
Z życia Młodzieżowej Rady Miasta 

 4 VI odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Miasta. Na tym spotkaniu jednak niczego konkretnego nie 

uchwalono. Planowano jeszcze zorganizować sesję przed wakacjami w dniu 25 VI, jednak w ostatniej 

chwili została ona odwołana. Następną sesję zorganizowano dopiero 17 X. 

 W międzyczasie, 26 IX, odbyły się wybory do MRM II kadencji. W naszej szkole o 3 mandaty 

radnego ubiegało się 8 uczniów. Do Rady dostali się Mateusz Paruszkiewicz (3 „b”), Mateusz Romak 

(1 „a”) oraz Marek Wawrzyszko (3 „a”), dla którego to będzie już druga kadencja młodego radnego. 

 Na sesji MRM 17 X odbyło się podsumowanie działalności I kadencji Rady. Najpierw głos zabrała 

przewodnicząca Karolina Czuba, która poinformowała o dotychczasowej działalności MRM. Podczas 

I kadencji odbyło się 9 sesji, podjęto 15 uchwał, a także nawiązano współpracy z władzami miasta, 

Miejskim Ośrodkiem Kultury i Szpitalem Miejskim. K. Czuba podziękowała także władzom miasta za 

stworzenie MRM, a także dyrektorom szkół oraz opiekunom i koordynatorom Rady za pomoc i 

współpracę. 

 Następnie głos zabrali przewodniczący Zespołów Problemowych, którzy poinformowali o 

działalności Zespołów podczas I kadencji MRM. Przewodniczący Zespołu Problemowego do spraw 

Sportu Zdrowia i Rekreacji Szymon Jagiełło poinformował o pomocy swojego zespołu w 

zorganizowanej w kwietniu zbiórce pieniędzy na Szpital Miejski. 

 W związku z nieobecnością przewodniczącej Zespołu Problemowego do spraw Promocji Miasta i 

Mediów Angeliki Małyski głos w jej imieniu zabrała Karolina Czuba. Działalność Zespołu podczas I 

kadencji MRM polegała na współpracy z Telewizją Kablową Świdnik, MOK-iem i Zespołem 

Problemowym do spraw Rozwoju Kultury, a także na prowadzeniu fanpage’a na Facebooku. 

 K. Czuba poinformowała także o działalności swojego Zespołu Problemowego do spraw Rozwoju 

Kultury. Polegała ona na współpracy z MOK-iem oraz organizacji Strefy Muzy (comiesięcznych 

koncertów w których udział mogą brać młodzi mieszkańcy naszego miasta) i Koncertu „Muzyki Moc” 

w Gimnazjum nr 3. 

 Przewodniczący Zespołu Problemowego do spraw Gospodarki, Zagospodarowania Przestrzennego i 

Spraw Społecznych Bartłomiej Pawłowicz poinformował o zrealizowaniu obywatelskiego wniosku ws. 

wybiegów dla psów, a także poruszeniu problemu oświetlenia skateparku, działalności basenu na Avii 

oraz budowy poczekalni na dworcu kolejowym. Dla zrealizowania obywatelskiego wniosku ws. 

wybiegów dla psów Zespół zorganizował 1 spotkanie z członkami „dorosłej” Rady Miasta. 

 Przewodnicząca Zespołu Problemowego do spraw Oświaty i Edukacji Anna Hawryluk 

poinformowała o prowadzonej w świdnickich szkołach promocji Młodzieżowej Rady Miasta. 

 Przewodniczący Zespołu Problemowego do spraw Finansów i Budżetu Maciej Burdan poinformował 

o współpracy z Zespołem Problemowym do spraw Gospodarki, Zagospodarowania Przestrzennego i 

Spraw Społecznych. 

 Po wystąpieniach przewodniczących Zespołów Problemowych głos zabrali zaproszeni goście. 

Sekretarz miasta Artur Soboń, pełniący również funkcję opiekuna MRM, uznał Radę za praktyczną 

lekcję samorządu, a młodych radnych uznał za „narybek” na prawdziwych radnych. Ze swojej strony 

zaoferował pomoc w kampanii przed wyborami do Rady Miasta, żartując przy tym, że wolałby w niej 

widzieć członków MRM, niż obecnych radnych. Na zakończenie podziękował młodym radnym i 

życzył dalszych sukcesów. 

 W imieniu Rady Miasta głos zabrał jej wiceprzewodniczący Piotr Karwowski, który podziękował za 

dotychczasową działalność. Wyraził radość, że część z młodych radnych będzie sprawować swoją 



funkcję przez następną kadencję, gdyż mogą oni uczyć samorządności nowych radnych. Powiedział 

także, że obecna działalność pomoże w przyszłości w pracy radnego. 

 Następnie głos mogli zabrać osoby z publiczności. Na to zdecydował się jedynie Mateusz 

Paruszkiewicz, który spytał się, jak MRM rozpoczyna współpracę z poszczególnymi instytucjami. K. 

Czuba poinformowała, że zazwyczaj członkowie Rady sami rozpoczynają współpracę chodząc do 

odpowiednich ludzi, a czasem to ludzie dzwonią do MRM z prośbą o współpracę. 

 Pod koniec jeszcze raz podziękowano wszystkim dorosłym za pomoc i współpracę. Kwiaty wręczono 

kierowniczce biura samorządowego Grażynie Michalskiej, Arturowi Soboniowi, Piotrowi 

Karwowskiemu oraz koordynatorom MRM. Następnie „młodzi” radni otrzymali od „dorosłych” 

radnych podziękowania oraz drobne upominki. Po tym K. Czuba zamknęła ostatnią sesję I kadencji 

MRM. 

 Najbliższa sesja MRM, już II kadencji, odbędzie się 4 XI. 


