Obrady Młodzieżowego Sejmiku Województwa
Podlaskiego
- Przed nami ostatnie miesiące pracy tej kadencji Sejmiku i
jednocześnie wiele wyzwań – zapowiedział Kamil Ziajko, nowy
Przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa
Podlaskiego, podczas drugiego w tym roku posiedzeniu
organizacji.
Obrady odbyły się w piątek, 1 marca w siedzibie urzędu
marszałkowskiego w Białymstoku. Wzięło w nich udział szesnastu
radnych.
W imieniu marszałka Artura Kosickiego radnych przywitał Filip
Sokołowski, pracownik Gabinetu Marszałka.
– Jeśli chcecie działać skutecznie, załóżcie, że nie ma rzeczy
niemożliwych. A jeśli natrafi się na mur, to trzeba konsekwentnie z
tym murem walczyć. – mówił.
W piątkowym posiedzeniu wzięła również udział Katarzyna
Ancipiuk, nowa koordynator Młodzieżowego Sejmiku z ramienia
samorządu województwa podlaskiego.
– Inicjatywy, które podejmujecie mają wielką wartość i cieszę się, że
będę mogła Was wspierać – mówiła.
W ramach posiedzenia młodzieżowy sejmik uzupełnił skład komisji
rewizyjno-motywacyjnej, przyjął zmiany w statucie, dokonał
prezentacji swoich dotychczasowych osiągnięć.
Wśród tych ostatnich warto wymienić takie przedsięwzięcia jak
konkurs fotograficzny „Kotylion dla Niepodległej”, warsztaty z
wystąpień publicznych, czy „Droga Mierzona Sukcesem”, projekt w
ramach którego młodzież mogła spotkać się z ludźmi uważanymi za
takich, którzy odnieśli sukces.
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Sejmik zorganizował też Ogólnopolski Kongres Rad i Sejmików
Młodzieży, który miał miejsce w styczniu br. w Białymstoku.
Przedstawiciele MSWP brali udział w wielu ogólnopolskich
kongresach tego typu organizacji, uroczystościach wojewódzkich,
takich jak setna rocznica odzyskania niepodległości.
Następnie radni zajęli się przyjętymi do realizacji działaniami. Przed
młodzieżowym sejmikiem mnóstwo pracy – w planach jest m.in.
zbiórka zabawek na rzecz świetlic wiejskich, promocja Sejmiku
wśród młodzieży szkolnej, organizacja akcji „Nie kupuj, adoptuj”
zachęcającej do weekendowych spacerów z psami ze schronisk.
Podlaski sejmik młodzieżowy tworzą osoby w wieku 16-21 lat,
mieszkańcy i uczniowie podlaskich miejscowości – m.in.
Białegostoku, Wysokiego Mazowieckiego czy Augustowa. Różnią
się zainteresowaniami i pasjami, ale przyświeca im wspólna idea
zamykająca się w haśle: „Napędza nas aktywne działanie”.
Obecna II kadencja młodzieżowego sejmiku kończy się w czerwcu
br.
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