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Młodzieżowa Grupa Działania w Sztumie  

w kwietniu b.r. przystąpiła do 

ogólnopolskiej akcji "Masz Głos, Masz 

Wybór" w ramach niej realizowaliśmy 

zadanie "dostępni samorządowcy". Właśnie 

kończymy realizacje zadania. i chcemy 

podsumować naszą działalność w ramach 

projektu. Koordynatorem akcji z ramienia 

MGD był Krystian Zdziennicki. Z kolei 

opiekunem merytorycznym była p. Iwona 

Ciećwierz ze Stowarzyszenia Szkoła 

Liderów. Szczegóły w środku biuletynu 

oraz na stronach: 

www.mgdsztum.blogspot.com  

oraz www.maszglos.pl 

 

 

 

II Targi „Czas na młodzież” 

Młodzieżowa Grupa Działania w Sztumie 

wspólnie z Młodzieżową Radą Gminy 

Sztum oraz Młodzieżową Radą Powiatu 

Sztumskiego wystawiła stoisko na targach 

„Czas na młodzież” w Gdańsku(26.11.13r.). 

Promowaliśmy nasz region oraz 

młodzieżowe organizacje działające w 

Sztumie. 
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Jesteśmy Stowarzyszeniem 

Członkowie Młodzieżowej Grupy 

Działania w Sztumie na zebraniu  

26 października podjęli uchwałę  

o powołaniu do życia stowarzyszenia 

zwykłego pod nazwą "Młodzieżowa 

Grupa Działania". Następnie wybrali 

reprezentanta stowarzyszenia, którym 

został Krystian Zdziennicki oraz przyjęli 

regulamin stowarzyszenia. Był to 

początek procedury, gdyż wszystkie 

sprawy formalne trzeba było jeszcze 

uregulować w Starostwie Powiatowym. 

4 listopada 2013 roku Krystian 

Zdziennicki wraz z Joanną Dulską  

i Arturem Kowalczykiem złożyli na 

ręce Starosty Sztumskiego p. Wojciecha 

Cymerysa oficjalne pismo wraz  

z załącznikami z prośbą o wpisanie 

MGD na listę stowarzyszeń zwykłych 

Wydziału Edukacji, Kultury, Ochrony 

Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa 

Powiatowego w Sztumie. Po rozpozna-

niu sprawy decyzją Starosty 

Sztumskiego z 7 listopada 2013 r. został 

nasz wniosek pozytywnie rozpatrzony. 

 

 

 

 

 

 

(Rejestracja Stowarzyszenia  

w Starostwie Powiatowym w Sztumie) 
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Spotkanie z Senatorem RP 

Leszkiem Czarnobajem 
W ramach zadania dostępni samorzą-

dowcy zaprosiliśmy na spotkanie otwarte 

Senatora RP p. Leszka Czarnobaja. 

Warto podkreślić, że w latach 1990-2011 

Senator był samorządowcem. Podczas 

spotkania troszkę opowiedział o pracy  

na rzecz samorządu oraz o dotychczas-

wej działalności w Senacie RP. Po 

prelekcji uczestnicy mogli zadawać 

pytania. Spotkanie to z pewnością należy 

uznać za udane. 

 

O samorządzie terytorialnym z 

Senatorem RP Leszkiem 

Czarnobajem rozmawia Krystian 

Zdziennicki: 

Krystian Zdziennicki: Czy mógłby Pan 

Senator przybliżyć nam swoją karierę 

samorządową. 

Leszek Czarnobaj: Pracę w samo-

rządzie rozpocząłem tuż po reformie 

samorządowej z marca 1990 r. Powstała 

wówczas Rada Miasta w Kwidzynie i po-

wierzyła mi funkcję wiceburmistrza, 

którą sprawowałem do 1997 roku. 

Następnie do roku 1999 byłem 

burmistrzem Kwidzyna, a z chwilą 

powstania samorządów powiatowych 

wybrano mnie na stanowisko starosty 

kwidzyńskiego, które dane mi było 

obejmować przez dwie kadencje, do 

2006 roku. Sukces w wyborach do 

Sejmiku Województwa Pomorskiego  

i propozycja objęcia stanowiska 

wicemarszałka województwa skłoniły 

mnie do podjęcia kolejnego samorzą-

dowego wyzwania i przeniosłem się do 

Gdańska. Jako wicemarszałek pomorski 

 

K.Z. Czy pomorscy samorządowcy są 

„dostępni” dla swoich wyborców oraz 

jak powinien się samorządowiec 

kontaktować z wyborcą?  
 

L. Cz.: Będąc burmistrzem, starostą, czy 
wreszcie wicemarszałkiem utrzymywałem  
możliwie najszerszy kontakt z wyborcami, 

nie uchylając się od spotkań, na które  

byłem zapraszany a także inicjując różne 

własne formy komunikacji z mieszkańca-

mi swojego rejonu, czy całego Pomorza. 
To dla polityka jest fundamentalnym 

przykazaniem. Oderwanie od ludzi i ich 

problemów powoduje zasklepianie się we 

własnym urzędniczym świecie i skutkiem 

tego utratę zaufania wyborców. Poza 

instytucjonalnymi formami kontaktu 

zwykłego obywatela z władzą samorządo-

wą, takimi jak dyżury radnych czy 

wyznaczone godziny przyjęć interesantów, 

potrzebna jest obecność przedstawicieli 

władzy samorządowej we wszelkich 
przejawach lokalnego życia publicznego. 

Dziś, będąc senatorem, mimo rozlicznych 

obowiązków parlamentarnych, staram się 

bywać wszędzie, tam, gdzie mnie 

zapraszają a nawet wpraszać się tam, 

gdzie niekoniecznie za mną tęsknią. To 

samo doradzam moim kolegom 

samorządowcom przy każdej okazji. 
 

K.Z.: Jak ocenia Pan Senator możliwość 

wprowadzenia inicjatywy uchwałodaw-

czej oraz budżetów obywatelskich do 

poszczególnych samorządów? 

L.Cz.: Zdecydowanie popieram podejmo-

wane przez niektóre samorządy uchwały, 

umożliwiające grupom obywateli składa-

nie inicjatyw uchwałodawczych, jestem 

również zwolennikiem budżetów oby-

watelskich. Najwyższy czas, by uaktywnić 

obywateli i obudzić w nich świadomość 

rzeczywistego wpływu na funkcjonowanie 

lokalnej władzy. Monopol na 

samorządową mądrość i wszechwiedzę 

musi odejść do lamusa, edukacja obywa-

telska powinna zejść z poziomu teorii do 

praktycznego funkcjonowania. Rutynowe 

konsultacje w sprawie budżetu, odbywane 

corocznie z udziałem garstki mieszkańców 

nie mogą być jedynym przejawem 

obywatelskiej aktywności. Szersza wiedza 

o kompetencjach i możliwościach samo-

rządowej władzy pozwoli również 

zrozumieć, jak trudno jest nieraz 

„naciągać zbyt krótką kołdrę” 

K.Z.: Dziękuję bardzo serdecznie za 

rozmowę.  

 

 

 

utrzymywałem ścisły kontakt  z władza-

mi samorządowymi pomorskich miast  

i gmin, w miarę możliwości wspierając 

ich działania m.in. w zakresie restruktu-

ryzacji lecznictwa, podnoszenia poziomu 

edukacji, a także ogólnie pojętego 

rozwoju infrastruktury, kierując się 

przesłaniem równomiernego rozwoju 

poszczególnych obszarów województwa. 

Najwidoczniej moje działania zostały 

docenione przez mieszkańców powiatów 

Dolnego Powiśla i Żuław, skoro w wybo-

rach do senatu w 2011 roku głosami 

ponad 34 tysięcy wyborców powierzono 

mi mandat senatora. 
 

K.Z: Czy doświadczenie samorządowe 

pomaga Panu w pracy w Senacie RP? 

 

L. Cz.: Jak wynika z mojego „samorzą-

dowego” życiorysu, przeszedłem kolejno 

wszystkie szczeble samorządowej dzia-

łalności i bez wątpienia zdobyte w ciągu 

tych ponad 20 lat doświadczenie jest mi 

niezmiernie pomocne w pracy parla-

mentarnej. W przeciwieństwie do niektó-

rych moich koleżanek i kolegów 

senatorów jestem praktykiem i problemy, 

z którymi borykają się samorządy znam  

z autopsji, bądź też je rozumiem bez 

dodatkowych studiów. Z pozycji 

samorządowego doświadczenia dostrze-

gam też, jak zmieniały się kompetencje  

i możliwości samorządów przez minione 

lata i jak pilna jest  potrzeba zmian w 

ustawodawstwie, dotyczącym samorzą-

dów. Jako aktywny członek senackiej 

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 

niektóre, z tych koniecznych zmian 

wspólnie z członkami komisji inicjuję i 

rekomenduję odpowiednie projekty 

legislacyjny Izbie Senatu. 
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 Uczestnicy spotkania z Senatorem RP (fot. K. Zdziennicki) 



III Debata  

Młodzi w Biznesie 

 

 

 

 

 

Młodzieżowa Grupa Działania w Sztu-

mie wraz ze Stowarzyszeniem Aktywni 

w Powiecie Sztumskim 30 IX 2013 r. 

zorganizowali III Debatę "Młodzi w Biz-

nesie". Było to spotkanie poświęcone 

przedsiębiorczości. Liczymy na to, że 

spotkanie to, w którym uczestniczyła 

młodzież wiele wyniesie.  

Na początku uczestnicy mogli wysłuchać 

ciekawych prezentacji. Przedstawiciel 

Regionalnego Towarzystwa Inwesty-

cyjnego, a zarazem Europe Direct 

Dzierzgoń przedstawiła prezentacje 

pt. „Fundusze europejskie dla przedsię-

biorców i osób zamierzających rozpocząć 

działalność gospodarczą”. Następnie 

Bank Spółdzielczy w Sztumie zachęcał 

osoby w wieku od 13 do 20 lat, aby 

wzięli udział w konkursie "FAIR PLAY 

BANK GENEZA”. Ostatnia prezentacja 

dotyczyła działalności Powiatowego 

Urzędu Pracy oraz możliwościach 

wsparcia nowych przedsiębiorców.  

I wreszcie nastąpiła główna część 

spotkania tj. debata. Na zadane pytania 

odpowiedzi udzielali: p. Wojciech 

Cymerys - Starosta Powiatu Sztumskie-

go, p. Zofia Ziemkiewicz-Zima – 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  

w Sztumie z/s w Dzierzgoniu, p. Anna 

Siemionow - dyrektor ds. personalnych 

firmy Fobos Invest Sp. z.o.o, p. Danuta 

Chętnik - Dyrektor Banku Spółdzielcze-

go w Sztumie, p. Aneta Muszalska  

- właścicielka salonu Play w Sztumie 

oraz Artur Kowalczyk - członek MGD  

w Sztumie, który planuje otworzyć  

w przyszłości własną firmę. Zważywszy 

na to, że w powiecie sztumskim 

bezrobocie przekracza ponad 20 % 

spotkanie to miało na celu pokazanie 

młodzieży cennych postaw przedsię-

biorczych. Może właśnie ta debata 

zachęci kogoś do założenia własnej 

firmy. Serdecznie dziękujemy wszystkim 

uczestnikom za udział w debacie.  

 

 

 Dialog Obywatelski – 

wyjazd do Warszawy 

 

 

 

 

 

Na zaproszenie Przedstawicielstwa 

Komisji Europejskiej w Polsce oraz 

Punktu Informacji Europejskiej Europe 

Direct – Dzierzgoń członkowie MGD 

mieli przyjemność uczestniczyć w Dialo-

gu Obywatelskim o przyszłości UE. 

Spotkanie to odbyło się 11 lipca 2013 r. 

w Centrum Nauki Kopernik w Warsza-

wie. Uczestniczyli w nim: Jose Manuel 

Barroso – Przewodniczący Komisji 

Europejskiej, jego zastępczyni Viviane 

Reding, europosłanka Róża Thun oraz śp. 

premier Tadeusz Mazowiecki.  

 

Lekcje europejskie 

Do Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II  

w Sztumie na zaproszenie MGD 

przyjechała Małgorzata Parafjanowicz  

z Europe Direct z Dzierzgonia, która 

przeprowadziła lekcje europejskie. 

Młodzież ze sztumskiego gimnazjum 

zapoznała się z historią Unii 

Europejskiej. Zajęcia te były 

przeprowadzone w ciekawy sposób. 

Młodzież aktywnie w nich uczestniczyła. 

Uczestnicy poza tym otrzymali drobne 

upominki europejskie. 
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Młodzieżowa Grupa Działania w Sztumie została założona przez aktywną 

młodzież z terenu powiatu sztumskiego, aby działać na rzecz lokalnej społeczności. 

Naszym celem jest działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki MGD 

możemy się samorealizować oraz pomagać innym.  

Osoby chcące otrzymywać newsletter MGD wystarczy, że wyślą e-mail na adres 

mgdsztum@gmail.com o treści "zamawiam newsletter", a w tytule wpiszą newsletter. 

Dominka Kapuścińska  podczas udzielania informacji  
na temat poboru krwi. 



informacje o dyżurach, a niekiedy także 

adresy mailowe, czy numery telefonów 

komórkowych radnych, po to by można 

było się z nimi się umówić, nawiązać 

kontakt, czy poinformować o ważnej 

sprawie. Myślę, że na poziomie władzy 

samorządowej relacje na linii władza 

obywatel są niezłe.  Wprawdzie daleko 

jeszcze do tego, aby określić, że są 

satysfakcjonujące. Problem pojawia się 

na poziomie parlamentarzystów. Tam 

jest zdecydowanie trudniej umówić się 

na spotkanie. Trzeba robić to z dużo 

szybszym wyprzedzeniem a i tu nie ma 

zawsze pewności, czy takie spotkanie się 

odbędzie. Wracając do tematyki 

samorządowej trzeba stwierdzić, że na 

pewno kontakt z radnymi jest 

zdecydowanie łatwiejszy.  

K.Z.: Panie doktorze podał Pan 

przykład Gdańska, a jak wygląda 

sytuacja w mniejszych miastach czy 

gminach w województwie pomorskim?  

J.O.: Trudno mi powiedzieć, gdyż 

jestem mieszkańcem Gdańska, a więc 

moje zainteresowania przede wszystkim 

ogniskują się wokół mojego miasta. 

Myślę, że im mniejsza gmina tym 

kontakt z samorządowcem może być 

tylko prostszy. Należy zwrócić uwagę, 

że w małych gminach samorządowcy to 

nasi „sąsiedzi” . Są to ludzie żyjący 

wokół nas, możemy ich spotkać w skle-

pie, w urzędzie w kościele, więc z tego 

tytułu nawet często te relacje na linii 

wyborca samorządowiec, są to relacje 

nie mające charakteru formalnego w for-

mie dyżurów. Obywatel ma możliwość 

spotykania samorządowca, radnego na 

ulicy i tam powiedzenia mu , o tym co 

go interesuje oraz poddania pod rozwagę 

różnego typu spraw. Natomiast 

rzeczywiście w Gdańsku , czy w dużych 

miastach i gminach, kiedy  analizujemy 

czy nasi samorządowcy, radni są przez 

nas znani. To niestety takie badania 

wypadają bardzo niezadawalająco.  

Gdyby dziś po 3 latach działalności 

odpytać mieszkańców  dużych miast, 

aby wymienili nazwiska radnych z ich 

okręgu wyborczego , to według mnie 

wiele wyborców miało by problem  

ze znajomością tych nazwisk.  Z jednej 

strony jest to świadectwo, że w sposób 

niedoskonały i niedostateczny intere-

sujemy się sprawami nas otaczającymi, 

również w przestrzeni politycznej. Jest to 

też świadectwem tego, że owi samorzą-

dowcy nie podjęli żadnych działań, czy 

na tyle interesujących form aktywności, 

że nie zakotwiczyli się na trwale  

w pamięci wyborców. Nie zawsze radni 

podejmują działania, aby być przy 

wyborcy, z wyborcą, dla wyborcy , gdyż 

niejednokrotnie koncentrują na 

aktywności medialnej i politycznej.  

K.Z.: Odnośnie kontaktu, czy samorzą-

dowcy powinni kontaktować się  

w sposób nowatorski po przez strony 

internetowe, portale społecznościowe, 

czy raczej powinni nawiązywać kontakt  

tradycyjny tj. kontakt osobisty.  

J.O.: Uważam, że obie formy kontaktu 

są dopuszczalne i interesujące w 

zależności od tego jaki wyborca chce 

skorzystać. Wyborca w dojrzałym wieku 

raczej będzie preferował spotkanie „face 

to face”, raczej będzie miał czas i ochotę,  

aby pofatygować się na spotkanie  

z radnym, usiąść, uścisnąć dłoń i poroz-

mawiać o ważnych sprawach. Natomiast 

dzisiaj jest również dopuszczalna i bar-

dzo często praktykowana forma kontaktu 

pośredniego, gdyż mamy coraz mniej 

czasu dla siebie oraz na sprawy natury 

społecznej. Jesteśmy coraz bardziej 

 

 

"Być przy wyborcy, z 

wyborcą, dla wyborcy..." -  

o dostępności 

samorządowców i nie tylko 

O samorządzie terytorialnym w 

Polsce i na Pomorzu  

z dr Jarosławem Ochem - 

wykładowcą na Uniwersytecie 

Gdańskim rozmawia Krystian 

Zdziennicki 

Krystian Zdziennicki: Panie doktorze 

jak ocenia Pan dostępność 

samorządowców w Polsce? Czy 

samorządowcy chętnie utrzymują 

kontakt z wyborcami, czy raczej go 

unikają? 

Dr Jarosław Och:  To jest sprawa 

szalenie indywidualna. Myślę, że  

w dużej mierze zależy to od wielkości 

gminy oraz zrozumienia idei bycia 

politykiem, czy samorządowcem. 

Również zależy to od samego 

samorządowca. Kiedy pojawia się okres 

kampanii wyborczej kandydaci 

próbujące namówić nas, aby oddać na 

nich głos. Wówczas mówią, że są 

jednymi z nas,  są dla nas, są z nami. 

Wtedy interesują się naszymi sprawami. 

W rzeczywistości powyborczej okazuje 

się, że najczęściej my wyborcy 

prezentujemy postawę irytacji, 

rozczarowania lub rozgoryczenia.  Bo 

bardzo wiele działań nie zostało 

zrealizowanych lub nasze sprawy nie są 

w orbicie zainteresowań polityków. 

Bardzo podobnie jest z aktywnością 

samorządowców.  

Nie chcę uogólniać, ale są tacy, którzy 

pojawiają się na każdym dyżurze 

radnego, z którymi kontakt jest prosty  

i łatwy. Przykładem może być 

dostępność gdańskich samorządowców. 

Na stronie internetowej miasta są 
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zaganiani, dlatego dla wielu ludzi, nie 

tylko młodych, ale dla osób bardzo 

aktywnych i czynnych zawodowo również 

formą satysfakcjonującą w zakresie 

kontaktu będzie kontakt mailowy, 

skype’owy, czy telefoniczny. Ważne jest 

to, aby wyborca miał świadomość, że ten 

kontakt miał sens. To, że radny nie odłoży 

sprawy „ad Kalendas Graecas” i zrobi 

wszystko co w jego mocy, aby podjąć 

próbę rozwiązania problemu. 

K.Z.: Dotychczas rozmawialiśmy  

o sprawach radnych, ale jak wiadomo 

kontakt zależy też od wyborców. Czy 

według Pana doktora społeczności 

lokalne interesują się sprawami 

samorządu?  

J.O.: Dopóki nie ma realnego problemu 

to ludzie nie interesują się tym kto za daną 

sprawę odpowiada. Kiedy pojawia się 

problem  np. dziurawa droga. Wtedy 

natychmiast pojawia się grupa osób, która 

jest bardziej zaangażowana od innych  

w rozwiązaniu danego problemu. 

Wówczas szuka się odpowiedzialnych 

danego stanu rzeczy oraz sposobów 

rozwiązania sprawy. W bardzo wielu 

sprawach okazuje się, że klucz do 

rozwiązania problemu mają w rękach 

samorządowcy i to oni są adresatami  

różnego typu postulatów. Wyborcy 

interesują się, więc w bardzo ograniczony 

sposób kwestią związaną z funkcjonowa-

nie samorządu terytorialnego. Powtórzę, 

głównie zainteresowanie pojawia się 

wtedy, kiedy pojawia się realny problem. 

K.Z.: Zatem rodzi się pytanie jak 

zmotywować mieszkańców, aby 

bardziej interesowali się sprawami 

swoich Małych Ojczyzn? 

J.O.: Dla mnie jest to bardzo proste- 

edukacja obywatelska! Rozumiana ją jako 

świadomość jaka powinna towarzyszyć 

wszystkim mieszkańcom. Wyborcy po-

winni wiedzieć, że samorządowcy to nasi 

przedstawiciele i to my mamy wpływ na 

ich wybór, nawet jak są to listy partyjne. 

Przecież nie musimy wybierać tych, którzy 

są na samej „górze”. Warto przygotować 

się do wyborów poprzez sprawdzenie kim 

są kandydaci, jakie mają kompetencje, 

wiedzę, doświadczenie. W małych 

miejscowościach ludzie znają się 

wzajemnie, więc weryfikacja jest znacznie 

prostsza.   Przede wszystkim warto by 

zacząć edukację obywatelską od 

uzmysłowienia wyborcom, że w istotnym 

stopniu to kogo wybierają zależy od nich. 

Politycy przygotowują listy i podsuwają 

kandydatów, jednak nie koniecznie  trzeba 

wybierać tych z „góry”. Każdy może 

poszukać możliwie najlepszego i jemu 

udzielić poparcia.  

K.Z.: Czym się powinien cechować 

dobry radny? 

J.O.: To pytanie powinniśmy sobie  zadać 

w przededniu każdych wyborów. Dobry 

radny to na pewno człowiek aktywny, 

wrażliwy, osoba o wysokim ładunku etyki, 

kompetencji, ale przede wszystkim jest to 

człowiek, który umie rozpoznać problemy, 

które dotyczą jego samorządu.  

W momencie jak rozpozna je to podejmuje 

próbę ich rozwiązania. To innymi słowy 

osoba, która żyje nie dla siebie, a dla 

innych. Ponadto przy okazji daje 

gwarancje, że będzie rozwiązywał 

problemy gminy. Zachęcam do tego, aby 

stawiać na ludzi, którzy legitymują się 

pewnymi osiągnięciami, kompetencjami  

i sukcesami. 

K.Z.: Dziękuję bardzo serdecznie za 

rozmowę.  

Cały wywiad można znaleźć na naszej 

stronie internetowej: 

www.mgdsztum.blogspot.com 

 

Zapytaj Radnego 

Radni z klubu "Wspólnie dla Gminy 

Sztum" włączyli się do akcji "Masz Głos, 

Wybór", gdyż przy współpracy z Mło-

dzieżową Grupą Działania w Sztumie 

zorganizowaliśmy otwarte spotkanie 

"Zapytaj Radnego". Na początku 

spotkania Krystian Zdziennicki 

opowiedział o dotychczasowych 

działaniach, w ramach realizowanego 

zadania "dostępni samorządowcy", 

przedstawił "Kartę Praw Mieszkańca"  

i "Narzędziownik Obywatelski" oraz 

wygłosił prelekcję na temat 

funkcjonowania samorządu terytoria-

nego. Następnie radny Adam Kaszubski 

przedstawił prezentację, w której 

przedstawił pracę klubu w obecnej 

kadencji. Ostatnią częścią spotkania była 

dyskusja samorządowa z radnymi klubu. 

Mieszkańców nurtowały różne sprawy, 

m.in. pytano o możliwości budowy 

obwodnicy miasta, gdyż wybudowany 

most w Kwidzynie nie odciążył drogi 

krajowej nr 55 przebiegającej przez 

Sztum. Pytano też o inwestycje, które są 

realizowane lub mają się rozpocząć w 

nowym  roku. Nie zabrakło też osobis-

tych próśb mieszkańców dotyczących ich 

najbliższego otoczenia. Ostatnie  pytanie 

dotyczyło możliwości kontaktu z posz-

czególnymi samorządowcami. Radni 

przyznali, że nie prowadzą dyżurów  

w Urzędzie, ale przedstawili możliwość 

kontaktu z nimi. Z racji tego, że w więk-

szości są to lokalni przedsiębiorcy 

zaprosili do swoich  firm, gdzie są 

dostępni codziennie. 
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Warto też nadmienić, że ze swoją 

działalnością „ruszyła” również Mło-

dzieżowa Rada Gminy Sztum, którą 

kierować będzie Agata Trafalska  

z Gimnazjum nr 1 w Sztumie. 

Dotychczasowymi przewodniczącymi 

MRPS byli: Krystian Zdziennicki i 

Jadwiga Frąckowiak. Z kolei MRG: 

Dominika Kapuścińska i Edyta 

Horzempa. 

 

Konferencja Rad 

Młodzieżowych w Nysie 

Krystian Zdziennicki reprezentował 

Młodzieżową Grupę Działania na 

Konferencji Rad Młodzieżowych w Ny-

sie. Odbyła się ona od 8 do 10 listopada 

2013r. W piątek miała miejsce gala 

rozpoczynająca spotkanie, w sobotę 

warsztaty, a w ostatnim dniu debata.  

W konferencji brali udział 

przedstawiciele Młodzieżowych Rad 

oraz organizacji młodzieżowych. 

 

Konsultacje i ankieta – 

wyniki 

Wyniki ankiety na temat dostępności 

samorządowców oraz konsultacji 

społecznych z młodzieżą są 

zamieszczone na stronie MGD: 

www.mgdsztum.blogspot.com 

 

Sztumskie Forum 

Samorządowe 

9 XII 2013 r. w Sali Starostwa Powiato-

wego podsumowaliśmy działania MGD 

w ramach akcji „Masz Głos, Masz Wy-

bór” w 2013 r. Na spotkaniu odbyła się 

również debata samorządowa z udzia-

łem samorządowców: J. Szewczun,  

W. Cymerysa i A. Kaszubskiego. 

 

 

 

III kadencje 

Młodzieżowych Rad w 

Sztumie 

 

(I Sesja MRPS – 21 X 2013 r.) 

Swoją działalność rozpoczęła 

Młodzieżowa Rada Powiatu Sztumskie-

go. Inauguracyjna sesja odbyła się  

21 października 2013r. w sali konfe-

rencyjnej Starostwa Powiatowego  

w Sztumie. Młodzieżowa Rada składa się 

z przedstawicieli szkół ponadgimnazjal-

nych oraz SOSW z tereny powiatu 

sztumskiego wybranych w demokra-

tycznych wyborach przez społeczności 

szkolne. Nową przewodniczącą MRPS 

została Joanna Dulska, uczennica ZS im. 

Jana Kasprowicza w Sztumie. Warto 

nadmienić, że Asia jest aktywną 

członkinią Młodzieżowej Grupy Działa-

nia w Sztumie. Stanowisko zastępcy objął 

Jacek Cirko, uczeń ZS im. Cypriana 

Kamila Norwida w Dzierzgoniu, 

natomiast sekretarzem MRPS został 

wybrany Fabian Kotkiewicz, uczeń ZSZ 

Zawodowych w Barlewiczkach. Podczas 

sesji oprócz wyboru prezydium radni oraz 

zaproszeni goście wysłuchali prezentacji 

"Nowe umiejętności i zatrudnienie" 

przygotowanej przez pracowników 

Europe Direct Dzierzgoń.   

Serdecznie gratulujemy Asi oraz 

wszystkim wybranym radnym. Życzymy 

również wielu sukcesów w pracy na rzecz 

sztumskiej młodzieży oraz liczymy na 

współpracę.  
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Zagra Szerwony 
Abodus i 
Propaganda  
 

Dostępność 

samorządowców w 

Sztumie 
Czy samorządowcy są dostępni? Pytanie 

to padło wiele razy z racji realizacji 

przez MGD zadania dostępni 

samorządowcy w ramach akcji „Masz 

Głos, Masz Wybór”. Jeśli chodzi o dy-

żury radnych to jedynie Przewodniczący 

Rady Gminy Sztum p. Czesław Oleksiak 

pełni dyżur w Urzędzie Miasta i Gminy 

Sztum w środy od 10.00-13.00. Z władz 

gminy można również w środy w godz. 

9.00-11.00 spotkać się z Burmistrzem 

Sztumu p. Leszkiem Taborem. 

Możliwość spotkania jest również  

z Starostą Sztumskim p. Wojciechem 

Cymerysem, który również ma 

wyznaczony dzień przyjmowania 

interesantów, ale na wielu spotkaniach 

Starosta podkreślał, że jest gotów 

codziennie przyjąć petenta.  Żaden z 

radnych nie prowadzi w chwili obecnej 

dyżuru radnego, choć podkreślają, że są 

otwarci na kontakt z mieszkańcami  

i w razie potrzeby chętnie się spotkają. 

Zatem jeśli mają Państwo sprawę do 

sztumskich rajców zachęcamy do 

kontaktu mailowego bądź telefonicz-

nego. Namiary można znaleźć na stronie 

www.sztum.pl w zakładce „Skład Rady 

Miejskiej”. Już niedługo na stronie 

powiatu również pojawią się adresy  

e-mail do radnych powiatowych dzięki 

naszej interwencji.  

W listopadzie ruszyła też witryna 

interesowa wiejskiej części gminy 

Sztum(www.gmina.sztum.pl), gdzie są 

zamieszczone e-maile oraz numery 

telefonów do sołtysów.  

Zachęcamy do kontaktu z samorzą-

dowcami. Pamiętajmy, że wybraliśmy 

ich, dlatego powinni nas godnie 

reprezentować. W końcu Mamy Głos  

i Wybór 

 



Przedsiębiorczość dla 

młodych 
W ramach Pomorskiego Dnia Przedsię-

biorczości w Sztumie Powiatowy Urząd 

Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu wraz  

z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdań-

sku zorganizowali imprezę promującą 

Indywidualną Działalność Gospodarczą. 

Do współpracy przy organizacji wyda-

rzenia zaprosił nas Powiatowy Urząd 

Pracy. Członkowie Młodzieżowej Grupy 

Działania w Sztumie zorganizowali 

debatę "Przedsiębiorczość dla młodych", 

w której ekspertami byli przedstawiciele 

biznesu, samorządu i organizacji 

wspierających przedsiębiorczość.  

 

95 Rocznica 
Odzyskania Przez 

Polskę 
Niepodległości 

 

 Przedstawiciele Młodzie-

żowej Grupy Działania w Sztumie 

 – Krystian Zdziennicki, Dawid 

Trybański i Artur Kowalczyk wzięli 

udział w sztumskich obchodach 95 

Rocznica Odzyskania Niepodległości. 

Uroczystości z tej okazji 

rozpoczęła Msza Święta w intencji 

Ojczyzny, odprawiona w kościele 

parafialnym p.w. Św. Anny w Sztumie. 

Po zakończonej eucharystii korowód 

złożony z samorządowców, przed-

stawicieli różnych środowisk i organi-

zacji oraz mieszkańców Sztumu udał 

się pod pomnik Rodła, gdzie po 

wspólnym odśpiewaniu Hymnu 

Narodowego Polski oraz „Roty”, 

złożono kwiaty. Uwieńczeniem 

sztumskich obchodów niepodległościo-

wych była okolicznościowa akademia 

przygotowana przez młodzież z Zes-

połu Szkół w Sztumie pod kierunkiem 

p. Marzeny Chrześcijańskiej, która 

została wystawiona w Kino-Teatrze 

Powiśle.             

 

Zbiórka Krwi w Sztumie 

        

Po raz kolejny do Sztumu na 

zaproszenie MGD i S"MD" koła Sztum 

przyjechał krwiobus Regionalnego 

Centrum Krwiodawstwa i Krwio-

lecznictwa z Gdańska. Podczas 

ostatniej w tym roku zbiórki krwi, 

zebrano 9 litrów tego cennego "leku". 

Krew oddały 22 osoby, zarejestrowało 

się 36. Serdecznie dziękujemy 

wszystkim krwiodawcom. 
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Historia przy herbatce 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 32 rocznicę ogłoszenia Stanu Wojennego  

w Polsce Młodzieżowa Grupa Działania  

w Sztumie zorganizowała spotkanie z działa-

czem demokratycznej opozycji z czasów PRL, 

a także internowanym p. Leszkiem 

Koszytkowskim, który opowiedział 

uczestnikom spotkania o pracy w NSZZ 

Solidarności, warunkach życia Polaków  

w czasie „komuny”, ukrywaniu się przed 

milicją oraz samym Stanie Wojennym oraz 

internowaniu. Pan Leszek, mówił o wydarze-

niach których był świadkiem, a także 

uczestnikiem. Spotkanie to było żywą lekcją 

historii. Z naszej strony zapewniamy, że 

będziemy kontynuować spotkania z historią 

przy herbatce.   

 

Pomorskie Forum Organizacji 

Pozarządowych 

 

Krystian Zdziennicki - Przewodniczący 

MGD w Sztumie reprezentował naszą 

organizację podczas Pomorskiego Forum 

Inicjatyw Pozarządowych w Ustce. Było to 

prestiżowe spotkanie organizacji pozarządo-

wych z terenu całego województwa. Odbywa 

się ono co 2 lata.  W tym roku PFIP odbył się 

w Ustce. Jego celem była przede wszystkim 

debata nad stanem III sektora w regionie. 

 

 

 

 

Kwiaty składali: Dawid Trybański, Krystian Zdziennicki  i Artur Kowalczyk 

Krystian Zdziennicki 



których przybliżył uczniom wyżej wymienionych 3 szkół wie-

dzę z zakresu samorządności terytorialnej w Polsce. Uczniowie 

poznali prawne aspekty samorządności w Polsce, tak aby mogli 

zgłębiać swoją wiedzę wykorzystując akty zarówno krajowe 

(konstytucja i ustawy) jak i międzynarodowe (Europejska Karta 

Samorządu Lokalnego). Dowiedzieli się też o funkcjonowaniu 

poszczególnych samorządów: gminnego, powiatowego jak  

i wojewódzkiego oraz poznali zadania jakie powinny samorządy 

realizować. 

W ostatniej części spotkania uczestniczyli sztumscy 

gimnazjaliści, z którymi Krystian Zdziennicki przeprowadził 

dyskusję na temat oczekiwań młodzieży wobec samorządu. 

Podczas dyskusji okazało się, że oczekiwania młodzieży są 

skierowane, w głównej mierze do samorządu gminnego. 

Ponadto młodzież podczas tej mini debaty dowiedziała się  

w jaki sposób można je wyrażać.  

Powiatowy Konkurs Wiedzy  

o Samorządzie Terytorialnym 

 
Po przeprowadzeniu szkolenia o tematyce samorządowej 

przyszedł czas na sprawdzenie zdobytej wiedzy. W tym celu  

w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Sztumie 

zorganizowaliśmy Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie 

Terytorialnym. Udział w nim wzięło w sumie 26 uczniów  

z różnych szkół powiatu sztumskiego. Byli to uczniowie 

gimnazjów ze Sztumu i Czernina, a także szkół 

ponadgimnazjalnych ze Sztumu, Barlewiczek i Dzierzgonia. 

Uczestnicy zmagali się z testem składającym się z 20 pytań. 

Maksymalnie można było zdobyć 40 punktów. 

Komisja konkursowa sprawdziła testy. Okazało się, że 

musieliśmy przeprowadzić dogrywkę w celu wyłonienia 

laureatów konkursu.  

Pierwsze miejsce wśród gimnazjalistów zajęła: Karolina  

Le Canh, a wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

Sylwester Stępniakowski. Nagrody zostały wręczone na 

Sztumskim Forum Samorządowym, które zorganizowaliśmy  

9 grudnia.      

        

 

 

Samorząd dla młodych 

 Młodzieżowa Grupa Działania w Sztumie 

realizując zadanie Dostępni samorządowcy nie 

zapomniała, aby włączyć również młodzież do 

podejmowanych inicjatyw . Dlatego 18 listopada 

2013 r. zorganizowaliśmy praktyczną lekcję 

samorządu terytorialnego dla młodzieży z 

różnych szkół gminy Sztum. M.in. uczestnicy 

spotkali się z władzami samorządowymi powiatu 

sztumskiego i poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą 

samorządu terytorialnego w Polsce.  

     

Uczniowie gimnazjum z Czernina mieli możliwość spotkania się  

i dyskusji ze władzami powiatu sztumskiego. Zainicjowaliśmy 

spotkanie Starosty Powiatu Sztumskiego p. Wojciecha Cymerysa  

i Przewodniczącej Rady Powiatu Sztumskiego p. Jolanty Szewczun  

z uczniami. Starosta oraz Przewodnicząca Rady wygłosili prelekcje, 

w których opowiedzieli o pracy samorządu powiatu. Starosta 

przedstawił tym czym zajmuje się wraz z zarządem oraz 

opowiedział o pracy urzędników. Z kolei Przewodnicząca Rady 

streściła pracę rady powiatu. Warto tutaj nadmienić, że p. Szewczun 

jest radną powiatu od początku istnienia powiatu sztumskiego  

tj. 2002 r. Spotkanie z tymi samorządowcami było bardzo ciekawe, 

gdyż razem przekazali pełen obraz prac powiatu. Była to też 

wyjątkowa okazja spotkania z samorządowcami tak wysokiej rangi 

w jednym miejscu oraz możliwość zadania im pytań. 

Kolejnym punktem spotkania było zwiedzenie Starostwa 

Powiatowego w Sztumie. W tej części oprócz gimnazjalistów  

z Czernina uczestniczyli również uczniowie Gimnazjum nr 1 im. 

Jana Pawła II w Sztumie oraz Liceum Ogólnokształcącego w 

Sztumie.  Po Starostwie oprowadziła nas Sekretarz Powiatu p. Ewa 

Ruczyńska, która przede wszystkim wskazała młodzieży 

informacje jakich sprawy mogą załatwić w poszczególnych 

wydziałach Starostwa. 

Następnie Krystian Zdziennicki poprowadził warsztaty, podczas  
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