
VIII Kadencja Młodzieżowej Rady Miasta 
Piotrków Trybunalski rozpoczęta 

 
W skład Młodzieżowej Rady weszło 30 uczniów ze szkół gimnazjalnych oraz 
ponadgimnazjalnych  znajdujących się w naszym mieście. Z naszej szkoły 
zakwalifikowały się trzy osoby : 

-  Adrian Dobrowolski  

- Ania Kowalewska 

- Norbert Trelka  

Już przed oficjalnym ślubowaniem w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
młodzi radni rozpoczęli swoją działalność. Pierwszym krokiem było nawiązanie 
kontaktu. Pomimo tego, że radni uczą się w różnych szkołach na terenie całego 
miasta, udało im się stworzyć zorganizowaną grupę, problemem  nie była też 
różnica wieku - która w okresie gimnazjum oraz szkoły średniej jest bardzo 
odczuwalna ( radni mają od 16-21 lat).  

Podczas pierwszej oficjalnej sesji przyszli radni złożyli uroczyste ślubowanie. 
Wybrano także prezydium : Przewodniczącego, dwóch zastępców oraz 
sekretarza. Oprócz przeprowadzenia procedury wprowadzenia na pierwszej 
sesji, radni rozpoczęli planowanie swoich pierwszych kroków. Niecałe cztery 
tygodnie po zebraniu w naszym mieście zorganizowano XVII Międzynarodowy 
Festiwal Sztuki Performance. Opiera się on na współpracy wolontariuszy 
 z artystami. Kilkoro radnych wzięło udział w tym festiwalu. W naszym mieście 
istnieje budżet obywatelski- jako rada chcemy stworzyć praktyczny, przydatny 
projekt, który poza wsparciem Piotrkowa ma także stać się atrakcją turystyczną. 
W planach jest również przeprowadzenie ankiety wśród obywateli miasta, 
dzięki temu radni uzyskają wiele ciekawych i przydatnych informacji o tym jak 
obywatel wyobraża sobie rozwój Piotrkowa Trybunalskiego i czego oczekuje od 
młodych działaczy. Rada chce także wspomóc rozwój kultury fizycznej, na start 
zorganizowano Otwarte Mistrzostwa Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
 i Powiatu w Piłce Siatkowej, w których udział wziąć mogą osoby powyżej 14 
roku życia.  

,,  Sądzę, że to co zrobiliśmy do tej pory oraz to co mamy w planach do 
wykonania przed zakończeniem roku szkolnego to dobre rozpoczęcie naszej 
działalności oraz sposób na pokazanie ludziom, że Młodzieżowa Rada może 
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naprawdę coś zmienić. Niestety, w Internecie pojawiły się już komentarze pod 
pierwszym artykułem, które przedstawiają niedowierzanie w sens istnienia 
naszej grupy. Na szczęście takie wypowiedzi  nas nie zniechęcają, dają  nam 
motywacji do planowania oraz działania ‘’ – mówi członek  Młodzieżowej Rady 
Miasta Norbert Trelka, uczeń ZSPiPO-W nr 3 w Piotrkowie.   

 

 


