Z życia MRM
Dnia 4 XI odbyła się I sesja Młodzieżowej
Rady Miasta II kadencji. W tym roku mandat
radnego sprawują (podkreślono nazwiska osób
będących radnymi już drugi rok): Justyna
Burszczan (Zespół Szkół nr 1), Karolina Czuba
(Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej),
Anna Hawryluk (Gimnazjum nr 1), Szymon
Jagiełło (PCEZ), Kamil Lis (ZS 1), Paweł
Małek (II Liceum Ogólnokształcące), Angelika
Małyska (II LO), Mateusz Paruszkiewicz (I
Liceum Ogólnkształcące), Luiza Pastusiak
(PCEZ), Weronika Pigiel (G 1), Wojciech
Radek (G 1), Mateusz Romak (1 LO), Bartosz
Sterniczuk (G 1), Michał Urban (II LO),
Marek Wawrzyszko (1 LO), Gabriela
Wierzbicka (Gimnazjum nr 3), Wiktoria Wilk
(G 3), Konrad Wilkołek (G 3), Izabela Woś (G
3), Anita Woźniak (ZS 1).
Sesja
rozpoczęła
się
wprowadzeniem
sztandarów szkół, z których pochodzą radni,
odegraniem Hymnu Państwowego oraz
powitaniem
obecnych
na
posiedzeniu
burmistrza
Waldemara
Jaksona,
Przewodniczącego Rady Miasta Janusza
Królika oraz sekretarza miasta Artura Sobonia.
Następnie burmistrz wręczył radnym zaświadczenia o wyborze na stanowisko radnego
MRM. Potem radni oficjalnie objęli mandat
składając ślubowanie. Nieobecni na sesji P.
Małek i L. Pastusiak mają zaświadczenie
odebrać osobiście, a ślubowanie złożyć na
pierwszej sesji, na której będą obecni.
Następnie przemówili zaproszeni goście. J.
Królik pogratulował wyboru i podziękował
radnym I kadencji. Z zadowoleniem przyjął
fakt, że niektórzy z radnych sprawują mandat
II kadencję – mają oni już doświadczenie, a
także możliwa wydaje się kontynuacja
działalności poprzedniej kadencji.
W. Jakson w swoim przemówieniu również
podziękował radnym I kadencji i opiekunom
MRM oraz pogratulował radnym II kadencji
wyboru.
Młodzieży
życzył
„szkoły

politycznego działania”, a także prosił o
dialog. W tym kontekście zauważył brak
dialogu i upolitycznienie wszystkiego w
naszym kraju. Zaznaczył przy tym, że
rozmowa jest najważniejsza w życiu
politycznym.
Po wystąpieniach przedstawicieli władz
miasta nadszedł czas na wybory do Prezydium
MRM. Podczas nich głosy liczyła Komisja
Skrutacyjna w składzie Michał Urban
(przewodniczący), Gabriela Wierzbicka i
Wiktoria Wilk. Przewodniczącą MRM została
Angelika Małyska – aktywna działaczka
samorządów szkolnych, wiceprzewodnicząca
MRM I kadencji, współzałożycielka szkoły
tanecznej w Lublinie. Wiceprzewodniczącymi
zostali Karolina Czuba – przewodnicząca
MRM I kadencji, w przeszłości pełniąca
funkcję przewodniczącej drużyny harcerskiej,
oraz Szymon Jagiełło charakteryzujący się m.
in. komunikatywnością oraz konsekwencją w
dążeniu do celu. Na skarbnika wybrany został
pomysłowy
Mateusz
Paruszkiewicz
zainteresowany militariami, a na sekretarza –
charyzmatyczny
Marek
Wawrzyszko
interesujący się dziennikarstwem.
Po wyborach do Prezydium ustalono wstępnie
termin kolejnej sesji MRM na 2 XII, na
godzinę 16, po czym zamknięto I sesję II
kadencji MRM.
13 XI młodzi radni spotkali się na
nieoficjalnym spotkaniu. Rozmawiano na nim
m. in. o organizacji Zespołów Problemowych.
Pojawiły się także informacje o złożeniu
mandatu radnego przez Kamila Lisa i Pawła
Małka (na spotkaniu zamiast ostatniego
pojawił się sprawujący mandat radnego
podczas I kadencji Jakub Bodys). Oficjalne
złożenie mandatów nastąpi prawdopodobnie
podczas najbliższej sesji MRM.

