
Młodzieżowa  

Rada Miasta 

kadencja 

2008/09, 2009/10 

opiekun z ramienia Rady Miejskiej: 

Małgorzata Gostomczyk 



•   Zgodnie ze Statutem Młodzieżowa Rada Miasta (Rada Juniorów) 

    to organ konsultacyjny  Rady Miejskiej i Burmistrza 

 

•   Rada nie posiada osobowości prawnej; działa w oparciu  

    o uchwałę Rady Miejskiej i Statut 

 

•   Głównymi celami Rady są: 

-  inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej    

   działalności młodzieży 

-  pośredniczenie w kontaktach uczniów z władzami samorządowymi 

   i oświatowymi 

-   reprezentowanie interesów młodzieży Człuchowa 

-   zapewnienie możliwości uczestniczenia młodzieży w procesie  

    podejmowania decyzji bezpośrednio jej dotyczących 

-  integracja społeczności szkolnych 

 





Rada działająca w latach 2008/2009 składała się z 15 członków – 
reprezentantów wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
Człuchowa.  
Przewodniczącą została Lucyna Dąbrowska, wybrana w głosowaniu 
tajnym bezwzględną większością głosów 

I sesja Rady Juniorów  6.10.2008r. 



II sesja  Rady Juniorów poświęcona była przyjęciu propozycji planów  
pracy komisji na rok szkolny 2008/09 20.10.2008r. 

 
Komisja Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych–  

przewodnicząca Paulina Andrearczyk 
główne założenia: wypracowanie strategii rozwoju młodzieżowego wolontariatu, działania 

w kierunku wyeliminowania zwierzęcych odchodów na chodnikach i w piaskownicach, 
przygotowanie obchodów Święta Wiosny i Dni Ziemi 

 

Komisja Edukacji Kultury i Sportu –  
przewodnicząca Aleksandra Zabrowarna 

główne założenia: analiza oferty form spędzania wolnego czasu dzieci i  młodzieży 
Człuchowa, przygotowanie akcji „Człuchowskie Walentynki”, przygotowanie zagadnień 

związanych z rozwojem kultury fizycznej i sportu, propozycje do oferty zajęć pozalekcyjnych 
prowadzonych w szkołach 

 
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego –  

przewodnicząca Emilia Szymkowicz 
główne założenia: udział w społecznej dyskusji ph. „Człuchów w aspekcie patologii 

społecznych”, analiza stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach i w mieście 



Młodzieżowa Rada Miasta aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej 
społeczności. 
11 listopada 2008r. w imieniu człuchowskiej młodzieży złożyliśmy 
kwiaty pod pomnikiem „Tym, którzy przywrócili nam polskość” 



27 listopada mieliśmy przyjemność uczestniczyć w konferencji organizowanej 
przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy działający przy Urzędzie Miejskim. 

Wysłuchaliśmy wykładu psychologa  
z Centrum Interwencji Kryzysowej  

w Gdańsku, poruszającego problem 
przemocy wobec dzieci i młodzieży. 



28.10.2008r. Uczestniczyliśmy w spotkaniu z przedstawicielami 
społeczności lokalnej w ramach Projektu Europejskiego Funduszu 
Społecznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Człuchowie. 

Tematem spotkania była 
strategia rozwoju 

młodzieżowego wolontariatu; 
potrzeby, cele i zadania. 

Organizacja akcji 
charytatywnych 

 i wolontariackich w mieście 



6.12.2008r. – Człuchowskie Mikołajki – członkowie Rady Juniorów zamienili się 
w pomocników św. Mikołaja rozdając człuchowianom  słodkie prezenty. 



Prezydium Rady Juniorów skorzystało z zaproszenia Stowarzyszenia 
im. Brata Alberta w Człuchowie do udziału w obchodach 
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Pod naszym adresem 
skierowano podziękowania za zaangażowanie i ideę szerzenia 
młodzieżowego wolontariatu oraz zaproszono nas do współpracy.  

Z zaproszenia skorzystaliśmy 
 i już 14.12.2008r. 

przedstawiciele Rady 
Juniorów wraz z grupą 

chętnej młodzieży 
człuchowskich szkół wzięli 
udział w zbiórce pieniędzy 

 z przeznaczeniem na 
organizację świąt dla 

najuboższych mieszkańców 
naszego miasta. 



III sesja Rady Juniorów 17.12.2008r. 

Główne punkty programu: 
informacja dyrektora MOPS o 
realizacji programu „Promocja 
Integracji Społecznej na terenie 
Człuchowa” 

 
informacja Inspektora ds.Patologii 
o wykorzystaniu środków z 
Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii  

 
informacja Burmistrza Miasta 
Człuchowa o wykonanych w 2008r.  
i planowanych na 2009r. 
inwestycjach zgodnie z Wieloletnim 
Planem Inwestycyjnym 
 
 



 
Napisali nawet o nas w lokalnej prasie… 



18.12.2008r. w Ratuszu na zaproszenie Burmistrza Miasta i Rady Miejskiej  
uczestniczyliśmy w spotkaniu świąteczno – noworocznym.  



21.12.2008r. byliśmy na Rynku 
Miasta uczestnicząc  

w spotkaniu opłatkowym  
przy szopce. 



14 lutego 2009r. wyszliśmy na ulice miasta, by przekonywać człuchowian, że: 
 „Kropla miłości znaczy więcej niż ocean rozumu” – happening. 
Młodzież skupiona wokół członków Rady Juniorów rozdała człuchowianom  
1000 czerwonych serc w postaci balonów i lizaków, łącząc Święto Miłości  
z Międzynarodowym Dniem Chorego w akcji charytatywnej „Serce dla hospicjum”. 
Do puszek zebrano blisko 1300 zł., którą to kwotę przekazano podczas koncertu  
w MDK prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum. 



24 lutego 2009r. wzięliśmy udział w obchodach 64 rocznicy powrotu 
Człuchowa do Polski.  
W tym roku podczas obchodów rocznicowych człuchowska młodzież 
wyraźnie zaznaczyła swoją obecność. Mieszkańcy Człuchowa mieli okazję 
obejrzeć efekty realizacji projektu uczniowskiego „Twórcze wędrówki po 
Człuchowie”, w ramach którego zaprezentowano inscenizację najnowszych 
legend człuchowskich oraz spektakl oparty na pracach literackich 
nagrodzonych w konkursie ph. „Człuchów inspiracją dla młodych talentów” 



IV sesja Rady Juniorów 9.03.2009r. 
 

Wzorując się na doświadczeniach naszych poprzedników podjęliśmy 
działania przygotowujące do obchodów Święta Młodości i Dni Ziemi.   

 21.03.2009r. na Rynku miasta tradycyjnie spłonęła Marzanna, a następnie 
człuchowska młodzież uczestniczyła w koncercie przygotowanym przez MDK oraz 
sponsorowanym przez Burmistrza Miasta seansie filmowym w kinie „Uciecha” 



Młodzieżowa Rada Miasta na IV sesji w dn. 9.03. wypracowała m.in. 
następujący wniosek:  
 
•  Zwracamy się z wnioskiem o rozstawienie na początek w centrum miasta, 
docelowo także na ul. Traugutta, Sobieskiego, Wyszyńskiego, w kierunku plaży 
i parku dystrybutorów z łapkami, które za drobną opłatą umożliwią 
mieszkańcom sprzątnięcie po swoich pupilach. Jednocześnie proponujemy 
wrócić do edukacji i rozdać po raz kolejny mieszkańcom materiały promocyjne 
i ulotki o niebezpieczeństwach związanych z psimi i kocimi odchodami, 
znajdującymi się w piaskownicach i na trawnikach 
 (jak to czyniliśmy w poprzednich latach) 



V sesja Rady Juniorów 15.06.2009r. 

Najważniejsze tematy: 
 
 przygotowanie do sezonu letniego – informacja dyrektorów MDK, OSiR, 
MBP,  Muzeum, MOPS, Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 
 
 inwestycje przewidziane do realizacji w roku 2009 służące dzieciom i 
młodzieży Człuchowa – informacja Burmistrza Miasta 
 
 poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych wynikające z projektu 
„Przedmioty kluczowe są odlotowe” – informacja Inspektora ds. oświaty 
   
 wymiana dzieci i młodzieży miast partnerskich: Człuchów – Uslar, 
Człuchów – Kaniów i innych – informacja referatu promocji miasta i 
dyrektora MDK  
 
 sprawozdanie przewodniczących z podjętych działań i realizacji 
wniosków  zgłoszonych w roku 2008/09 



1-25.09.2009  przy współpracy z OSiR 
przeprowadziliśmy akcję „Wykopmy 
agresję z boisk”, w ramach której 
odbył się konkurs plastyczny oraz cykl 
zawodów sportowych 
 



VI sesja Rady Juniorów  9.09.2009 

Najważniejszym punktem sesji były wybory uzupełniające: 
 

Wiceprzewodnicząca – Katarzyna Gliszczyńska (Gimnazjum nr 1) 
 
Sekretarz – Monika Wrona (ZSA Człuchów) 
 
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych – 
Emilia Szymkowicz (Gim. STO Człuchów) 
 
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu – Aleksandra Podgórska 
(Gim. STO Człuchów) 
 
Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa – Dorota Peterwas (Gimnazjum nr 1) 



Byliśmy inicjatorami obchodów  
Dnia Papieskiego ph. „Jan Paweł II – Papież Wolności”.  

16.10.2009 delegacje wszystkich człuchowskich szkół w towarzystwie 
władz samorządowych i kościelnych złożyły kwiaty pod pomnikiem przy 

rondzie Jana Pawła II 
 



VII sesja Rady Juniorów 5.11.2009 
 
Najważniejsze tematy: 
 
 prezentacja oferty zajęć MDK i OSiR na rok 2009/10 
propozycja akcji happeningowej dotyczącej segregacji odpadów i 
rozpowszechniania wiedzy o odnawialnych źródłach energii 
dyskusja nad formami młodzieżowego wolontariatu – przygotowanie 
projektu uchwały 

 
 

 



8-9.11.2009  włączyliśmy się w akcję charytatywną „Człuchowianie -
Kaniewczanom” . Pieniądze zbieraliśmy przed kościołami i w jednostkach 

organizacyjnych podlegających Urzędowi Miejskiemu 
 na rzecz Ukraińców zmagających się z pandemią grypy.  

Ok.4000 zł przekazano na zakup leków przeciwgrypowych i środków 
higienicznych wysłanych do miasta partnerskiego Kaniów. 

 



4.12.2009 wzięliśmy udział w 
uroczystym spotkaniu z okazji 

Międzynarodowego Dnia 
Wolontariusza, podczas którego 

odebraliśmy podziękowania Prezesa 
Człuchowskiego Stowarzyszenia 

Przyjaciół Hospicjum i Kierownika 
ZOL  oraz Hospicjum Stacjonarnego 
w Człuchowie za „wrażliwość serca i 

pochylanie się nad drugim 
człowiekiem, za dłoń, która 

pomaga…” 



6.12.2009 po raz kolejny wcieliliśmy się  
w pomocników świętego Mikołaja podczas 

obchodów  Człuchowskich Mikołajek 
 



VIII sesja Rady Juniorów  14.01.2010 

Najważniejsze tematy: 
 
  oferta propozycji organizacji czasu 
wolnego w okresie ferii zimowych 
  prezentacja założeń realizacji 
projektów na terenie 
„Ogólnodostępnych stref rekreacji”  
w roku 2010 oraz w ramach EFS 
„Przedmioty kluczowe są odlotowe” 
  uchwała w sprawie organizacji  
w Człuchowie młodzieżowego 
wolontariatu 
  przygotowanie akcji „Serce dla 
hospicjum” w ramach Człuchowskich 
Walentynek 
 wręczenie nagród laureatom 
konkursu „Bezpieczny Sylwester” 
 
 



Przy współpracy z MDK zorganizowaliśmy Walentynowy Weekend. 
13-14.02.2010 przeprowadziliśmy happening, podczas którego  
rozdaliśmy mieszkańcom 1000 serduszek z sekwencją o miłości wraz 
 z prośbą o wsparcie człuchowskiego hospicjum 1% podatku. W ramach  
akcji charytatywnej „Serce dla hospicjum” udało nam się uzbierać kwotę  
2339,10 zł, którą w czasie koncertu w MDK przekazaliśmy Prezesowi 
Stowarzyszenie Przyjaciół Hospicjum z przeznaczeniem na leczenie Angeliki  
i Artura chorych na nowotwór.  



21.03.2010r. Młodzieżowa Rada Miasta świętuje trzecią rocznicę 
swojej działalności pod opieką wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej 

Małgorzaty Gostomczyk.  
 

 Statutowym zadaniem Rady jest reprezentowanie interesów 
młodzieży Człuchowa, konsultowanie ważnych decyzji dotyczących 

miasta podejmowanych przez Radę Miejską  
i Burmistrza.  

 
 
 

Mamy nadzieję, że te trzy lata dowiodły, iż my - człuchowska 
młodzież potrafimy być niezwykle pomysłowi, kreatywni, 

twórczy, a przede wszystkim chcemy mieć wpływ na 
kształtowanie wizerunku naszego miasta. 


