
Kadencja  2006 - 2010: 

Kalendarium działań podjętych przez Młodzieżową Radę Miasta, potocznie 

nazywaną Radą Juniorów: 

5.02.2007 – skierowanie pism do dyrektorów wszystkich człuchowskich szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o wytypowanie przedstawicieli do Młodzieżowej 

Rady Miasta. 

 

27.02.2007- spotkanie organizacyjne kandydatów do MRM. W porządku spotkania:  

* prezentacja dotycząca kompetencji poszczególnych organów samorządowych 

* omówienie statutu MRM 

* sprawy organizacyjne 

20.03.2007 – I sesja Młodzieżowej Rady Miasta 

* określenie celu: reprezentowanie interesów młodzieży Człuchowa, integracja 

społeczności szkolnych, upowszechnianie idei samorządowych  

* wybory: 

Przewodniczący - Marcin Borkowski (Gimnazjum nr 1) 

Wiceprzewodniczący – Leszek Kulczyk (ZSP w Człuchowie) 

Sekretarz – Paulina Gołębiewska (Gimnazjum nr 1) 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Edukacji i Sportu – Sonia Dybczyńska (LO STO 

Człuchów) 

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych – Karina Nowicka 

(LO STO Człuchów) 

Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa Publicznego – Aleksandra Popowicz (ZSP w 

Człuchowie) 

* zadania wyznaczone przez członków Młodzieżowej Rady Miasta: 

- chcemy współdziałać z Radą Miejską i Burmistrzem Miasta, 

- mamy zamiar organizować duże imprezy, na których młodzież będzie mogła 

zaprezentować swoje talenty, 

- chcemy zintegrować środowisko młodzieży i przekonać młodych mieszkańców 

Człuchowa, że to oni sami powinni kształtować własną przyszłość, 

- liczymy na efektywne działania profilaktyczne, bo nawet jeśli one są dziś 

prowadzone, to w niewielkiej skali trafiają do młodzieży, 

- chcemy przywrócenia zajęć pozalekcyjnych, które wielu uczniom pomagały w 

nauce, 

- będziemy dążyć do likwidacji nieczystości czworonogów pozostawianych na 



trawnikach, chodnikach i w piaskownicach, 

- mamy zamiar szerzyć ideę młodzieżowego wolontariatu, 

- liczymy na dobrze zorganizowaną wymianę młodzieży np. z Niemcami. 

21.03.2007 – Święto Wiosny – Święto Młodości; inauguracja działalności 

Młodzieżowej Rady Miasta 

* barwny korowód 

* spotkanie młodzieży z władzami miasta 

* uroczyste powitanie wiosny i pożegnanie zimy (spalenie Marzanny) 

* życzenia dla młodych mieszkańców Człuchowa od władz miasta 

* koncert zespołów młodzieżowych 

To pierwsza plenerowa młodzieżowa impreza zorganizowana przez nowopowstałą 

Radę Juniorów. Na Rynku pojawiła się młodzież ze wszystkich szkół.  

1.04.2007 – ogłoszenie konkursu plastycznego ph. „Psi problem” . Konkurs jest 

adresowany do wszystkich, którym zbrzydł widok psich odchodów na trawnikach, 

chodnikach, ścieżkach rowerowych i w piaskownicach. Wdepnięcie w nie przyprawia 

każdego o złość i potrafi popsuć nawet najwspanialszy spacer! 

20.04.2007 – wyłonienie laureatów konkursu: 

Karol Dzodz, Marta Stolpa, Joanna Mielewczyk, Paweł Zeremba „Pies nie posprząta!” 

Karolina Beńko „Posprzątaj, to nie jest kupa roboty” 

Wanessa Kowalczyk „Zadbaj o klasę, posprzątaj po swoim psie” 

21.04.2007 – Obchody Dnia Ziemi 

* ogłoszenie wyników konkursu „Psi problem” 

* kolportaż listu otwartego czworonożnych pupili do ich właścicieli 

* promocja produktu, którego wykorzystanie zapewni rozwiązanie „psiego problemu” 

5.04.2007 – spotkanie członków MRM z Inspektorem ds. Patologii UM w Człuchowie 

* prezentacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii; 

- propozycja sposobów odwrócenia uwagi młodzieży od narkotyków 

- szukanie atrakcyjnych i skutecznych metod poszerzania wiedzy młodych 

mieszkańców miasta na temat skutków działania narkotyków 

- opracowanie ankiety „Co chciałbym robić w czasie wolnym” 

10-15.04.2007 – warsztaty profilaktyczne zorganizowane we wszystkich szkołach 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przez członków MRM i wspierających ich 

specjalistów – terapeutów.  

Wnioski wypływające z warsztatów: 



* zaktywizowanie młodzieży poprzez uatrakcyjnienie oferty spędzania wolnego 

czasu: 

- kino z aktualnym repertuarem w godziwych warunkach; niska cena biletów, klub 

dyskusyjny, noce filmowe 

- basen - tani wstęp, nauka pływania, szkółka pływacka 

- zajęcia instruktorskie w MDK (taniec, modelarnia, itp.) 

- zajęcia artystyczne (teatr, kabaret) 

- łatwy i bezpłatny dostęp do sal sportowych 

- organizowanie koncertów muzyki młodzieżowej 

* wzrost świadomości zagrożenia, kształcenie umiejętności asertywności młodzieży: 

- spotkania z ludźmi, którzy doświadczyli narkotyków, ale wyszli z nałogu 

- zatrudnienie w szkołach młodych psychologów, rozumiejących problemy młodzieży 

* zwiększanie odpowiedzialności młodzieży za własne czyny (prace społeczne, 

młodzieżowy wolontariat) 

* propozycja – zwiększenie liczby atrakcyjnych zajęć profilaktycznych (turnusy 

terapeutyczne, zagospodarowanie czasu wolnego także w weekendy, warsztaty 

radzenia sobie ze stresem, technik zastępowania złości) 

Wnioski wynikające ankiety „Co chciałbyś robić w czasie wolnym”: 

* w mieście zbyt mało jest miejsc przeznaczonych do bezpiecznego spędzania 

wolnego czasu 

* wielu młodych człuchowian nie radzi sobie ze stresem, wyraża chęć nabycia 

umiejętności wyrażania siebie przez muzykę, chce uczyć się asertywności 

* należy zrobić wszystko, aby umożliwić młodzieży i dzieciom korzystanie z pływalni, 

podjąć działania w kierunku przygotowania nowoczesnych boisk i placów zbaw 

* w mieście jest duże zapotrzebowanie na nieodpłatne kursy tańca towarzyskiego i 

młodzieżowego oraz zajęcia z gry na instrumentach 

MRM kieruje powyższe wnioski do Burmistrza Miasta z propozycją uwzględnienia ich 

w budowaniu miejskiego programu przeciwdziałania zjawiskom patologicznym i 

proponuje zwiększyć nakłady finansowe na organizację wyżej wymieniony form 

spędzania wolego czasu prze dzieci i młodzież. 

25.04.2007 – udział w szkoleniu „Młodzież w działaniu” – cel i założenia programu, 

finansowanie konkretnych działań na rzecz młodzieży w latach 2007-2013 

25.04.2007 – II sesja MRM 

* przedstawienie wniosków młodzieży do Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii 

* omówienie spraw organizacyjnych związanych z udziałem MRM w realizacji 

programu „Człuchów- Uslar. Dni Przyjaźni” 



3.05.2007 – udział delegacji Młodzieżowej Rady Miasta w miejskich obchodach 

święta 3 Maja 

17.05.2007 – spotkanie organizacyjne dotyczące przygotowania obchodów Dnia 

Dziecka 

* połączenie obchodów Dnia Dziecka z Międzynarodowym Dniem Trzeźwości 

- happening w Rynku 

- zwrócenie się z prośbą do właścicieli sklepów o zaniechanie sprzedaży alkoholu na 

czas akcji; przygotowanie Certyfikatów Trzeźwości 

- przekazanie mieszkańcom miasta materiałów informacyjnych o formach 

prowadzenia zdrowego trybu życia: „Suszy cię? Napij się wody!”, rozdanie 

przechodniom promocyjnych butelek wody mineralnej i świeżych marchewek 

16-19.06.2007 – udział w oficjalnych obchodach Dni Miasta ph. „Człuchów – Uslar. 

Dni Przyjaźni” 

* udział w korowodzie, przejęcie z rąk Burmistrza kluczy władzy w mieście 

28-29.07.2007 – akcja charytatywna „Pomóżmy Kajetanowi usłyszeć” 

* przekazanie kwoty 1000zł, zebranej podczas Mistrzostw Polski w Motocrossie i 

koncertu Boogie, na aparat słuchowy dla dwuletniego człuchowianina 

3.10.2007 – spotkanie członków MRM z dyrektorami MDK i OSiR.  

Pomysły wzbogacenia oferty MDK: 

- zagospodarowanie strychu np. na młodzieżową kawiarenkę lub siedzibę 

młodzieżowych zespołów 

- organizacja nocy filmowych 

- dostosowanie godzin tańca towarzyskiego do możliwości uczestników, także 

dojeżdżających 

Pomysły wzbogacenia oferty OSiR: 

- założenie fitness klubu  

- zorganizowanie zajęć z technik samoobrony 

10.10.2007 – III sesja MRM 

* wybory uzupełniające do Rady 

* informacja Burmistrza o aktualnie prowadzonych i planowanych inwestycjach w 

mieście 

29.10.2007 – IV sesja MRM 

* informacja Inspektora ds. Patologii o nowych formach zajęć dla młodzieży z 

asertywności, radzenia sobie z agresją i stresem 



11.11.2007 – udział w obchodach Święta Niepodległości 

6.12.2007 – członkowie MRM w roli pomocników świętego Mikołaja, którym okazał 

się sam Burmistrz 

7.12.2007 – wyjazd do TVP Warszawa z zaproszeniem na obchody 660-lecia miasta, 

występ w programie „Kawa czy herbata” 

30.12.2007 – udział w I Człuchowskim Biegu Sylwestrowym 

5.02.2008 – V sesja MRM 

* sprawozdanie przewodniczących z rocznej działalności  

* podjęcie tematu organizacji młodzieżowego wolontariatu 

* przygotowania do akcji „Serce dla hospicjum” 

14.02.2008 - I Człuchowskie Walentynki; 30 wolontariuszy rozdało człuchowianom 

czerwone baloniki i zbierało pieniądze w akcji charytatywnej „Serce dla hospicjum”. 

600 zł zostało przekazane na rzecz człuchowskiego hospicjum w celu zakupienia 

najpotrzebniejszego sprzętu medycznego. 

27.02.2008 – udział delegacji MRM w obchodach 64 Rocznicy Powrotu Człuchowa do 

Polski 

13.03.2008 – spotkanie członków MRM pod przewodnictwem Przewodniczącej 

Komisji Bezpieczeństwa 

* przygotowanie warsztatów „Jak radzić sobie z agresją” oraz młodzieżowej debaty 

nt. nietolerancji 

* akcja „Widoczny na drodze” – skierowana do dzieci i młodzieży poruszających się 

po drogach rowerem; popularyzowanie używania odblaskowych kamizelek 

3.05.2008 – udział w podsumowaniu i prezentacji efektów młodzieżowego projektu 

„Twórcze wędrówki po Człuchowie” 

15.05.2008 – VI sesja MRM 

* omówienie harmonogramu obchodów 660-lecia Człuchowa 

* dyskusja na temat przygotowania do sezonu letniego; oferta imprez dla dzieci i 

młodzieży 

* analiza tematu bezpieczeństwa w szkołach 

* podsumowanie kończącej się kadencji członków MRM 



22.08.2008 – uchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutu MRM – realizacja 

wniosków młodzieży 

29.09.2008 – spotkanie organizacyjne kandydatów na radnych kolejnej kadencji 

MRM 

6.10.2008 – I sesja kolejnej kadencji MRM 

* wybór władz rady 

Przewodnicząca- Lucyna Dąbrowska (Gimnazjum nr 1) 

Wiceprzewodnicząca – Marta Mróz (Gimnazjum nr 1) 

Sekretarz – Elwira Jasnoch (Gimnazjum nr 1) 

Przewodnicząca Komisji Kultury, Edukacji i Sportu – Aleksandra Zabrowarna (LO STO 

Człuchów) 

Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska i Spraw Społecznych – Paulina 

Andrearczyk (ZSP w Człuchowie) 

Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa Publicznego – Emilia Szymkowicz (Gim. STO 

Człuchów) 

20.10.2008 – II sesja kolejnej kadencji MRM 

* przyjęcie planów pracy 

27.10.2008 – spotkanie członków Komisji Bezpieczeństwa 

* zgłoszenie wniosków:  

- remont ul. Brzezińskiego i Kamiennej ze względu na zły stan techniczny,  

- zainteresowanie się bezdomnymi psami stanowiącymi niebezpieczeństwo dla ludzi  

- przygotowanie i przeprowadzenie we wszystkich szkołach akcji „Pełna miska dla 

schroniska” 

- podjęcie działań w kierunku zaprezentowania mieszkańcom miasta ich 

dzielnicowych 

11.11.2008 - udział delegacji MRM w obchodach 90 Rocznicy Odzyskania przez 

Polskę Niepodległości 

6.12.2008 – udział w Człuchowskich Mikołajkach 

17.12.2008 – III sesja kolejnej kadencji MRM 

* informacja Burmistrza Miasta o wykonanych w 2008 i planowanych na 2009 

inwestycjach – realizacja WPI 

* informacja MOPS o realizacji programu „Promocja integracji społecznej na terenie 

Człuchowa” – ze szczególnym uwzględnieniem idei młodzieżowego wolontariatu 



* przygotowanie do kolejnej edycji Człuchowskich Walentynek i akcji „Serce dla 

hospicjum” 

* informacja Inspektora ds. Patologii UM o wykorzystaniu środków z programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

W związku z wnioskami Rady Juniorów w miejskim programie profilaktyki znalazły się 

działania promujące zdrowy styl życia, trzeźwość i abstynencję młodzieży, w 

szczególności poprzez upowszechnianie alternatywnych form spędzania wolnego 

czasu oraz wspieranie środowisk młodzieżowych stawiających sobie za cel 

przeciwdziałanie narkomanii i przemocy. 

28.01.2009 - spotkanie organizacyjne członków MRM w sprawie przygotowani akcji 

„Serce dla hospicjum” 

14.02.2009 – Człuchowskie Walentynki 

Chcemy pokazać, że kochamy tych, którzy bardzo potrzebują miłości i wypracować w 

młodych mieszkańcach naszego miasta potrzebę dawania dowodów życzliwości 

wobec drugiego człowieka. W czasie akcji zebrano 1350zł, które przekazano na 

potrzeby człuchowskiego hospicjum. 

27.02.2009 – udział w obchodach 64 Rocznicy Powrotu Człuchowa do Polski 

* rozstrzygnięcie konkursu zorganizowanego pod patronatem MRM „Człuchów – 

inspiracją dla młodych talentów” 

* inscenizacja najnowszych legend autorstwa W.Zybajły w wykonaniu człuchowskiej 

młodzieży 

9.03.2009 – IV sesje kolejnej kadencji MRM 

* propozycje obchodów Dnia Młodości 

* przygotowanie do miejskich obchodów Święta Ziemi  

- akcja „Pełna miska dla schroniska” we wszystkich człuchowskich szkołach 

- propozycja przygotowania ulotki informacyjnej „Psi problem” 

* analiza stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkołach średnich, 

przygotowanie ankiety 

Wnioski: 

* rozstawienie w centrum miasta (docelowo także na ul.Traugutta, Sobieskiego, 

Wyszyńskiego, w kierunku plaży i w parku) dystrybutorów z materiałami do 

sprzątania po czworonożnych pupilach 

* odmalowanie (może w formie graffiti) tylnej ściany garaży na os. Sikorskiego, 

widocznej od strony obwodnicy 



11.03.2009 – udział w posiedzeniu Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska i Spraw 

Społecznych RM 

* zaopiniowanie dotacji dla organizacji pozarządowych na 2009r. w zakresie kultury 

prozdrowotnej oraz kształtowania właściwych postaw wobec problemów zdrowia i 

ochrony środowiska 

21.03.2009 – „Powitaj z nami wiosnę… z kulturą” 

* spotkanie młodzieży z władzami miasta w Rynku 

* spalenie symbolicznej Marzanny  

* koncert zespołu „Aczkolwiek” 

* bezpłatny seans filmowy w kinie „Mów mi Dave” 

15.04.2009 - spotkanie członków MRM na zaproszenie Przewodniczącej Komisji 

Ochrony Środowiska w sprawie organizacji obchodów Dnia Ziemi 

* prezentacja wyników ankiety w sprawie poczucia bezpieczeństwa w szkołach 

* omówienie propozycji plakatu i organizacji akcji „Pełna miska dla schroniska” 

* sprawozdanie ze spotkania z organizatorami festynów ekologicznych w ramach 

projektu realizowanego przez MOPS 

15.06.2009 – V sesja kolejnej kadencji MRM 

* prezentacja projektów , działań i zadań założonych do realizacji w bieżącym roku, 

służących dzieciom i młodzieży – informacja Burmistrza 

* przygotowanie do sezonu letniego – oferta MBP, MDK, OSiR, Muzeum Regionalnego 

* poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych w szkołach wynikające z projektu 

„Przedmioty kluczowe są odlotowe” 

* wymiana dzieci i młodzieży miast partnerskich Człuchów – Uslar, Człuchów – 

Kaniów 

1-25.09.2009 – akcja „Wykopmy agresję z boisk” – przy współpracy z OSiR 

* konkurs plastyczny 

* cykl zawodów sportowych 

Młodzież dostrzega problem szerzącej się agresji, przemocy i nietolerancji. Świadczy 

to o jej wrażliwości na krzywdę i gotowości podjęcia walki z tym zjawiskiem. Stąd 

zaangażowanie członków MRM w przygotowanie i przeprowadzenie akcji.  

9.09.2009 – VI sesja kolejnej kadencji MRM 

* 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) 

16.10.2009 – przygotowanie miejskich obchodów Dnia Papieskiego ph. „Jan Paweł 

II – Papież Wolności”. Złożenie kwiatów pod pomnikiem przy rondzie Jana Pawła II 

5.11.2009 – VII sesja kolejnej kadencji MRM 

* 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 – akcja charytatywna „Człuchowianie – Kaniewczanom” – zbiórka 

pieniędzy przed kościołami i w jednostkach organizacyjnych podlegających UM na 

rzecz Ukraińców zmagających się z pandemią grypy. Ok.4000 zł przekazano na 

zakup leków przeciwgrypowych i środków higienicznych wysłanych do miasta 

partnerskiego Kaniów. 

1.12.2009 – ogłoszenie konkursu plastycznego na plakat ph. „Bezpieczny 

Sylwester” 

4.12.2009 – udział w uroczystym spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia 

Wolontariusza, odebranie 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 – udział w Człuchowskich Mikołajkach 

9.12.2009 – skierowanie apelu do człuchowskich przedsiębiorców i rzemieślników, 

Sabatu Człuchowskich Szefowych, prezesów stowarzyszeń i organizacji z prośbą o 

pomoc finansową na leczenie Artura i Angeliki – młodych człuchowian chorych na 

nowotwór 

10.12.2009 – udział w spotkaniu świąteczno-noworocznym w Ratuszu 



14.01.2010 – VIII sesja kolejnej kadencji  

* oferta propozycji organizacji czasu wolnego w okresie ferii zimowych 

* prezentacja założeń realizacji projektów na terenie „Ogólnodostępnych strefy 

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” 

13-14.02.2010 – Walentynowy Weekend - organizacja akcji happeningowej przy 

współpracy z MDK  

* rozdanie mieszkańcom 1000 serduszek z sekwencją o miłości 

* prośba o wsparcie człuchowskiego hospicjum 1% podatku – kolportaż ulotek 

informacyjnych 

* akcja charytatywna „Serce dla hospicjum” – pomoc dla Angeliki ii Artura 

- kwotę 2339,10 zł przekazano w czasie koncertu w MDK Prezesowi Stowarzyszenie 

Przyjaciół Hospicjum z przeznaczeniem na leczenie dzieci z chorobą nowotworową 

16.02.2010 – spotkanie w redakcji Radia Weekend w Chojnicach. Rozmowa na 

temat aktywności człuchowskiej młodzieży w szerzeniu idei wolontariatu (relacja z 

przebiegu akcji charytatywnej „Pomoc dla Angeliki i Artura”) 

To niezwykle cenne, że młodzi ludzie chcą pomagać swoim rówieśnikom. Umieją 

łączyć to, co przyjemne z pożytecznym, są gotowi nieść pomoc tam, gdzie jest ona 

najbardziej potrzebna.  

19-21.03.2010 – podsumowanie trzyletniej działalności Młodzieżowej Rady Miasta 

(Rady Juniorów) 

 


