Młodzieżowa Rada Miasta w Choroszczy

Burmistrz Choroszczy pan Robert
Wardziński w kwietniu bieżącego roku
podjął

decyzję

o

powołaniu

pierwszej

Młodzieżowej Rady Miasta, która miałaby
powstać na wzór Rady Miasta Choroszcz –
podobnie jak istniejąca od niedawna Rada
Seniorów.
22 maja Urząd Gminny po konsultacjach z młodzieżą w Zespole Szkół
w Choroszczy podał do publicznej wiadomości informację o terminie wyborów
i kalendarzu wyborczym w naszym mieście.
Zostały powołane 3 Okręgi Wyborcze na terenie miasta i gminy Choroszcz:
Choroszcz, Kruszewo i Złotoria.
Do 6 czerwca uczniowie szkół z terenu gminy Choroszcz, którzy ukończyli 12
rok życia, mogli zgłaszać swoje kandydatury do lokalnych Komisji Wyborczych
powołanych przez dyrektorów placówek oświatowych z naszego terenu.
Okręg Wyborczy nr 1 Zespołu Szkół w Choroszczy otrzymał 11 mandatów do
obsadzenia w mającej liczyć piętnaście osób Radzie. Zgłosiło się 15 kandydatów,
jednak
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(z
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w szranki stanęło czternaście osób.
Kampania

trwała

kilka

dni,

a kandydaci prezentowali się szerokiej
opinii publicznej w sposób nie mniej
intrygujący

niż
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z
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Obietnicom i zapewnieniom o swojej
aktywnej pracy na rzecz mieszkańców
naszego

miasta

nie

było

końca.

osobistych)

jednego

z

kandydatów,

Publiczne wystąpienia na „wiecu wyborczym”, wznoszone hasła i rozmowy
prowadzone w kuluarach przejdą do historii jako jedne z ciekawszych doświadczeń
tego roku szkolnego.
Sztaby wyborcze prześcigały się w zbieraniu głosów poparcia dla swoich
kandydatów, a plakaty i ulotki epatowały obietnicami wyborczymi.
14 czerwca 2017r. przeprowadzono w Zespole Szkół
w Choroszczy (Okręg nr 1) pierwsze historyczne wybory do
Młodzieżowej Rady Miasta. Każdy uczeń z Zespołu Szkół
w Choroszczy, który jest mieszkańcem gminy Choroszcz
mógł

oddać

swój

głos

na

wybranych

przez

siebie

kandydatów. Nawet najmłodsi uczniowie z klas 1-3 SP
bardzo skrupulatnie i z oddaniem głosowali na swoich
wybrańców.
19 czerwca 2017r. Urząd Miasta i Gminy Choroszcz ogłosił
ostateczne wyniki wyborów z 3 okręgów wyborczych. Oto
one:
Okręg wyborczy Nr 1 w Zespole Szkół w Choroszczy,
obejmujący 11 mandatów

1. Aneszko Paulina
2. Auchimik Gabriel
3. Cylwik Weronika
4. Dębowska Karolina
5. Krysztopik Gabriela
6. Nierodzik Przemysław
7. Ramotowska Amelia
8. Rusek Agata Irena
9. Sołowiej Julia
10. Waszczuk Karolina
11. Wrona Anna Maria
Okręg wyborczy Nr 2 w Szkole Podstawowej w Kruszewie,
obejmujący 2 mandaty

1. Cieśluk Justyna
2. Kosakowski Michał

Okręg wyborczy Nr 3 w Szkole Podstawowej w Złotorii,
obejmujący 2 mandaty

1. Miastkowski Piotr
2. Rojecki Maciej
Skład osobowy Młodzieżowej Rady Miasta w Choroszczy został oficjalnie
zatwierdzony i powołany przez Radę Miejską w Choroszczy na XXVII Sesji w dniu
22 czerwca 2017r.
Radość i duma zagościła na twarzach nowo powołanych Radnych i ich opiekunów.
Wszystkim Kandydatom gratulujemy pomysłowości i przede wszystkim życzymy
odwagi w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji dotyczących naszej Małej
Ojczyzny – Miasta i Gminy Choroszcz.

Opiekunowie z ZS w Choroszczy
Tomasz Perkowski
Ewa Zalewska

