się ono w ramach projektu „Młode Bieszczady”, w którym bierzemy udział.
Zebranie odbyło się w gabinecie wójta, a na miejscu czekali już na nas pani Małgorzata Bartnik oraz uczniowie gimnazjum w Polanie. Gdy wszyscy zajęli swoje
miejsca Pani sekretarz przywitała nas i się rozpoczęła spotkanie a my słuchaliśmy. Pani Małgorzata Bartnik bardzo dobrze opowiedziała nam o pracy w urzędzie
gminy i o jego funkcjonowaniu. Wytłumaczyła nam czym różni się urząd gminy od gminy. Ten pierwszy zajmuję się administrowaniem, a gmina to po prostu
terytorium. Dowiedzieliśmy się jakie są wydatki gminy, o jej przychodach, planach, o podejmowanych uchwałach i jej prawie. Uważam, że było bardzo ciekawie i
nikt lepiej nie mógł nam tego wytłumaczyć.

Autor tekstu: Jakub Gliński
Autor zdjęć: Jakub Gliński

9

Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Jeszcze o warsztatach samorządów uczniowskich w Orelcu
19 kwietnia po południu wyjechaliśmy 10 osobową grupą do Orelca. Weekend spędziliśmy w Zagrodzie Magija. Pensjonat był piękny, wykonany ze starego
domu. Pierwszego dnia zaraz po przyjeździe odbyły się zajęcia z panią Ireną Kijanką. Zastanawialiśmy się jakimi cechami powinien charakteryzować się
wolontariusz. Przedstawialiśmy też działania jakie realizujemy w szkole. Było bardzo wesoło, ale około 1900 byliśmy już zmęczeni. Zajęcia skończyły się o 2000, ale
zabawa dopiero się zaczęła. Oglądaliśmy filmy, graliśmy w karty i oczywiście śmialiśmy się i rozmawialiśmy.
Rano wstaliśmy z trudem, ale w końcu się rozbudziliśmy. Sobota okazała się najfajniejszym dniem. Zaraz po śniadaniu zabraliśmy się do pracy. Najpierw techniką
serwetkową dekorowaliśmy przedmioty z drewna, potem „wyplataliśmy” koszyki z gazet. Dzień był wesoły, luźny, trochę pośpiewałyśmy. I nadszedł wieczór, było
ognisko ze śpiewem. Później oglądaliśmy filmy i graliśmy w karty a to wszystko z dużą dawką śmiechu. Ale tego wieczoru poszliśmy wcześniej spać.
Trzeciego dnia od rana zaczęły się zajęcia z panią Jolantą Jarecką. Omawialiśmy dobre praktyki samorządu uczniowskiego. Tworzyliśmy plakaty, na których
wypisywaliśmy co robi nasz samorząd w szkole i co jeszcze może zrobić. Plakat „Czarnej był najbardziej kolorowy, był śliczny. Zaraz po obiedzie wyjechaliśmy do
domu.

To miejsce zapadnie nam w pamięci. Mili ludzie, pogoda,
atmosfera, super warunki. Panie nauczycielki miały do nas
dużo cierpliwości. Dziękujemy wszystkim za opiekę. Mamy
nadzieję, że się znów spotkamy.

Autor tekstu: Katarzyna Gruszeczka
Autor zdjęć: Katarzyna Gruszeczka
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Szkolenie dla gimnazjalistów z Polany
W dniu 22 maja 2013 w Urzędzie Gminy w Czarnej odbyło się szkolenie dla gimnazjalistów, którzy biorą udział w projekcje „ Młode Bieszczady”. Oprócz naszej grupy
z Polany byli obecni również gimnazjaliści z Czarnej. Wraz z nami pojechała opiekunka Samorządu pani Dominika Podstawska. Główna część naszego spotkania a
zarazem szkolenia odbyła się w gabinecie Wójta Gminy Czarna Pana Marcina Rogackiego, który udostępnił go na czas szkolenia. Miło i serdecznie powitała nas na
samym początku Pani Małgorzata Bartnik, sekretarz Gminy a zarazem zastępca wójta. Po powitaniu pani Sekretarz przedstawiła nam w kilku punktach: Czym jest
Gmina?, Kiedy powstała? i na jakim podstawie może, musi i ma działać. Otóż gmina jest to jednostka samorządu terytorialnego z określoną liczbą ludności i obszaru.
Po przedstawieniu tych informacji Pani Małgorzata Bartnik powiedziała nam kiedy gmina Czarna powstała. Nasza Gmina powstała jak też inne gminy w 1990r. na
miejsce tzw. gromad po reformach. W trzecim punkcie mówiącym o zadaniu gminy dowiedzieliśmy się też kto wchodzi w skład każdej gminy a są to: Rada gminy( na
czele z jej przewodniczącym oraz poszczególnymi radnymi oraz sołtysami i innymi osobami), Wójt oraz jego zastępca, skarbnik oraz inne osoby. Między innymi
zadania Rady Gminy to:
- uchwalanie budżetu gminy
- kontrolowanie finansów
- sprawdzanie dobrego sprawowania władzy przez wójta.

Wójt ma za zadanie mądrze i sprawiedliwie kierować zajmowanym przez siebie stanowiskiem, podpisywać ważne ustawy oraz wspierać różne rodzaje środowisk.
Skarbnik natomiast zbiera podatki i przekazuje je do budżetu. Uzyskane w ten sposób pieniądze są przekazywane na różne akcje i organizacje. Gmina ma między
innymi wspierać gospodarkę w swoim obszarze czyli rolnictwo, przemysł i usługi. Pozyskane pieniądze pochodzą też z podatków jakie płacą mieszkańcy gminy.
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Szkolenie dla gimnazjalistów z Polany cd..
Jeśli Gmina nie wydała wszystkich pieniędzy to są odkładane do budżetu a tam zastanawiają się wspólnie wszyscy na co je przekazać. Na sam koniec spotkania pani
sekretarz serdecznie podziękowała nam za tak liczną obecność i zrobiliśmy sobie wszyscy pamiątkowe zdjęcie. Kiedy nasza grupa wyszła z urzędu gminy to udaliśmy
się wspólnie do Publicznej Biblioteki w Czarnej gdzie pracuje pani Beata Bożętka, również bibliotekarka w Polanie. Pani Beata przywitała nas serdecznie i
opowiedziała nam coś o bibliotece. Między innymi o tym co to jest karta biblioteczna. Jest to otóż karta za pomocą której dana osoba, która korzystając z usług
bibliotecznych może daną książkę wypożyczyć a pani bibliotekarka zapisuje dane: Kiedy książka została wypożyczona? Kto ją wypożyczył? Oraz w jakim terminie ma
ją zwrócić? Pani Beata opowiadała bardzo ciekawie co jeszcze bardziej zainteresowało naszą grupę. Między innymi dowiedzieliśmy się kiedy powstała biblioteka. Jej
powstanie datowane jest na koniec lat 50 a początek 60. Po zajęciach nasza przemiła opiekunka zaprosiła nas na lody.

Po ostatniej z atrakcji wróciliśmy busem do domów. Moim zdaniem te zajęcia były bardzo udane i nauczyły nas o gminie. Często zdarza się, że osoba mieszka w
wydzielonej części kraju np. w gminie a tak naprawdę nie wie czym jest i jak ma działać. Dzięki projektowi „ Młode Bieszczady” już po raz kolejny nauczyliśmy się
czegoś nowego a to w przyszłości przyniesie dobre owoce. W imieniu Samorządu Uczniowskiego z Polany i Salezjańskiego Gimnazjum z Polany składam serdeczne
podziękowanie opiekunce Pani Dominice Podstawskiej, która cały ten czas od początku roku poświęciła na praktyki z nami i za to dziękujemy pani serdecznie z
całego serca. Drugie podziękowanie należy się Pani Beacie Bożetce, która pomimo ciężkiej pracy zgodziła się nas przyjąć za co również Pani dziękujemy.

Autor tekstu
Autor zdjęć

Miłosz Smoleński
Miłosz Smoleński
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2013
Tradycją naszej Zespołu Szkół Publicznych nr 2 – Narciarskiej Szkoły Sportowej są przeprowadzane w czerwcu wybory do Samorządu Uczniowskiego. W tym
roku szkolnym, dzięki doświadczeniom zdobytym w czasie realizacji projektu „Młode Bieszczady” kandydaci na przewodniczących przeprowadzili bardzo barwną
kampanię wyborczą. Zanim jednak ruszyła kampania, to rozpoczęła pracę Szkolna Komisja Wyborcza w składzie: Justyna Jarocka, Klaudia Orłowska, Paulina
Jędrzejec i p. Grażyna Majer (opiekun SU), która opracowała zasady obowiązujące w czasie wyborów. Uczniowie mieli tydzień czasu na zgłoszenie swojej
kandydatury poprzez uzyskanie pisemnego poparcia 25 kolegów i koleżanek ze szkoły. Rejestracja kandydatów zakończyła się 29 maja. Wymogi formalne spełnili:
Natalia Bochenek, Marta Jajko, Helena Karabanowska i Martyna Ryszko – kandydaci na Przewodniczącego Szkoły Podstawowej; Marcelina Grzebyk, Dawid
Kazdrowski, Kamil Stadnik i Przemysław Tkacz – kandydaci na Przewodniczącego Gimnazjum oraz Aleksandra Orlef, Marek Sabara i ubiegająca się o reelekcję Natalia
Winnicka – kandydaci na Przewodniczącego Szkoły.
Kilka zdjęć - na początek plakaty, którymi została obklejona cała szkoła zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2013 cd..
Taniec, śpiew zabawa - oczywiście na przerwach
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2013 cd..
I najtrudniejsza rzecz – pierwsze wystąpienie publiczne
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2013 cd..
I wybory
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Biuletyn „Młode Bieszczady”:
Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2013 cd..
Kampania wyborcza rozpoczęła się 3 czerwca i trwałą do 21 czerwca. Barwne plakaty, spotkania wyborcze, rozdawanie różnych gadżetów, piosenka, taniec i
zabawny strój miały zwrócić uwagę społeczności szkolnej i zachęcić ją do głosowania na tę a nie inną osobę.
Najtrudniejszym zadaniem, przed którym stanęli uczestnicy kampanii była prezentacja programów wyborczych na apelu szkolnym, ale pomimo tremy
wszyscy poradzili sobie z nią wspaniale, pomimo tego, że dla niektórych było to pierwsze publiczne wystąpienie na forum szkoły, a więc stres wręcz paraliżujący.
24 czerwca od godziny 9;00 do 12;00 uczniowie mieli możliwość oddania głosu na kandydata, który przekonał ich najbardziej. Frekwencja wyborcza
wyniosła 75 %. Wyniki głosowania Szkolna Komisja Wyborcza po 14:00 wywiesiła na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego.

Od przyszłego roku szkolnego współrządzić naszą szkołą będą:
 Natalia Winnicka
 Marcelina Grzebyk
 Marta Jajko

Autor tekstu
Autor zdjęć

– Przewodnicząca Szkoły,
– Przewodnicząca Gimnazjum,
– Przewodnicząca Szkoły Podstawowej.

Grażyna Majer
Grażyna Majer
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