
Kadencja 2010 - 2012:  

20 grudnia 2010r. - inauguracja kolejnej kadencji MRM. Podczas I sesji  młodzież wybrała 

Prezydium MRM, określiła się w jakich komisjach chce pracować. Są już pierwsze plany i 

propozycje do harmonogramu działań: szerzenie idei młodzieżowego wolontariatu, dbałość o 

ekologię, promowanie zdrowego stylu życia (tu poszerzanie oferty spędzania wolnego czasu, 

przeciwdziałanie agresji ), integrowanie środowisk uczniowskich wszystkich człuchowskich 

szkół a nade wszystko współpraca z Radą Miejską i Burmistrzem we wszystkich sprawach 

dotyczących młodzieży i życia w mieście. 

14 stycznia 2011r. - II sesja MRM; zatwierdzenie planów pracy, omówienie z dyrektorami 

MDK i OSiR oferty przygotowanej na tegoroczne ferie zimowe. Członkowie MRM 

rozpoczęli intensywne przygotowania do Młodzieżowej Akcji Charytatywnej "Pomóżmy 

Arturowi i Angelice walczyć z chorobą nowotworową". 

12 lutego 2011r. -  Młodzieżowa Akcja Charytatywna "Pomóżmy Arturowi i Angelice 

walczyć z chorobą nowotworową" - połączona  tradycyjnie z Człuchowskimi Walentynkami. 

Prawie 30 wolontariuszy ze wszystkich człuchowskich szkół wyszło na ulice Człuchowa z 

1000 czerwonych balonów w kształcie serca i z sentencją o miłości w środku. Do specjalnie 

oznaczonych puszek zbierali pieniądze na wsparcie finansowe walki z rakiem dla Artura - 

ucznia ZST w Człuchowie i Angeliki - uczennicy Gimnazjum nr 1 w Człuchowie. Mimo 

mrozu i uciążliwego wiatru, przekazując człuchowianom walentynkowe życzenia w sobotnie 

przedpołudnie zebrali 1715zł, dowodząc tym samym słuszności słów Pascala: Kropla miłości 

znaczy więcej niż ocean rozumu. 

16 lutego 2011r. – Akcja „Zauważ mnie. Chodzi (p)o zdrowie”; inicjatorem akcji był Zarząd 

Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę, patronat honorowy przyjął 

Burmistrz Miasta Człuchowa. Młodzieżowa Rada Miasta pozyskała wolontariuszy – uczniów, 

którzy przeprowadzali na terenie miasta akcję edukacyjną. 

21 marca 2011r.  – Akcja edukacyjno-profilaktyczna „Wykopmy agresję z boisk”. W tym 

roku młodzież ze wszystkich szkół w powiecie człuchowskim zachęcono do wzięcia udziału 

w akcji poprzez zgłaszanie drużyn sportowych, zespołów kibiców oraz do wzięcia udziału w 

konkursie plastycznym. W programie akcji znalazły się: turniej piłki siatkowej drużyn 

mieszanych dla szkół ponadgimnazjalnych, turniej piłki nożnej chłopców dla klas pierwszych 

gimnazjum, konkurs na najlepiej zorganizowanych kibiców dla wszystkich szkół, konkurs na 

plakat. Głównym celem akcji była profilaktyka zachowań agresywnych w szkole i na boisku. 

Turniej piłki nożnej wygrali uczniowie Gimnazjm ZSS, zwycięzcą turnieju piłki siatkowej 

było LO w Człuchowie. Dla zwycięzców Burmistrz ufundował nagrody. 

24 marca 2011r. - III sesja MRM; tematem przewodnim posiedzenia było bezpieczeństwo w 

szkołach, na boiskach i placach zabaw. Większość członków Rady potwierdziła fakt, iż w 

człuchowskich szkołach jest bezpiecznie. Dużą rolę odgrywa monitoring. Juniorzy 

sprecyzowali kilka istotnych wniosków, m. in. dotyczący poprawy stanu technicznego 

osiedlowych boisk, zwiększenia ilości patroli policyjnych na os. Młodych, Sikorskiego i ul. 

Dworcowej (okolice Dworca PKP). Na os. Witosa młodzi Radni proponują zamontowanie 

spowalniaczy na drogach osiedlowych, ponieważ tam poczucie bezpieczeństwa naruszane jest 

przez kierowców nieprzestrzegających ograniczenia prędkości. W wolnych wnioskach 

zgłoszona została inicjatywa zorganizowania akcji bookcrossing czyli „uwolnić książkę”, 

której zadaniem jest pobudzenie wyobraźni młodzieży i zachęcenie do czytania. Dyrektor 



MBP Maria Dąbrowska wyraziła aprobatę dla inicjatywy młodzieży stwierdzając, że akcja ta 

to nie tylko działanie na rzecz podniesienia poziomu czytelnictwa i popularyzowanie samego 

faktu czytania,  ale również szansa dla tych, których nie stać na kupno książek. Deklaracja 

przeprowadzenia akcji została zgłoszona przez członków rady z człuchowskiego 

„społeczniaka”. 

27 sierpnia 2011r. -  uroczysta sesja na okoliczność wizyty delegacji młodzieży z miasta 

partnerskiego Kaniv na Ukrainie. Delegacja z uwagą wysłuchała informacji o tym jak 

funkcjonuje MRM, jakie są cele i kompetencje. Na ręce Rady Juniorów i jej opiekuna 

spłynęły słowa uznania i gratulacje za efektywną pracę na rzecz środowiska dzieci i 

młodzieży Człuchowa. 

29 września 2011r. – V sesja MRM; poświęcona sprawozdaniu Przewodniczącego z realizacji 

zadań zaplanowanych na rok szkolny 2010/11 i zatwierdzeniu planu pracy na rok szkolny 

2011/12. W nadchodzącym roku szkolnym członkowie Rady Juniorów mają zamiar skupić się 

nad: formami pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin najniżej uposażonych, analizie 

bezpieczeństwa w szkołach i miejscach rekreacji, poszerzeniu propozycji oferty spędzania 

wolnego czasu i włączeniu się w edukację ekologiczną. 

22 listopada 2011r. – VI sesja MRM; w porządku obrad znalazły się: organizacja 

grudniowych Mikołajek, omówienie formy pomocy dla dzieci z najuboższych rodzin, 

propozycje wspólnych działań MDK i OSiR w zakresie poszerzenia oferty spędzania wolnego 

czasu. Młodzieżowa Rada Miasta, jak co roku, wyraziła chęć uczestnictwa w organizacji 

miejskich Mikołajek, zgłosiła jednak nową inicjatywę – przygotowanie akcji „List do 

Świętego Mikołaja”. Dzieci z człuchowskich domów dziecka będą miały możliwość napisać 

list o swoich bożonarodzeniowych marzeniach, natomiast zadaniem organizatorów akcji 

będzie znalezienie sponsorów wymarzonych prezentów. Chęć przejęcia organizacji akcji 

zgłosiła Aneta Bernacka z Zespołu Szkół Sportowych, zaś wszystkie szkoły zdeklarowały 

pośredni udział w akcji i przygotowanie prezentów. Pojawiła się również propozycja 

poszerzenia oferty MDK o przegląd form kabaretowych w Człuchowie. Propozycja została 

skierowana do dyrektora celem jej przeanalizowania. Na sesji zaproponowano zmianę reguły 

obchodów człuchowskich Walentynek, które mają być przeniesione do szkół w postaci 

walentynkowych kiermaszy, z których dochód będzie przeznaczony na pomoc chorym 

dzieciom. 

5 grudnia 2011r. – Światowy Dzień Wolontariusza; kapituła „Człuchowskich Aniołów” 

przyznała Młodzieżowej Radzie Miasta prestiżowe wyróżnienie za szerzenie idei 

młodzieżowego wolontariatu.  

6 grudnia 2011r. – koncert „Dzieci dzieciom”; w MDK spotkali się wychowankowie 

człuchowskich domów dziecka z Mikołajami, którzy ufundowali bożonarodzeniowe prezenty 

wymienione w listach do Świętego Mikołaja. Wśród sponsorów znaleźli się uczniowie 

wszystkich człuchowskich szkół zaproszeni do udziału w akcji przez Młodzieżową Radę 

Miasta. 

14 stycznia 2012r. – VII sesja MRM; gośćmi Rady Juniorów byli dyrektorzy MDK Adam 

Bondarenko i OSiR Igor Bodziak, którzy zaprezentowali kalendarz imprez na rok 2012, a 

wśród nich: warsztaty taneczne SKILLS’N’DRILLS, piknik majowy połączony z Przeglądem 

Piosenki Dziecięcej, Człuchowski Konkurs Młodych Instrumentalistów, Dni Człuchowa z 

udziałem Ewy Farna, warsztaty muzyki reggae oraz nowa impreza łącząca motywy sportowo-



artystyczne, które kojarzą się z ulicą – street dance, streetball, grafiti, a także Czw Rap Night 

oraz zawody rowerowe. Dyrektor Bondarenko poparł też wcześniej zgłoszoną inicjatywę 

młodzieży zorganizowania przeglądu małych form kabaretowych. Radni wywołali problem 

głośno komentowany w mediach a dotyczący przemocy w rodzinie. Zgłoszono również 

propozycję zorganizowania akcji: „Pełna miska dla schroniska”. 

13 lutego 2012r. – finał akcji „Pełna Miska dla schroniska”; przedstawiciele TOZ odebrali ze 

szkół, które przystąpiły do akcji karmę dla psów i kotów. 

14 lutego 2012r. – człuchowskie Walentynki – tym razem w innej formie – kiermasze 

gadżetów walentynkowych przyniosły blisko 400 zł dochodu, które zostały przekazane na 

konto fundacji opiekujących się chorym Hubertem.  

24 lutego 2012r. – VIII sesja MRM; tematem była informacja dotycząca osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie i procedury Niebieskiej Karty. Gościem spotkania była Elżbieta 

Józefowska – Zastępca Przewodniczącej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, która 

wyjaśniła wszelkie wątpliwości wynikające ze znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. Wyjaśniła, iż w Człuchowie nie można mówić o dużej skali tego 

zjawiska, a jeśli chodzi o dzieci i młodzież są to pojedyncze przypadki. 

17 kwietnia 2012r. – nadzwyczajna sesja MRM z udziałem delegacji młodzieży z powiatu 

Northeim (Niemcy). 40-osobowa delegacja obejrzała prezentację multimedialną 

przygotowaną przez członków Młodzieżowej Rady Miasta a poświęconą różnorodnym 

kierunkom działań w zakresie sportu i organizacji życia kulturalnego w mieście, edukacji 

ekologicznej i prozdrowotnej, bezpieczeństwa w szkołach i mieście, szerzenia idei 

wolontariatu oraz wymiany międzynarodowej młodzieży. Opiekun grupy niemieckiej 

młodzieży przekazał słowa uznania za zaangażowanie w życie miasta. 

16 czerwca 2012r. –uroczysta sesja z okazji Dni Człuchowa; złożenie sprawozdania z 

działalności MRM, zamknięcie kadencji 2010-2012r.  

 


