
  



OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
 

W roku 2019 (stan na dzień 12.12.2019 r.) wśród działań 
ratowniczych jednostek OSP z terenu Gminy Sztutowo 
odnotowano 35 wyjazdów do pożarów, 45 wyjazdów do 
miejscowych zagrożeń (wiatrołomy, owady niebezpieczne, 
poszukiwania zaginionych osób, zdarzenia na drodze i w wodzie). 
Zanotowano 7 fałszywych alarmów związanych z uruchomieniem 
systemu monitoringu pożarowego obiektów.  
W 2019 roku Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Gdańsku 
pozytywnie zaopiniował złożone przez nasze jednostki OSP wnioski 
o dofinansowanie co skutkowało otrzymaniem od Marszałka 
Województwa Pomorskiego środków pieniężnych, które w 
połączeniu ze środkami budżetowymi Gminy Sztutowo 

przeznaczone zostały na zakup obuwia specjalnego – strażackiego.  
Obecnie dobiega końca realizacja zadania publicznego pod 
tytułem „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych”, w ramach którego Minister Spraw Wewnętrznych i 
Administracji przekazał środki finansowe na zakup kilkunastu 
kompletów ubrań koszarowych z przeznaczeniem na zawody 
sportowo-pożarnicze, obuwia oraz umundurowania wyjściowego. 
Zakup został zrealizowany z udziałem środków własnych jednostek 
OSP z terenu naszej gminy. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Łaszce otrzymała dofinansowanie od 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup rękawic 
specjalnych i kominiarek niepalnych. 
W ramach dotacji dla jednostek OSP włączonych do Krajowego 
Systemu Ratowniczo Gaśniczego Ochotnicza Straż Pożarna w 
Sztutowie otrzymała środki finansowe z budżetu państwa na 
remont wjazdów do garaży remizy. Realizacja tego zadania udała 
się dzięki wsparciu Wójta Gminy, który udostępnił materiał do tego 
zadania w postaci kostki brukowej z rozbiórki chodników w ramach 
realizowanych inwestycji na terenie gminy. 
 W ramach konkursu „ORLEN dla Strażaków” realizowanego przez 
Fundację „ORLEN – DAR SERCA” jednostka OSP ze Sztutowa 
otrzymała darowiznę w kwocie 11.000 zł. na zakup 
umundurowania specjalnego - strażackiego wraz z obuwiem 
specjalnym. Zakup wyposażenia indywidualnej ochrony osobistej 
niezbędny do działań ratowniczych zakupiony został z udziałem 
środków własnych OSP. 
W związku z udzieloną pomocą finansową z budżetu Gminy 
Sztutowo na zakup łodzi ratowniczej dla Jednostki Ratowniczo 
Gaśniczej w Nowym Dworze Gdańskim, Komendant Powiatowy 

PSP przekazał dla Jednostki OSP ze Sztutowa sprzęt hydrauliczny 
do działań z zakresu ratownictwa technicznego. 
Do najważniejszego sukcesu w obecnym roku należy zaliczyć zakup 
nowego, terenowego średniego samochodu ratowniczo – 
gaśniczego dla OSP w Sztutowie. Będzie to po ponad trzydziestu 
latach pierwszy taki pojazd otrzymany przez Ochotniczą Straż 
Pożarną z terenu naszej Gminy.  
Dzięki staraniom Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Sztutowie, 
Wójta Gminy Sztutowo, Rady Gminy i pracowników Urzędu Gminy 
w Sztutowie oraz zaangażowaniu Pomorskiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP w Gdańsku, Powiatowego Komendanta PSP 
w Nowym Dworze Gdańskim coraz bliżej jest do finału realizacji 
tego zakupu. 
Montaż finansowy zakupu samochodu: 
320.000 zł. - budżet Gminy Sztutowo 
380.000 zł. – dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
60.000 zł. – dofinansowanie Komendanta Głównego PSP 
pochodzące z wpływów uzyskanych ze składek firm 
ubezpieczeniowych 
20.000 – środki własne OSP w Sztutowie, w tym dofinansowanie 
otrzymane z Lasów Państwowych. 
Samochód ponadto zostanie doposażony w sprzęt zakupiony z 
udziałem środków pieniężnych przekazanych przez strażaków oraz 
darowizn od firm, instytucji i prywatnych ofiarodawców, na 
których zawsze można liczyć w działaniach na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa na terenie naszej gminy i powiatu.  
W czerwcu bieżącego roku w Nowym Dworze Gdańskim odbyły się 
gminno – powiatowe zawody sportowo – pożarnicze. Organiza-
torem wydarzenia była Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim oraz Zarząd Powiatowy 
ZOSP RP w Nowym Dworze Gd. Reprezentacja strażaków 
ochotników z Gminy Sztutowo zajęła III miejsce w klasyfikacji 
powiatowej.  
Wśród członków OSP ze Sztutowa i Łaszki są strażacy, którzy 
w 2019 roku zostali uhonorowani medalami „ZA ZASŁUGI DLA 
POŻARNICTWA” nadanymi przez Prezydium Zarządu 
Wojewódzkiego ZOSP RP oraz odznaką „ZASŁUŻONY DLA 
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ” nadaną przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 

Jacek Charliński 

  

Urząd Stanu Cywilnego 

Liczba mieszkańców: 3596 
Urodzenia mieszkańców: 27 
Zgony mieszkańców: 31 
Zarejestrowane małżeństwa w księgach USC 
w Sztutowie: 32 
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie: 6 par 
Seniorzy 90, 90+: 18 osób 

Anna Łopińska 

Opłata miejscowa 
Serdecznie dziękujemy mieszkańcom i przedsiębior-
com, którzy w sezonie letnim 2019 regularnie pobierali 
opłatę miejscową od turystów przebywających w na-szej 
gminie. Z tego tytułu do budżetu gminy wpłynęło w 2019 
r. 146.226,80 zł (stan na dzień 16.12.2019). 

Renata Michalska 



Towarzystwo Sportowe Mierzei Wiślanej 

Towarzystwo działa  w trzech sekcjach: piłki nożnej trawiastej pod 
nazwą Bałtyk, futsalu pod nazwą Hemako i beach soccera pod nazwą 
Hemako. Piłka trawiasta opiera się na rozgrywkach seniorów klasy B 
oraz na szkoleniu dzieci. Bałtyk rok 2019 nie może zaliczyć do 
najbardziej udanych. Na koniec sezonu 2018/19 zajmuje 9 miejsce, 
a po  rundzie jesiennej zajmuje 11 lokatę. Mamy nadzieję, że wiosna 
będzie o wiele skuteczniejsza w wykonaniu piłkarzy Bałtyku. 
Futsalowe Hemako zajęło w sezonie 2018/19 Żuławskiej Halowej 
Lidze Piłki Nożnej, drugie miejsce. W nowym sezonie prowadzi po 
czterech kolejkach rozgrywek. Jak co roku najwięcej emocji 
przynoszą rozgrywki beach soccera . Sezon 2019 zawodnicy Hemako 
rozpoczęli od zwycięstwa w Superpucharze, pokonując KP Łódź. 
Nieco gorzej było w Pucharze Polski, tam drużyna z Łodzi 
zrewanżowała się Hemako, które musiało zadowolić się drugim 
miejscem. Jednak najcenniejszy krążek Mistrzostw Polski zdobyli 
młodzieżowcy do lat 21, którzy to trofeum zdobyli po raz ósmy na 
rozegrane czternaście edycji. Najlepszym zawodnikiem turnieju 
finałowego został zawodnik Hemako, Dawid Kiełczyński. 
Mistrzostwa Polski seniorów niestety w tym roku nie udało, się 
obronić. Po bardzo pechowym turnieju drużyna zajęła siódme 
miejsce. Dobre występy w naszych zawodników skutkowały 
powołaniami do kadry. W tym roku z orzełkiem zagrali: Maciej 
Daniluk, Bartosz Szloser, Marcin Wolski, Paweł Friszkemut (od 
czerwca w barwach KP Łódź), Tomasz Poźniak (od maja w barwach 
KP Łódź). W kadrze młodzieżowej do lat 21 Maciej Ranoszek i Bartosz 
Szloser. 
W tym roku Towarzystwo otrzymało wsparcie w postaci dotacji 
z Gminy Sztutowo w wysokości 30.000 złotych oraz 10.000 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki i 3.000 z Powiatu Nowodworskiego. 
Otrzymujemy również nieocenione wsparcie od osób prywatnych 
i tu szczególne podziękowania dla Pizzerii Sztutozzeria. Ponadto, 
w tym sezonie, po raz pierwszy drużyna Hemako występowała 
w nowym sprzęcie sportowym , promującym Gminę Sztutowo. 
Za wszelką pomoc dziękujemy i postaramy się odwdzięczyć 
dobrymi wynikami sportowymi. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa 

Szkoła Podstawowa im. Pamięci Ofiar Stutthofu 

1 stycznia 2019 w Szkole Podstawowej im. Pamięci Ofiar Stutthofu 
w Sztutowie uczyło się 320 uczniów, 1 września, już bez oddziałów 
wygaszonego Gimnazjum, 286.  

EFEKTY BADANIA WYNIKÓW NAUCZANIA  -  EGZAMINY 
ÓSMOKLASISTY 

Do egzaminów ósmoklasisty (organizowanych po raz pierwszy) 
przystąpiło 37 uczniów. Dzieci pisały testy z języka polskiego (120 
minut lub 180), matematyki (100 lub 150 minut) i języka angielskiego 
(90 lub 135 minut). Egzaminy odbywały się w czasie strajku 
nauczycieli, jednak w naszej szkole wszystkie komisje zostały 
powołane zgodnie z procedurami i w zaplanowanej na początku roku 
liczbie, tj. po 3 komisje każdego dnia. Nie było zagrożenia dla 
organizacji egzaminów. Wszystko przebiegło zgodnie z procedurami. 
Wyniki egzaminów ósmoklasisty nie są w pełni satysfakcjonujące dla 
szkoły, chociaż prezentują się dobrze na tle powiatu 
nowodworskiego. Jeżeli weźmiemy pod uwagę staniny (9-punktowa 
skala), to najlepsze wyniki uczniowie uzyskali z języka angielskiego, 
a najniższe z języka polskiego. 

Wynik/stanin JĘZYK 
POLSKI  

MATEMATYKA  JĘZYK 
ANGIELSKI  

SZTUTOWO  52 /3 37/4 56/5 

POWIAT  54  33  58  

EFEKTY BADANIA WYNIKÓW NAUCZANIA  -  EGZAMINY NA 
ZAKOŃCZENIE GMNAZJUM 

Do egzaminów gimnazjalnych (organizowanych po raz ostatni) 
przystąpiło 26 uczniów. Egzamin składał się z 6 testów: z historii 
i wiedzy o społeczeństwie (GHH), języka polskiego (GHP), części 
matematyczno- przyrodniczej z fizyki, biologii, geografii, chemii 
(GMP) oraz matematyki (GMM), a następnie języka angielskiego na 
poziomie podstawowym (GAP) i rozszerzonym (GAR).  
Najwyższe wyniki uczniowie uzyskali z części matematyczno- 
przyrodniczej, bowiem wynik szkoły uplasował się w staninie 7, 
a więc wysokim. Bardzo dobre wyniki wypracowali uczniowie także 
z języka angielskiego i historii.  

Wynik/stanin GHP  GHH  GMP  GMM GAP GAR 

SZTUTOWO 64/5  59/6 53,5/7 42/5 69/6 59  

POWIAT 62  57  47  37  62  48  

NAJWIĘKSZE SUKCESY UCZNIÓW I SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 
2018/2019 

Zaangażowanie nauczycieli i uczniów zaowocowało udziałem 
w licznych konkursach oraz sukcesami w konkursach wiedzy 
i zawodach sportowych. Nauczyciele byli organizatorami konkursów 
szkolnych, przygotowywali uczniów do konkursów międzyszkolnych, 
rejonowych i wojewódzkich.  
Rok 2019 upłynął pod znakiem bardzo dużych osiągnięć naukowych 
uczniów. Najważniejsze są konkursy organizowane przez 
Pomorskiego Kuratora Oświaty.  Tytuł laureata z historii uzyskał 
Julian Szczepkowski, a tytuły finalisty z geografii – ponownie Julian 
Szczepkowski, z języka angielskiego Błażej Gapski, z biologii – 
Patrycja Zielińska i z informatyki – Maksymilian Kamiński. Uczniów 
przygotowywały odpowiednio: Urszula Wincek, Magdalena 
Nakielska, Magdalena Urbańska, Jan Wilkanowski i Jagoda Majos- 
Dalecka. 
Największe indywidualne sukcesy sportowe odnosiło dwoje 
uczniów. Pierwszy z nich- Jan Milarski zajął m.in.: I miejsce 
w Pucharze Polski Snowkite w kategorii „Narty młodzik open” 2019; 
I miejsce w Amatorskim Pucharze Polski Surf to Fly Snowkite Tourk 
2018; I miejsce Surf to Fly International Kiteboarding 2018 Moldavia 
Cup. Niezwykłe osiągnięcia sportowe były także udziałem Zuzanny 
Suskiej, która oprócz pasji pływackich uzyskała po raz kolejny 
najwyższą średnią w szkole – 6,00, a ponadto zdobyła: IV miejsce 
w Międzynarodowych Zawodach Pływackich w Nordhorn 
w Niemczech w konkurencji 200 m stylem dowolnym; I miejsce 



1w Mistrzostwach Polski Amatorów Family Cup w Pływaniu 
w Sopocie na dystansie 25 m stylem dowolnym i IV miejsce stylem 
zmiennym; III miejsce w zawodach Pływackie Bałtyckie Nadzieje 
Olimpijskie na dystansie 50 m stylem dowolnym; V miejsce  
w Młodzieżowych Mistrzostwach w Ratownictwie Wodnym; 
w ramach  XIII Elbląskiej Wiosny Pływackiej: III miejsce na dystansie 
50 m stylem grzbietowym, IV miejsce na dystansie 50 m stylem 
dowolnym, VII miejsce na dystansie 50 m stylem motylkowym. 
Uczniów w rozwoju pasji i zainteresowań wspierali przede wszystkim 
rodzice. Szkoła mogła jedynie wspierać organizacyjnie i stwarzać 
warunki do pracy pozalekcyjnej. 
Mijający rok 2019 zapisał się sukcesami sportowymi w piłce ręcznej. 
Szkoła była organizatorem finałów powiatowych Turniejów Całe 
Pomorze Gra w Piłkę Ręczną. Uzyskaliśmy dofinansowanie Starosty 
Nowodworskiego na organizację tych imprez sportowych i cieszyły 
się one dużym zainteresowaniem szkół powiatu, bowiem 
uczestniczyło w nich po 4-5 drużyn z powiatu.  Sukcesy sportowe 
uczniowie zawdzięczają swojej pracy oraz nauczycielom: Marzenie 
Pipale, Janowi i Magdalenie Wilkanowskim oraz Piotrowi 
Ranoszkowi. 
Największe osiągnięcia artystyczne były udziałem uczniów z klas 
pierwszych. Maria Szala wygrała finał wojewódzki konkursu 
plastycznego „Uczę się bezpieczeństwa”. Stefan Banach zdobył 
w nim wyróżnienie. W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 
„Bezpiecznie na wsi” wyróżnienie w finale wojewódzkim 
„wymalowali” sobie Oliwia Kowalczyk i Maciej Manijak. Dzieci były 
przygotowywane odpowiednio przez: Annę Fic i Elenę Madej. 

WAŻNE WYDARZENIA ROKU 2019 
Styczeń 2019 roku rozpoczął się finałem Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Na potrzeby fundacji przekazano kwotę 
27 954,14 zł. Tragiczny finał miał także odzwierciedlenie w pracy 
naszej placówki. Minutą ciszy uczciliśmy śmierć Prezydenta Pawła 
Adamowicza. Rozmawialiśmy z uczniami na temat nienawiści i jej 
skutków. 

Niezwykle ważnym przedsięwzięciem była organizacja Dni Patrona– 
Pamięci Ofiar Stutthofu dla Szkół Mierzei i Żuław. Po raz kolejny na 3 
dni szkoła stała się domem dla młodych ludzi zainteresowanych 
historią i pamięcią. Dni Patrona odbywały się w Roku Wolności i 
Solidarności, w związku z tym uczniom zaproponowano wizytę w 
Europejskim Centrum Solidarności, przygotowanie projektów, 
których hasłem przewodnim była WOLNOŚĆ, spotkanie 
z podopiecznymi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w Kamionku Wielkim, debatę oksfordzką „Każdy może być wolnym, 
jeżeli tylko tego chce”, zwiedzanie byłego KL Stutthof oraz spotkanie 
z pracownikiem muzeum ds. konserwacji zbiorów. Była także krótka 
rozmowa z byłym więźniem: Markiem Duninem-Wąsowiczem. 
Projekt był prezentowany podczas gali wojewódzkiej VIII Forum 
Pomorskiej Edukacji w Gdyni. 
W minionym roku szkolnym zrealizowano jeszcze jedno niezwykłe 
przedsięwzięcie. Szkoła w Sztutowie wsparła środowiska edukacyjne 

powiatu w organizacji Debaty o Edukacji „Jakiej edukacji 
potrzebujemy/ oczekujemy/ do jakiej dążymy w powiecie 
nowodworskim?”. Spotkanie miało charakter dyskusji panelowej 
z udziałem prelegentów i publiczności. W czasie spotkania 
wypracowano rekomendacje dla dalszej rozmowy o edukacji 
i działań zmierzających do jej lepszego funkcjonowania. 
Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w biciu rekordu w czytaniu na 
przerwie. Włączyliśmy się w obchody Dnia Dziecka z Zespołem 
Downa. Dzieci uczestniczyły w zajęciach związanych z funkcjonowa-
niem osób z niepełnosprawnościami, a organizowanymi we 
współpracy m.in. z PPP oraz SOSW w Nowym Dworze Gdańskim. 
Obchodziliśmy Rok Matematyki pod nazwą „Matematyka Dzika”. 
Uczniowie rozwiązywali zadania matematyczne z wykorzystaniem 
wiedzy przyrodniczej. Były i drobne upominki i dyplomy. 
Nie zabrakło uroczystości, które od wielu lat są tradycją szkoły. 
Zawsze uroczyście rozpoczynamy rok szkolny, w sposób godny 
również go kończymy. Uroczystości związane z zakończeniem roku 
przebiegały w odmiennej atmosferze. Pożegnaliśmy gimnazjalistów 
i placówka ta ostatecznie została zlikwidowana. Ogromnym 
wyzwaniem było zamknięcie „podwójnego” rocznika  liczącego 63 
uczniów. Przygotowaliśmy okolicznościowe imprezy artystyczne – 
dwie Gale Sztutowskich Herosów. Wręczaliśmy podziękowania, 
dyplomy i nagrody książkowe. Pan Robert Zieliński przyznał Nagrody 
Wójta Gminy Sztutowo najlepszym uczniom. 
Braliśmy udział oraz przygotowywaliśmy uroczystości patriotyczne, 
tj.: udział ze Sztandarem Szkoły w uroczystościach patriotyczno– 
religijnych na terenie Muzeum Stutthof,  obchody z okazji Świąt 1 i 3 
Maja. Towarzyszyły im projekty edukacyjne, okolicznościowe 
akademie i inne. 
Po raz czwarty wspólnie z Muzeum Stutthof i Urzędem Gminy 
w Sztutowie zorganizowaliśmy XXIV Bieg Pamięci Narodowej. Po 
uroczystym starcie w Muzeum uczniowie szkół powiatu biegli ulicami 
Sztutowa. Po raz kolejny szkoła w Sztutowie wytyczyła trasy, 
przygotowała regulamin i założenia organizacyjne, zebrała wszystkie 
zgłoszenia, zgody na przetwarzanie danych osobowych,  zadbała 
o przygotowanie posiłku oraz dopełnienie obowiązku 
informacyjnego wynikającego z RODO. Ponownie gościliśmy około 
300 dzieci z całego  powiatu. 
Jak zawsze nie zabrakło wspólnego tygodniowego spotkania 
z młodzieżą z Niemiec. W tym roku młodzież  ze Sztutowa po raz 
dziesiąty była podejmowana przez zaprzyjaźnioną szkołę na Rugii. 
Tematem przewodnim była historia oraz edukacja przyrodnicza. Było 
pracowicie i aktywnie dla rozwoju kompetencji społecznych oraz 
kluczowych. 
Szkoła zorganizowała kolejny „Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach 
Anglojęzycznych i Niemieckojęzycznych „We know that, Das wissen 
wir”, wymianę szkolną z placówką w  Pozezdrzu. Gościli w naszej 
szkole także uczniowie z bliskich szkół, np. ze Stegny. Przed nami IV 
Powiatowy Turniej Warcabowy. To kolejne przedsięwzięcia, które 
wpisują się w działania edukacyjne gminy i zapewniają jej 
rozpoznawalność, nie tylko w powiecie. 
Jak co roku zorganizowano imprezy na rzecz szkolnego środowiska. 
Odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych. Najmłodsi złożyli 
ślubowanie, zdali egzamin zapewniający możliwość pełnego 
uczestnictwa w życiu społeczności uczniowskiej.  
Odbyło się także pasowanie na „Świetlika” – tj. podopiecznego 
świetlicy szkolnej, wybory Samorządu Uczniowskiego poprzedzone 
kampanią wyborczą, Dzień Edukacji Narodowej. Po raz kolejny 
zorganizowaliśmy Europejski Dzień Języków Obcych. 
Odbył się także XI Dzień Dziecka połączony z organizacją Festynu 
Rodzinnego. Pozyskano wielu darczyńców, dzięki którym impreza 
udała się wspaniale. Na konto szkoły wpłynęła kwota 9 717,00zł. 
Obchody Dnia Dziecka zamieniły się w imprezę dwudniową. W piątek 
w szkole odbył się koncert dzieci i Pana Tomasza Stroynowskiego, 
zorganizowano turnieje z nagrodami, sołtysi Sztutowa i Kątów 
Rybackich obdarowali wszystkie dzieci lodami o różnych smakach. 
W tym roku sołtys miejscowości symbolicznie przekazał  dzieciom 



szczególny prezent - siłownię zewnętrzną wybudowaną dzięki 
zaangażowaniu sztutowskiej rady sołeckiej.  
We wrześniu po raz trzeci zorganizowaliśmy piknik rodzinny „Na 
zdrowie”. Promowaliśmy w nim zdrowe odżywianie oraz aktywny 
tryb życia. Impreza odbyła się przy wielkim zaangażowaniu rodziców 
oraz sponsorów.  Wpisaliśmy ją na stałe jej do kalendarza imprez 
i uroczystości szkolnych, a dzięki jej organizacji pozyskaliśmy ponad 
5000zł. Dzięki temu możliwy był zakup m.in. książek na maraton 
czytelniczy, mat  do kodowania. 
Zorganizowaliśmy 101. rocznicę odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Miała ona formułę V Marszu Niepodległości. 

 
Nie zabrakło różnorodnych działań ekologicznych, tj.: akcja 
„Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” polegająca na zbiórce 
żołędzi i kasztanów dla zwierząt leśnych oraz starych ubrań, koców, 
wykorzystanych do przygotowania legowisk dla zwierząt 
w przytulisku; zimowego ptakoliczenia; obchodów Dnia Ziemi. 
Współpracowaliśmy z pracownikami Parku Krajobrazowego 
Mierzeja Wiślana  i Nadleśnictwa Elbląg oraz Sołtysem Wsi Sztutowo 
w organizacji warsztatów, pokazów, działań ekologicznych, akcji 
sprzątania i porządkowania naszej gminy. 
Zaangażowaliśmy się we współpracę i działalność na rzecz innych – 
np. Koła Emerytów i Rencistów oraz pensjonariuszy DPS w Stegnie, 
spotykaliśmy się z byłymi więźniami Stutthofu, np. po raz kolejny na 
spotkaniu opłatkowym w Gdańsku – Oliwie oraz z przedstawicielami 
Komendy Powiatowej Policji w  Nowym Dworze Gdańskim. 
29 listopada odbędzie się uroczystość z okazji 35. rocznicy nadania 
szkole imienia. Przygotowujemy także Mikołajkowy Festiwal 
Piosenki Dziecięcej, Dzień Życzliwości. Przeprowadziliśmy Szkolne 
Turnieje Gry w Szachy i Warcaby, liczne konkursy szkolnych dla 
dzieci. 
Mijający rok obfitował w liczne i różnorodne przedsięwzięcia, był 
bardzo pracowity i innowacyjny pod wieloma względami, ale 
koniecznie trzeba także wspomnieć o ogólnopolskim strajku w 
oświacie, do którego włączyli się także nauczyciele oraz pracownicy 
administracji i obsługi sztutowskiej placówki. Trwał on od 1 do 26 
kwietnia. Przebiegał w czasie egzaminów. Miał przyczynić się do 
wzrostu płac oraz zwrócenia uwagi na problemy oświaty: ciągłego 
niedoinwestowania i przerzucania obciążeń finansowych na gminy; 
niedostosowania nowych podstaw programowych do wieku i 
możliwości dzieci; wprowadzenia do szkół dodatkowych obciążeń 
związanych z prowadzeniem dokumentacji; pozbawienia możliwości 
kreowania rzeczywistości szkolnej przez nauczycieli i dyrektorów w 
związku z narzuceniem sztywnych zasad np. w budowaniu ramowych 
planów nauczania, zlikwidowania zajęć w formie do wyboru przez 
uczniów (np. zajęcia artystyczne, techniczne); zmianie przeznaczenia 
godzin do dyspozycji dyrektora szkoły i innych.  

ZREALIZOWANE PROJEKTY I PROGRAMY EDUKACYJNE 
(FINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE): 

1. Organizacja wymiany polsko- niemieckiej, dzięki wsparciu 
finansowemu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 
Wprowadzenie do budżetu i prawidłowe rozliczenie kwoty 

7559,00 zł. Pozostałe koszty pobytu grupy na Rugii 
rozliczyła strona niemiecka. 

2. Realizacja programu rządowego „Umiem pływać” 
w ramach zadań zleconych przez Gminę Sztutowo – 
projekt powszechnej nauki pływania realizowany 
w klasach I-III szkoły podstawowej.  

3. Lekcja z Pomysłem dofinansowania przez Fundację 
Kreatywna Edukacja. 

4. Utworzenie na terenie placówki kącika relaksu dla 
młodszych dzieci przy świetlicy szkolnej. 

ZREALIZOWANE WYDATKI DZIĘKI POZYSKANIU DAROWIZN NA 
CELE EDUKACYJNE 

Szkoła podejmuje liczne działania w celu pozyskania darowizn na 
cele edukacyjne. W ubiegłym roku dzięki temu działaniom udało się 
zrealizować m.in. następujące zakupy: 

1. Fototapety edukacyjne do 19 sal lekcyjnych, 
2. Pomoce dydaktyczne - kompasy, globusy, instrumenty 

muzyczne  przybory matematyczne, mapy, liczydła 
z tablicą magnetyczną, bumrurki, teatrzyk kamishibai, 
układanki edukacyjne, 

3. 2 ozoboty (roboty) do nauki programowania i zestawy 
z robotyki, maty do kodowania,  

4. Nowe rolety w 3 klasach o największym nasłonecznieniu 
(9000,01zł), 

Dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców szkoła otrzymała do dyspozycji 
maszynę do popcornu oraz waty cukrowej. 

Rok 2019 to bardzo dobry rok dla szkoły jeżeli popatrzymy na 
indywidualne osiągnięcia uczniów oraz aktywność szkoły 
w środowisku, podejmowanie licznych, różnorodnych i ważnych 
inicjatyw na rzecz środowiska. Przed nami rok 2020. Nauczyciele 
szkoły w Sztutowie wraz z dyrektorem będą poszukiwali rozwiązań 
umożliwiających jak najlepsze funkcjonowanie w nowej 
rzeczywistości edukacyjnej i osiąganie sukcesów edukacyjnych przez 
uczniów oraz zawodowych przez nauczycieli. 

Sylwia Owsińska 
Dyrektor Szkoły Podstawowej  

im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie 
 

Przedszkole w Sztutowie 

Przedszkole w Sztutowie jest placówką publiczną ogólnodostępną. 
Działalność przedszkola finansowana jest przez organ prowadzący: 
Urząd Gminy w Sztutowie.   Szczegółową organizację pracy w danym 
roku szkolnym, określa arkusz organizacyjny przedszkola, 
opracowany przez dyrektora placówki najpóźniej do 30 kwietnia 
zatwierdzony przez organ prowadzący. Przedszkole przeprowadza 
rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, 
odbywa się w marcu danego roku kalendarzowego w oparciu 
o regulamin rekrutacji. Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu (od 
poniedziałku do piątku) w godzinach 7,30-16,30. Podstawową 
jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci 
w zbliżonym wieku (dopuszczalne jest łączenie dzieci 3 – 4 letnich, 4 
– 5 letnich, 5-6 letnich). W placówce działa 5 oddziałów.    
W roku szkolnym 2018/19 procesem nauczania, wychowania i opieki 
objętych było 119 wychowanków  w tym: 31 6- latków, 24 5-latków, 
43 4-latków, 21 3-latków. Każdy oddział funkcjonuje w oparciu 
o ramowy rozkład dnia, który uwzględnia proporcje 
zagospodarowania czasu realizacji podstawy programowej.  
Nieodpłatne świadczenie udzielane przez przedszkole w wymiarze 
do 5 godzin dziennie realizowane jest w godzinach od 7.30 do 12.30 
i obejmuje pobyt dziecka w przedszkolu w wyżej wymienionych 
godzinach. 
Za każdą godzinę korzystania przez dziecko z usług  przedszkola poza 
godzinami wyżej wymienionymi rodzic ponosi odpłatność w kwocie 
1 zł za każdą rozpoczętą godzinę. 



Żywienie: 3,00 zł- 1 posiłek (obiad), 6,50 zł - 3 posiłki (śniadanie, 
obiad, podwieczorek). 
Opłata za korzystanie z usług przedszkola, w tym za wyżywianie, jest 
pobierana z góry w terminie do 15 każdego miesiąca. Opłata podlega 
zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w danym dniu w 
przedszkolu (podsumowane na koniec miesiąca). Zwrot następuje 
poprzez obniżenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w kolejnym 
miesiącu.  
Przedszkole stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy BHP 
i ppoż oraz współpracuje z  poradnią psychologiczno-pedagogiczną 
i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb i zgody 
rodziców konsultację i pomoc. Organami przedszkola są: dyrektor 
przedszkola, rada pedagogiczna i rada rodziców. Rada pedagogiczna 
i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie 
mogą być sprzeczne z przepisami prawa i statutem. Zatrudnia 
nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 
przepisach.   Cały personel przedszkola stara się tworzyć miłą 
atmosferę współpracy z rodzicami dla dobra naszych wychowanków. 
Przedszkole nasze jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany 
rozwój dziecka, tak, aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło 
się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało 
i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad 
bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe 
doświadczenia i odnosiło sukcesy. Każdemu dziecku stwarzamy 
szansę na miarę jego możliwości. Dążymy do tego, aby nasi 
wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w 
szkole. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców. Wychowankowie 
przedszkola zdobywają umiejętności i wiadomości zgodnie z nową 
podstawą programową wychowania przedszkolnego. Wymagania 
edukacyjne , odpowiedni dobór metod i form oraz organizacja 
warsztatu pracy sprzyja ustaleniu dla każdego dziecka 
indywidualnego toku oddziaływań . Przyjęty model pracy jest oparty 
na edukacji alternatywnej traktującej podmiotowe podejście do 
każdego dziecka. Szczególne miejsce w pracy przedszkola zajmuje 
kształtowanie tożsamości dziecka oparte na tradycjach rodzinnych 
oraz kulturze regionalnej, a także historii narodu. Do istotnych 
działań przedszkola należy poznawanie kultury regionu i kraju 
z równoczesnym otwarciem na kultury innych narodów i grup 
społecznych, a także zaangażowanie się w sprawy najbliższego 
środowiska, którego jesteśmy częścią. 

 
Przedszkole organizuje szereg uroczystości dla lokalnego środowiska 
i imprez okolicznościowych, spotkań z udziałem rodziców, 
najbliższych oraz zaproszonych gości, do których należą: 
Organizacja wydarzeń przedszkolnych: 
Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Przedszkolaka, Narodowe Święto 
Niepodległości - Festiwal Pieśni i Tańca, Zabawy Andrzejkowe, 
Mikołajki, Wigilia w Przedszkolu, Jasełka - nagranie filmu z udziałem 
rodziców grupy Motylki „Boże Narodzenie oczami dziecka”, Dzień 
Babci  i Dziadka, Wyjazd do MORSU z występami z okazji Dnia Babci 
i Dziadka, Bal karnawałowy, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień rodziny, 

Dzień Dziecka – zawody sportowe pt.”Biało – Czerwoni”, Akademia 
z okazji zakończenia przedszkola. 
Działania na rzecz środowiska społecznego: 
Zbiórka kasztanów i żołędzi 
Paczka dla bohatera „Anioł dla bohatera ” 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
Wyjazd do MORSU z występami z okazji Dnia Babci i Dziadka 
Warsztaty dla dzieci ”Pierwsza pomoc przedmedyczna” 
Spotkanie dzieci z ratownikiem medycznym oraz zajęcia praktyczne 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 
Przedszkolny konkurs fotograficzny pt. To wszystko Polska” celem 
konkursu jest pokazanie wyjątkowości naszego regionu. 
Ogólnopolski konkurs fotograficzny pt. ”Nasz kącik Patriotyczny” 
Realizacja międzynarodowego projektu „Piękna nasza Polska 
cała” 
- Nauka , osłuchanie się i zaśpiewanie Hymnu Polski – Mazurka 
Dąbrowskiego 
- Narodowe Święto Niepodległości – Festiwal Pieśni i tańca 
- Nauka piosenki pt. „Rodzinny Kraj” – wspólne odśpiewanie na 
apelu 
- Nauka tańca ludowego 
- Nauka wiersza o tematyce patriotycznej 
- Zorganizowanie Kącika „ Piękna nasza Polska cała” – o tematyce 
folkowej i patriotycznej 
- „ Na skrzydłach historii” – wykonanie prezentacji multimedialnej 
o Żuławach i Mierzei  
- „Piękna nasza Polska cała” – stworzenie i wysłanie pocztówki 
naszej miejscowości 
- „ Napisz kartkę Bohaterom” 
- „ Dzień Mody  Patriotycznej” 
- „ Drzewo Pamięci” – zasadzenie na terenie przedszkola drzewka 
jako symbolu życia i wolności 
-  Przedszkolny konkurs fotograficzny pt. ”To wszystko Polska” 
celem konkursu jest pokazanie wyjątkowości naszego regionu 
- „ Szlakiem historii” – zorganizowanie wycieczek , których celem 
będzie poznanie zabytków kultury naszego regionu, dorobku 
historycznego, kultury, architektury i tradycji – z udziałem 
licencjonowanego przewodnika Panią B.Tartakowską 
- Turniej wiedzy patriotycznej pt.” Kocham cię, Polsko” 
- Zawody sportowe pt. ”Biało – czerwoni” 
- „ Dzień Języka Ojczystego” 
- Festiwal Pieśni Żołnierskich 
Współpraca z instytucjami:  
Ze Szkołą Podstawową: 
Wycieczka dz. 6 l do szkoły –
pasowanie, poznanie budynku, 
udział w lekcji 
Współpraca  z Urzędem 
Morskim  - prelekcje, spotkania, 
wycieczki 
Współpraca z Parkiem Krajobrazowym Mierzeja Wiślana – 
prelekcje, zbiórki. 
Współpraca z Biblioteką Publiczną Gminy Sztutowo 
Współpraca z Urzędem Gminy w Sztutowie 
Współpraca z MORS-em w Stegnie 
Współpraca z Kołem Emerytów i Rencistów w Sztutowie 
Współpraca ze Strażą Graniczną 
Współpraca z Policją  
Współpraca ze Strażą Pożarną w Sztutowie 
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną: 
badania dodatkowe oraz wspieranie dzieci o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, porady, konsultacje. 
Współpraca z  GOPS w Sztutowie. 
Prężnie działa Rada Rodziców, która ma określony plan pracy i jest 
inspiratorem wielu inicjatyw związanych z funkcjonowaniem 
i doposażeniem placówki w środki dydaktyczne, zabawki, pomoce – 
zakupiono 3 rzutniki wraz z ekranami do sal przedszkolnych. Rada 

Zorganizowana przez naszą 
grupę MOTYLKÓW i Kasię 
Stępak akcja pozyskiwania 
nowych dawców szpiku dla 

Fundacji DKMS, zakończyła się 
sukcesem – zarejestrowano 

42 potencjalnych dawców. 



Rodziców jest współorganizatorem festynu rodzinnego, uroczystości 
i imprez przedszkolnych, pomaga w organizacji warsztatów, 
wycieczek dla dzieci, przedstawień teatralnych w wykonaniu 
zaproszonych grup teatralnych. 
W celu poprawy warunków do realizacji zadań statutowych 
w ramach środków finansowych budżetu gminy przeprowadzono 
remonty i naprawy:  
 - wymiana instalacji elektrycznej w budynku przedszkolnym 
i gospodarczym  
- położenie nowej wykładziny tarkett na klatce schodowej 
i zamontowanie nowej balustrady 
-  montaż szklanej ściany działowej miedzy pomieszczeniami 
socjalnymi (na parterze i piętrze) 
 -  wymiana papy termozgrzewalnej na  budynku gospodarczym 
- malowanie pomieszczeń przedszkolnych po remoncie instalacji 
elektrycznej  
- modernizacja dźwigu towarowego 

Katarzyna Daniluk-Szala 

Biblioteka Publiczna Gminy Sztutowo 

„Kiedy wszystko inne zawiedzie, dajcie za wygraną i idźcie do 
biblioteki.” Stephen King - Dallas '63 

Grudzień, czas podsumowań i refleksji. Również nam jest bardzo 
miło podzielić się z państwem krótkim podsumowaniem naszej 
działalności oraz wspólnych  spotkań w bibliotece. 
Biblioteka Publiczna Gminy Sztutowo zawsze stawia przede 
wszystkim na książki. Dokładamy starań abyście państwo mogli 
korzystać z nowości wydawniczych i znajdowali na naszych półkach 
interesujące was lektury. Nasi czytelnicy wiedzą, że można dostać 
u nas książkę „na życzenie”, ponieważ uwielbiamy tworzyć nasz 
księgozbiór razem z państwem. W tym roku szczególnie ucieszył nas 
debiut literacki sztutowianina  Bogdana Pniewskiego, jego „Nóż 
w plecy, czyli wspomnienia muzykantów”, wbrew tytułowi był 
prawdziwą przyjemnością. 
Tak bogate książkowe zakupy umożliwia nam  Narodowy Program  
Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do 
bibliotek publicznych.  W 2019 r. dotacja wyniosła 16 701,00 PLN (to 
duuużo książek, co nas bardzo cieszy). 
Odpowiadając na kolejne zapotrzebowanie naszych czytelników 
przeprowadziliśmy w bibliotece dwa kursy komputerowe: 
z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych oraz projekt „E-
obywatel nowe umiejętności cyfrowe”. Cieszy nas duże 

zainteresowanie. 
Oba kursy to wiele 
godzin intensywnej 
pracy. Jesteśmy pod 
wrażeniem waszego, 
szanowni czytelnicy, 
zaangażowania 
i cierpliwości. 
Dorośli czytelnicy 
uczestniczyli również 
w organizowanych 

w bibliotece spotkaniach: 
- z inicjatywy dr Marcina Owsińskiego   Kierownika Działu 
Naukowego Muzeum Stutthof gościliśmy w bibliotece Pana Tomasza 
Glinieckiego prezentującego książkę  „Walki Armii czerwonej 
w delcie Wisły (styczeń-maj 1945)”. 
- kolejne spotkanie,  poprowadzone przez Pana Owsińskiego było 
niepowtarzalną okazją dla zainteresowanych regionem i jego 
historią do obejrzenia wojennych zdjęć lotniczych  Stutthofu, Mierzei 
i Żuław (1941-1945). 
- Tomasz Szloser poprowadził prelekcję  „Ozonoterapia: historia 
i właściwości ozonu”. 
- Narodowym Czytaniu 

Miło nam nadmienić, że każde z tych spotkań cieszyło się dużym 
państwa zainteresowaniem. 
Pasjonatów gier logicznych  z pewności zainteresują czwartkowe 
rozgrywki koła brydżowego. Zachęcamy państwa do tej atrakcyjnej, 
podnoszącej zdolności logicznego myślenia (w większym stopniu niż 
matematyka czy informatyka) formy wspólnego spędzania czasu. 
Z inicjatyw, z których jesteśmy szczególnie dumni wymienić należy 
Dyskusyjne Kluby Książki, w których uczestniczymy już od 10 lat. 
Sztutowska biblioteka to najliczniejszy w województwie pomorskim 
klub dla dorosłych czytelników. Każdego miesiąca, to zacne 
towarzystwo spotyka się przy dobrej kawce i ciasteczku na rozmowie 
o książkach. W 2019 r. w ramach klubu odbyło się spotkanie 
autorskie z wyjątkowo poczytną w naszej gminie pisarką Agnieszką 
Lingas-Łoniewską.  
Nieco inną formułę przybrały kluby dla młodszych czytelników. 
Młodzież gościmy co dwa miesiące. Specjalnie dla niej zostały 
zorganizowane warsztaty z twórczego pisania „Zobaczone/ 
napisane”. Warsztaty poprowadziła pisarka i poetka, Barbara 
Piórkowska.  
Dzięki zaangażowaniu młodzieży nasza biblioteka miała w tym roku 
prawdziwą „Jazdę na czytanie”… Był to program dofinansowany w 
ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZY, ze środków Programu 
FIO Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego w kwocie 3800,00. Za pieniądze 
z projektu:  zakupiono  materiały plastyczne i słodycze na spotkania, 
sfinansowano wyjazd do Ośrodka Kultury Morskiej w Gdańsku na 
lekcje muzealne z salami interaktywnymi („Tam gdzie dowodzi 
kapitan” i  „Dlaczego morze jest słone?”) oraz poczęstunek 
w McDonald’s.  
Projekt kończy się w listopadzie, my jednak nie przerywamy spotkań, 
czytamy do czerwca 2020 r. Zapraszamy  w każdą sobotę nasze 
liczne, dziecięce towarzystwo na głośne czytanie, któremu 
towarzyszą konkursy z nagrodami. Każda edycja to  inny bohater 
czytania, w  tym roku dzieci pożegnały jeżyka, stając się Pożeraczami 
Książek - rekiny możecie państwo podziwiać w czytelni dla 

najmłodszych. (Tylko dla czytelników o stalowych nerwach      ) 
Dla uczestników Wielkiego Maratonu Czytelniczego odbyło się 
spotkanie z Wiolettą Piasecką, autorką konkursowej „Faustynki”.  
Za nami również ciekawa i radosna „FERIONELLA”, czyli Ferie 
Zimowe. To zazwyczaj najgłośniejszy czas w bibliotece. Dzieciaki 
mają okazję do wspólnej zabawy, konkursów i zabaw wokół książki. 
Pragniemy na łamach tego biuletynu serdecznie podziękować Panu 
Michałowi Małkowskiemu, którego wsparcie zawsze pomaga nam 
urozmaicić i wzbogacić ofertę feryjną. Serdecznie dziękujemy za 
wieloletnią współpracę.  

Praca z najmłodszymi, to również cieszące nasze serce lekcje 
biblioteczne dla dzieci z przedszkola i klas pierwszych. Te spotkania 
to dla nas zawsze wielka radość i przyjemność. 
Szanowni czytelnicy, mijający rok obfitował w wiele spotkań, radości 
i prawdziwej życzliwości, którą nas państwo obdarowujecie. Będzie 
nam bardzo miło gościć państwa w naszej bibliotece w przyszłym 
roku.  

Krystyna Dróżdż 



Filia Biblioteczna w Kątach Rybackich 
Mamy powód do dumy. Statystyki wskazują jednoznacznie, że 
każdego roku coraz więcej czytelników odwiedza kątowską 
bibliotekę. Cieszy nas niezmiernie, że odpowiadamy na 
zapotrzebowanie naszych czytelników a nasza oferta cieszy się 
powodzeniem i szczerym zainteresowaniem. Oto, jak wyglądał 2019 
rok w kątowskiej bibliotece.  
Można zaryzykować stwierdzenie, że rok 2019 upłynął w naszej 
bibliotece pod hasłem kursów komputerowych.  W styczniu nasi 
czytelnicy uczestniczyli w Europejskim Certyfikacie  Umiejętności 
Komputerowych ECDL. Było to bardzo intensywne 150 godzin pracy 
z podstaw pracy z komputerem, przetwarzaniem tekstów, kwestiami 
bezpieczeństwa w sieci i arkuszami kalkulacyjnymi. Podziwiamy 
zapał i zaangażowanie naszych kursantów. 

W październiku odbył się 
cykl szkoleń „O finansach … 
w bibliotece – 6 edycja”, 
mający na celu poszerze-
nie wiedzy na temat 
finansów osobistych wśród 
osób powyżej 50 roku 
życia. Projekt był  realizo-
wany z Narodowym Ban-

kiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. 
Realizatorem projektu była Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego. 
Listopad, to dwa kolejne  kursy komputerowe „E-obywatel nowe 
umiejętności cyfrowe”. 
Wszystkim uczestnikom pragniemy podziękować za udział, 
cierpliwość i zaangażowanie w nasze projekty. Szczególne 
podziękowanie należy się działającemu w naszej bibliotece Klubowi 
Komputerowemu „QWERTY”, to dzięki Wam wszelkie komputerowe 
projekty nabierają kształtu i barw, a wasze comiesięczne spotkania 
motywują nas do jeszcze intensywniejszej  pracy.  
Czytelników dorosłych zapraszamy również do funkcjonującego przy 
bibliotece Dyskusyjnego Klubu Książki. Klub funkcjonuje od 
października 2017 roku i na spotkaniach omówiono już ponad 20 
lektur. Zapraszamy niezdecydowanych, książki i dobra kawka czekają 
na was.  
Uczestnicy Klubu „QWERTY” i Dyskusyjnego  spotkali się w  bibliotece 
na prezentacji książki „Walki Armii czerwonej w delcie Wisły 
(styczeń-maj 1945)”, prezentacja połączona była z wykładem dr 
Tomasza Glinieckiego „Kapitulacja i zwycięstwo: 9 maja 1945 roku na 
Mierzei Wiślanej”; kluby wzięły również udział w  Narodowym 
Czytaniu, wrześniowej akcji pod Patronatem Pary Prezydenckiej.  
Pomieszczenie biblioteki otwarte jest dla wszystkich. Gościliśmy 
u siebie w tym roku WWF, Akumulator Mocy, ONKOREJS, 
(Organizację Alicji) oraz młodzież z Warszawy chętną poznać historię 
Kątów Rybackich i Mierzei Wiślanej. Było nam bardzo miło gościć 
was wszystkich w naszych bibliotecznych progach.  
Ferie zimowe’ 2019, dwa tygodnie niesamowitej bibliotecznej 
przygody. 
Dni, które zależne były od tajemniczego Detektywa Zimko. To on 
przysyłał dzieciom listy, wyznaczał zadania, zlecał akcje do 
wykonania. To on zaprosił do biblioteki Policję, Parki Krajobrazowe 
i wysłał dzieciaki na zwiedzanie Kątów Rybackich. Każdy uczestnik 
naszych ferii brał udział w „szkoleniu” na bibliotecznego detektywa; 
malował, tańczył, skakał a przede wszystkim- czytał. Detektywie 
Zimko, zapewniłeś nam doskonałą zabawę, dziękujemy! (Oczywiście 
personalia detektywa muszą pozostać tajemnica, ale… Detektywie, 

ty wiesz )       
Biblioteka w Kątach to również muzyka. Znany już państwu zespół 
młodych czytelników „Mała Mi” obchodził w tym roku jubileusz 10-
lecia. Działo się. Jubileusz stanowił doskonałą okazję do spotkania się 
wszystkich występujących w nim na przestrzeni lat dzieciaków. 
Ponad 50 dzieci śpiewało i tańczyło w zespole „Mała Mi”. Byliśmy na 

Dniach Seniora, Dniach Rybaka, Dożynkach, na występach 
gościnnych i konkursach… Kawał rozśpiewanej historii za nami. 
Ciekawe, co przed nami jeszcze? Z okazji jubileuszu powstał 
fotoalbum dla każdego młodego artysty, sfinansowany przez Radę 
Sołecką z Funduszu Sołeckiego, za co dziękujemy. Na organizację 
jubileuszu otrzymaliśmy również pieniądze z Banku Spółdzielczego w 
Stegnie, od  Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego Kazimierz 
Głuchowski z Elbląga oraz MAV Studio Michał Małkowski. Gramy 

dalej        

Szanowni Mieszkańcy, 
Biblioteka w Kątach to wy. To miejsce, którego by bez was nie było. 
Miejsce, w którym zawsze jesteście mile widziani, które jest dla was. 
Miejsce, w którym czekają na was ciekawe lektury, codzienna prasa 
ale też dobra kawa i coś słodkiego. Dziękujemy za 2019 rok i do 
zobaczenia w 2020, spędźcie go z nami.  

Marzena Kozak 
 

Działania świetlicy w Sztutowie 

 Akcja ekologiczna - sprzątanie plaży. 
 WOŚP – stoisko oraz prowadzenie warsztatów kreatywno-
artystycznych – decoupage. 
 Spotkanie Noworoczne Koła Emerytów i Rencistów połączone 
z Dniem Babci i Dziadka 
 (występ dzieci, podarunki serca od serca, pomoc w obsłudze, 
nakrywaniu do stołu oraz sprzątaniu) 
 Zabawa Caritas – wykonanie ozdób na licytację. 
 Gdańsk-Oliwa - spotkanie opłatkowo – noworoczne z byłymi 
więźniami obozu Stutthof w74    rocznicę Marszu Śmierci (uroczysta 
msza św. w Archikatedrze, spotkanie w refektarzu- wspólny opłatek, 
życzenia, kolędowanie, agapa) -wspólny wyjazd ze szkołą. 
 Aktywnie, kreatywnie, bezpiecznie - ferie w świetlicy. 
 Dzień miłości i przyjaźni – Walentynki. 
 Spotkanie z Parkiem Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”- Zimowi 
goście i mieszkańcy naszego regionu. 
 Mokradła- ostoja bioróżnorodności – konkurs plastyczny, nagrody. 
 Jeden dzień w roku - Dzień Kobiet – spotkanie integracyjne, 
upominki, słodki poczęstunek. 
 Nie bądź patałachem posprzątaj z nami Mewią Łachę – Mikoszewo 
– akcja ekologiczna. 
Akcja ekologiczna z Parkiem Krajobrazowym ”Mierzeja Wiślana” - 
sprzątamy tereny Łaszka nad kanałem. 
Posprzątajmy tereny naszego sołectwa – akcja ekologiczna. 
Mierzeja po całości -Sztutowo (namiot, obsługa). 
Ekologiczny Piknik Rodzinny (stoisko – warsztaty recyklingowe, 
drzewko za butelkę – udział, 
sadzimy kwiatki na nasze rabatki, plakaty ekologiczne -wystawa. 
Moja Rodzina segreguje śmieci – konkurs plastyczny II miejsce, 
wyróżnienia. 
Dzień Dziecka – Festyn Rodzinny (udział, pomoc przy stoisku wata 
cukrowa). 
Sadzimy kwiatki na nasze rabatki -zajęcia ekologiczne (gazony przed 
świetlicą). 
Barwne i kolorowe lato - blok wakacyjny. 



Noc Świętojańska – wycieczka do DPS” Mors” w Stegnie (barwny 
korowód z orszakiem Neptuna, 
rzucanie wianków do wody, festyn, wspólna integracja). 
Dzień Rybaka – udział w uroczystościach, stoisko, warsztaty 
kreatywne, animacje dla dzieci, poszukiwanie skarbu. 
Jarmark rozmaitości DPS” Mors” Stegna – stoisko rękodzieła, 
wspólna integracja. 
Muzyczne lato – festyn nad Wisłą (stoisko-wystawa, animacje dla 
dzieci, warsztaty plastyczne. 
Spotkanie z przyjaciółmi z Białorusi – zajęcia integracyjne, 
malowanie na szkle – warsztaty kreatywne oraz konkursowa 
wystawa prac. 
Frombork -Rejs statkiem (wycieczka integracyjna z rodzicami, 
wspólne zwiedzanie, wieża widokowa, planetarium, park rozrywki). 
Dzień pozytywnie zakręconych – festyn przy UG -Plac zabaw, stoisko 
– wystawa, gry i zabawy na wesoło. 
Festyn wakacyjny nad Wisłą – stoisko- wystawa, warsztaty 
wikliniarskie, najdłuższa pocztówka z wakacji – warsztaty plastyczne. 
Jarmark historyczny – Pasłęk (stoisko rękodzieła, warsztaty twórcze 
-malujemy torby ekologiczne farbami ). 
Przyroda wokół nas -rośliny które nas otaczają – ścieżka edukacyjna 
z p. Jolą Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”. 
Wspaniała Mierzeja Wiślana i Żuławy też – wycieczka integracyjna 
Świetlic Gminy Sztutowo 
(Centrum rozrywki- plac zabaw Krynica Morska, Wielbłądzi Garb, 
Przekop Mierzei Wiślanej, 
Most obrotowy – Rybina, Mały Holender - historia Żuław -
pogadanka, szukanie skarbu, ognisko, poczęstunek, przygotowanie 
upominków dla uczestników wycieczki. 
Dożynki Gminne -Urodziny Gminy (przemarsz osadników- stroje, 
scenki historyczne, dekoracja sceny, chata wiejska - aranżacja, 
ozdoby dożynkowe, stoisko rękodzieła, konkursy sołectw-
koordynacja). 
Ptasi piknik -wycieczka edukacyjno przyrodnicza Krynica Morska -
Piaski (udział we wspólnej integracji, budki lęgowe – warsztaty, 
wypalanie w drewnie – warsztaty, Góra Pirata, ognisko). 
Dzień Seniora – Malibu (pomoc w obsłudze, dekoracja sali, życzenia 
i niespodzianki od dzieci. 
Marsz Niepodległości – udział w obchodach, złożenie kwiatów pod 
pomnikiem. 

Akcja ”Mikołaje łączcie się”, 
Wkręć się i pomagaj -
nakrętki - zbiórka na rzecz 
Hospicjum im. E. Dutkiewi-
cza  w Gdańsku. 
Akcja Pomagaj - Przytulisko 
dla piesków Iskierka Nowy 
Dwór Gd (przekazaliśmy 
koce, pledy oraz materiały 
plastyczne na licytację). 

Szlachetna paczka - wolontariat, przygotowanie upominków dla 
darczyńców. Nasze działania i zajęcia świetlicowe można śledzić na 
stronie Facebooka: Świetlica w Sztutowie. 

Alina Niedzielska 

Świetlica w Łaszce 
Świetlica w Łaszce cieszy dużym zainteresowaniem dzieci. Z pomocą 
rodziców zorganizowany został Piknik Rodzinny, na którym wszyscy 
świetnie się bawili. Uczestniczyli w zawodach: przeciąganie liny, 
skoki w workach. Mieliśmy przyjemność witać na pikniku straż 
pożarną OSP Sztutowo, OSP Łaszka. Świetlica dostała nowe życie 
z dniem odświeżenia. Przez całe wakacje dzieci uczestniczyły 
w pieszych wycieczkach, brały udział w zabawach organizowanych 
na boisku sportowym. Z braku pogody czas został urozmaicony 
w świetlicy. Dzieci grały na komputerze, pin-ponga, piłkarzyki, gry 
planszowe, karciane (UNO), umysłowe (kalambury), układanie 
puzzli. Odbyły się również zawody dla dzieci młodszych (5-8lat) 

w układaniu puzzli. Nasze pociechy rozwijały się umysłowo, 
społecznie, kreatywnie, jak i zręcznościowo. Na koniec sezonu 
odbyła się wycieczka integracyjna wszystkich świetlic z naszej Gminy. 
Braliśmy udział w sprzątaniu boiska. Dużo pracy włożyliśmy 
w udekorowanie świetlicy, przygotowanie dekoracji, jak i gazetki na 
temat ''Jesień''. Pomagamy sobie wzajemnie przy odrabianiu prac 
domowych. Przy pomocy rodziców wzięliśmy udział w zajęciach 
integracyjnych z wyjściem poza świetlicę pt. ''Halloween''. 

Anita Knap 

Działania świetlicy w Kątach Rybackich 

Głównym zadaniem świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Kątach 
Rybackich było i jest zapewnienie bezpiecznych i atrakcyjnych form 
spędzania wolnego czasu dzieciom i młodzieży, wyrównywanie szans 
edukacyjnych i społecznych oraz integracja. 
Świetlica realizowała zajęcia wspierające i rozwijające zaintereso-
wania i umiejętności twórcze, sportowe, rekreacyjne oraz kulinarne. 
Świetlica opiekuńczo-wychowawcza organizowała: 
1. Spotkanie integracyjne z rodzicami przy herbatce. 
2. Pomoc w organizacji Dnia Seniora – upominki dla Seniorów. 
3. Spotkanie terapeutyczne na temat uzależnień. 
4. Kiermasz Wielkanocny. 
5. Kiermasz Bożonarodzeniowy. 
6. Zabawę Andrzejkową. 
7. Spotkanie z Mikołajem ( dzieci otrzymały paczki). 
8. Zbieranie kasztanów dla zwierząt. 
9. Zajęcia świetlicowe: 
- Udział w akcji „Mikołaje łączcie się” 
- Rozgrywki świetlicowe ( bilard, ping-pong, piłkarzyki) z nagrodami 
- Sprzątanie plaży po sztormie – dzieci i młodzież 
- Pogadanki 
- Współudział w akcji „Kasztanowe Kąty” (malowanie ławek na 

placu zabaw, sprzątanie wspólnie z P. Sołtys i Radą Sołecką. 
- Paczki dla dzieci (przygotowane przez dzieci z całego świata), 

nasze katowskie dzieci otrzymały 60 paczek. 
- Warsztaty plastyczne, techniczne, kulinarne. 
Podsumowując działalność naszej świetlicy wierzę, że ukazując 
dzieciom i młodzieży właściwy model życia, wzorce zachowań 
wpływamy na jakość ich życia w przyszłości. 
Efektem wszystkich naszych działań są uśmiechy na twarzach dzieci. 

Urszula Czarnecka  

Działania świetlicy w Grochowie Trzecim 

• „Luz kontrolowany”- jak bezpiecznie bawić się zimą; pogadanka, 
przykłady, prace plastyczne. 

• Zabawa choinkowa - wspólny taniec - układy taneczne, zabawa, 
konkursy, poczęstunek. 

• „Gimnastyka dla języka”- układanie i pisanie łamańców językowych. 

• Przywitanie wiosny (przykłady oznak wiosny, rysowanie pani wiosny). 

• Zajęcia: „Portret mojego przyjaciela”, „Ciekawe porady dla małych i 
dużych”, „Kultura na co dzień”, „Igłą i nitką haftowane”, „Mistrz 
wiedzy”, „Ozdabianie jajek styropianowych”, „Królik z papieru”, ”Różne 
ozdoby, które cieszą oko”, ”Świeczka dla mamy”, „Jakim jesteś 
owocem?”, „Umysł naszą potęgą”, „Czego tu nie ma?”, „Szansa na 
sukces”, „Mini notesik”, „Koszyk z papierowej wikliny”, „Origami 
modułowe”, „Bransoletki z muliny”, „Gąbkowy przyjaciel”, „Dynia z 
papieru”, „Świąteczne skrzaty”, „Bombki metodą Kanzashi”. 

• Udział w Ekologicznym Pikniku Rodzinnym. 

• Dzień Matki. 

• Udział w Festynie Rodzinnym i Dniu Dziecka w Sztutowie. 

• „Cali i zdrowi” – zajęcia edukacyjne o bezpiecznym spędzaniu wakacji. 

•  Jak bezpiecznie i zgodnie z zasadami savoir vivre zachowywać się 
podczas wakacji w świetlicy? 

•  „Trzy, dwa, jeden...START”- powitanie wakacji. Zajęcia plastyczne 
„Moje wakacyjne marzenie”. 

Zabawy dydaktyczne „Przez zabawę do wiedzy” – krzyżówki, rebusy . 



„Nie mam czasu na nudę!” ! Zajęcia  muzyczno-ruchowe. 
Pokaz stylizacji paznokci. 
„ABC emocji” - ,,Przeciwdziałanie agresji”. Sztuka rozwiązywania 
konfliktów bez przemocy- rozmowy.  
„Oto mój tata” – praca plastyczna. 
Przeglądam się w lustrze – nasze wady i zalety – zajęcia grupowe 
 „Coś z niczego” tworzenie prac z materiałów, które nadają się do 
ponownego wykorzystania. 
 Szybkie i łatwe sposoby na niepowtarzalne uczesanie. 
Cykl warsztatów manualno-plastycznych: (makramowe sploty, 
papierowa wiklina, plastelina, orgiami modułowe, decoupage, 
kreda,, kredki, bibuła, koraliki, cekiny, orzech , szyszek, wstążki 
satynowe i itp.). 
Wyjścia na boisko, plac zabaw i teren fitness.  
Zabawy muzyczno – ruchowe: taniec z miotłą, z krzesłami, na 
gazecie, przechodzenie pod kijem, podglądamy i uczymy się tańców. 
„Roztańczone stopy” - wspólny taniec – nauka kroków, układów 
tanecznych. 
„Coś pysznego dla każdego” -Kącik kulinarny 
Śpiewać każdy może- wspólne  śpiewanie program Karaoke. 
 „Stop przemocy” ! – pogadanki profilaktyczne, przykłady, ćwiczenia, 
rysowanie. 
 „ABC emocji” -  Poszukiwanie pozytywnych wartości i promowanie 
właściwego zachowania. 
„Sport i bezpieczna zabawa to wspaniała sprawa” - ping-pong, 
piłkarzyki, szachy, warcaby, układanie puzzli, Twister, gry planszowe, 
karciane, gra na flecie i cymbałkach, gra w klasę, zabawa ze 
skakanką, gra w państwa i miasta, hula-hop, bierki,  pchełki, zbijanie 
kręgli, klocki Janga, domino, badminton,  skakanka, „Ciepło-zimno” , 
zgadnij kto? To?, „Ciepło-zimno”, „Coś w pobliżu na literę…” 
Pomocna dłoń- zajęcia podczas, których dzieci przypomną sobie- Jak 
zachować się w nagłych sytuacjach? 
Festyn Dziecięcy na boisku w Grochowie Trzecim 
Rozmowy indywidualne i dyskusje w grupach. 
Sprzątanie terenu wokół świetlicy. 
Pomoc w lekcjach szkolnych. 
Wycieczka integracyjna Świetlic gminy Sztutowo ”Szlakiem Żuław i 
Mierzei Wiślanej” 
Udział w V Marszu Niepodległości 
Andrzejki, Mikołajki.   

Katarzyna Choduń 
 

Sołectwo Sztutowo 
Realizacja Funduszu Sołeckiego: zakup traktorka do koszenia trawy 
na stadionie, zakup paliwa do kosiarki samojezdnej, doposażenie 
siłowni na osiedlu Zalewowa, zakup i ustawienie dystrybutorów na 
woreczki na psie odchody, dofinansowanie koła emerytów 
i rencistów, zakup szaf-regałów zamykanych oraz zakup sukna na 
renowację stołu bilardowego do świetlicy w Sztutowie, organizacja 
Dnia Dziecka w Sztutowie, zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy 
ul. Szkolnej w Sztutowie, imprezy muzyczne: Muzyczne Lato nad 
Wisłą królewiecką 20 lipca a także Piknik rodzinny nad Wisłą 
królewiecką 17 sierpnia. 

Sołtys Marek Kacprzak 

Sołectwo Kąty Rybackie 
Działo się trochę w naszym sołectwie w zeszłym roku, działo: 
6 grudnia wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej , nowo wybrana, pełna 
zapału ekipa przystąpiła do pracy na rzecz Sołectwa i Gminy. 
15 grudnia Mikołajki dla dzieci i 29 grudnia Gwiazdkowe 
Niespodzianki w Świetlicy Środowiskowej (darczyńcami byli ludzie z 
całego świata). Ostatniego dnia roku odbył się Sylwestrowy bieg i 
marsz Nordic Walking na 5 km w Skowronkach w ośrodku Yasou,  
było super , uczestnicy dopisali- było prawie 200 osób . Dzień ten 
zakończył się Sylwestrem pod chmurką na boisku w Kątach przy 
ognisku i pieczonej kiełbasce a  główną atrakcją był pieczony dzik, o 
północy życzenia i fajerwerki.  

Po Nowym Roku przyszedł sztorm , który wyrządził znaczne szkody 
na plażach naszej Gminy, wspólnymi siłami sprzątaliśmy śmieci 
wyrzucone przez morze . 
26 stycznia w pięknej Sali Hotelu Tristan w Kątach Rybackich odbyło 
się coroczne spotkanie najstarszych mieszkańców naszego sołectwa 
z okazji Dnia Seniora .  
Ferie dla dzieci w tym roku odbywały się w kątowskiej  bibliotece . 
 Dzień Ziemi – sprzątanie boiska zakończone ogniskiem i wspólną 
zabawą  oraz wspólny  Dzień Dziecka w szkole w Sztutowie. 
27 kwietnia pomagaliśmy organizatorom biegu i marszu NW 
‘’Mierzeja po całosci ‘’ od Piasków do Mikoszewa w obsłudze punktu 
wyjściowego na plaży w Kątach . 
1-2 maja na Przystani jachtowej w Kątach Rybackich odbyły się 
REGATY OLDTIMERÓW oraz imprezy towarzyszące: Loteryjka 
fantowa i biesiada u Basi – Bycze Babki , występ zespołu Mała Mi z 
biblioteki w Kątach Rybackich. 
9 czerwca odbył  się bieg i marsz NW o nazwie  ‘’BumeRun’’ na 4 i 8 
km w ośrodku Bumerang w Kątach Rybackich. 
Największą imprezą i Świętem  w Kątach Rybackich jest Dzień Rybaka 
finansowany w części z funduszu sołeckiego i Urzędu Gminy. Ciekawy 
program imprezy mógł powstać dzięki zaangażowaniu licznych 
organizacji: LOT-u z Kątów Rybackich,  Świetlic ze Sztutowa i Kątów 
Rybackich oraz Koła Gospodyń Wiejskich z sołectw Gminy Sztutowo. 
W tym roku obchodziliśmy również 10-
lecie Zespołu Małej Mi połączone 
z jubileuszowym występem na scenie. 
18 lipca pierwsze Zawody Ratownictwa 
Wodnego w Kątach Rybackich.  
31 sierpnia Świetlica Środowiskowa 
przy pomocy Urzędu Gminy i Rady 
Sołeckiej zorganizowała „Piknik 
Rodzinny‘’ na boisku z różnymi 
atrakcjami dla dzieci  na zakończenie 
wakacji . 
14 września odbyła się inscenizacja 
w 556 rocznicę Bitwa Morska na 
Zalewie Wiślanym poprzedzona regatami, oprawa muzyczna Secret 
Garden Singers , specjały pań z Koła Gospodyń w Kątach oraz inne 
atrakcje . 
15 września udział wzięliśmy w Gminnych Dożynkach połączonych 
z Urodzinami Gminy Sztutowo. 

19 października odbyły 
się‘’ Kasztanowe Kąty ‘’ 
– rodzinna impreza 
połączona malowaniem 
ławek na placu zabaw 
przy świetlicy i zbiórką 
kasztanów.  Impreza 
zakończyła się  wspól-
nym grillem i zabawą 
przy muzyce . Fundusze 
na ten cel i nowe bujaki 

pozyskaliśmy z Funduszu Akumulatora Społecznego i z FIO-Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich. 
16 listopada VIII Jesienny Rajd Nordic Walking  i 17 listopada 
V Jesienne Morsowanie w Krainie Kormoranów, których 
organizatorami byli Lokalna Organizacja Turystyczna i Gmina 
Sztutowo . 
Możemy się również pochwalić inwestycjami w naszym sołectwie 
takimi  jak: budowa łączników trasy rowerowej , ulicami Portową 
i Barkasową oraz rozpoczęciem budowy Przekopu Mierzei  Wiślanej. 
Wykorzystaliśmy w 100% fundusz sołecki przeznaczony na 
zaplanowane przedsięwzięcia: ogrodzenie boiska od strony lasu, 
zakup bujaków, dokupienie 4 pojemników na woreczki na psie 
odchody, doposażenie świetlicy i biblioteki itd. 

Sołtys Iwona Chlebowska 
 



ŚWIADCZENIA RODZINNE 
Świadczenia rodzinne to forma wsparcia społecznego dla rodzin, 
finansowana z budżetu państwa i realizowana na podstawie ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczenia rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 
r., poz. 2220 z późn. zm.). W okresie od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 
r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie 
ustalił i zrealizował następujące świadczenia rodzinne: 

Rodzaj świadczenia  Wydatki Liczba 
świadczeń 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 
do zasiłku rodzinnego 

294.982,90zł 2609 

Świadczenia opiekuńcze 
(świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek 

pielęgnacyjny, specjalny zasiłek 
opiekuńczy) 

319.554,00zł 1057 

Świadczenie rodzicielskie 38.634,00zł 49 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka 

21.000,00 zł 21 

W Gminie Sztutowo do dnia 30.09.2019 r. 190 rodzin skorzystało ze 
wsparcia  na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, 
w związku z czym wydano 200 decyzji. 
Od 2014 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sztutowie  realizuje ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu 
i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2092 
z późn. zm.), w ramach której w okresie od 01.01.2019 r. do 
30.09.2019 r. wypłacił 9 zasiłków dla opiekunów w ogólnej kwocie 
5.580,00zł. 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie od 1 października 
2008 r. realizuje zadania w zakresie wspierania osób uprawnionych 
do alimentów określone w ustawie z dnia 7 września 2007 r. 
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2019 r., 
poz.670 z późn. zm.) jako zadanie zlecone gminie z zakresu 
administracji rządowej finansowane w formie dotacji celowej 
z budżetu państwa. 
W ramach wyżej wymienionych zadań, działając na podstawie 
upoważnienia Wójta Gminy Sztutowo, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Szutowie realizuje wypłatę świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego na rzecz osób uprawnionych  w przypadku 
bezskuteczności egzekucji alimentów oraz podejmuje działania 
wobec dłużników alimentacyjnych. W okresie od 1 stycznia 2019 r. 
do 30 września  2019 r. ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
w gminie Sztutowo skorzystało 18 osób uprawnionych. Liczba rodzin 
korzystających ze świadczenia w wymienionym okresie wyniosła 12  
rodzin. 

Rodzaj świadczenia  
Wydatki 

Liczba 
świadczeń 

Świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego 

49.703 
zł 

120 

ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+ 
Świadczenie „Dobry start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla 
wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny, kryteria 
uprawniające do ubiegania się o świadczenie określa Rozporządzenie 
Rady Ministra z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych 
warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1061). 
W okresie od 01.07.2019 r. do 31.10.2019 r. Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie ustalił i zrealizował: 

Rodzaj świadczenia  Wydatki Liczba świadczeń 

Świadczenie „Dobry start” 120 900 zł 403 

Do dnia 31.10.2019 r. w Gminie Sztutowo ze świadczenia „Dobry 
start” skorzystały 284 rodziny. 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+ 
Od dnia 01.04.2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sztutowie realizuje ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 
z późn. zm.) tzw. „Rodzina 500 plus”, która określa warunki 
nabywania prawa do świadczenia wychowawczego. 
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie 
wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką 
nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 
Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na każde dziecko - 
taka zmiana weszła w życie od 01.07.2019 r., w okresie od 01.01.2019 
r. do 01.06.2019 r., aby skorzystać ze świadczenia na pierwsze lub 
jedyne dziecko w rodzinie należało dodatkowo spełnić kryterium 
dochodowe. 
W okresie od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie ustalił i zrealizował: 

Rodzaj świadczenia  Wydatki Liczba świadczeń 

Świadczenie wychowawcze 1 755 830,10 zł 3 525 

Do dnia 30.09.2019 r. ze świadczenia wychowawczego w Gminie 
Sztutowo skorzystało 349 rodzin. 

POMOC SPOŁECZNA 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie realizuje zadania 
określone ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.). W okresie od 01-01-2019 r. do 
30-09-2019 r. na świadczenia pieniężne pomocy społecznej 
wydatkowano kwotę 348 039 zł (w tym: 154 503 zł. ze środków 
własnych gminy oraz 193 536 zł z dotacji celowej z budżetu państwa). 
W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole 
i w domu na lata 2019-2023” (M. P. z 2018r., poz. 1107, zadanie 
dotowane w 40% z budżetu państwa), udzielono wsparcia 88 
osobom, w tym 53 dzieci i uczniów skorzystało z pomocy w formie 
posiłków w placówkach oświatowych. 
W 2019 r. przy współudziale GOPS w Sztutowie 18 dzieci z terenu 
naszej Gminy wzięło udział w kolonii letniej w Harcerskie Centrum 
Edukacji Ekologicznej w Charzykowach organizowanej przez 
Kuratorium Oświaty w Gdańsku dla dzieci terenów wiejskich. 
W 2019 r. GOPS kontynuuje współpracę z miejscową Fundacją 
„Strefa Mocy” w zakresie dystrybucji żywności w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach  
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
(FEAD). W okresie od stycznia 2019 r. do końca września 2019 r. na 
podstawie wydanych skierowań przez GOPS w Sztutowie 279 osób 
skorzystało z pomocy żywnościowej. 
Ponadto w 2019 r. Ośrodek kontynuuje realizację Teleopieki 
Domowej.  Jest to bezpłatna usługa (dla beneficjenta) dająca 
możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku 
zagrożenia życia i zdrowia. W Gminie Sztutowo z usługi korzysta 
9 osób. 
Od dnia 07.12.2011 r. na terenie Gminy Sztutowo działa Zespół 
Interdyscyplinarny w Sztutowie powołany przez Wójta Gminy 
Sztutowo. Celem działalności zespołu jest między innymi 
zapobieganie i przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie oraz 
pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu trudności w sytuacji 
stwierdzenia występowania przemocy. Regulamin organizacyjny 
Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztutowie ustala tryb działania 
Zespołu, w tym powoływanie i zakres pracy grup roboczych, na 
których specjaliści spotykają się w celu monitorowania, a także ocenę 
planów pomocy rodzinom, które objęte są procedurą Niebieskiej 
Karty. 

Mirosława Sala 
 
 



Stowarzyszenie Szkolna 13 
Już po raz trzeci zrealizowaliśmy zadanie publiczne, dofinansowane 
przez Gminę Sztutowo, polegające na wsparciu działań służących 
budowaniu tożsamości regionalnej i lokalnej poprzez organizację 
imprezy promującej lokalną kuchnię z organizacją konkursu „Mały 
Mistrz Sztutowskich Smaków” oraz turniejem kulinarnym.  
Impreza wzbogaciła Festyn Rodzinny organizowany przez Szkołę 
Podstawową w Sztutowie 1 czerwca 2019 roku. Była to III edycja 
Sztutowskiego Turnieju Kulinarnego i cieszyła się dużym 
zainteresowaniem uczestników Festynu Rodzinnego, pomimo 
zmiany jej formuły. 
Tym razem do udziału 
zaprosiliśmy osoby, 
które przygotowały 
potrawy na festyn i 
spośród tych potraw 
wybraliśmy najciekaw-
sze i najsmaczniejsze. 
Natomiast konkurs 
Mały Mistrz Sztuto-
wskich Smaków (Mały 
MasterChef) przeprowadziliśmy po raz pierwszy i cieszył się on 
również dużym zainteresowaniem dzieci i ich rodziców. Polegał on 
na przygotowaniu kanapek o niecodziennym wyglądzie z dostępnych 
produktów (m.in. świeżych warzyw, ziaren, orzechów, wędlin i sera). 
4-osobowe jury konkursowe po zapoznaniu się z opisem oraz ze 
smakiem konkursowych potraw oraz kanapek wykonanych przez 
dzieci, udało się na obrady. W przypadku Turnieju oceniano: dobór 
składników (zgodnych z ideą turnieju), oryginalność i pomysłowość, 
smak oraz estetykę podania. Natomiast wśród dzieci oceniono: 
umiejętność wykorzystania dostępnych składników, oryginalność i 
pomysłowość, smak i estetykę. Niemal jednogłośnie zwycięską 
potrawą zostały gołąbki pani Justyny Biszkont. Drugie miejsce 
przyznano Karolinie Dziuba za klopsiki rybne, trzecie miejsce zdobył 
chleb z pastą warzywną Magdaleny Kotaś. Wśród dzieci I miejsce 
zdobył Wiktor Hinc, II miejsce – Oskar Gemza, III miejsce – Hania 
Kopytek. Uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody. Nagrody dla 
dorosłych: noże, patelnia, blendery i koktajler. Nagrodami dla dzieci 
były deski i noże, które posłużyły do przygotowania kanapek, a dla 
trójki zwycięzców – kolorowe fartuchy kuchenne. 
W grudniu br. Sztutowski Turniej Kulinarny został doceniony za 
kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycji 
kulinarnej Żuław i Mierzei - otrzymał od Żuławskiej Lokalnej Grupy 
Działania Certyfikat marki lokalnej "Bursztynowy Kłos". 

Kontynuujemy Program Wspie-
rania Inicjatyw Uczniowskich 
„Morze nad jeziora!”. Odbyła 
się czwarta edycja programu (w 
latach 2012-2013 odbyły się 
edycje: „Morze w góry” oraz 
„Morze do stolicy”), finanso-
wana ze środków własnych 
stowarzyszenia (głównie z pro-
wadzonej przez stowarzyszenie 

w sezonie letnim wypożyczalni rowerów) oraz dzięki pomocy osób 
prywatnych i przedsiębiorców. W programie brali udział uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Sztutowie dobrani w pary w ten sposób, że 
uczeń z bardzo dobrymi wynikami w nauce pomagał uczniowi ze 
słabymi ocenami w osiągnięciu wyższej średniej końcowej. 
Wsparciem w ramach programu objętych zostało 20 uczniów, którzy 
wykazali się najbardziej owocną współpracą i osiągnęli najlepsze 
wyniki. Nagrodą w konkursie był wyjazd nad jezioro do Pozezdrza 
(woj. warmińsko-mazurskie) na początku września tego roku. 
Zachęcamy uczniów do udziału w edycji 2020. 

Agnieszka Piórko 
 

LOT Sztutowo 
Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo 
działa od  2005 r. i zrzesza osoby fizyczne i osoby prawne, głównie 
właścicieli obiektów turystycznych z Kątów Rybackich i Sztutowa. 
Aktualnie jest to 25 podmiotów. Członkiem Stowarzyszenia jest 
również Gmina Sztutowo. Zarząd  LOT reprezentują: Krystyna 
Chabska – Przewodnicząca, Grzegorz Glarczyński – 
Wiceprzewodniczący, Tatiana Szloser – Wiceprzewodnicząca. Od 
2006 r.  LOT należy  do Pomorskiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej, co zdecydowanie zwiększyło  możliwości promocyjne 
Gminy Sztutowo. W tym roku uczestniczyliśmy w Forum LOT - 
Promujemy naszą ofertę żeglarską poprzez organizację EDEN 
(European Destinations of ExcelleNce). 
LOT zdobył wyróżnienie w KONKURSIE NA NAJLEPSZE EUROPEJSKIE 
DESTYNACJE TURYSTYCZNE Edycja Polska  2010 r. , motyw 
przewodni „PRODUKT TURYSTYCZNEJ DESTYNACJI TWORZONY  
W OPARCIU O WALORY OBSZARÓW NADWODNYCH” dla destynacji: 
Pętla Żuławska. Co roku mamy zaproszenie na spotkania sieci EDEN 
– bardzo ścisłe grono osób reprezentujących najlepsze nowe polskie 
destylacje turystyczne. W roku 2019 spotkanie odbyło się w 
listopadzie w Gołdapi. Miasto zdobyło wyróżnienie EDEN w kategorii 
uzdrowisk. 
W maju pomagaliśmy w organizacji biegu „Mierzeja po całości”.  
W maratonie na 52 km uczestniczyło 100 osób. My zorganizowa-
liśmy punkt odpoczynku w Kątach Rybackich.  
Organizacja imprezy Dzień Rybaka: 30.06.2019  
Stowarzyszenie włączyło się w realizację imprezy poprzez zorganizo
wanie degustacji potraw restauracji i barów z Kątów Rybackich: 
OŚRODEK WCZASOWO KOLONIJNY BUMERANG, PENSJONAT 
WIELORYBEK, SMAŻALNIA RYBACKA. 
Zorganizowaliśmy również loterię, z której dochód został 
przeznaczony na wsparcie organizacji imprez w Gminie Sztutowo. 
W dniu 14 września 2019 r. odbyła się pierwsza inscenizacja bitwy na 
Zalewie Wiślanym. Głównym organizatorem imprezy był operator 
Mariny Kąty Rybackie – Stowarzyszenie  EUREKA. Stowarzyszenie 
LOT aktywnie włączyło się w organizację tej imprezy. Wraz 
z gospodyniami z Kątów Rybackich stworzyliśmy stoisko 
o charakterze średniowiecznym, z którego dochód przeznaczyliśmy 
na wsparcie imprezy.  

W  dniu 16 listopada 
2019 r. (sobota) odbył 
się VIII Jesienny Rajd 
Nordic Walking w 
Krainie Kormoranów, 
17 listopada (niedzie-
la) V Kąpiel Morsów. 
Impreza otrzymała 
dofinansowanie z bu-
dżetu Gminy Sztuto-

wo oraz  Starosty Nowodworskiego.  
Promowaliśmy najważniejszą inwestycję w naszej gminie – Przekop 
Mierzei Wiślanej. W tym celu zakupiliśmy koszulki promocyjne 
z hasłem „Łączymy wody” i wizualizacją przekopu. Koszulki były 
rozprowadzane podczas lokalnych imprez oraz w obiektach 
turystycznych członków LOT-u.  
Zainteresowaniem cieszą się skrytki GEOCACHING-u – innowacyjnej 
formy turystyki aktywnej - „szukanie skarbów ”.  
Dzięki realizowanemu w 2015 r. projektowi „Promocja Mierzei 
Wiślanej i Żuław poprzez przebudowę strony internetowej LOT-u 
Gminy Sztutowo, popularyzację geocachingu oraz produkcję 
materiałów promocyjnych - folderów” współfinansowanemu ze 
środków UE w ramach programu LEADER PROW na lata 2007-2013 
przygotowaliśmy i ukryliśmy skrytki w Skowronkach, Sztutowie 
i Kątach Rybackich, które są odwiedzane przez turystów.  

Krystyna Chabska 
 



Lp. Nazwa inwestycji Zakres robót 
Wartość 

brutto 

1 Przebudowa ul. Sportowej w Sztutowie 
81mb. płyty drogowe pełne, nowe (materiał i 

wykonanie) 
   66 953,10 

2 Przebudowa ul. Wrzosowej w Sztutowie 
63mb. płyty drogowe pełne, nowe (materiał i 

wykonanie) 
   45 202,50 

3 
Remont studni kanalizacji deszczowej oraz fragmentu ciągu 

pieszego przy studni w ul. Rybackiej w Kątach Rybackich 

Przebudowa nieszczelnej studni, wywołującej erozję 

gruntu  
   11 586,60 

4 
Urządzenie siłowni zewnętrznej (plenerowej) przy ul. 

Szkolnej w Sztutowie. 

Zakup i wbudowanie urządzeń na fundamentach 

betonowych na placu przyszkolnym  
   18 273,00 

5 
Doposażenie siłowni zewnętrznej  przy ul. Zalewowej w 

Sztutowie 
Zakup i wbudowanie urządzeń      5 000,00 

6 
Wymiana ogrodzenia boiska sportowego przy ul. Piaskowej 

w Kątach Rybackich 
Przebudowa ogrodzenie po stronie północnej 42 mb.      3 999,78 

7 
Doposażenie siłowni plenerowej przy boisku sportowym w 

Kątach Rybackich 

Projekt zagospodarowania terenu oraz zakup i 

montaż urządzeń 
     8 906,50 

8 Remont drogi w Łaszce , dz. nr 119 
Przełożenie i wymiana płyt zużytych na podsypce 

piaskowej ok. 200m2 
   15 006,00 

9 

Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 19, 59/1 w Kobylej 

Kępie - dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych w kwocie 31 430 zł 

Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na 

odcinku 325mb. + aktualizacja kosztorysu, nadzór 

inwestorski 

 159 750,00 

10 Altana ogrodowa na placu zabaw w Grochowie Trzecim Budowa altany oraz podstawy z kostki betonowej      8 300,00 

11 Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Kątach Rybackich Zakup i montaż bujaków       3 000,00 

12 Przebudowa drogi wewnętrznej w Płoninie dz nr 28 
Wbudowanie płyt drogowych typu Jomb w układzie 

śladowym 112mb. 
   12 594,09 

13 
Zabezpieczenie przed dalsza dewastacją obiektu byłej 

kuchni obozowej w Sztutowie 
Materiały oraz wykonanie prac zabezpieczających  

123 765,04 

 

14 
Remont świetlicy w Kobylej Kępie – I etap wzmocnienie 

fundamentów 

Aktualizacja kosztorysu dla I etapu. Wykonanie robót 

rozbiórkowych, ziemnych oraz betoniarskich (zakres 

na 2019r) 

  11 294,00 

15 
Budowa ogrodzenia na placu zabaw przy świetlicy w 

Groszkowie 

Materiał i wykonanie robót 45mb w raz z furtką 

(panele na fundamencie) 
   11 022,00 

16 Remont korytarza świetlicy w Grochowie Trzecim 
Oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, cekolowanie, 

szlifowanie, malowanie ścian, sufitu i poręczy. 
     3 500,00 

Wykonano także wiele innych drobniejszych prac remontowych, które znacznie przyczyniły się do poprawy 

bezpieczeństwa na drogach gminnych. 

Waldemar Cieśluk 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



INWESTYCJE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

W bieżącym roku zrealizowano następujące zadania dofinansowane 
ze środków zewnętrznych: 

Rewitalizacja parku przy ulicy Parkowej w Sztutowie. Dofinansowane 

ze środków PROW na lata 2014-2020; łączna wartość zadania 

230.627,26 zł - dofinansowanie 122.049,40 zł. Przedmiotem projektu 

było uporządkowanie terenu parku oraz budowa ścieżek 

spacerowych. 

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Sztutowie. Zadanie zostało 

dofinansowane z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 

z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 15.241,76 zł. Wartość 

całego zadania wyniosła 30.544,61 zł i objęła zakup i montaż sześciu 

urządzeń siłowni zewnętrznej oraz stolików do gry w szachy z ławkami 

i stojakami na rowery w zrewitalizowanym parku przy ul. Parkowej w Sztutowie. 

Przebudowa drogi gminnej - ulicy Barkasowej w Kątach Rybackich - zrealizowane przy 

wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 229 171,00. Wartość zadania 

wyniosła 458 343,00 zł i objęła budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej brukowej 

wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem. Obecnie z uwagi na warunki techniczne ulica 

Barkasowa jest ulicą jednokierunkową. 

Budowa drogi gminnej ul. Portowej 

w Kątach Rybackich zrealizowana przy 

wsparciu z Funduszu Dróg Samorzą-

dowych w wysokości 443.880,00 zł. 

Wartość inwestycji wyniosła łącznie 

930.000,00 zł i obejmowała budowę 

ulicy o nawierzchni z kostki betonowej 

brukowej wraz z kanalizacją deszczową 

i oświetleniem ulicznym. 

Dobiega końca realizacja partnerskiego projektu pn.: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu 

międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Miasta Krynica 

Morska” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 

lata 2014-2020. W ramach projektu wybudowano trzy odcinki ścieżek rowerowych, tj. odcinek leśny 

od granicy z Gminą Stegna do ul. Obozowej; odcinek od ulicy Leśnej w Sztutowie do ulicy Grzybowej 

oraz odcinek w Kątach Rybackich do ulicy Piaskowej. Wszystkie wybudowane dotychczas ścieżki 

rowerowe zostały oznako-

wane i stanowią jedną 

ścieżkę rowerową biegnącą 

od granicy z Gminą Stegna 

do granicy z Miastem 

Krynica Morska. Łącznie 

z partnerami utworzyliśmy 

ścieżkę przez całą Mierzeję 

Wiślaną – od Mikoszewa 

do granicy państwa 

w Piaskach o długości ponad 50 km. Wartość projektu po stronie Gminy Sztutowo 

wyniosła 1.832.344,04 zł, natomiast dofinansowanie stanowi 1.167.203,15 zł.  

Pozyskaliśmy także dofinansowanie (ok. 60%) na przebudowę ul. Marii Konopnickiej w Sztutowie z Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja będzie realizowana w 2020 lub 2021 roku. 

Z dofinansowaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki zrealizowaliśmy także projekt miękki: uczniowie klas I-III naszej szkoły 

odbyli cykl zajęć pływackich na basenie w Stegnie w okresach marzec – czerwiec oraz wrzesień – listopad 2019 r. 
Aldona Godek 

 



W mijającym roku ciekawe wydarzenia plenerowe rozpoczęły się 4 maja od Rodzinnego pikniku ekologicznego. To pierwsza tego typu 
impreza zorganizowana wspólnie przez Gminę Sztutowo i Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”. Celem festynu była nauka segregacji 
odpadów poprzez zabawę. Podczas pikniku ogłosiliśmy także wyniki ekologicznego konkursu plastycznego. Głównym sponsorem 
wspierającym imprezę była firma KOMA Sp. z o.o. W maju rozpoczęliśmy również cykl Pchlich Targów – ostatni odbył się 1 września. 
Bieg i Marsz Nordic Walking „Bumerun”, który odbył się 9 czerwca w Ośrodku Wypoczynkowym „Bumerang” w Kątach Rybackich zgromadził 
rzeszę uczestników, w tym sporo dzieci. Pogoda dopisała i imprezę zaliczamy do niezwykle udanych. 
W tym roku z uwagi na to, że 29 czerwca, czyli św. Piotra i Pawła wypadało w sobotę, mogliśmy połączyć tradycyjne obchody Dnia Rybaka 
z coroczną zabawą. Zespół Mała Mi z naszej biblioteki tego dnia obchodził swoje X-lecie. Było uroczyście, wzruszająco, wesoło. Gwiazda 
wieczoru - kabaret Chyba rozbawił publiczność, która żywo reagowała na skecze o pani Anetce, biznesmenie z 500+ czy na dowcipy o „tunelu” 
przez Mierzeję Wiślaną. Na koniec do nocy trwała zabawa z zespołem Cristo Dance. 
W tym roku wznowiliśmy cykl imprez sportowych na plaży (dawne Sztutowskie Lato) pn. Gmina Sztutowo na sportowo. Odbyło się w sumie 
10 turniejów siatkówki plażowej oraz beach soccer. Z pewnością będziemy to kontynuować – sportowe lato wyróżnia nas na Mierzei Wiślanej. 
W dniach 9-11 sierpnia na plaży głównej w Sztutowie rozegrany został turniej Grand Prix mężczyzn w siatkówce plażowej i jednocześnie VII 
Memoriał im. Janka Haftkowskiego pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka. Po 6 edycjach 
memoriału postanowiono po raz pierwszy zrealizować turniej o charakterze Grand Prix. Ranga zawodów spowodowała, iż memoriał Janka 
Haftkowskiego odbył się na najwyższym poziomie sportowym i organizacyjnym. Potwierdzeniem tego jest wysoka ocena wystawiona przez 
komisarza Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 
27 lipca odbyło się Muzyczne Lato nad Wisłą Królewiecką - były występy żonglera i iluzjonisty, wystawa twórczości regionalnej, animacje dla 
dzieci, pyszny bigos, spotkanie z bohaterami "Złota Bałtyku" i zabawa taneczna z zespołem Dwa Plus Dwa. 
Festyn „Sztutowiacy pozytywnie zakręceni” 16 sierpnia zaprezentował naszych lokalnych artystów i rękodzielników, a także amatorów 
akrobacji. Można też było wykonać testy preorientacji zawodowej, co okazało się świetną zabawą. Natomiast Piknik rodzinny nad Wisłą 
Królewiecką, 17 sierpnia, był świetną rozrywką dla naszych najmłodszych pociech i doskonałą okazją do spotkania się i zabawy w gronie 
rodziny i znajomych, przy muzyce i smacznym jedzeniu, które przygotowało sołectwo Groszkowo i grochówce sołtysa Sztutowa. Była też 
okazja do obejrzenia pucharów naszych Mistrzów Polski w beach soccer – Hemako Sztutowo i do sfotografowania się z zawodnikami. Swoje 
prace bursztyniarskie zaprezentowali też bohaterowie serialu „Złoto Bałtyku”. 
Wydarzenie, które miało miejsce 15 września przejdzie do historii jako pierwsze, zorganizowane jako mała rekonstrukcja historyczna – 
Urodziny Gminy, połączone z dorocznym podziękowaniem i podsumowaniem pracy naszych rolników, czyli Dożynkami Gminnymi. Realizacja 
przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania – ilość mieszkańców, w tym również dzieci, która przebrała się i z uśmiechem na twarzy 
uczestniczyła w inscenizacjach i przemarszu spod Urzędu Gminy na stadion wzruszyła wszystkich obecnych. Najzabawniejszym punktem 
programu dożynkowego był Turniej Sołecki. Impreza była bardzo udana, czego dowodem jest niezwykły filmik w formie kroniki, za który 
serdecznie dziękujemy Marcinowi Wolskiemu.  

12.10.2019 w Sztutowie już po raz drugi 
odbyła się ogólnopolska impreza pod 
nazwą „Bursztynowy Bieg i Marsz 
Nordic Walking w Sztutowie”. 
Uczestnicy rywalizowali ze sobą na 
trasie 10 kilometrów, która prowadziła 
przez sztutowskie ulice, a także przez las 
i plażę. W imprezie wzięło udział około 
120 biegaczy i osób uprawiających 
nordic walking z całej Polski. 
Organizatorem imprezy była Gmina 
Sztutowo oraz Organizacja Imprez 
Sportowych VALDANO, współorganiza-
torem Szkoła Podstawowa w Sztutowie, 
która udostępniła nam na ten dzień cały 
obiekt i zapewniła pyszną grochówkę. 
Cykl takich imprez sportowych będzie 
kontynuowany - informujemy, że Gmina 
Sztutowo otrzymała z Fundacji ORLEN 
grant w programie „Moje miejsce na 
Ziemi” w wysokości 7500,00 zł na 
realizację projektu „Gmina Sztutowo na 

sportowo – Bursztynowy Rajd, Bieg i Marsz Nordic Walking”. W ramach projektu zostaną zakupione kije do nordic walking dla seniorów, 
a wiosną 2020 r. zostanie zorganizowane duże wydarzenie sportowe. O szczegółach będziemy informować w przyszłym roku. 
W listopadzie rozstrzygnęliśmy konkurs fotograficzny pt. „Gmina Sztutowo na sportowo – w obiektywie 2019”. Nagrodę otrzymała Zofia 
Czubińska ze Sztutowa. Zosia otrzymała nagrodę rzeczową - aparat fotograficzny - ufundowaną przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 
- Rybacka Brać Mierzei, a jedno z jej zdjęć: Po piasku pisane, zostało opublikowane w naszym kalendarzu na 2020 rok. Gratulujemy! 
Prężnie działają także nasi seniorzy z Gminnego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sztutowie. W tym roku odbyło się: Spotkanie 
Noworoczne, spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka z przedszkolakami, z okazji Dnia Matki z dziećmi ze świetlicy, wycieczka z projektu 
w Akumulatorze Społecznym do Tczewa-Peplina-Gniewu, Dzień Seniora, spotkanie Andrzejkowo-Mikołajkowe. Podczas VII Pomorskiego 
Forum Rad Seniorów, które odbyło się 4 września br. pani Zofia Łopińska, otrzymała nagrodę, która jest uhonorowaniem działalności pani 
Zofii w Konkursie Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora” w kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior 
i podziękowaniem za aktywność i za podejmowanie szczególnie wartościowych i skutecznych inicjatyw na rzecz seniorów. 
Relacje z wydarzeń można śledzić na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sztutowie www.sztutowo.pl oraz na profilu facebook Gminy 
Sztutowo www.facebook.com/Gminasztutowo. 

Agnieszka Piórko

http://www.sztutowo.pl/
http://www.facebook.com/Gminasztutowo


Zagospodarowanie odpadów komunalnych 
W roku 2018 Gmina Sztutowo osiągnęła wszystkie wymagane 
poziomy recyklingu. Dane za rok 2019 będą dostępne w I kwartale 
2020 roku. 

 Wymagany 
poziom 

2017 
rok 

2018 
rok 

Osiągnięty poziom recyklingu i 
przygotowania do ponownego 
użycia papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła 

Co najmniej 
50 % 

53,10 % 77,5 % 

Osiągnięty poziom recyklingu, 
przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami 
innych niż niebezpieczne 
odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych 

Co najmniej 
70 % 

95 % 86 % 

Osiągnięty poziom ograniczenia 
masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania 

Nie więcej 
niż 40 % 

32 % 22 % 

Mija kolejny rok, w ciągu którego obowiązuje przetarg na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych, który był przeprowa-
dzony w 2017 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania 
przetargowego został wyłoniony wykonawca- firma KOMA Sp. z o.o. 
Podstawowe założenia systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Sztutowo nie uległy zmianie. System 
obejmuje następujące rodzaje nieruchomości: 

• nieruchomości zamieszkałe- wykorzystywane na cele 
mieszkaniowe, 

• nieruchomości mieszane- wykorzystywane w części do celów 
mieszkaniowych a w części do celów użytkowych, 

• nieruchomości rekreacyjno- wypoczynkowe – nieruchomości, na 
których znajdują się domki letniskowe lub inne obiekty 
wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. 

Na terenie gminy obowiązuje selektywny sposób zbierania i odbioru 
odpadów komunalnych. Śmieci segregujemy na poszczególne 
frakcje: 

• tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metale ( worek 
żółty), 

• makulatura ( worek niebieski), 

• szkło ( worek zielony), 

• odpady kuchenne ( mały worek brązowy wrzucany do odpadów 
zmieszanych), 

• bioodpady ( duży worek brązowy), 

• odpady zmieszane ( pojemnik). 
Wiosną każdego roku organizowana jest zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych u źródła, czyli z nieruchomości mieszkańców. 
Podczas tegorocznej zbiórki, która odbyła się w maju, odebranych 
zostało ponad 6 ton zużytych urządzeń elektrycznych i 
elektronicznych oraz blisko 35 ton odpadów wielkogabarytowych. 
Właściciele nieruchomości objętych gminnym systemem 
gospodarowania odpadami mają możliwość oddawania odpadów do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.   
PSZOK znajduje się w Stegnie przy ul. Gdańskiej 2 i czynny jest w 
dniach: 
• poniedziałek 8.00-18.00, 
• wtorek-piątek 8.00-16.00. 
Przyjmowane są w nim takie odpady jak: 
• papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania 

wielomateriałowe – w każdej ilości; 
• meble i inne odpady wielkogabarytowe – do 200 kg z jednej 

nieruchomości na rok; 
• przeterminowane leki; 

• chemikalia; 
• zużyte baterie i akumulatory; 
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – przyjmowane są tylko 

kompletne urządzenia tzn. takie z których nie zdemontowano 
żadnych elementów; 

• odpady budowlano – rozbiórkowe w postaci czystego gruzu do 1 
m3 z jednego gospodarstwa domowego rocznie; 

• zużyte opony-do 4 sztuk/nieruchomość/ rok; 
• odpady zielone. 
W celu oddania odpadów do PSZOK należy pobrać odpowiednie 
zaświadczenie w Urzędzie Gminy w Sztutowie. 

Małgorzata Anusiak 

AZBEST 

W bieżącym roku Gmina Sztutowo uzyskała dofinansowanie 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku na zadanie usuwania wyrobów azbestowych, 
które jest realizowane do końca 2020 r. W związku z tym lista 
uczestników zadania jest zamknięta do końca przyszłego roku. 
Uzyskaliśmy również w tym roku dofinansowanie Ministra 
Technologii i Przedsiębiorczości na „Aktualizację inwentaryzacji 
wyrobów zawierających azbest” oraz na aktualizację „Programu 
usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sztutowo”, 
w kwocie 6700,00 zł. Nowy program - na lata 2019-2032 - 
dostosowany do zmian prawnych, jakie nastąpiły od 2009 r., został 
przyjęty Uchwałą nr XII/125/2019 Rady Gminy Sztutowo z dnia 
28.11.2019 r. Inwentaryzacja została przeprowadzona w terenie 
w celu weryfikacji danych zgromadzonych w bazie elektronicznej. 
Gmina Sztutowo od 2009 r. realizuje zadanie pn. „Bezpieczne 
usuwanie azbestu z terenu Gminy Sztutowo”. Według szacunków 
inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy na 
dzień 27.11.2019 r. pozostało 649.402 kg wyrobów zawierających 
azbest (termin ich usunięcia to 2032 r.). W ciągu ostatnich 10 lat 
usunięto w sumie 1.275.595 kg. 
Bieżąca inwentaryzacja prowadzona jest na podstawie zgłoszeń 
i wniosków właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowane są 
wyroby zawierające azbest i uzupełniana na stronie BAZA 
AZBESTOWA: www.bazaazbestowa.gov.pl (prowadzonej przez 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii). Baza daje możliwość 
stałego monitorowania ilości wyrobów azbestowych na terenie 
gminy. Właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowane są 
wyroby azbestowe, zachęcamy do śledzenia ogłoszeń na stronie 
www.sztutowo.pl – kolejna pula środków finansowych na wsparcie 
usuwania azbestu zostanie uruchomiona prawdopodobnie w 2021 r. 

Wycinka drzew i krzewów 

Przypominamy, że usuwanie drzew i krzewów powinno się odbywać 
poza okresem gniazdowania ptaków, tj. pomiędzy 16 października 
a 28 lutego. Nie wymagają żadnej zgody na usunięcie krzewy 
o powierzchni poniżej 25 m2 oraz drzewa, których obwód pnia na 
wysokości 5 cm nie przekracza: 80 cm w przypadku topoli, wierzby, 
klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 65 cm w przypadku 
kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego 
oraz 50 cm w przypadku pozostałych drzew.  

Agnieszka Piórko 

Drodzy mieszkańcy! 
Przypominamy o złożeniu deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

W 2020 r. termin upływa 10 lutego. 

http://www.bazaazbestowa.gov.pl/
http://www.sztutowo.pl/

