Młodzieżowa Rada Miejska w Olsztynku
Urząd Miejski w Olsztynku
ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek
tel. 89 5195 450

www.olsztynek.pl
e-mail: mrm@olsztynek.pl

Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olsztynku VII kadencji 2017-2019
Wybory do siódmej kadencji Młodzieżowej Rady odbyły się 13 czerwca 2017 roku. 22 czerwca
w skansenie w Olsztynku odbyło się spotkanie integracyjno-szkoleniowe nowo wybranych
młodzieżowych radnych. Młodzieżowi radni uczyli się m.in. jak funkcjonuje samorząd oraz jak
wygląda praca w młodzieżowej radzie. 6 lipca odbyła się sesja inauguracyjna VII kadencji
Młodzieżowej Rady, podczas której młodzieżowi radni złożyli ślubowanie. Od momentu rozpoczęcia
kadencji odbyło się łącznie 6 sesji, 15 spotkań roboczych młodzieżowej rady, w tym także Prezydium.
Jednym z pierwszych działań Rady było zorganizowanie gablot w szkołach z informacjami
o Radzie, w tym także naszej działalności. Zostały ona zaktualizowane po wyborach uzupełniających
do młodzieżowej rady.
Wiodącą działalnością młodzieżowych rad, wynikającą z ustawy o samorządzie gminnym, jest
działalność konsultacyjna. W okresie sprawozdawczym młodzieżowi radni uczestniczyli
w następujących działaniach:
• przedstawiciele młodzieżowej rady uczestniczyli w warsztatach kreatywnych dotyczących
przebudowy dworca kolejowego w Olsztynku,
• młodzieżowi radni zapoznali się z projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu
korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Olsztynek, do którego zgłosili swoje uwagi.
Młodzieżowa rada jeszcze przed opracowaniem projektu uchwały podjęła w tej sprawie
stanowisko, zwracając uwagę na problemy związane z udostępnianiem świetlic wiejskich
mieszkańcom gminy,
• w latach 2017-2018 roku przedstawiciel młodzieżowej rady uczestniczył w pracach Zespołu
Koordynującego OBO,
• w okresie kadencji młodzieżowi radni brali udział w spotkaniach, podczas których omawiano
projekty inwestycyjne dotyczące m.in. zagospodarowania plaży miejskiej w Olsztynku,
modernizacji wieży ciśnień, budowy parkingu przy ulicach Krzywej i Chopina oraz budowy
ronda na skrzyżowaniu ulic Niepodległości i Warszawskiej. Młodzieżowi radni uczestniczyli
także w spotkaniach poświęconych projektom budżetu gminy.
W ramach siódmej kadencji młodzieżowi radni spotykali się z przedstawicielami lokalnych i
regionalnych instytucji m.in. z:
• Panem Mirosławem Stegienko - burmistrzem Olsztynka, z którym spotkaliśmy się
dwukrotnie. Podczas pierwszego spotkania rozmawialiśmy o planach i zamierzeniach na 2018
roku. Sporo czasu poświęciliśmy inwestycjom m.in. przyszłości plaży miejskiej, ale także
poprawie infrastruktury drogowej i sportowo-rekreacyjnej. Ponadto rozmawialiśmy o
potrzebach młodzieży, bezpieczeństwie publicznym i sprawach bieżących. Drugie spotkanie
poświęcone było wnioskom do projektu budżetu Olsztynka na 2020 rok. Wśród nich są
remont skateparku, budowa molo przy plaży miejskiej, modernizacja odcinka ulicy
Warszawskiej (przy szkole), remont chodnika przy ulicy Leśnej oraz naprawa ławek i
rozbudowa oświetlenia w mieście. Jednym z nich jest także zorganizowaniem gminnej
komunikacji publicznej. Podczas spotkania rozmawialiśmy z burmistrzem m.in. o problemie z
dojazdem młodzieży z terenów wiejskich do Olsztynka. We wrześniu 2019 roku radni
młodzieżowej rady przeprowadzili badanie ankietowe, którego celem było poznanie opinii
uczniów szkół ponadpodstawowych w gminie Olsztynek na temat problemów związanych z
dojazdem do szkoły. Z ankiet wynika, że ponad połowa uczniów ma taki problem.
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Panem Januszem Wirchanowiczem, komendantem Komisariatu Policji w Olsztynku, z którym
rozmawialiśmy o stanie bezpieczeństwa w naszej gminie.
• Panem Stanisławem Pisarskim - komendantem Miejsko-Gminnego Związku OSP
w Olsztynku, który omówił temat ochrona przeciwpożarowa w gminie Olsztynek.
• Panią Katarzyna Waluk - dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Olsztynku, z którą
spotkaliśmy się dwukrotnie. Rozmawialiśmy o olsztyneckiej kulturze oraz jubileuszowych
Dniach Olsztynka 2019.
• Panią Emilią Nowicką – kierownikiem Domu Dziennego Pobytu w Olsztynku, z którą
rozmawialiśmy o działalności Dziennego Domu Pobytu.
• w tym roku spotkaliśmy się również z Panią Joanną Dziemidowicz. Rozmawialiśmy o
możliwości pozyskania środków zewnętrznych na projekty młodzieżowe z programu
Erasmus+, w ramach którego przewidziana jest współpraca młodzieży m.in. z Olsztynka,
Nidzicy, Lubawy oraz młodzieży z Włoch. Projekt został złożony czekamy obecnie na
rozstrzygnięcie.
W grudniu 2018 roku młodzieżowi radni uczestniczyli w projekcie pn. Akademia Młodego
Samorządowca. W ramach projektu odbył się wyjazd do Ośrodka Wypoczynkowego Perkoz.
W ramach projektu odbyła się integracja nastawiona na rozwój umiejętności liderskich. Ponadto
poznawaliśmy zasady funkcjonowania samorządu oraz m.in. takie narzędzie jak konsultacje
społeczne, fundusz sołecki, inicjatywę lokalną i uchwałodawczą.
Ośmiu młodzieżowych radnych wzięło również udział w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”. Był on poświęcony wyborom samorządowym, które
odbyły się w 2018 roku. 9 listopada 2017 roku odbył się szkolny etap. Konkurs organizowany był
przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze. W I edycji konkursu wzięło udział
ponad 4 600 uczniów z niemal 570 szkół z całego kraju.
W okresie sprawozdawczym Młodzieżowa Rada organizowała, współorganizowała lub wspierała
następujące inicjatywy:
• Olsztynek Extreme Jam – zwody na skateparku. W bieżącej kadencji zorganizowaliśmy
wspólnie z Miejskim Domem Kultury w Olsztynku trzy edycje zawodów, które odbywały się
w trzech kategoriach: hulajnoga, BMX i deska. W zawodach startuje zazwyczaj ok 20
zawodników.
• Młodzieżowy Festiwal Filmowy „Moja przestrzeń”, który współorganizujemy od 2013 roku z
Miejskim Domem Kultury w Olsztynku oraz Dyskusyjnym Klubem Filmowym działającym
przy Zespole Szkół w Olsztynku przy wsparciu gminy Olsztynek oraz Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Olsztynku. Każdego roku na Festiwal wpływa kilkadziesiąt filmów z
całej Polski. Najlepsze filmy są prezentowane podczas gali w Kinie Grunwald w Olsztynku.
W tym roku gala odbędzie się prawdopodobnie 21 listopada.
• Młodzieżowe Turnieje Koszykówki edycja zimowa i letnia.
• Nocki Grozy (seans horrorów) w Kinie Grunwald.
• Quiz samorządowy związany z naszą gminą oraz Quiz wiedzy o Unii Europejskiej.
• zainicjowaliśmy Strefę Kibica w Olsztynku, w związku z Mundialem w Rosji.
• akcję krwiodawstwa, którą nasza rada zainicjowała. Przy wsparciu olsztyneckiej Przychodni,
ekipa wyjazdowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
odwiedza Olsztynek systematycznie.
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Gminne Dni Rodziny - młodzieżowi radni prowadzą zazwyczaj warsztaty malowania na szkle,
w tyk roku przygotowaliśmy również quiz wiedzy o Unii Europejskiej, w związku z
wyborami do Parlamentu Europejskiego.
• projekt Sport - najlepszy sposób na nudę!, którego głównym celem było promowanie
aktywnego trybu życia oraz zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez
organizację zajęć sportowych w Świetlicy w Kunkach.
• Festyn osiedlowy Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald, osiedlowy przy ulicy Słonecznej oraz
festyny wiejskie w Nadrowie i Lipowie Kurkowskim - młodzieżowi radni prowadzili gry,
zabawy i warsztaty malowania na szkle.
• młodzieżowi radni angażowali się w Finały WOŚP,
• wspólnie ze Strażą Miejską w Olsztynku zorganizowaliśmy pomoc pogorzelcom, w związku z
pożarem budynku wielorodzinnego w Wigwałdzie, do którego doszło w lutym. Zbieraliśmy
odzież, przedmioty użytku codziennego i gospodarstwa domowego (pościel, ręczniki, koce,
itp.) oraz środki czystości, a także materiały budowlane w celu dostosowania tymczasowego
miejsca zamieszkania.
• kolejną akcją podjętą wspólnie ze Strażą Miejską w Olsztynku była inicjatywa zapewnienia
odpowiedniego schronienie dla czworonogów zimą. W tym celu rozdysponowaliśmy kilka
wolnych bud dla psów.
Kampanie społeczne m.in.:
• „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”, zachęcając mieszkańców do niepalenia śmieci w piecach
domowych,
• akcję wolontarystyczną w projekcie "Olsztynek - gmina bez przemocy" Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Olsztynku,
• Profrekwencyjne zachęcające do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz
Sejmu i Senatu RP,
Akcje charytatywne m. in.:
• „Wózek dla Leszka” - zbiórkę funduszy na zakup wózka inwalidzkiego z napędem
elektrycznym dla Pana Leszka Kominka. Na początku czerwca 2017 roku wózek został
zakupiony. Jego koszt wyniósł blisko 11 tys. złotych. W ramach zebranych środków udało się
zakupić dodatkowe wyposażenie, a także poprawić podjazd do domu Pana Leszka.
• Mikołajkową Akcję Charytatywną, podczas której zbieraliśmy środki na leczenie Ksawerego.
Zorganizowaliśmy świąteczne warsztaty, pokazy, konkursy i występy artystyczne.
Zwieńczeniem zbiórki była akcja podczas Olsztyneckiego Jarmarku Wigilijnego. W akcję
włączyły się lokalne instytucje. Wspólnymi siłami zebraliśmy łącznie 17 190,23 złotych.
• koncert charytatywny na rzecz Marty Dziewiur, który odbył się 28 wrześnie w sali Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku. Nasi radni odpowiadali za
przygotowanie loterii fantów.
W omawianym okresie delegacje młodzieżowej rady uczestniczyły w:
• odznaczeniu Pana Zygmunta Jatczaka, mieszkańca Olsztynka, Legią Honorową - najwyższym
wyróżnieniem, nadawanym przez państwo francuskie. Przyznawanym za wybitne zasługi
wojskowe,
• uroczystościach związanych z rocznicami wybuchu II Wojny Światowej, które odbywają się
na Cmentarzu Ofiar Faszyzmu w Sudwie.
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obchodach Narodowego Święta Niepodległości, podczas których delegacja naszej Rady
składa kwiaty pod pomnikiem Orła Białego.
w styczniu br. oddaliśmy również hołd tragicznie zmarłemu prezydentowi Gdańska Pawłowi
Adamowiczowi.
obchodach jubileuszu 25-lecia DDP- Klub Seniora Olsztynek oraz 20-lecia Zespołu Swojska
Nutka, podczas której pomagaliśmy organizacyjnie,
Konferencji pt. Przyszłość partycypacji obywatelskiej młodych, która odbyła się w Iławie.
Celem
wydarzenia
było
zwiększenie
znaczącej,
prawdziwej,
podmiotowej
i adekwatnej partycypacji obywatelskiej młodych w życiu publicznym.
II Kongresie Rad Młodzieżowych Województwa Podlaskiego, który odbył się w Urzędzie
Marszałkowskim w Białymstoku. Na zaproszenie organizatorów dzieliliśmy się
doświadczeniami z Olsztynka.
III konferencji Młodzieżowych Rad w Sejmie RP Młodzi 2.0 - Młodzieżowe Rady na stulecie
Niepodległości, która odbyła się w Warszawie.
Europejskim Kongresie Rad Młodzieżowych, który odbył się w Słupsku. Celem Kongresu
było zwiększenie wiedzy o instytucjach Unii Europejskiej oraz wsparcie działań
profrekwencyjnych w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego,
Europolis, jednym z największych w Polsce cyklicznych spotkań na temat rozwoju miast,
którego inicjatorami w 2013 roku byli Fundacja Schumana i m.st. Warszawa. Tematem
tegorocznej edycji Europolis były miasta dla młodych. Konferencja odbyła się w Warszawie.

W trakcie siódmej kadencji młodzieżowi radni powołali zespół problemowy ds. zmiany statutu
Młodzieżowej Rady. Projekt nowego statutu został opracowany i przedstawiony Radzie Miejskiej w
Olsztynku, która uchwaliła go z drobnymi zmianami w miesiącu wrześniu 2019 roku.
W trakcje kadencji młodzieżowi radni uczestniczyli również w lokalnych uroczystościach i
wydarzeniach, działali aktywnie w szkołach oraz angażowali się społecznie współpracując z
lokalnymi i regionalnymi instytucjami.
Większość działań młodzieżowa rada podejmowała wspólnie z innymi instytucjami,
w tym m.in.: Miejskim Domem Kultury, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Dyskusyjnym
Klubem Filmowym, SEN Stowarzyszeniem Edukacji Nieformalnej, Miejską Biblioteką Publiczną,
Gminnym Centrum Zdrowia, Warsztatami Terapii Zajęciowej, olsztyneckimi szkołami oraz
organizacjami regionalnymi i krajowymi.
Każdego roku przewodniczący Młodzieżowej Rady przedstawia sprawozdanie z działalności
Młodzieżowej Rady radnym Rady Miejskiej w Olsztynku.
Warto zwrócić uwagę, że w tej kadencji Młodzieżowa Rada otrzymała podziękowania za
dotychczasową działalność od Pani Anny Zalewskiej, Minister Edukacji Narodowej.
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