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Jak Młodzieżowa Rada Gminy namówiła mieszkańców do wspólnego działania? 

- Czasu zbyt wiele nie było, bo gmina miała 

już plany na zagospodarowanie brzegów 

jeziora. Uznaliśmy, że fajnie by 

uwzględniały one i nasze marzenia – 

wspomina Jagoda Szczepanik, 

przewodnicząca Młodzieżowej Rady  Gminy 

w Płużnicy (Kujawsko-Pomorskie). – 

Skończyło się na tym, że w 2012 roku nasza 

gmina otrzymała nagrodę Super Samorząd 

w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór za 

wypracowanie wspólnej, społecznej 

koncepcji zagospodarowania plaży w 

Ostrowie.  

Członkom Rady zależało na tym, aby plaża została zrewitalizowana nie tylko zgodnie z ich 

potrzebami, ale również uwzględniając opinie innych grup mieszkańców. To właśnie dlatego 

pierwszym działaniem Rady było wywieszenie w sklepach, w urzędach i szkołach plakatów 

ze zdjęciami plaży. Na plakacie każdy mógł napisać o tym, jak według niego/niej powinna 

wyglądać plaża. 

- Myślę, że bardzo dużo dobrego zrobiła młodzieżowa Rada zmieniając narzędzie, za 

pomocą którego prowadzi się konsultacje społeczne. Zamiast pisać, że zaprasza na 

konsultacje społeczne, pytała wprost „Jak powinna wyglądać nasza plaża?. Tak znacznie 

łatwiej trafić do każdego z mieszkańców – zauważa Dorota Michalska z Fundacji Pracownia 

Zrównoważonego Rozwoju, która pomagała Radzie w imieniu organizatorów akcji Masz 

Głos, Masz Wybór.  

 Po konsultacja przyszedł czas na sprzątanie plaży. Przy okazji obserwowano, kto 

najczęściej odwiedza tę okolicę. Okazało się, że młodzież oraz wędkarze. Dopiero podczas 

sondażu przeprowadzonego w trakcie gminnego pikniku rodzinnego okazało się, że nad 

jezioro chętnie chodziłyby również matki z dziećmi i seniorzy – pod warunkiem jednak, że 

Przedstawicielki Młodzieżowej Rady Gminy Płużnica 

(od lewej): Natalia Groth, Jagoda Szczepanik, Nina 

Kozłowska. Z przodu opiekunka Rady Jolanta 

Osińska. 
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stworzono by tam dogodne dla nich warunki. Następnie podczas dwóch otwartych spotkań 

ustalono, co jest potrzebne przedstawicielom wszystkich tych grup, aby mogli przyjemnie 

spędzać czas na plaży. Kiedy koncepcja została wypracowana, młodzież naniosła ją na 

mapę i przekazała władzom gminy.  

 W 2014 roku gmina zrealizuje 

wypracowaną wspólnie koncepcję, m.in.: 

plaża zostanie poszerzona, pojawi się na niej 

boisko do siatkówki i ławki, a w pobliżu 

wyznaczone zostaną miejsca parkingowe. - 

Na początku ludzie patrzyli na to z boku i 

wątpili że nam się uda, twierdzili, że jesteśmy 

za młodzi na takie sprawy. Podejrzewali, że to 

my będziemy chcieli o wszystkim zdecydować. Najtrudniej było zacząć współpracować z 

radnymi. Baliśmy się, że będą nas traktować tylko jak taki dodatek, ale teraz już wyrobiliśmy 

sobie pozycję – mówią przedstawicielki Rady.  

 W tym roku młodzieżowa Rada zajęła się informowaniem mieszkańców o 

możliwościach jakie daje im fundusz sołecki (pieniądze z budżetu gminy, o których 

przeznaczeniu mogą zdecydować tylko mieszkańcy danych sołectw). Najpierw zorganizowali 

spotkanie dla młodzieży, podczas którego rozmawiano o tym, na co młodzież wydałaby 

środki z funduszu (m.in. na remont przystanków, wyrównanie boisk, stworzenie miejsc gdzie 

młodzież mogłaby spędzać wolny czas). Na spotkanie przyszła aż 1/3 uczniów miejscowej 

szkoły. Następnie w urzędzie gminy przedstawicielki Rady zebrały opinie dorosłych 

mieszkańców. Mieszkańcy mogli zgłaszać swoje pomysły również wrzucając spisane 

propozycje do urn rozstawionych w sklepach. Specjalne formularze wraz z informacjami o 

funduszu sołecki, gmina dostarczyła do każdego domu dzięki pomocy lokalnej gazety – 

Informatora  Płużnickiego.  

Kolejnym krokiem było spotkanie z sołtysami wszystkich 19 sołectw.  - Podczas tego 

spotkania wyjaśniliśmy, że nie chcemy ingerować w to jak będą wydane pieniądze, tylko 

pomóc zebrać opinie mieszkańców, zaktywizować ich – opowiada Jolanta Osińska, 

opiekunka młodzieżowej Rady. Młodzież namówiła sołtysów, aby każdy w swoim sołectwie, 

jeszcze w lipcu zorganizował spotkanie, podczas którego opowiedzą mieszkańcom o 

funduszu i omówią zebrane przez młodzież propozycje wydatkowania. We wrześniu podczas 

Jezioro w Ostrowie. To tutaj powstanie 

zaprojektowana przez mieszkańców gminy plaża. 
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zebrań wiejskich, na których mieszkańcy decydowali o przeznaczeniu funduszu sołeckiego 

młodzieżowi radni i radne przedstawiali pomysły i potrzeby młodych mieszkańców gminy. W 

efekcie wszystkich działań Rady w każdym z sołectw wydzielono środki na realizację potrzeb 

młodzieży.  

 Co jest najfajniejsze w działaniu w młodzieżowej Radzie?  - To, że nareszcie można 

coś zmienić! Wcześniej to się tylko tak pomrukiwało, że coś jest nie tak, nie wiadomo było, 

do kogo iść z problemem. A teraz możemy coś zdziałać wspólnie, wszyscy biorą nasze 

pomysły pod uwagę – podsumowują Jagoda, Natalia i Nina.   

 


