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Choszczno 2018 - II sesja MRM
10.12.2018.

CHOSZCZNO. W czwartek po południu, w Zespole Szkół nr 1 odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady
Miasta. Młodzi radni chcą się wypowiadać w sprawie uchwał podejmowanych przez Radę Miejską w
Choszcznie. W tym celu m.in. muszą zmienić swój statut.

Czwartkowa sesja była drugą w tej kadencji rady, a pierwszą po
wakacjach, więc sprawozdania z przedsięwzięć już zrealizowanych
obejmowały okres prawie sześciu miesięcy. Przypomnijmy, że obecna MRM
jest czwartą z kolei i działa od czerwca br. W jej składzie jest 19
radnych, w tym siedmioro z Zespołu Szkół nr 1 w Choszcznie, sześcioro z
Publicznego Gimnazjum w Choszcznie, pięcioro z Zespołu Szkół nr 2 w
Choszcznie i jeden ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Suliszewie.
***

Pierwszym przedsięwzięciem zrealizowanym w tej kadencji przez MRM była
debata o demokracji. W jej trakcie odbyły się też warsztaty zatytułowane
&bdquo;Demokracja w praktyce&rdquo;, które pod patronatem Sekretariatu ds.
Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego poprowadziła dr MARTA SZULC z Uniwersytetu
Szczecińskiego. Tu m.in. o demokracji w życiu codziennym mówili choszcznianie, działacze społeczni i
radni TADEUSZ SZCZEPAŃSKI oraz JERZY GUMULIŃSKI (na zdjęciu poniżej.

***

- Członkowie MRM włączyli się również w tegoroczną akcję Narodowego Czytania &ndash; JULIA
KRASZEWSKA
wspomniała wrześniowe wydarzenie, w którym &bdquo;Przedwiośnie&rdquo; czytało także
siedmioro radnych. Inni wspierali też organizację biegu ulicznego
Choszczeńska Dziesiątka oraz festynu charytatywnego dla RYSZARDA ANDRZEJEWSKIEGO. Tradycyjnie
już MRM była głównym organizatorem poloneza tańczonego przy fontannie w dniu Narodowego Święta
Niepodległości.
MAŁGORZATA MAJEWSKA wręczyła dyplomy tym osobom, które
zaangażowały się w zbiórkę żywności. &ndash; Po podliczeniu okazało się, że
zebraliście 336 kilogramów różnych artykułów żywnościowych, które
niebawem trafią do najbiedniejszych rodzin &ndash; wyliczyła opiekunka rady.
Dodała też, że to właśnie uczestnicy tej akcji mogą też wskazać rodziny,
do których ma trafić ta pomoc.
Już w poprzednich kadencjach radni głośno dyskutowali o tym, aby MRM
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mogła wypowiadać się w najważniejszych tematach dotyczących życia
społecznego gminy, a dokładniej w sprawie projektów uchwał, które
trafiają do Rady Miejskiej w Choszcznie. Ostateczną decyzję w tej
sprawie podejmą dorośli radni, ale wcześniej to MRM musi zmienić zapisy w
swoim statucie. Dlatego też powołano komisję, która ma przygotować te
zmiany, i tu w jej skład weszli: MICHAŁ WIETRZYCKI, TOMASZ WRÓBLEWSKI i DAMIAN
NARADZYNKOWSKI.
Tadeusz Krawiec
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