
Inicjatorem oraz głównym pomysłodawcą   utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce był 

Wójt Gminy Józef Zuwała  widząc potrzebę zwiększenia zainteresowania i zaangażowania 

młodych ludzi sprawami publicznymi na poziomie lokalnym.  Gmina Bejsce  przystąpiła do 

projektu „Partycypacja – dyskutujemy, decydujemy, działamy” dotyczącego udziału 

obywateli w podejmowaniu ważnych decyzji dla Gminy. Jednym z założeń projektu było 

utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.  

17 grudnia 2013r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach miało miejsce spotkanie 

inicjatywnej grupy kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce. W spotkaniu 

uczestniczyli goście specjalni- Pani Agata Cieślik i Magdalena Sałek ze Stowarzyszenia 

„Bałt" z Bałtowa - partnera gminy Bejsce przy realizacji projektu „P-DDD". Młodzież 

zapoznała się z głównymi założeniami projektu „Partycypacja-dyskutujemy, decydujemy, 

działamy" i projektem statutu Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce. W części warsztatowej 

spotkania młodzież przygotowała projekt dokumentu, określający ich potrzeby oraz działania 

jakie chcieliby realizować za pośrednictwem Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce. 

Wypracowany dokument został podpisany przez wszystkich uczestników spotkania                            

i przedstawiony Radzie Gminy Bejsce. Oprócz obowiązków znalazł się również czas na 

integrację, przy poczęstunku uczestnicy i opiekunowie projektu mieli okazję bliżej się 

poznać i poćwiczyć swoje umysły podczas licznych zabaw integracyjnych. 

Jeszcze przed wyborami do Młodzieżowej Rady młodzi ludzie wykazali się dużą 

aktywnością.  W dniu 19.01.2014r. świetlicy  wiejskiej w Bejscach obchodzono Dzień 

Babci i Dziadka. Kandydaci do Młodzieżowej Rady pomogli przygotować  przyjęcie dla 

blisko 70 - babć i dziadków, a podczas uroczystości pełnili rolę kelnerów.  

24 i 26 stycznia 2014 roku odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy. Lokale 

wyborcze zorganizowano w Publicznym Gimnazjum w Czyżowicach oraz Gminnym 

Ośrodku Kultury w Bejscach. Młodzieżową Radę Gminy pierwszej kadencji tworzyło 17 osób 

w wieku od 13 do 21 lat. Mandaty Radnych I kadencji zdobyli:  

Natalia Maj, Jakub Szuba i Szymon Uchto z Bejsc, 

Michał Minior i Piotr Strzelecki z Królewic,  

Daria Sagan i Norbert Sekunda z Kaczkowic, 

Mateusz Walczak ze Zbeltowic, 

Ewelina Stokłosa z Grodowic, 

Andrzej Rogala z Dobiesławic, 

Agnieszka Pietras z Sędziszowic,  

Karol Majka z Czyżowic,  

Klaudia Szczypiór z Piotrkowic,  

Grzegorz Tomczyk z Morawian,  



Żaneta Skowron z Kijan,  

Patryk Pietraszak z Uściszowic,  

Adrian Niedźwiedź z Morawianek. 

13 lutego 2014r. odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce Była to 

pierwsza w historii sesja, w której brały udział aż dwie Rady: Rada Gminy Bejsce                                   

i Młodzieżowa Rada Gminy Bejsce. „Dorosła Rada”  po podjęciu zaplanowanych w porządku 

obrad uchwał ustąpiła miejsca młodzieży. Młodzieżowi Radni otrzymali z rąk 

Przewodniczącej Komisji Wyborczej zaświadczenia potwierdzające wybór na radnego. 

Początkowo obrady prowadził najstarszy wiekiem Młodzieżowy Radny. Po uroczystym 

ślubowaniu w obecności Wójta Gminy Bejsce, Sekretarza Gminy Bejsce, Rady Gminy 

Bejsce , Sołtysów oraz gości z partnerskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy 

Bałtów „ Bałt", utworzona została komisja skrutacyjna, której zadaniem było wyłonienie 

władz Młodzieżowej Rady. Młodzieżowa Rada dokonała wyboru swojego 

przewodniczącego, zastępcy, sekretarza, a także przedstawicieli Komisji Rewizyjnej.  

W dniu 2.03.2014r. w Publicznym Gimnazjum w Czyżowicach najmłodsi mieszkańcy gminy 

Bejsce żegnali Karnawał. Bal karnawałowy dla dzieci zorganizowało Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce, przy wsparciu Młodzieżowej Rady Gminy . Młodzi radni 

wcielali się w rolę animatorów. Było wiele atrakcji: teatrzyk dla najmłodszych, konkursy 

dla dzieci i opiekunów, malowanie buziek, kolorowe zwierzątka z baloników, a zabawy 

taneczne dla dzieci prowadził Wodzirej. 

W marcu 2014r. Młodzieżowa Rada Gminy Bejsce zajęła 2 miejsce w konkursie na 

młodzieżową inicjatywę obywatelską w ramach projektu „Partycypacja - dyskutujemy, 

decydujemy, działamy. Młodzieżowa Rada  zgłosiła swój projekt pod nazwą: „Dziś taka 

era, że bez komputera ani rusz - zrobimy wszystko, by Dziadzio z Babcią nie bali się 

Windowsa już". Projekt zakładał przeprowadzenie bezpłatnych kursów komputerowych dla 

seniorów. Nagrodą za zajęcie 2 miejsca był wyjazd do Francji dla trzech przedstawicieli 

Rady oraz 3 tys. zł na realizację kursu dla seniorów.  

W dniach 5 - 13 kwietnia 2014r. 34-osobowa grupa przedstawicieli samorządów w tym 3 

osobowa delegacja Młodzieżowych Radnych z Bejsc, wzięła udział w wizycie studyjnej do 

Francji. Celem wizyty było poznanie dobrych praktyk z rozwijania demokracji 

partycypacyjnej w tym kraju, sposobów współpracy samorządu z lokalną społecznością, zasad 

funkcjonowania rad młodzieżowych. 

W kwietniu 2014r. odbyła się druga sesja Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce. Głównymi 

tematami posiedzenia były: dyskusja na temat Strategii Rozwoju Gminy Bejsce na 

lata 2014- 2020 oraz realizacja nagrodzonej wyjazdem do Francji - młodzieżowej inicjatywy. 

Podczas obrad Radnym rozdane zostały ankiety, w których mogli wyrazić swoje zdanie na 



temat zagrożeń i atutów Gminy, obszarów, które wymagają szczególnej interwencji władz 

gmin oraz ocenić funkcjonowanie np. obiektów rekreacyjno- sportowych oraz  Urzędu 

Gminy. 

Młodzieżowi Radni wzięli udział również w organizacji uroczystości „Dni Bejsc 2014", 

które odbyły się 01.06.14r. czyli w Dzień Dziecka. Na swoim stoisku promocyjnym 

tworzyli bajkowe makijaże dla dzieci.  

Oprócz aktywnych działań na terenie gminy, młodzież brała również udział w wyjazdach 

szkoleniowych. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy brali udział  w 3-dniowym 

szkoleniu w Toporzyskach.  Warsztaty były dla członków Młodzieżowej Rady Gminy okazją 

do wymiany doświadczeń, nabycia nowej wiedzy i umiejętności, dyskusji na temat 

społeczeństwa obywatelskiego i aktualnych problemów młodych ludzi. Grupa młodzieży 

przez trzy dni warsztatowe uczyła się m.in. prowadzenia  dyskusji oraz  sprawdzała swoje 

kompetencje w zakresie bycia liderem.  

22 czerwca 2014r. odbył się pierwszy Rajd Rowerowy w Gminie Bejsce, którego 

współorganizatorem była Młodzieżowa Rada Gminy Bejsce.  

Rajd miał charakter otwarty, w przejażdżce mógł wziąć udział każdy od juniora do seniora. 

Zwieńczeniem rajdu było wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku przygotowanym przez 

Młodzieżową Radę Gminy. 

Uczestnikom czerwcowego rajdu rowerowego tak przypadała do gustu ta forma relaksu, że            

15 sierpnia 2014r. postanowili zmierzyć się z dłuższą 15-to kilometrową trasą. Dużą atrakcją 

był również przejazd parady motocyklowej.  

Wybory do II kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce odbyły się w  dniach 13 i 15 lutego 

2015r. Młodzieżową Radę Gminy kadencji 2015/2016  tworzyło 16 osób, a mandaty radnych 

zdobyli: 

      Bartosz Brzeszcz - Bejsce 

 Wiktor Kuliś - Bejsce 

 Natalia Maj- Bejsce 

 Klaudia Waloch- Bejsce 

 Marta Kobierska - Królewice 

  Krystian Więcek - Piotrkowice 

   Patryk Pietrzyk - Brończyce 

   Sebastian Banaś - Morawiany 

  Adrian Czajka - Morawiany 

  Adrian Niedźwiedź - Morawianki 

  Mateusz Mandecki - Kaczkowice 

  Karol Majka - Czyżowice 



  Bartosz Hajdys - Prokocice 

  Albert Pudełko - Sędziszowice 

   Ewelina Gocyk - Stojanowice 

   Kinga Gocyk - Stojanowice 

W dniu 27 lutego 2015r. odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy II kadencji. Po 

uroczystym ślubowaniu i odebraniu zaświadczeń o wyborze na radnego młodzież wybrała ze 

swojego grona prezydium. Przewodniczącą  Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce została 

Natalia Maj z Bejsc, Wiceprzewodniczącą została Marta Kobierska z Królewic, Sekretarzem 

została Klaudia Waloch z Bejsc. 

Niedługo trzeba było czekać na młodzieżową inicjatywę Młodzieżowej Rady II kadencji.                      

W niedzielę 31  maja br. w Bejscach z okazji Dnia Dziecka odbył się Piknik Rodzinny,  który  

okazał się dobrym sposobem na spędzenie czasu wolnego. Podczas imprezy na dzieci czekały 

wielkie emocje, liczne atrakcje takie jak: trampolina, dmuchana zjeżdżalnia, konkursy                            

i zabawy z nagrodami, gry a także malowanie twarzy przez Młodzieżową  Rade Gminy 

Bejsce. 

Natalia Maj Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce razem   z koleżanką  z klasy 

Kamilą Kozioł brały udział w 21 sesji Sejmu Dzieci  i Młodzieży.  Natalia i Kamila znalazły 

się w gronie wybrańców.  W ławach na Wiejskiej zasiadło 460 młodych posłów. Na mównicy 

prezentowali swoje racje, przemyślenia. Było też  głosowania nad uchwałą  w sprawie miejsca 

ludzi młodych w przestrzeni publicznej.  

19 lipca 2015r. odbył się rajd rowerowy i parada motocykli pod nazwą Poznajemy Gminę 

Bejsce. Przed startem wszyscy uczestnicy zebrali się na placu targowym przed budynkiem 

Urzędu Gminy. 

Impreza miała charakter otwarty, więc na starcie rajdu stanęli zarówno dorośli jak i młodzież, 

dzieci i seniorzy. W rajdzie udział wzięli między innymi Pan Zbigniew Piątek – znakomity 

kolarz, mistrz Polski i olimpijczyk, obecnie wójt Gminy Piekoszów. Finałem spotkania było 

wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek na placu szkolnym w Bejscach, które zorganizowali 

Młodzieżowi Radni Gminy Bejsce.  

W dniu 29 sierpnia odbył się w Gminie Bejsce – już po raz drugi w tym roku – Rajd 

Rowerowy.  

Inicjatorem i współorganizatorem tego sportowego wydarzenia była Młodzieżowa Rada 

Gminy Bejsce. Każdy biorący udział w imprezie otrzymał pamiątkowy dyplom, a 

Młodzieżowa Rada Gminy postarała się o słodki poczęstunek. Wszyscy rowerzyści zaproszeni 

zostali na Dożynki Gminne odbywające się tego samego dnia.  

W dniu 21 grudnia 2015 roku w Publicznym Gimnazjum w Czyżowicach odbyło się 

posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy Bejsce. Przy wspólnym stole obrad zasiedli 



członkowie Młodzieżowej Rady, a także Wójt Gminy Bejsce Pan Józef Zuwała 

oraz  przedstawicielka „dorosłej”  Rady Gminy Bejsce Pani Sylwia Grudzień. Gośćmi 

specjalnymi  byli – Rzecznik Młodzieży przy Urzędzie Marszałkowskim Pani Barbara 

Zamożniewicz oraz Prezes Koła Łowieckiego „Szarak” z Koszyc Pan Stanisław Chadzak. 

Obradom oraz wystąpieniom zaproszonych gości przysłuchiwali się uczniowie i nauczyciele 

Gimnazjum w Czyżowicach. Spotkanie było podsumowaniem kończącej się już drugiej 

kadencji Młodzieżowej Rady Gminy, a także zachętą do kandydowania w kolejnych 

wyborach. 

W dniach 26 i 29 lutego  2016 roku odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Gminy 

Bejsce. Jest to już III kadencja. Młodzieżowych Radnych wybierano w Publicznym 

Gimnazjum  w Czyżowicach oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Bejscach. 

Mandaty radnych zdobyli: 

1. Kuliś Wiktor – Bejsce 

2. Piotrowska Natalia – Bejsce 

3. Waloch Klaudia – Bejsce   

4. Wójcik Filip – Czyżowice 

5. Bartos Maciej – Dobiesławice 

6. Graca Natalia – Dobiesławice 

7. Rogala Andrzej – Dobiesławice 

8. Rogala Tomasz – Dobiesławice 

9. Obora Mateusz – Kaczkowice 

10. Hajdys Bartosz – Prokocice 

11. Pudełko Albert – Sędziszowice 

12. Kurek Małgorzata – Stojanowice 

13. Pogoda Łukasz – Uściszowice 

 

W dniu 21 marca 2016r. w Publicznym Gimnazjum w Czyżowicach odbyła się pierwsza sesja 

MRG III kadencji. W sesji udział wzięli Wójt Gminy Bejsce Józef Zuwała, Komendant 

Powiatowy Policji w Kazimierzy Wielkiej Jakub Kosiń, st. sierż. Monika Cichy oraz dyrektor 

Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach Piotr Obrempalski. Obrady prowadził najstarszy 

wiekiem radny Łukasz Pogoda. Podczas uroczystego spotkania nowo wybrani młodzieżowi 

radni otrzymali z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze 

na radnego, a następnie złożyli ślubowanie. Wójt Gminy Bejsce gratulował Młodzieżowym 

Radnym oraz wyraził wdzięczność za ich zainteresowanie i zaangażowanie w sprawy 

publiczne. Po oficjalnej części spotkania głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w 

Kazimierzy Wielkiej Pan Jakub Kosiń. W słowach skierowanych do nowo wybranych 



radnych wyraził uznanie dla instytucji Młodzieżowej Rady Gminy. Podkreślił jak wielką rolę 

odgrywa działanie dla innych i interesowanie się tym, co dzieje się w otoczeniu. Mówił 

również, że wszystkie obecne zachowania i działania młodzieży będą skutkować w życiu 

dorosłym. Spotkanie zakończyły życzenia składane wzajemnie z okazji zbliżających się świąt 

Wielkanocnych.  

*** 

 

Najważniejszym celem istnienia Młodzieżowej Rady Gminy jest zwiększenie zainteresowania 

i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi. Działanie Młodzieżowej Rady Gminy 

jest sygnałem dla całej społeczności lokalnej, że wychowanie młodych, zaangażowanych 

obywateli jest ważnym elementem odpowiedzialności za przyszłość małej ojczyzny. 

Dzięki działaniu Młodzieżowa Rada Gminy chłopcy i dziewczęta rozwijają kluczowe 

umiejętności obywatelskie oraz zyskują przekonanie, że lokalne sprawy publiczne są ważne i 

godne ich uwagi. Dobrze działająca Młodzieżowa Rada Gminy tworzy zatem podwaliny dla 

aktywnego obywatelstwa w gminie. 

 

 

 

 

 

 


