
Informacja z dzialalności Młodzieżowej Rady Miasta za 2017 rok. 

Młodzieżowa Rada Miasta IV kadencji wstała powołana 9 grudnia 2015 roku. Rada liczy 

21 osób. Są  to uczniowie świdwińskich szkół  średnich tj. Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych im. 

W. Broniewskiego oraz Zespołu Szkół  Rolniczych CKP im. Stefana Żeromskiego oraz obecnej 

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Osadników Wojskowych. 

Opiekunem rady została pani M. Lemańczyk Wiceprzewodnicząca Rady Miasta. Początki 

działalności tej Rady to czas wzajemnego poznawania się, oswajania z nową  rolą, a także wyboru 

spośród swoich członków prezydium. Radni zdecydowali, że Przewodniczącym Rady zostanie 

Marcel Zych. 

Nowi młodzieżowi radni musieli nie tylko w krótkim czasie poznać  się  wzajemnie i 

dokonać  trudnych wyborów, ale również  dowiedzieć  się, na czym polega praca samorządu 

lokalnego, czym zajmują  się  władze gminy i jaka będzie rola ich samych jako młodzieżowych 

radnych. 

Spośród wielu pomysłów w 2017 roku udało się  zrealizować  przede wszystkim świdwiński 

Maraton Zumba - Fitness, który odbył  się  22 kwietnia. Radni do współpracy zaprosili panią  

Małgorzatę  Miękczyńską, która poprowadziła cały maraton. W imprezie, która trwała prawie 

cztery godziny wzięło udział  blisko 113 osób. 

Wśród uczestników rozlosowane wstały nagrody, które ufundowali właściciele 

świdwińskich salonów kosmetycznych, fryzjerskich, gabinetów odnowy, a także radny Rady Miasta 
Świdwin pan J. Kowalczyk. 

W okresie wakacyjnym, kiedy Rada miała statutową  przerwę  w swojej działalności 

niektórzy radni pomagali Stowarzyszeniu Carpe Diem przy organizacji cyklu wydarzeń  
kulturalnych pn. „Park Miejski w Świdwinie. Oaza Kultury". 

Jednym z celów statutowych młodzieżowej rady jest uczestnictwo radnych w spotkaniach z 

radnymi z innych rad województwa zachodniopomorskiego. Takie spotkanie odbyło się  w Lobzie w 
dniach 13-15 października. Organizatorem spotkania był  Sekretariat ds Młodzieży Województwa 

Zachodniopomorskiego, Europe Direct-Szczecin oraz Urząd Miasta i Gminy w Lobzie. Naszą  radę  
reprezentowały Magdalena Bieńkowska i Katarzyna Kopaczewska. 

Młodzież  brała udział  w warsztatach i otwartych spotkaniach nt. Programu Erasmus+. Byli 
uczestnicy tego programu, którzy opowiadali jak wyglądają  wymiany międzynarodowe, czym jest 
wolontariat europejski i jak wygląda współpraca między szkołami w ramach programu e-Twinning. 
Nie zabrakło również  czasu na wspólne zabawy i gry integracyjne. 
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Obecna kadencja zakończyła w grudniu swoją  działalność. Podsumowując rok 2017 należy 

podkreślić, że zaangażowanie młodzieży jest niestety coraz mniejsze. Wiele z pomysłów nie zostało 

zrealizowanych, ponieważ  nie było chętnych do działań. 

Przygotowała: M. „Iyszczuk 
Świdwin 11-12-2017 r. 
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