Kandydaci Do Młodzieżowej Rady Gminy!

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy już wkrótce - odbędą się 30. listopada. Naszej szkole
przysługują aż trzy mandaty, dlatego na karcie do głosowania będzie można zaznaczyć trzy z pięciu
nazwisk. A oto przedstawiamy kandydatów na kadencję 2018-2020 wraz z przygotowanymi przez
nich auto-promocjami:
• Kazanowski Mateusz 2a

„Cześć!
Nazywam się Mateusz Kazanowski i chodzę do klasy 2A. Od początku mojej nauki w naszym liceum
starałem się aktywnie działać w samorządzie, a teraz nadszedł czas, gdy postanowiłem podnieść sobie
poprzeczkę i kandydować do Młodzieżowej Rady Gminy. W szkole angażowałem się w różne akcje
charytatywne, pomagałem w organizacji dnia otwartego, a także brałem czynny udział w
przeprowadzaniu wyborów do Samorządu na ten rok. Oprócz tego staram się o stały kontakt z
dyrekcją i gronem pedagogicznym. Teraz mam możliwość reprezentować potrzeby nie tylko uczniów
naszej szkoły, ale ogółu mieszkańców naszej gminy oraz przyczynić się do zmian na zdecydowanie
większym szczeblu. Zdaję sobie sprawę z ogromu dodatkowych obowiązków, które nadejdą jeśli uda
mi się wygrać, lecz jestem gotów stawić im czoła i dać z siebie wszystko. Postrzegam siebie jako osobę
kreatywną, odpowiedzialną, ale i z poczuciem humoru. Jestem gotowy do współpracy z innymi
uczniami i mogę z czystym sumieniem obiecać, że nie zmarnujcie głosu oddanego na mnie �”

• Kożuchowski Michał 2c’

„Od 2007 uczyłem się w Józefosławiu swoje liceum także tu wybrałem ,gdyż czuję się związany z
regionem. Dobrze mi się tu mieszka pamiętam jak
wyglądało to kiedyś i widzę duży postęp. Jest to moja mała ojczyzna tudzież byłbym uradowany
możliwością uczestnictwa w modernizowaniu naszej gminy.”

• Macios Jagoda 2a

„Czy chcielibyście aby przedstawiciel Waszego Liceum w Młodzieżowej Radzie Gminy był jak
najlepszy? Zawsze punktualny? Wiecznie poważny i opanowany? Chcielibyście, żeby był tak
odpowiedzialny, że jego dziennik wypełniałyby same świetne stopnie i nie było w nim śladu
nieprzygotowań? Chcecie, żeby zawsze znalazł na wszystko czas mimo ogromu obowiązków, które
posiada?
Źle trafiliście.
Nazywam się Jagoda Macios i chciałabym współtworzyć Młodzieżową Radę Gminy. Jestem osoba
spontaniczną, uśmiechniętą i kreatywną. Lubię mówić i nie boję się tego. Prowadzę Gromadę
Zuchową, działam w Samorządzie Uczniowskim, jestem wolontariuszką Szlachetnej Paczki, zaczynam
kolejny kurs pierwszej pomocy,
a po zajęciach szkolnych śpiewam.
Wierzcie lub nie, ale mam czas na znajomych. Na gminę też znajdę.”

• Nałęcz Martyna 2a

„Hej! Nazywam sie Martyna Nałęcz, chodzę do klasy 2A. Jesli szukasz w swoim reprezentancie osoby z
doświadczeniem zarówno w samorządach szkolnych ale i w organizacjach pozaszkolnych to czytaj
dalej!
W zeszłym roku pełniłam urząd przewodniczącej naszej szkoły, a w tym jestem odpowiedzialna za
akcje charytatywne. Zarówno w zeszłym jak i w tym roku udało nam sie ich zorganizować całkiem
sporo. Pomagałam w projekcie ERAZMUS+ w naszej szkole.
W zeszłym roku jak i w tym reprezentowałam nas na międzyszkolnym zebraniu młodzieżowej rady
gminy. Później zostałam zaproszona do udziału w ogólnopolskim kongresie dialogu
usystematyzowanego, mającego na celu opracowanie 100 postulatów młodzieży, z okazji 100-lecia
niepodległości. Później zostałam ponownie zaproszona, tym razem na ogólnopolski kongres
IDEATHON, ktory odbedzie sie 26 listopada.
Poza moją działalością interesuje sie animacją i grafiką w zakresie tworzenia np. rysowania i
komiksów. Prowadze chociażby swoja małą strone na tumbrl gdzie wstawiam swoje prace. Dużo też
ćwiczę. Chodzę na Krav mage i basen. Ale spokojnie, czas na działalność rady znajde zawsze.
Chciałabym móc kontynuować swoją działalność na rzecz młodzieży, być waszym łącznikiem z radą,
oraz aktywnie w niej działać aby nasza gmina zmieniała sie na lepsze. �”

• Nowak Paulina 1a

„Hej, jestem Paulina Nowak, chodzę do klasy 1a.
Kandyduję do Młodzieżowej Rady Gminy, ponieważ mam nadzieję pomóc rozwijać i udoskonalać to
miejsce. Pragnę aby stało się lepszym miejscem dla wszystkich, a w szczególności dla młodzieży,
ponieważ jako osoba młoda mam inny pogląd na niektóre sprawy. Więc jeśli chcecie zmiany na
lepsze, głosujcie na mnie. �”
Samorząd Szkolny,
Julia Sawicka

