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                                    Turawa, dnia  21.10.2014 roku 
 
 
 

„10 - lecie działalności Młodzieżowej Rady Gminy Turawa” 
 
 

W bieżącym roku mija dziesięć lat działalności Młodzieżowej Rady Gminy Turawa - 

organizacji, która od początku istnienia w ścisłej współpracy z Gminą Turawa realizuje 

szereg projektów kierowanych do mieszkańców gminy, w szczególności do młodzieży. 

Działalność skupiona na aktywizacji młodych mieszkańców do udziału w życiu 

społecznym, integracja społeczna całej okolicy, prezentowanie potrzeb młodzieży 

władzom gminy oraz tworzenie oferty wydarzeń kulturalnych i sportowych to główne 

obszary działalności. Dzięki współpracy z władzami gminy, sołtysami, lokalnymi 

organizacjami i innymi osobami w ostatnich latach udało się nam zaproponować 

mieszkańcom naszej gminy kilka ciekawych inicjatyw, m. in.: Objazdowy Turniej Tenisa 

Stołowego – „Ping Pong w Turawie”, projekcje filmów - „Kino pod gwiazdami”, warsztaty 

kulinarne, warsztaty komputerowe, Rajd Rowerowy – „Ani autem, ani na skuterze nie 

jest tak fajnie jak na rowerze”, konkurs fotograficzny „Fotka zza płotka”, wakacyjne 

turnieje piłki nożnej, turnieje siatkówki plażowej, majówka w Domu Dziecka, Otwarty 

Konkurs Piosenki „Nas Łączy Muzyka”.  W dotychczasowej działalności mieliśmy również 

okazję wspierać modernizację boiska do siatkówki w Kotorzu Wielkim i Kotorzu Małym, 

aktywnie uczestniczymy też w życiu społecznym (zbiórka zabawek i przyborów szkolnych 

dla przedszkoli poszkodowanych przez powódź w 2010 roku, monitowanie w sprawie 

poprawy bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkół, udział w tworzeniu strategii rozwoju 

gminy). Podejmowane działania na stałe wpisały się w gminną ofertę wzbogacając życie 

kulturalno – społeczne, co nas cieszy.     

W ciągu dziesięciu lat Młodzieżowa Rada Gminy Turawa pracowała w pięciu 

kadencjach, w Radzie pracowało społecznie dotychczas 49 radnych reprezentujących 

poszczególne miejscowości gminy Turawa. Z okazji jubileuszu zapraszamy radnych MRGT 

na Galę Jubileuszową 7 listopada do Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowcu - 

wszystkich zainteresowanych naszą działalnością zapraszamy zaś na specjalny występ 

artystyczny z okazji 10 – lecia MRGT organizowany podczas IX Otwartego Konkursu 

Piosenki „Nas Łączy Muzyka” 13 grudnia do Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrach. 

 

 

 

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY TURAWA 
46-045 TURAWA,     ul. Opolska 39c 

telefon: 077 / 421-20-12,  
fax: 077 / 421-20-73, e-mail: mrg.turawa@op.pl 

www.turawa.pl 



2 
 

 

 

Przy okazji podsumowania dziesięciu lat działalności chcielibyśmy serdecznie 

podziękować wszystkim, tym, którzy wsparli powstanie Młodzieżowej Rady Gminy Turawa 

w 2004 roku i tym, którzy przez ostatnie lata pomagali nam w jej sprawnym 

funkcjonowaniu. Dziękujemy za zaufanie władzom Gminy Turawa i Radzie Gminy Turawa, 

za pomoc merytoryczną pracownikom Urzędu Gminy w Turawie, za efektywną 

współpracę sołtysom, przedstawicielom klubów sportowych, straży pożarnych,  Zarządowi 

Gminnemu TSKN i kołom DFK oraz innym organizacjom i osobom, z którymi mogliśmy 

współpracować.  

Czego możemy sobie życzyć na kolejne lata? – oczywiście dalszej dobrej 

współpracy z władzami gminy oraz współorganizatorami, a także aktywności młodych 

mieszkańców gminy, jako inicjatorów projektów, które w ramach Młodzieżowej Rady 

Gminy Turawa mogą realizować z pożytkiem dla swojego środowiska, jak też dla reszty 

mieszkańców.  

 

 

Z poważaniem 

          
  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Przewodnicząca 
Młodzieżowej Rady Gminy  
Turawa 
Wioletta Dorn 

Przewodniczący 
Młodzieżowej Rady Gminy  
Turawa  
IV kadencji 2010 – 2012 
Patryk Wieczorek 
 

Przewodniczący 
Młodzieżowej Rady Gminy  
Turawa  
I – III kadencji 2004 – 2010 
Sebastian Klotka 
 
 


