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2020
URZĘDU GMINY W SZTUTOWIE

Drodzy Mieszkańcy oraz sympatycy Gminy Sztutowo!

Kończy się 2020 rok. Mamy nadzieję, że najtrudniejsze już za nami. Tradycyjnie
nadchodzą święta Bożego Narodzenia. Czas spędzony w rodzinnym, choć pewnie nieco

węższym niż zwykle gronie, niech doda nam wszystkim optymizmu i nadziei. Niech
będzie to czas miłości, radości i odpoczynku oraz poczucia wspólnoty. I choć w tym roku
nie będzie wspólnych gminnych wigilii i nie będziemy wspólnie witać Nowego Roku to
zbierajmy siły, by nadrobić ten czas. Wokół nas jest tyle dobrych ludzi, życzymy Wam

byście dostrzegali ich obecność każdego dnia. Byśmy pielęgnowali w sobie dobro. 
Tego na cały 2021 rok nam wszystkim życzymy.

Robert Zieliński – Wójt Gminy Sztutowo

wraz z pracownikami Urzędu Gminy i jednostek podległych,

Przewodniczący Rady Gminy Sztutowo wraz z Radnymi,

Sołtyski i Sołtysi

„Lecz ludzi dobrej woli jest więcej„Lecz ludzi dobrej woli jest więcej„Lecz ludzi dobrej woli jest więcej

I mocno wierzę w to,I mocno wierzę w to,I mocno wierzę w to,

że ten światże ten światże ten świat

Nie zginie nigdy dzięki nim.Nie zginie nigdy dzięki nim.Nie zginie nigdy dzięki nim.

………

Nadszedł już czas,Nadszedł już czas,Nadszedł już czas,

Najwyższy czas,Najwyższy czas,Najwyższy czas,

Nienawiść zniszczyć w sobie”Nienawiść zniszczyć w sobie”Nienawiść zniszczyć w sobie”

Czesław NiemenCzesław NiemenCzesław Niemen



Działo się w Gminie Sztutowo
Inwestycje - oświetlenie uliczne
Inwestycje i projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych
Remonty i inwestycje
Azbest
Odpady komunalne
Wycinka drzew i krzewów
Cmentarz Komunalny - lokalizacja
Urząd Stanu Cywilnego
Opłata miejscowa
Sołectwo Grochowo Trzecie
Sołectwo Płonina
Sołectwo Sztutowo
Sołectwo Kąty Rybackie
Ochotnicza Straż Pożarna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Świetlica w Sztutowie
Świetlica w Kątach Rybackich
Świetlica w Grochowie Trzecim
Towarzystwo Sportowe Mierzei Wiślanej
Szkoła Podstawowa w Sztutowie
Przedszkole w Sztutowie
Biblioteka Publiczna w Sztutowie i Filia w Kątach Rybackich
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Spis treści

Kochani, 

To dla mnie duży zaszczyt, że we współpracy z pracownikami urzędu, wszystkimi instytucjami działającymi

w naszej gminie oraz z osobami, które działają na jej rzecz, oddaję dzisiaj Państwu do rąk biuletyn z

informacjami o działaniach podjętych w naszej gminie w 2020 roku. Cieszę się, że rzeczywiście razem

dajemy radę, nasza gmina się rozwija, a ilość inwestycji jest bardzo duża. Dobrze tu mieszkać i żyć.

Pandemia nie podcina nam skrzydeł, tylko nakazuje nam działać inaczej. Mam ogromną nadzieję, że już

niedługo wszyscy się spotkamy, a tymczasem życzę wszystkim udanej lektury. Tradycyjnie pozostaję do

Państwa dyspozycji. 

Wójt Gminy Sztutowo Robert Zieliński    
Tel. 603562507    



Rok 2020 przywitaliśmy tradycyjnie pod chmurką na stadionie w
Sztutowie. Było ognisko z kiełbaskami, toast noworoczny grzańcem
Sołtysa, zabawa taneczna i pokaz sztucznych ogni. Kolejną okazją do
świętowania w tym roku było uroczyste przywitanie nowego wozu
ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Sztutowie. 20
lutego na placu przy Urzędzie Gminy zebraliśmy się, by zobaczyć
powitalną kolumnę Ochotniczych Straży z całego powiatu składającą się z
15 zastępów, eskortującą nowy wóz strażacki. Wśród zebranych byli Wójt,
Radni Gminy Sztutowo, przedstawiciele Zarządów Gminnych oraz
Powiatowych OSP. Z uwagi na rozwijającą się sytuację pandemiczną na
świecie i w kraju była to niestety ostatnia huczna uroczystość gminna w
2020 roku. 
W kwietniu Fundacja Przez Mierzeję, Urząd Gminy w Sztutowie, Urząd
Miasta Krynica Morska oraz Szkoły Podstawowe z Krynicy Morskiej i
Sztutowa zorganizowały konkurs "Rodzina dla Ziemi", który polegał na
stworzeniu projektu o tematyce ekologicznej. Efektem konkursu były
pomysłowe i różnorodne prace. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w
czerwcu na przystani w Kątach Rybackich. 
Od marca do maja trwała akcja szycia maseczek. Uszyto ich około 1670
dzięki ogromnemu zaangażowaniu wolontariuszy i wsparciu finansowemu
sponsorów. W czerwcu wystartowała akcja "Wkręć się w pomaganie"
polegająca na zbieraniu nakrętek do nakrętkowego serca, które stoi przed
Urzędem Gminy. Nakrętki zbieramy dla dwóch potrzebujących chłopców
z naszej gminy. 29 czerwca odbył się inny niż zazwyczaj, kameralny Dzień
Rybaka. Uczczono go mszą świętą, rejsem po Zalewie Wiślanym oraz
tradycyjnym święceniem łodzi rybackich. Oprócz kutrów poświęcono
również nowy wóz strażacki, który trafił do jednostki OSP w Sztutowie. A
tradycyjne warsztaty powroźnicze w Muzeum Zalewu Wiślanego zostały
poprowadzone wirtualnie - nagranie jest dostępne na playliście Youtube na
kanale Gminy Sztutowo. Na początku sierpnia na plaży w Kątach
Rybackich odbyły się Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Morskim
organizowane przez Fundację Ratownictwa i Sportów Wodnych
Rescuehouse i Gminę Sztutowo. W mistrzostwach wystartowało łącznie 70
ratowników i ratowniczek w konkurencjach takich jak bieg-pływanie-
bieg, wyścigi na deskach ratowniczych, wyścigi łodzi BL, akcje z psem
ratowniczym i flagi plażowe. 30 sierpnia skromnie świętowaliśmy Dożynki
Gminne uroczystą mszą świętą w parafialnym kościele w Sztutowie.
Starym zwyczajem na ręce księdza proboszcza złożono dary symbolizujące
tegoroczne plony. Tradycyjnie też poświęcono piękny wieniec
dożynkowy wykonany wspólnie przez gospodynie z różnych sołectw. 
W tym roku udało się też przeprowadzić procedurę nadania nazwy dla
zabytkowego mostu zwodzonego w Sztutowie - 28 lipca Rada Gminy
podjęła uchwałę i od tego momentu most na Wiśle Królewieckiej
oficjalnie jest Mostem Czterech Pancernych. Dzięki zaangażowaniu
Marcina Wolskiego przy moście są już tabliczki z nazwą. To niewątpliwie
atrakcja turystyczna, którą będziemy promować w kolejnych latach. 
Od 17 do 23 sierpnia 2020 r. artyści z różnych zakątków Polski spotkali się
w Sztutowie na II Plenerze Malarsko-Fotograficznym „Inspiracje –
Mierzeja”, aby tworzyć dzieła inspirowane pięknem Mierzei Wiślanej -
powstało ponad 70 prac, które od 22.08. do 30.09. można było oglądać na
wystawie w Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich. W
wydarzeniu uczestniczył Wójt Gminy Sztutowo Robert Zieliński, który
objął plener honorowym patronatem oraz Robert Domżał – dyrektor
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, które było
współorganizatorem wydarzenia. Komisarzem pleneru oraz głównym
organizatorem była pani Barbara Adamczak ze Sztutowa - Związek
Artystów Plastyków. W październiku zorganizowaliśmy zbiórkę karmy i
akcesoriów dla kotów, podopiecznych Malborskiego Stowarzyszenia
Przyjaciół Zwierząt REKS. Dzięki hojności naszych mieszkańców
zebraliśmy kilkadziesiąt paczek karmy oraz mnóstwo ciepłych koców,  
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które zostały przekazane na ręce przedstawicieli Stowarzyszenia. Na
przełomie listopada i grudnia z okazji końca Powszechnego Spisu Rolnego
przeprowadziliśmy losowanie gadżetów ufundowanych przez GUS wśród
rolników, którzy spisali się samodzielnie przez internet i zgłosili chęć
wzięcia udziału w losowaniu. W ostatnim miesiącu roku, by umilić czas
naszym gminnym pociechom, zorganizowaliśmy konkurs plastyczny
"Bombka bożonarodzeniowa". Wiele wydarzeń w tym roku przeniosło się
do internetu, także TV Żuławy we współpracy z Marcinem Owsińskim
rozpoczęła publikację cyklu filmów "Sztutowo Gmina z historią".
Zachęcamy do oglądania na kanale Youtube.

Agata Kibort



Na mocy umowy współpracy z Przedsiębiorstwem Energetycznym Energa
Oświetlenie z siedzibą w Sopocie, Gmina Sztutowo podjęła szereg działań
mających na celu poprawę standardu oświetlenia ulicznego w naszej
gminie. Wśród głównych, zrealizowanych w 2020 r. należy wyróżnić:
budowa oświetlenia przy ulicy Chabrowej, Makowej, Przemysłowej,
Sztutowska Kępa, Leśny Zakątek, Wąskiej, Bałtyckiej w Sztutowie oraz
ulicy Kwiatowej w Kątach Rybackich. W trakcie opracowania są jeszcze
dokumentacje na wykonanie sieci oświetlenia ulicznego.  
W 2020 roku planowano również szereg tzw. dowieszeń lamp oświetlenia
ulicznego na istniejących słupach.  Obecna sytuacja w kraju znacznie
opóźnia realizację zamierzenia. 

Wspólnie z Energa Oświetlenie dokładamy starań aby możliwie
najsprawniej zrealizować zadania. Łącznie wybudowano w ramach umowy
z Energa - Oświetlenie w 2020 r. sieć oświetleniową uliczną obejmującą 74
lampy na dedykowanych słupach oświetleniowych.
Jednocześnie, Urząd Gminy w Sztutowie zachęca mieszkańców do
zgłaszania potrzeb tzw. uzupełnienia lub budowy infrastruktury
oświetlenia ulicznego. Propozycje po ich rozpatrzeniu zostaną przekazane
przedsiębiorstwu energetycznemu, celem ich realizacji.
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie 55 247 81 51 wew. 32 lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej info@sztutowo.ug.gov.pl.

Anna Góra

I NWES TYC J E  -  OŚW I E T L EN I E  U L I C ZN E

I NWESTYC J E  I  PRO J EK TY  DO F I NANSOWANE  Z E  ŚRODKÓW  Z EWNĘTR ZNYCH

10.12.2020 r. Wójt Robert Zieliński podpisał umowę z Pomorskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku o refundacji
kosztów remontu Nowej Kuchni Obozowej w kwocie 20.000 zł (za 2019
r.). Całkowity koszt remontowych prac ratunkowych w 2019 r. i 2020 r.
wyniósł około 140.000 zł. Gmina Sztutowo otrzymała z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
dofinansowanie na realizację projektu z zakresu edukacji ekologicznej pn.
Kampania informacyjno-edukacyjna „Czysta gmina – czyste sumienie.
Koszt kwalifikowany zadania to 7.300,00 zł, kwota dofinansowania ze
środków WFOŚiGW w Gdańsku: 6.000,00 zł. Realizacja zaplanowana jest
na 2021 r.
Nasza Gmina znajduje się na listach rankingowych 2 naborów
(potwierdzenia otrzymania środków oczekujemy w II kwartale 2021 r.):
Fundusz Dróg Samorządowych - Przebudowa drogi gminnej ul.
Bursztynowej w Kątach Rybackich - koszt 1,16 mln, dofinansowanie 50%
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej dla obszaru wsi Kobyla Kępa - koszt 2,3 mln, dofinansowanie
1 mln zł.

Agnieszka Piórko
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4) Na przełomie października i listopada zakończyła się "Modernizacja
(przebudowa) drogi na dz. nr 8 w Grochowie Pierwszym, obręb
Groszkowo". Koszt inwestycji – 175 000 zł, dofinansowanie 91 980 zł ze
środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączaniem
z produkcji gruntów rolnych. 

„Przebudowa drogi gminnej – ulicy Wczasowej w Kątach Rybackich”.
DOFINANSOWANIE: 146 235,00 zł Całkowita wartość zadania
wyniosła 296 798,36 zł i objęła budowę 135 mb drogi o nawierzchni z
kostki betonowej brukowej wraz z kanalizacją deszczową i zjazdami na
posesje. Obecnie z uwagi na warunki techniczne ulica Wczasowa jest
ulicą jednokierunkową.
„Budowa drogi gminnej nr 180036G ul. Okrężnej w Sztutowie”
DOFINANSOWANIE: 373 415,00 zł Całkowita wartość zadania
wyniosła 761 559,76 zł i objęła budowę 256 mb drogi o nawierzchni z
kostki betonowej brukowej wraz z kanalizacją deszczową, zjazdami na
posesje i oświetleniem ulicznym.
„Budowa drogi gminnej na działkach nr 447 i 451 w Kątach
Rybackich” DOFINANSOWANIE: 56 729,00 zł Całkowita wartość
zadania wyniosła 113 459,54 zł i objęła budowę 82 mb drogi o
nawierzchni z kostki betonowej brukowej wraz z kanalizacją
deszczową i zjazdami na posesje.

W bieżącym roku zrealizowano następujące zadania dofinansowane ze
środków zewnętrznych:
1) Przebudowa   3   ulic    przy   wsparciu   
z państwowego   funduszu   celowego   -   Funduszu 
Dróg Samorządowych 

Wszystkie 3 inwestycje zostały zakończone w listopadzie br.
2) W ramach 2 projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +”
wyposażyliśmy Szkołę Podstawową w Sztutowie w nowy sprzęt
komputerowy – 20 tabletów oraz 24 laptopy z oprogramowaniem
dedykowanym dla edukacji. Dofinansowanie wyniosło łącznie 89 980,00
zł, wkład własny Gminy Sztutowo 14.940,68 zł.

3) W październiku br. rozpoczęły się roboty budowlane związane z
„Budową drogi gminnej 180021G – ulicy Marii Konopnickiej w
Sztutowie”. Kwota dofinansowania tego zadania z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014-2020 wyniesie ok. 650 000,00 zł, tj. do 63,63%
kosztów kwalifikowalnych operacji. Całkowity koszt inwestycji to           
 1 021 760,00 zł. Zakończenie budowy planowane jest na kwiecień 2021 r. 
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1.   Remont przyłącza wody do świetlicy w Płonienie Wymiana niesprawnych urządzeń  na przyłączu

NAZWA ZADANIA ZAKRES ROBÓT WARTOŚĆ BRUTTO

2.   Remont budynku świetlicy w Kobylej Kępie
Wzmocnienie, zabezpieczenie oraz izolacja
fundamentów budynku

3.   Doposażenie siłowni dla dzieci w Katach Rybackich
Zakup i montaż urządzeń na obiekcie rekreacyjnym przy
ul. Piaskowej

4.  
Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ul.
Morskiej/Leśnej z wydzieleniem strefy dla pojazdów
wolnobieżnych

5.   Remont nawierzchni drogi ul. Muzealnej w Sztutowie

6.   
Przebudowa drogi powiatowej 2326G ul. Morskiej w
Sztutowie

7.   
Prace zabezpieczające dachu obiektu magazynowego
przy ul. Muzealnej 7 w Sztutowie

8.   Remont nawierzchni dróg w Kobylej Kępie

9.   
Wbudowanie trzech przepustów w drogach – ul.
Makowej i ul. Ogrodowej w Sztutowie oraz przebudowa
odcinka drogi

10.   
Doposażenie obiektu siłowni plenerowej przy szkole w
Sztutowie

11.   
Remont i konserwacja elementów dachu na budynkach
adm. UG w Sztutowie oraz budynkach użyteczności
publicznej w Kątach Rybackich

12.   
Przebudowa dróg gminnych ulic: Kormoranów
Wrzosowej, Leśnej w Sztutowie

13.   
Przebudowa drogi gminnej ul. Jaśkowa Polana w
Sztutowie

14.   Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Łaszce

15.   Wiata przystankowa w Grochowie Pierwszym

16.   Przebudowa drogi wewnętrznej w Płoninie dz. nr 28

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z
projektem organizacji ruchu

Przełożenie kostki brukowej i krawężników w rejonie
zapadliska oraz przejazdu kolejowego

Budowa zatok parkingowych wzdłuż drogi oraz przy
pętli nad morzem. Budowa odcinków chodnika.
Współudział Gminy

Zabezpieczenie dachu i demontaż elementów sufitu

Remont cząstkowy w nawierzchni z płyt Jomb – drogi
na dz. nr 19, 62

Współudział na podstawie porozumienia z podmiotem
zewnętrznym

Zakup i montaż elementów street workout

Wymiana i zabezpieczenie elementów dachu oraz
naprawa komina

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie
realizacji. Planowane zakończenie opracowania i
uzyskanie pozwolenia na budowę do 31.03.2021 r.

Współudział na podstawie porozumienia z podmiotem
zewnętrznym

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Dostawa i montaż wiaty dla dzieci szkolnych z budynku
nr 2

Wbudowanie płyt drogowych typu Jomb w układzie
śladowym 110 mb

3 936 zł   

29 811 zł   

12 000 zł

6 888 zł

9 305 zł   

160 000 zł   

29 220 zł

50 456 zł   

15 200 zł   

12 000 zł   

48 000 zł   

23 985 zł   

14 760 zł   

8 994 zł   

4 270 zł   

13 948 zł   

17.   
Modernizacja instalacji grzewczej w budynku
przychodni lekarskiej oraz remont pomieszczeń dla
lekarza

11 492 zł   

18.   Przebudowa chodnika przy ul. Krótkiej w Sztutowie 34 164 zł   

Modernizacja sterowania kotłem, instalacji grzewczej,
przygotowanie mieszkania do malowania

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz realizacja
robót

19.   
Remont dróg po szkodach bobrowych w Kobylej Kępie,
Sztutowskiej Kępie i Grochowie Pierwszym.

12 770 zł   
Odbudowa nasypów, przełożenie płyt. Przywrócenie do
stanu pierwotnego

20.  
Remont kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej w
Sztutowie

18 142 zł   
Dostosowanie eksploatacyjne sieci kanalizacji deszczowej
ulic Sportowej i Okrężnej
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Waldemar Cieśluk

NAZWA ZADANIA ZAKRES ROBÓT WARTOŚĆ BRUTTO

25.   Doposażenie placu zabaw w Kątach Rybackich
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw
przy świetlicy

15 000 zł   

26.   
Przebudowa drogi powiatowej nr 2316G Płonina -
Groszkowo

Sporządzenie dokumentacji projektowej – udział
finansowy Gminy 10 000 zł   

32.  Budowa sieci wodociągowej Kąty Rybackie - Kobyla
Kępa

Budowa wodociągu na długości 770 m. Koszt inwestycji
ok. 190 000 zł, udział Gminy Sztutowo i CWŻ po 50% 95 116 zł

21.   Remont odcinka ul. Akacjowej w Katach Rybackich 6 916 zł   Przełożenie płyt na odcinku ok. 42 mb

22.   Remont drogi do osady w Groszkowie dz. nr 68   13 796 zł   Zakup płyt betonowych pełnych

23.   
Remont instalacji elektrycznej i wymiana urządzeń
oświetleniowych w budynkach i na terenach
komunalnych

3 223 zł   
Wymiana niesprawnych urządzeń oświetleniowych w
budynkach użyteczności publicznej oraz naprawa
instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym

24.   Remont drogi powiatowej nr 2316G Łaszka - Płonina
Nakładka bitumiczna na wzmocnionym podłożu wraz z
wykonaniem poboczy z kruszywa kamiennego.
Wykonanie w ramach współpracy z Gminą Sztutowo

150 000 zł   

Budowa układu drogowego, kanalizacji deszczowej,
oświetlenia drogowego. Przebudowa infrastruktury
liniowej w drodze. W trakcie realizacji

30.   
Budowa ul. Okrężnej w Sztutowie

31.   Budowa ul. Marii Konopnickiej w Sztutowie

Budowa układu drogowego, kanalizacji deszczowej,
oświetlenia drogowego. Przebudowa infrastruktury
liniowej w drodze

755 532 zł   

1 021 760 zł   

29.   
Budowa drogi gminnej-dojazdowej od ul. Rybackiej w
Kątach Rybackich

Budowa układu drogowego i kanalizacji deszczowej w
drodze

113 091 zł   

28.   
Przebudowa dogi gminnej ul. Wczasowej w Kątach
Rybackich

Przebudowa układu drogowego wraz z budową
kanalizacji deszczowej

291 000 zł   

27.   Remont ul. Wąskiej w Sztutowie
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont i
zmianę organizacji ruchu  26 199 zł   

"Wierzbówka" Grochowo Pierwsze "Wierzbówka" Grochowo Pierwsze ul. Okrężna w Sztutowie

ul. Morska w Sztutowie ul. Morska w Sztutowie ul. Okrężna w Sztutowie



W zeszłym roku Gmina Sztutowo uzyskała dofinansowanie z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku na zadanie usuwania wyrobów azbestowych, które było
realizowane w 2019 i 2020 r. -  bezpiecznie unieszkodliwiono  4,34 Mg
wyrobów zawierających azbest. Koszt kwalifikowany zadania wyniósł
1992,00 zł.  Wysokość dofinansowania wyniosła  1394,00 zł (70% kosztów
kwalifikowalnych). 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 3.12.2020 r. pozostało 636 926 kg wyrobów zawierających
azbest (termin ich usunięcia to 2032 r.).  W ciągu ostatnich 11 lat usunięto
w sumie 1 286 872 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.

Agnieszka Piórko

A ZB E S T

ODPADY  KOMUNA LN E
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WYC INKA  DRZ EW  I  KRZ EWÓW
Przypominamy, że usuwanie drzew i krzewów powinno się odbywać poza
okresem gniazdowania ptaków, tj. pomiędzy 16 października a 28 lutego.
Wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu składają
osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub
rolniczą (o ile usunięcie drzewa związane jest z prowadzeniem tej
działalności). Natomiast osoby fizyczne nieprowadzące działalności
gospodarczej składają tylko zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub
krzewu i czekają ok. 40 dni na ewentualny sprzeciw Wójta Gminy
Sztutowo. Jeśli takiego sprzeciwu nie otrzymają, mogą dokonać wycinki.

W przypadku zezwoleń czas oczekiwania na decyzję to 30 lub 60 dni w
zależności od stopnia trudności sprawy. 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.

Magdalena Curyłło

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 39
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;
• 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;
• zużyte opony;
• odpady zielone.
W celu oddania odpadów do PSZOK należy pobrać odpowiednie
zaświadczenie w Urzędzie Gminy w Sztutowie.

Agata Tomaszewska

S Z A N O W N I  M I E S Z K A Ń C Y !

P R Z Y P O M I N A M Y  O  Z Ł O Ż E N I U  D E K L A R A C J I  O  W Y S O K O Ś C I
O P Ł A T  Z A  G O S P O D A R O W A N I E  O D P A D A M I  K O M U N A L N Y M I .  

T E R M I N  U P Ł Y W A  2 9  S T Y C Z N I A  2 0 2 1  R .

   

W roku 2019 Gmina Sztutowo osiągnęła wszystkie wymagane poziomy
recyklingu. 

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych nadal zajmuje się
wyłoniony w 2017 r. w postępowaniu przetargowym wykonawca- firma
KOMA Sp. z o.o. 
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).

Poziom ograniczenia masy odpadów
 komunalnych ulegających biodegradacji 

przeznaczonych do składowania

Osiągnięty poziom recyklingu i 
przygotowania do ponownego użycia 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi

 metodami innych niż niebezpieczne odpadów
 budowlanych i rozbiórkowych

Poziom osiągnięty przez
Gminę Sztutowo 

w 2019 roku

Wymagany poziom

24%

50%

96%

max. 40%

min. 30%

min. 50%



URZĄD  S TANU  CYW I LN EGO
Liczba mieszkańców - 3588
Urodzenia mieszkańców - 29
Zgony mieszkańców -  33
Zarejestrowane małżeństwa w księgach USC w Sztutowie - 23
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie - 5 par
Seniorzy 90, 90+ - 22 osoby

Anna Łopińska

OP ŁA TA  MI E J S COWA

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom i przedsiębiorcom, którzy w sezonie
letnim 2020 regularnie pobierali opłatę miejscową od turystów
przebywających na terenie naszej gminy. Z tego tytułu do budżetu gminy
wpłynęło w 2020 roku 133 700 zł (stan na 01.12.2020 r.).

Renata Michalska

CMENTARZ  KOMUNA LNY  -  L OKA L I ZAC JA

W bieżącym roku z inicjatywy Wójta Roberta Zielińskiego rozpoczęto
aktywne poszukiwania terenów z przeznaczeniem na lokalizację cmentarza
komunalnego (o postępie działań informowano Państwa na stronie
internetowej UG Sztutowo). Zagadnienia związane z poszukiwaniem
właściwej lokalizacji cmentarza były omawiane zarówno podczas spotkania
informacyjnego z mieszkańcami, które obyło się w luty br. oraz podczas
zebrań wiejskich, jak i podczas rozmów Wójta Gminy z mieszkańcami.
Propozycji lokalizacji było kilka tj. rozbudowa istniejącego cmentarza w
Sztutowie, teren przy ulicy Obozowej, teren w pobliżu boiska Orlik w
Sztutowie. Niestety żadna z lokalizacji nie okazała się właściwa. Na
potrzeby badania możliwości obszarów, które mogą być wykorzystane na
budowę cmentarza komunalnego wskazano również południową część
Gminy Sztutowo. Z uwagi na potencjalne zagrożenie powodziowe, po
wstępnej analizie terenu, uznano iż nie będzie to właściwe rozwiązanie.  
Na wniosek Wójta Roberta Zielińskiego rozpoczęto rozmowy z
Nadleśnictwem Elbląg, w zakresie możliwości przejęcia ok. 2,5 ha części
działki nr 181/4 w Sztutowie (teren leśny, strona lewa przy wyjeździe ze
Sztutowa w kierunku Kątów Rybackich). Docelowo cmentarz utworzony
zostałby na 1 ha, pozostała cześć tworzyłaby bufor kompleksu leśnego.
Zamiarem Gminy Sztutowo jest realizacja celu publicznego, jakim jest
budowa cmentarza na terenie wykluczającym negatywne oddziaływanie
na najbliższe otoczenie. Bez wątpienia również ważną kwestią w sprawie
jest dbałość o równowagę w środowisku naturalnym. 

Gmina Sztutowo już na tym, jakże wstępnym etapie deklaruje iż dołoży
wszelkich starań aby dążyć do pełnej równowagi w przyrodzie. Obecnie w
sprawie toczy się postepowanie podziałowe, mające na celu
administracyjne wydzielenie wspomnianej działki. Kolejno planuje się
przystąpić - za zgodą Rady Gminy do zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Sztutowo, tak aby przedmiotowy
obszar był przeznaczony pod cmentarz komunalny. W ślad za prognozą
tych działań, planuje się wystąpić do Nadleśnictwa Elbląg o zgodę na
sprzedaż na rzecz Gminy Sztutowo 2,5 ha gruntu leśnego. Szacuje się, iż w
przypadku oczekiwanego biegu zdarzeń - budowa cmentarza mogłaby
rozpocząć się na przełomie lat 2022-2023.

Anna Góra

Mapa poglądowa
   

SO Ł E C TWO  GROCHOWO  TR Z E C I E
W 2020 roku część Funduszu Sołeckiego została przeznaczona na rzecz
boiska sportowego:
- naprawa ogrodzenia,
- zakup siatek do bramek,
- koszenie i paliwo do kosiarki.
W tym roku oczyściliśmy również rowy i wymieniliśmy piasek w
piaskownicy. Środki sołeckie wspomogły działalność świetlicy przy
różnych uroczystościach, między innymi dzieci otrzymały paczki z okazji
Mikołajek. Planowane jest także malowanie świetlicy.

Jan Mazur 

SO Ł E C TWO  P ŁON INA

Sołectwo Płonina w roku 2020 środki z Funduszu Sołeckiego przeznaczyło
na: 
- zakup grzejników do świetlicy,
- zakup tabliczek kierunkowych z numerami domów,
- dofinansowanie remontu drogi gminnej polegającego na położeniu płyt
drogowych Jomb na  długości 110 m.

Katarzyna Choduń 
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W roku 2020 niestety z uwagi na panującą epidemię nie zorganizowaliśmy
żadnych sołeckich festynów. Zdążyliśmy jedynie wspólnie powitać Nowy
Rok ogniskiem, szampanem, grzańcem oraz zabawą taneczną. Brak
hucznych spotkań mieszkańców zrekompensowaliśmy zakupami
sfinansowanymi z Funduszu Sołeckiego na 2020 rok, który wynosił 41 767
zł. Z tych pieniędzy doposażyliśmy siłownię zewnętrzną przy ulicy
Szkolnej w urządzenie wielofunkcyjne do kalenistyki (street worout).
Dotację otrzymało Koło Emerytów i Rencistów z przeznaczeniem na
organizację Dnia Seniora. Część pieniędzy została przeznaczona również
na sterylizację bezpańskich kotów. Zakupiono paliwo do traktora
służącego do koszenia trawy na boisku piłkarskim. Wyremontowane
zostały również zniszczone trybuny. W tym roku, tak jak i w poprzednim
doposażyliśmy tereny rekreacyjne naszego sołectwa w dystrybutory do
woreczków na psie odchody oraz woreczki. Sołectwo dofinansowało
dokumentację projektową na drogę i oświetlenie na ulicy Wąskiej. Plac
zabaw przy osiedlu został wyposażony w tablicę z zasadami korzystania. W
ramach Dnia Dziecka, który nie mógł być zrealizowany zakupiono
materiały edukacyjne dla szkoły, przedszkola oraz świetlicy.
Zasponsorowane zostały również warsztaty muzyczno-wokalne grupie
Janko Muzykanty w ramach przedsięwzięcia II Sztutowskie Zaduszki
Muzyczne "Moja młodość (nie)dokończona" - Agnieszka Osiecka.
Kolejnymi i jednymi z ostatnich zakupów w roku  były cztery ławki
wiedeńskie oraz pięć stojaków rowerowych z logo Gminy Sztutowo.

Zbigniew Marek Kacprzak

SO Ł E C TWO  S Z TU TOWO

Rok 2020 mieszkańcy Kątów Rybackich przywitali pod chmurką na
boisku przy dobrej muzyce i ognisku. W styczniu z funduszu sołeckiego
wymieniona została na nową większą tablicę ogłoszeń przy bibliotece, a
stara została naprawiona i wkopana przy chodniku koło sklepu GS przy
hotelu Tristan. 
25 stycznia w sobotę w Stegnie seniorzy spotkali się świętować Dzień
Babci i Dzień Dziadka. Zespół "Mała Mi" pod okiem pani Marzeny Kozak
zrobił niespodziankę swoim występem, czas umilił również zespół z
Nowego Dworu Gdańskiego "Chór po 16-tej", który bawił naszych
znamienitych gości.
W lutym została doposażona siłownia zewnętrzna w trzy nowe urządzenia
z przeznaczeniem dla dzieci. 
W kwietniu przed Świętami Wielkanocnymi mieszkańcy zrobili zbiórkę
artykułów pierwszej potrzeby, jednorazowych rękawiczek, maseczek,
przyłbic itd. oraz domowych wypieków, by w ten sposób podziękować
personelowi VII Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku za ich ciężką
pracę w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. 
20 czerwca mieszkańcy pomagali w malowaniu placu zabaw przy
świetlicy, na zakończenie prac odbyło się ognisko z kiełbaskami. 
22 sierpnia odbył się wernisaż II Ogólnopolskiego Pleneru Malarsko-
Fotograficznego "Inspiracje Mierzeja" w Muzeum Zalewu Wiślanego.
21 września odbyło się Zebranie Wiejskie z udziałem Wójta Roberta
Zielińskiego. Zostały podjęte uchwały w sprawie zmiany przeznaczonych
środków Funduszu Sołeckiego na rok 2020, zagospodarowanie środków na
rok 2021 oraz poruszone zostały inne tematy. 
W sołectwie zostały wyremontowane 4 drogi. Do końca roku czeka nas
wymiana drabinek na placu zabaw koło świetlicy.

Iwona Chlebowska

SO Ł E C TWO  KĄTY  RYBACK I E
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Facebook/Pomorski Urząd Wojewódzki

GRANT FUNDACJI ORLEN DLA OSP SZTUTOWO
Ochotnicza Straż Pożarna w Sztutowie po raz kolejny otrzymała grant z
Programu „ORLEN dla Strażaków”. W ramach otrzymanej darowizny
Ochotnicza Straż Pożarna w Sztutowie pozyskała sprzęt przeciwpożarowy
wykorzystywany w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach i pokazach.
Zakupiony został komplet węży strażackich do nowo zakupionego
samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz dwie prądownice wodno-
pianowe. Obszar działalności statutowej Jednostki OSP w Sztutowie z racji
włączenia w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
obejmuje teren gminy, powiatu, a nawet województwa. Działalność
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sztutowie jest jednym z głównych
elementów zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów
przebywających na Mierzei Wiślanej oraz rolników i przedsiębiorców.
Realizacja zadania ma duży wpływ na szybkie i efektywne prowadzenie
działalności ratowniczej oraz prewencyjnej wśród mieszkańców gminy.
Zakup z udziałem otrzymanej darowizny pozwoli strażakom działać w
sposób profesjonalny i przede wszystkim bezpieczny dla ratowników.
Zakupiony sprzęt uzupełnia wyposażenie pojazdu nawet na kilka lat.
9 000 zł – grant Fundacji Orlen
940 zł – środki własne OSP

Jacek Charliński

UROCZYSTE POWITANIE NOWEGO WOZU OSP 
20.02.2020 r. odbyło się długo oczekiwane powitanie nowego samochodu
ratowniczo-gaśniczego OSP Sztutowo. Powitalną kolumnę tworzyło 15
zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej z całego powiatu nowodworskiego.
Przybyli mieszkańcy Sztutowa i okolic, Wójt i Radni Gminy Sztutowo,
przedstawiciele Zarządów Gminnych oraz Powiatowych OSP. Było
uroczyście i wzruszająco, bo to wielkie wydarzenie dla naszej OSP. Zakup
wozu był możliwy dzięki dofinansowaniu z wielu źródeł i dzięki hojności
bardzo wielu przedsiębiorców i mieszkańców naszej gminy: Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 380.000 zł
Gmina Sztutowo 320.000 zł 
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 60.000 zł
Strażacy OSP Sztutowo i OSP Łaszka 20.000 zł
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg 5.000 zł
Jerzy Siemieńczuk Gospodarstwo Rolne „Wiszka” 5.000 zł
oraz bardzo wielu innych darczyńców:
Bank Spółdzielczy w Stegnie, Agro-Usługi Izabela Woycicka, Agro-Plon,
DES-BUD, MASK-SERVICE Gdynia, Zakład Naprawy Pomp Zbigniew
Mozol, OSM Maluta, Helena Czyż, Piotr Czyż, Halina Jankowska,
Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o.o., Andrzej Parafiniuk,
„Ryby od Rybaka” Port nad Zalewem Jarosław Bodziacki, Radni i Sołtysi
Gminy Sztutowo, Wójt Robert Zieliński, Sekretarz Renata Głąb, Skarbnik
Magdalena Kalinowska.

OCHOTN I C ZA  S TRA Ż  PO ŻARNA
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W Gminie Sztutowo do dnia 30.09.2020 r. 173 rodziny skorzystały ze
wsparcia  na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych w związku z
czym wydano 161 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 (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1297
z późn. zm.) w ramach której w okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.
wypłacił 8 zasiłków dla opiekunów w ogólnej kwocie 4.960,00 zł.

W   okresie od 01.01.2020 r.   do 30.09.2020 r.   Kierownik GOPS   w 
 Sztutowie   ustalił i zrealizował następujące świadczenia rodzinne:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie realizuje zadania
określone ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.:
Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.). W okresie od 01.01.2020 r. do
30.09.2020 r. na świadczenia pieniężne pomocy społecznej wydatkowano
kwotę 300.026,43 zł (w tym: 135.357,51 zł ze środków własnych gminy
oraz 164.668,92 zł dotacja celowa z budżetu państwa). W ramach
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata
2019-2023” (M. P. z 2018 r., poz. 1107, zadanie dotowane w 40% z
budżetu państwa), udzielono wsparcia 68 osobom w tym 41 dzieci i
uczniów skorzystało z pomocy w formie posiłków w placówkach
oświatowych. W 2020 r. przy współudziale GOPS w Sztutowie 13 dzieci z
terenu naszej Gminy wzięło udział w kolonii letniej w miejscowości
Zakopane organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku dla dzieci
terenów wiejskich. W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Sztutowie został partnerem Banku Żywności w Elblągu w zakresie
dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 w ramach Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). W okresie od
stycznia 2020 r. do końca września 2020 r. na podstawie wydanych
skierowań przez GOPS w Sztutowie 286 osób skorzystało z pomocy
żywnościowej. Ponadto w 2020 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 5 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 i oceny planów pomocy rodzinom,
które objęte są procedurą Niebieskiej Karty, w okresie od 01.01.2020 r. do
30.09.2020 r. prowadzonych jest 14 procedur Niebieskiej Karty.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

POMOC SPOŁECZNA

GM INNY  OŚRODEK  POMOCY  SPO Ł E C ZN E J  W  S Z TU TOW I E

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 2020 r. do 30 września  2020 r. ze świadczeń z
funduszu alimentacyjnego w gminie Sztutowo skorzystało 8 osób
uprawnionych. Liczba rodzin korzystających ze świadczenia w
wymienionym okresie wyniosła 6  rodzin.

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 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji
rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061). W okresie
od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sztutowie ustalił  379 świadczeń z czego zrealizował:

Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
wychowawczej mogą otrzymać wsparcie od gminy w postaci asystenta
rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2020 r. Poz. 821 z późn. zm.).
Na terenie gminy Sztutowo w okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. z
pomocy asystenta rodziny korzysta 4 rodziny, w których jest  9 dzieci.

Celem świadczenia wychowawczego tzw. „Rodzina 500 plus” jest
częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w
tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.  Od 1
lipca 2019 r. program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na każde
dziecko.  W okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie ustalił i zrealizował:

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+

ASYSTENT RODZINY

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+

Do dnia 30.09.2020 r. ze świadczenia wychowawczego w Gminie
Sztutowo skorzystało 365 rodzin.

Rodzaj świadczenia Wydatki Liczba świadczeń

Zasiłek rodzinny wraz z
dodatkami do zasiłku

rodzinnego
231 389,90 zł 2 046

369 587,00 zł 1 052

Świadczenia opiekuńcze
(świadczenie pielęgnacyjne,

zasiłek pielęgnacyjny,
specjalny zasiłek opiekuńczy)

91 739,00 zł 112Świadczenie rodzicielskie

19 000,00 zł 19Jednorazowa zapomoga z
tytułu urodzenia się dziecka

Rodzaj świadczenia Wydatki Liczba świadczeń

Świadczenie z funduszu
alimentacyjnego 34 450 zł 79

Rodzaj świadczenia Wydatki Liczba świadczeń

Świadczenie
"Dobry start"

107 850 zł 360

Rodzaj świadczenia Wydatki Liczba świadczeń

Świadczenie
wychowawcze

2 511 208,60 zł 4 900

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy
organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym
specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.  Uchwałą Rady Gminy Sztutowo Nr XIII/135/2019 z dnia
19.12.2019 r., określono szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. W
okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. z usług opiekuńczych
świadczonych korzysta 6 osób. W 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sztutowie realizuje „Program 75+”. Celem programu jest
poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla osób które ukończyły 75
rok życia oraz u których dochód nie przekracza 250% kryterium
dochodowego określonym w art. 8 ustawy o pomocy. Z programu w
Gminie Sztutowo w okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. korzysta 1
osoba.

USŁUGI OPIEKUŃCZE
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W Gminie Sztutowo w okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. z „opieki
wytchnieniowej” korzysta 1 osoba. 

                                    Joanna Milewicz
Kierownik Ośrodka 

GM INNY  OŚRODEK  POMOCY  SPO Ł E C ZN E J  W  S Z TU TOW I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo
tel. (55) 247 71 09, 

fax (55) 247-71-09 wew. 24

e-mail: gops@gops-sztutowo.pl 
www.sztutowo.naszops.pl

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku 

od 7:30 do 15:30

-Spotkanie Opłatkowo - Noworoczne Koła Emerytów i Rencistów –
udział, obsługa, przygotowanie dekoracji.
-Mini Jasełka, połączone z Dniem Babci i Dziadka – wizyta w DPS
'"Mors'' Stegna, występ, życzenia, upominki, wspólne śpiewanie kolęd.
-WOŚP – stoisko artystyczne, wykonywanie kotylionów, wianków i
ozdób karnawałowych, biżuteria koralikowa, przygotowanie rekwizytów
na loterię fantową. 
-Ferie zimowe – Wesoło, Twórczo i Radośnie (Dzień Bezpieczeństwa,
Gdzie ta Zima?, Zimowe impresje – las w słoiku, warsztaty florystyczne,
Gałganki – szmacianki, Biżuteria koralikowa, Wielka gra planszowa, W
lodowej krainie, Zaplątani – pajęczyna).
-Dzień bez plastiku – rozdajemy torby ekologiczne.
-Dzień Babci i Dziadka – przygotowanie prezentów, nasze twórcze dzieła,
życzenia.
-Spotkanie na skraju lasu – przyrodnicza ścieżka edukacyjna z
pracownikami Parku Krajobrazowego ''Mierzeja Wiślana”.
-Mała akcja ekologiczna – zbieramy porzucone śmieci w lesie.
-Gdańsk – Oliwa – udział w uroczystościach upamiętniających Marsz
Śmierci w 75 rocznicę (msza święta, opłatek, agapa, wspólne śpiewanie
kolęd, Park Oliwski – spacerek, zwiedzanie).
-Akcja Pomagamy – Gdańsk – Sopot – szyjemy 500 rybek dla
pensjonariuszy DPS Sopot.
-Wiosenne warsztaty twórcze – zajęcia integracyjne.
-Bukiet róż dla Hospicjum – podarunek od dzieci z najlepszymi
życzeniami z okazji Dnia Kobiet, praca ręcznie wykonana.
-Wakacje w Świetlicy – blok zajęć dla dzieci (Konkursy, Gry i wesołe
zabawy, Kolorowe balony, 3,2,1,...start, Warsztaty kreatywne Coś z
niczego, Motylem jestem, Gipsowe cuda, Mam talent, Pada deszcz, W
krainie leśnych duszków, Owocowy raj, Kwiecista łąka, Kolory lata,
Uśmiechnij się, Piłka zmyłka – wkręceni).
-Akcja ekologiczna – sprzątamy wydmę pod czujnym okiem Pana Janka.
-Wakacyjny Festyn Caritas – stoisko, loteria fantowa, wystawa malarstwa.
-VII Dzień Osadnika – włączyliśmy swój udział, scenki historyczne.
-Bałtycka Odyseja – akcja sprzątania plaż, nasza mała ekipa też dołączyła.
-Wkręć się na pomaganie – zbieramy nakrętki, akcja trwa.
-Dbamy o zdrowie swoje i innych – szyjemy maseczki – nasza akcja trwa.

-Zbiórka dla Schroniska Malborskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt
Reks – udział w akcji.
-Szlachetna Paczka – wolontariat, przygotowanie upominków dla
darczyńców.
Nasze działania można śledzić na stronie Facebook – Świetlica w Sztutowie.

Alina Niedzielska

ŚW I E T L I CA  W  S Z TU TOW I E

Kolejnym programem realizowanym przez GOPS w Sztutowie w 2020 r.
jest „Program opieka wytchnieniowa, edycja 2020”. Program jest
skierowany do osób które sprawują stałą, osobistą opiekę nad osobą z
niepełnosprawnością, rezygnując z udziału w życiu społecznym,
zawodowym, często zaniedbując własne zdrowie. „Opieka wytchnieniowa”
ma za zadanie odciążenie członków rodziny lub opiekunów poprzez
wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego
zastępstwa.  Z programu mogą korzystać osoby które posiadają orzeczenie
o niepełnosprawności w stopniu znacznym, którymi opiekuje się inna
osoba (córka, syn, mąż, wnuczka, wnuczek, siostra, brat).

ŚW I E T L I CA  W  KĄTACH  RYBACK I CH
W tym roku w naszej świetlicy organizowane były zabawy na placu zabaw
z zachowaniem zasad rygoru sanitarnego. Odbyły się pogadanki na temat
zapobiegania zakażeniom. Prowadzone były zajęcia plastyczne, edukacyjne,
kulinarne. Wspólnie z Radą Sołecką pomogliśmy w odnowieniu placu
zabaw. Organizowane były turnieje (bilard, ping-pong, piłkarzyki). Dzieci
uczestniczyły w warsztatach szkutniczych w Muzeum Zalewu Wiślanego.
Nasze najmłodsze pociechy spędzały czas w kąciku malucha. Udzielana była
również pomoc w odrabianiu lekcji i nauce. Utrwalaliśmy również zasady
bezpiecznego poruszania się.

Urszula Czarnecka
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-Warsztaty plastyczne: farby, kredki, bibuła, wycinanki, kreda.
-Zajęcia kreatywne: origami, papierowa wiklina, makrama-sploty, kwiaty
kanzashi, szydełko bez tajemnic, kartki na walentynki, pisanka decoupage,
bransoletka z muliny, dekoracje z patyczków po lodach, zakładki do książki:
emotka i kredka, szyjemy ręcznie maseczki ochronne, doniczka oklejona
kaszą, pudełeczko na cukierki itp. -„Bezpieczne ferie zimowe” – pogadanka
oraz konkurs plastyczny.
-Wspólne robienie laurek na Dzień Babci i Dziadka.
-„Igraszki”, czyli zajęcia sportowe: zumba, układy taneczne, podglądamy i
uczymy się tańców, taniec z miotłą, na gazecie, przechodzenie pod linką,
zabawa w koc itp.
-Zabawa choinkowa- wspólny taniec, zabawa, konkursy, poczęstunek.
-Gry zespołowe i maraton gier planszowych- zdrowe współzawodnictwo.
-Słuchanie muzyki i wspólne śpiewanie m. in. program Karaoke.
-Studio makijażu.
-Zajęcia „Roztańczone stopy”- taniec indywidualny i w parach, nauka
kroków tanecznych.

-Wspólne dyskusje, rozmowy indywidualne, pogadanki profilaktyczne.
-Fryzury na różne sposoby- koki.
-Udział w spotkaniu „Dzień bezpiecznego Internetu”.
-Wspólne malowanie ławek i stołu ogrodowego.
-Pomoc w odrabianiu lekcji.

Katarzyna Choduń

TOWARZYS TWO  SPORTOWE  MI ER Z E I  WIŚ LANE J
Rok 2020 z powodu obostrzeń pandemicznych był dla sportu niezwykle
trudny i nieprzewidywalny. Zaplanowane imprezy były w większości
odwoływane lub zastępowane innymi, skromniejszymi.
W Towarzystwie działają trzy sekcje: piłki nożnej trawiastej pod nazwą
Bałtyk, futsalu pod nazwą Hemako i beach soccera, również pod nazwą
Hemako.

FUTSAL - HEMAKO
Rok rozpoczęliśmy jak zwykle w hali od dokończenia II rundy Żuławskiej
Halowej Lidze Piłki Nożnej. Hemako okazało się po raz kolejny najlepszą
halową drużyną w powiecie. Najlepszym i najskuteczniejszym
zawodnikiem ligi został Patryk Ziarko, który wyprzedził kolegę z drużyny,
Patryka Kiełczyńskiego. Na uzupełnienie zdobyczy trzeba jeszcze dołożyć
zwycięstwo zespołu w klasyfikacji Fair Play.  Warto wspomnieć także o
wygranym turnieju Przodkowo Cup, który zmienił nazwę z Pomorski
Futbol Cup, ale w dalszym ciągu jest jednym z najmocniej obsadzonych
turniejów w województwie. Wygrana w tym turnieju to dla naszej ekipy
duże osiągnięcie. Indywidualnie Paweł Friszkemut został uznany
najlepszym zawodnikiem turnieju. Swoją dominację w powiecie Hemako
udowodniło wygrywając finał Mistrzostw Miasta i Gminy Nowy Dwór
Gdański. W tym turnieju zebraliśmy najcenniejsze trofea, mistrzostwo i
puchar Fair Play oraz wyróżnienia indywidualne w kategoriach: najlepszy
strzelec - Łukasz Pietroń, najlepszy zawodnik - Patryk Ziarko i najlepszy
bramkarz – Maciej Ranoszek.

Obowiązki trenera wspólnej grupy wszystkich roczników zarząd powierzył
wychowankowi klubu, Kacprowi Skwarcowi. Z czasem, możliwie szybko,
klub chce wrócić do prowadzenia co najmniej dwóch grup szkoleniowych
dzieci. Seniorzy po rundzie jesiennej zajmują 9 miejsce. Mamy nadzieję, że
wiosna będzie bardziej łaskawa i optymistyczna dla drużyny Bałtyku.
Treningi odbywają się regularnie na Orliku. 

PIŁKA TRAWIASTA - BAŁTYK

ŚW I E T L I CA  W  GROCHOW I E  TR Z E C IM

Restrykcje w związku z pandemią najbardziej odbiły się na rozgrywkach na
trawie. Drużyna seniorów nie zdążyła rozpocząć meczy ligowych, a dzieci
po przerwanych zajęciach halowych nie mogły podjąć treningów „na
świeżym powietrzu”. Rozgrywki i treningi w rundzie wiosennej zostały
odwołane w całości. W praktyce dopiero po 19 maja można było podjąć
jakiekolwiek okrojone zajęcia sportowe. Nie udało nam się wznowić
szkolenia dzieci z różnych względów, ale przede wszystkim ze względy na
panującą jeszcze nieprzerwanie pandemię. Piłka trawiasta wróciła do łask
dopiero w sierpniu. Seniorzy wznowili zajęcia i rozpoczęli rozgrywki rundy
jesiennej klasy „B” sezonu 2020/21. Nie udało się zebrać dzieci do gry w
rozgrywkach ligowych, do których były zgłoszone. Zarząd był zmuszony
do wycofania drużyny z rocznika 2009/10 z ligi. Odbudowaliśmy jedną
wspólną grupę dla dzieci pod nowym szkoleniowcem. Ze względów
osobistych pracę z dziećmi zakończyli Tadeusz Grabowski (rocznik 2009/10)
i Karol Seremak (rocznik 2011/12). W tym miejscu chcielibyśmy
podziękować kolegom za wkład w rozwój drużyny i pracę z dziećmi.  

BEACH SOCCER - HEMAKO
W związku z pandemią, Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN,
przygotowała propozycję przeprowadzenia rozgrywek w ograniczonym
zakresie. Jako eliminacje do Mistrzostw Polski przyjęto Puchar Polski.
Osiem najlepszych drużyn pucharu stworzyło dwie grupy Mistrzostw
Polski.  Młodzieżowcy w tym sezonie rozgrywali tylko jeden mistrzowski
turniej. Wszystkie zawody rozegrano na plaży w Gdańsku Brzeźnie.
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TOWARZYS TWO  SPORTOWE  MI ER Z E I  WIŚ LANE J
Tak jak rok wcześniej, rok 2020 rozpoczęliśmy od udziału w zimowym
halowym turnieju w Gliwicach - Winter Milenium Beach Soccer Cup
2020. Był to turniej w mocnej międzynarodowej  obsadzie. Niestety nie
mogliśmy zebrać w tym terminie wszystkich zawodników i w okrojonym
składzie udało nam się zająć tylko piąte miejsce. W turnieju zagrał z nami
Paweł Friszkemut, który po rocznej przerwie udowodnił, że dla Hemako
jest kluczowym zawodnikiem, który decyduje o sile zespołu. Niedługo po
powrocie okazało się, że były to nasze ostatnie zawody przed przerwą
wymuszoną przez obostrzenia w związku z ogłoszoną pandemią. Dopiero
w maju mogliśmy rozpocząć przygotowania do sezonu beach soccera,
którego kształt jeszcze nie był dla nas znany. Ostatecznie pierwszym
naszym turniejem okazał się Puchar Polski, który rozegrany był w dniach
10-12 lipca na plaży w Gdańsku Brzeźnie. Turniej rozpoczęliśmy
rewelacyjnie od wygrania wszystkich meczy w grupie. Do nie lada
wyczynu doszło w ostatniej tercji meczu z Bocą Gdańsk, kiedy to
przegrywając po dwóch tercjach 1:4, w ostatniej tercji strzeliliśmy pięć
bramek i wygraliśmy 6:4. Mniej szczęścia mieliśmy w ćwierćfinale, który
niestety przegraliśmy 1:2 z późniejszymi zwycięzcami, Sopocką Akademią
Piłkarską, w której grało trzech Portugalczyków, aktualnych Mistrzów
Świata. Ta porażka zupełnie podcięła nam skrzydła. Ostatecznie zajęliśmy
siódme miejsce w pucharze i przyszło nam zagrać w grupie śmierci
Mistrzostw Polski: Boca Gdańsk, KP Łódź, F&BS Kolbudy i Hemako
Sztutowo. Zanim seniorzy rozpoczęli boje o tytuł najlepszej drużyny kraju,
do obrony tytułu stanęli młodzieżowcy Hemako.  W tym roku nasi nie byli
faworytami, ale jak przystało na mistrzów, broni nie składali i od początku
łapali cenne punkty i bramki. Ten finał był bardzo trudny, a zarazem
stanowił cenne doświadczenie. Ćwierćfinał wygraliśmy w karnych. W
półfinale daliśmy radę pokonać faworyzowaną Bocę Gdańsk 7:6. W finale
to my byliśmy faworytem, ale po dwóch tercjach przegrywaliśmy z Borutą
Zgierz 1:4. Jednak trzecia tercja ułożyła się po naszej myśli. Po
dramatycznej końcówce wygraliśmy ją 5:2 i doprowadziliśmy do
dogrywki. W dogrywce nasz kapitan i najlepszy zawodnik turnieju, Dawid
Kiełczyński doprowadził do rzutu karnego w ostatniej sekundzie dogrywki.
Dawid zamienił rzut karny na upragnioną bramkę, która dała nam
dziewiąty tytuł w piętnastoletniej historii tych rozgrywek.
Jeszcze przed mistrzostwami pojechaliśmy do Chodcza, aby po raz pierwszy
wziąć udział w turnieju Chodecz Beach Soccer Cup 2020. Turniej był
rozgrywany przy temperaturze powyżej 30 i szybko przekonaliśmy się, że
sześciu zawodników to za mało na takie warunki. Ostatecznie udało nam
się dojść do finału i w dogrywce pokonać finalistę MP, Termy Poddębice
2:1. W tym turnieju tytuł najlepszego strzelca przypadł Pawłowi
Friszkemutowi. 14 sierpnia przyszedł czas na seniorski finał sezonu beach
soccera 2020. W samo południe rozpoczęliśmy od mocnego starcia z Bocą
Gdańsk, które po raz kolejny pokazało naszą wyższość nad nimi.
Wygraliśmy 4:3. Drugi mecz grupowy z KP Łódź niestety przegraliśmy
3:7, przez co nasza przyszłość stała się niepewna. Nasz koszmar rozpoczął
się, kiedy dowiedzieliśmy się, że w rozgrywanym równolegle pojedynku
KP przegrywa wysoko z Bocą. Ostatecznie wygraliśmy z Kolbudami 4:3,
ale pozycja w „małej tabeli” nie dała nam awansu przy takim wyniku,  

graliśmy więc dalej tylko o miejsca 5-8. Ostatecznie zajęliśmy szóstą lokatę,
która nas nie satysfakcjonuje, bo tylko nam udało się zwyciężyć na tych
zawodach Mistrzów Polski 2020, Bocę Gdańsk. Wyniki sezonu 2020 mają
tylko statystyczne znaczenie, bo Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN
zadecydowała, że Ekstraklasa 2021 będzie tworzona na podstawie wyników
na koniec 2019 r. Oczywiście, Hemako ma w niej zagwarantowane
miejsce. Naszym piłkarzom plażowym przyszło zakończyć sezon w
Poddębicach, a okazją było zaproszenie na Termalny Puchar Poddębic. W
nieco odmłodzonym składzie udało nam się dotrzeć do finału, w którym
nieco zmęczeni ulegliśmy FC10 Zgierz 2:5. Najwartościowszym
zawodnikiem turnieju uznano Maćka Daniluka, który był najstarszym
zawodnikiem drużyny.
W tym sezonie kadra narodowa beach soccera nie podjęła przygotowań do
sezonu, którego w rozgrywkach międzynarodowych praktycznie nie było.
W tym roku Towarzystwo otrzymało wsparcie w postaci dotacji z Gminy
Sztutowo w wysokości 22.000 złotych i Powiatu Nowodworskiego (3000
zł). Otrzymujemy również nieocenione wsparcie od osób prywatnych.
Szczególne podziękowania należą się za to Pizzerii Sztutozzeria. 
Za wszelką pomoc dziękujemy i postaramy się odwdzięczyć za nią w
postaci dobrych wyników sportowych. Mamy nadzieję, że w roku 2021
rozgrywki wrócą do normy i będziemy wszyscy mogli regularnie
kibicować naszym drużynom.

Henryk Kuczma

S ZKO ŁA  PODSTAWOWA  W  S Z TU TOW I E
CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNOŚCI UCZNIOWSKIEJ

W roku 2020 w szkole w Sztutowie uczyło się średnio 200 uczniów, w 18
oddziałach. Najmniejsza klasa miała 10 uczniów, największa 23.

ORGANIZACJA NAUKI ZDALNEJ 
Od   marca   2020   szkoła   funkcjonowała   poza  systemem stacjonarnym.
Nauczyciele   prowadzili   lekcje   w czasie   rzeczywistym. Musieli   być
wówczas   zalogowani   na platformie   i kontaktowali się z uczniami z
wykorzystaniem czatu. W szczególności w pracy z uczniami
niepełnosprawnymi wykorzystywano lekcje w czasie rzeczywistym z
wykorzystaniem kamer, np. Click Metting. Nauczyciele incydentalnie

wykorzystywali narzędzia tj. Teams, Zoom. Nagrywali lekcje z
wykorzystaniem Acitv Prezenter oraz sam głos za pomocą rejestratorów
głosu on-line. Powstały prezentacje, m.in. w programie   Genially,   filmy,
słuchowiska z nagraniami lektur/ tekstów dla młodszych dzieci,
interaktywne quizy  i gry edukacyjne oraz ankiety z wykorzystaniem
formularza   Forms.   Nauczyciele   wykorzystywali   e-podręczniki,
materiały   publikowane na różnych portalach edukacyjnych oraz przede
wszystkim tworzyli własne.  W   czasie   edukacji   zdalnej zapewniono
także   wypożyczanie   książek,   lektur  szkolnych, kolejnych części
podręczników   oraz   ćwiczeń,   zwłaszcza   dla   uczniów   z   klas I-III.
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Umożliwiono   rodzicom   odbiór   materiałów drukowanych ze szkoły w
sytuacji wykluczenia cyfrowego. Uruchomiono system konsultacji
psychologiczno-pedagogicznych dla wszystkich potrzebujących.
Analizowano trudności uczniów w edukacji zdalnej oraz frekwencję
wprowadzając modyfikacje obowiązujących procedur. Od samego
początku uruchomiono także system konsultacji, w szczególności z
wychowawcami klas. Stacjonarne funkcjonowanie placówki ograniczono
do działań koniecznych: ukończono i wdrożono kolejne prace remontowe,
uporządkowano   piwnice   szkoły   i   teren   zielony   (m.in.   wykonano
renowację   placu   zabaw), wdrożono wewnętrzne procedury dotyczące
obecności osób z zewnątrz w obiekcie. Przygotowano ją do powrotu
uczniów   (m.in.   opracowano   i   zalaminowano   konieczne   instrukcje,
wykonano   dezynfekcję   całej   szkoły,   ustalono grafiki dezynfekcji po
powrocie dzieci itd.)  Od 18 maja do szkoły stopniowo wracali uczniowie.
Najpierw tylko niepełnosprawni, potem od 25 maja dzieci   z   klas   I-III
edukacji wczesnoszkolnej   na   zajęcia   opiekuńczo–wychowawcze  z
elementami   zajęć dydaktycznych   (15   dzieci)   oraz   uczniowie   klas
VIII (uczestniczyło   28   z   29   uprawnionych)   na   konsultacje z
przedmiotów wchodzących w skład egzaminów zewnętrznych. Od 1
czerwca do szkoły powrócili uczniowie klas IV-VII na konsultacje
(skorzystało z nich 178 uczniów). Od września szkoła przygotowywała się
do ewentualnego przejścia na nauczanie zdalne lub hybrydowe.
Zaktualizowano wszystkie kursy na platformie Moodle, założono konta na
Office 365 dla uczniów klas I, utworzono zespoły na platformie Teams w
ten sposób, by wszystkie klasy mogły realizować zajęcia w edukacji zdalnej
w czasie rzeczywistym   z   wykorzystaniem   narzędzi   do   wirtualnych
lekcji   (obecnie   wszyscy   nauczyciele   realizują   zajęcia   z
wykorzystaniem Teams, materiały dla uczniów przesyłają za pomocą
Moodle).

EFEKTY BADANIA WYNIKÓW NAUCZANIA  -   EGZAMINY
ÓSMOKLSISTY

Egzaminy ósmoklasisty odbyły się w ścisłym reżimie sanitarnym.
Frekwencja wynosiła 100% w pierwszym terminie. Wyniki egzaminów
ósmoklasisty są satysfakcjonujące dla szkoły. Prezentują się one dobrze na
tle powiatu nowodworskiego. Wyniki z języka polskiego i języka
angielskiego są powyżej średniej kraju i województwa w staninie 6.
Wyniki z matematyki są powyżej średniej powiatu w staninie 4.
Średnie wyniki szkoły, kraju, województwa, powiatu:
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Powiat 53 4 36 3 49 5

Język polski

Szkoła 62 6

Matematyka

41 4

Język angielski

58 6

Kraj 59 5 46 5 54 6

Województwo 58 5 45 5 54 5

Powiat 53 4 36 3 49 5

NAJWIĘKSZE SUKCESY UCZNIÓW I SZKOŁY W ROKU
SZKOLNYM 2019/2020

Rok   2020   upłynął   pod   znakiem   edukacji   zdalnej.   Konkursy
organizowane   w   I   półroczu   nie   były kontynuowane   w   II,
odwołano   wiele   konkursów   zaplanowanych   w   marcu,   kwietniu   i
maju.   Część   konkursów naukowych zrealizowano zdalne, jednakże
zdecydowana większość po prostu nie odbyła się.

NAGRODY WÓJTA GMINY SZTUTOWO
11 uczniów, którzy osiągnęli największe sukcesy naukowe i sportowe
uzyskało Nagrodę Wójta Gminy Sztutowo. Byli to:  Julia Obara, Zofia
Banach, Zuzanna Banach, Małgorzata Grudkowska, Paulina Parzątka -
Lipińska , Martyna Kowalik, Tymoteusz Jackowski, Zuzanna Suska, Maria
Jackowska, Paulina Owsińska, Zofia Czubińska.

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO
Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych był realizowany  zgodnie z
harmonogramem  do  12  marca  2020 roku. W okresie ograniczenia
działalności szkoły nie wszystkie działania można było zrealizować w
zaostrzonym reżimie. Początek roku upłynął pod znakiem konkursu
„Dzieciaki do rakiet”. Nauczyciel w - fu  nagrał film promujący aktywność
fizyczną z udziałem naszych uczniów z klas młodszych i starszych.
Następnie odbyło się głosowanie internetowe na wszystkie nadesłane filmy.
Nasz znalazł się w gronie laureatów, stąd też szkoła otrzymała sprzęt do
nauki tenisa ziemnego, a nauczyciele skorzystali ze szkolenia
zorganizowanego w Warszawie. W tym samym czasie podjęto wyzwanie
zmierzające do budowy szkolnego radiowęzła. Szkoła została zgłoszona  do
programu Szkolna  Skarbonka. Zachęcaliśmy  rodziców  i  dorosłych
mieszkańców gminy do przekazania 1% podatku na potrzeby naszej
placówki. Uzyskaliśmy 18 wpłat na kwotę 927 zł 40 gr . Wsparciem dla tej
zbiórki miał być festyn rodzinny planowany w maju. 7 lutego szkoła wraz z
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowała „Dzień
Bezpiecznego Internetu”. Uczniowie mieli możliwość zabawy w escape
roomie, wysłuchali dzielnicowego - sierżanta sztabowego Macieja Marca,
który mówił o odpowiedzialności karnej za działania w sieci. Wszyscy
mogli skorzystać z zabawy w  aplikacji  quizizz. Korzystając  ze  smartfonów
oraz  sprzętu  w  pracowniach komputerowych  uczniowie rozwiązywali
quiz dotyczący bezpieczeństwa w Internecie. Po południu zorganizowano
działania dla rodziców i innych dorosłych. Miały one formę konferencji.
Wśród prezentujących poszczególne panele byli: Aleksandra Woźniak -
Miszewska,  Jagoda Majos - Dalecka, Wioletta Jaworska, Monika Podsiadło,
Maciej Marzec, Krystyna Dróżdż, Alina Niedzielska i Henryk Kuczma.
Rozmawiano o niebezpieczeństwach czyhających w sieci: 
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hejcie, skutkach nadużywania Internetu i jego wpływie na mózg.
Prelegenci zaprezentowali także dostępne aktywności mogące zastąpić
Internet. Nie zabrakło uroczystości, które od wielu lat są tradycją szkoły. W
mijającym roku szczególnym wyzwaniem było  zwłaszcza zorganizowanie
uroczystości  zakończenia  roku  szkolnego  w  reżimie sanitarnym.  Udało
się zorganizować  uroczyste  przekazanie  świadectw, dyplomów,
nagrodzenie uczniów  za  osiągnięcia  naukowe i sportowe. Nie było
tradycyjnej części artystycznej, ale przygotowaliśmy piękną scenografię.
Przygotowaliśmy osiem uroczystości zakończenia roku szkolnego oraz
pożegnanie absolwentów klas VIII w reżimie sanitarnym. Pan Robert
Zieliński przyznał Nagrody Wójta Gminy Sztutowo 11 najlepszym
uczniom. Braliśmy udział w uroczystościach patriotyczno – religijnych na
terenie Muzeum Stutthof: 9 maja tylko kadra zarząd zająca placówki, a 2
września uczniowie obu klas VIII wraz z pocztem sztandarowym i dyrekcją.
Obchody z okazji  Świąt  1  i  3  Maja  miały charakter zdalny.  Dzieci
uczyły  się  treści patriotycznych,  nagrywały pieśni patriotyczne, wycinały
kotyliony.  Zaangażowały się  w  sposób niestandardowy. Towarzyszyły  im
projekty edukacyjne, nagrania, filmy, prezentacje realizowane z
wykorzystaniem interaktywnych narzędzi. Jak co  roku odbyło się uroczyste
pasowanie uczniów klas pierwszych. Najmłodsi złożyli ślubowanie, zdali
egzamin zapewniający możliwość pełnego uczestnictwa w życiu
społeczności uczniowskiej. Na widowni zabrakło uczniów i zaproszonych
gości, ale było pięknie, dzieci przejęte, rodzice wzruszeni. Odbyło się także
pasowanie na „Świetlika” – tj. podopiecznego świetlicy szkolnej, wybory
Samorządu Uczniowskiego poprzedzone kampanią wyborczą, Dzień
Edukacji Narodowej – znowu w reżimie sanitarnym  i ograniczonej
formule, ale był. W roku ubiegłym roku przeprowadzono akcje, tj.:
„Zakochaj się w bibliotece”, „Żonkile”; konkursy szkolne, np.:  plastyczno -
matematyczny „Święta z matematyką” i plastyczno - fizyczny „Sławny fizyk
i jego odkrycia”.  Zrealizowano liczne  i różnorodne  akcje  prospołeczne  i
humanitarne,  np. Paczka   dla Rodaka,   Paczka   dla Zwierzaczka,
BohaterON. Jak zawsze w szkole w Sztutowie zorganizowano sztab
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który na  potrzeby  fundacji
przekazał  kwotę 25 114,90zł . W  realizację tego  przedsięwzięcia  włączyło
się  wielu wolontariuszy – i uczniów i dorosłych. Mimo obaw związanych z
tragicznym zakończeniem finału w 2019 roku 28 finał przebiegał spokojnie
i bez problemów. Nie zabrakło różnorodnych  działań  ekologicznych,  tj.:
akcja  „Pomóżmy  zwierzętom przetrwać  zimę” polegająca na zbiórce
żołędzi i kasztanów dla zwierząt leśnych (po raz kolejny szkoła w Sztutowie
zebrała ich najwięcej w powiecie) oraz starych ubrań, koców,
wykorzystanych do przygotowania legowisk dla zwierząt  w przytulisku;
zimowego ptakoliczenia; obchodów Dnia Ziemi, spaceru edukacyjnego z
okazji Dnia Krajobrazu. Zaangażowaliśmy się we współpracę i działalność
na rzecz innych - przygotowaliśmy świąteczny program artystyczny dla
Koła Emerytów i Rencistów oraz pensjonariuszy DPS w Stegnie,
spotykaliśmy się ze środowiskiem stutthofskim, niestety już bez udziału
byłych więźniów Stutthofu podczas spotkania opłatkowego w Gdańsku–
Oliwie oraz z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w  Nowym
Dworze Gdańskim. Miniony  rok  obfitował  w  liczne  i  różnorodne
przedsięwzięcia,  był  bardzo  pracowity  i  innowacyjny.
Nauczyciele  wdrożyli  aż  7  różnych  innowacji  pedagogicznych.
Rozpoczęliśmy realizację  zajęć  z  robotyki, kontynuowaliśmy zajęcia z
kodowania, wdrożyliśmy zajęcia z bum bum rurkami. Dzieci uczestniczyły
w innowacji z zakresu popularyzacji lekkoatletyki pod nazwą „Królowa jest
tylko jedna”, promocji  czytelnictwa  poprzez „Lekturki spod chmurki”,
zajęciach z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej „Ratujemy i uczymy
ratować”. Odbyło się także wiele zajęć otwartych, np. z kodowania,
niestandardowej nauki tabliczki mnożenia, języka niemieckiego w klasach
II, języka angielskiego w sztutowskiej pizzerii oraz lodziarni, wykorzystania
aplikacji Kahoot na  lekcjach  historii. Nauczyciele  podejmowali  ciekawe 
 inicjatywy  edukacyjne - w pierwszej kolejności  w trybie stacjonarnym, a
później także zdalnym. 
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Nauczyciele języka polskiego, angielskiego oraz doradztwa zawodowego
organizowali zajęcia w ramach sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli
powiatu. Organizowali oni także zajęcia dla dzieci z kilku szkół powiatu w
ramach grantów edukacyjnych z Aktywnej Edukacji (m.in. warsztaty
teatralne). Mimo trudności związanych z czasowym ograniczeniem
funkcjonowania szkół harmonogram roku szkolnego był bogaty. Z
pewnością także obfitował w liczne formy doskonalenia nauczycieli i
innowacje pedagogiczne.  Przygotowaliśmy  się po raz piąty do wspólnego
z Muzeum Stutthof i Urzędem Gminy w Sztutowie zorganizowania XXV
Biegu Pamięci Narodowej. Niestety tego przedsięwzięcia, podobnie jak
Dni Patrona – Pamięci Ofiar Stutthofu dla Szkół Mierzei i Żuław nie
można było zrealizować. Zabrakło także wspólnego tygodniowego
spotkania z młodzieżą z Niemiec. Uzyskaliśmy dofinansowanie z  Polsko -
Niemieckiej Współpracy Młodzieży, ale poprosiliśmy o zmianę
harmonogramu i przeniesienie środków na rok 2021.  W  minionym roku
nie odbył się XII Dzień Dziecka, ale Rada Sołecka Wsi Sztutowo
przekazała  dzieciom szczególny prezent - sprzęt sportowy do realizacji
zajęć. Uruchomiono także kolejną siłownię zewnętrzną typu „małpi gaj”
wybudowaną dzięki zaangażowaniu sztutowskiej rady.

ZREALIZOWANE WYDATKI DZIĘKI POZYSKANIU
DAROWIZN NA CELE EDUKACYJNE

Szkoła podejmuje liczne działania w celu pozyskania darowizn na cele
edukacyjne. W ubiegłym roku dzięki tym działaniom udało się zrealizować
m.in. następujące zakupy:
1. Pomoce   dydaktyczne – szkło  laboratoryjne,  odczynniki  chemiczne,
pomoce  z  informatyki,  lektury na maraton czytelniczy i dodatkowe
książki dla dzieci do biblioteki szkolnej.
2. Wyposażenie korytarza I - III w zabawki interaktywne.
3. Zgłoszenie szkoły do programu Szkolna Skarbonka (927,40 zł.)
4. Zakup przez Gminę Sztutowo 12 laptopów oraz 10 tabletów w ramach
pomocy rządowej w okresie edukacji zdalnej.
5. Zakup  przez  szkołę  w  ramach  środków  przeniesionych  z  rozdziału
80146  na  80101  paragraf  4240 20  robotów  do  nauki  robotyki  (10  dla
mniej zaawansowanych i 10  dla  zaawansowanych) oraz współpracujących
z nimi tabletów w celu stworzenia szkolnej pracowni robotyki.

NAJWAŻNIEJSZE PRACE REMONTOWE i NAPRAWCZE NA
TERENIE PLACÓWKI

W  roku szkolnym 20 20 zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia:
1. Montaż 7 ekranów wirtualnej gazetki na holach szkoły.
2. Wykończenie  wykonania  siłowni  zewnętrznej  typu „małpi  gaj”
Położenie  obrzeży,  włókniny,  kostki brukowej przed placem zabaw.
3. Montaż i uruchomienie systemu monitoringu CCTV w technologii IP
przy wykorzystaniu istniejącego okablowania miedzianego i
światłowodowego (zakupiono m.in. rejestrator sieciowy NVR, switche
PoE, switch GigabitEthernet, moduł światłowodowy, kamery wewnętrzne
oraz zewnętrzne). Teraz  pozostaje dokupienie kamer, by system był w
pełni kompletny i funkcjonalny.
4. Remont pokoju woźnych.
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5. Remont pomieszczenia z przeznaczeniem na salę do techniki.
6. Remont podjazdu dla niepełnosprawnych.
7. Montaż lampy halogenowej zewnętrznej celem oświetlenia palcu zabaw.
8. Profesjonalne czyszczenie i konserwacja wykładzin w salach
przedmiotowych.
 9. Wyrównanie terenu wokół szkoły poprzez nawiezienie i rozplantowanie
ziemi i obsianie jej trawą.

UWAGI KOŃCOWE
Rok szkolny zdominowały wydarzenia rozpoczęte w marcu, czyli przejście
placówki na edukację zdalną, a od 18 maja tylko częściowy powrót dzieci
w ścisłym rygorze sanitarnym. To rok obfitujący w zdobywanie zupełnie
nowych umiejętności przez nauczycieli i uczniów, z pewnością ważny dla
rozwoju wszystkich członków społeczności szkolnej. Po raz kolejny
największym zmartwieniem dyrektora stała się dbałość o bezpieczeństwo
dzieci, pracowników oraz wszystkich członków szkolnej społeczności.
Problemem okazała się nieprzewidywalność wydarzeń. Niemożliwe stało
się planowanie  jakichkolwiek  działań w  perspektywie  dłuższej  niż  2
tygodnie, a nawet w tym okresie sytuacja rozwijała się niezwykle
dynamicznie. Jestem przekonana, że nauczyciele i inni pracownicy,
uczniowie i rodzice poradzili sobie w sytuacji nowych wyzwań.
Zbudowaliśmy platformę nauczania zdalnego, przygotowaliśmy się na
sytuację edukacji zdalnej w roku 2020/2021.  Wszyscy  nauczyciele pracują
na lekcjach w czasie rzeczywistym. Nauczyliśmy się wykorzystania
narzędzi do prowadzenia lekcji interaktywnych razem z uczniami. Nowy
rok  zaczniemy „Bez zuchwałości, ale i bez lęku.”

Sylwia Owsińska
Dyrektor  Szkoły Podstawowej 

im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie
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Wychowankowie przedszkola to dzieci w wieku 3 do 6 lat. W przedszkolu
jest pięć oddziałów, które funkcjonują w oparciu o ramowy rozkład dnia.
Realizujemy zadania poprzez   prowadzenie   bezpłatnego   nauczania   i
wychowania   w   zakresie   ustalonym przez organ prowadzący. W roku
szkolnym 2019/20 procesem nauczania, wychowania i opieki objętych
było 113 wychowanków w tym:
29 – 6- latków      25 – 5- latków       25 – 4- latków       34 – 3 –latków
Rok szkolny 2020/21
27 – 6- latków      28 – 5- latków       28 – 4- latków       24 – 3 –latków
W   naszym   przedszkolu   kładzie   się   nacisk   na   opiekę   sprawowaną
nad   dziećmi. Opieka ta jest stała i bezpośrednia, a metody i sposoby 

oddziaływań dostosowane są do   wieku   dziecka,   jego   możliwości
rozwojowych   i   potrzeb.   Poza   tym   dzieci   mają zapewnione pełne
poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym jak i
psychicznym. 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. Nauczyciele
wychwytują   deficyty   rozwojowe   dzieci   i   pomagają   każdemu
dziecku   rozwijać   się   we   właściwym   tempie.   Metody   i   formy
pracy   dostosowują   do możliwości   dzieci,   tworzą   atmosferę
emocjonalnego   bezpieczeństwa.   Prowadzone są zajęcia specjalistyczne z 
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logopedą i psychologiem. Sale zajęć dla dzieci są przestronne i estetycznie
urządzone. Jest to miejsce, gdzie   dzieci   mogą   w   pełni   przeżywać
swoje   radosne   dzieciństwo   i   każdego dnia  odkrywać   nieskończony
potencjał   twórczy. Nasi   podopieczni uczą   się   przede wszystkim przez
zabawę,   która   jest   najlepszą   formą   przekazywania   dzieciom
niezbędnych   umiejętności   i   wiedzy   o   otaczającym   świecie. W
przedszkolu   dzieci zachęcane   są   do   samodzielnego   rozwijania   się
poprzez   tworzenie   kącików zainteresowań   z   własnymi   wytworami,
organizowane są zabawy badawcze, tematyczne, konstrukcyjne, stwarzane
są warunki do zabaw według inwencji twórczej dziecka. Przedszkole to
również miejsce, które odwiedzali i odwiedzają ciekawi ludzie, mniej
znani,   bardziej   znani:   artyści,     aktorzy,   którzy wprowadzają dzieci w
świat muzyki, tańca, teatru. Odwiedzają nas również przedstawiciele
różnych zawodów np. policjanci, strażnicy leśni, ratownicy, którzy
bawiąc- edukują, jak zachować się i jak wystrzegać się sytuacji
zagrażających zdrowiu i życiu. Życie przedszkolaków to także sport   w
różnych   formach:   olimpiady,   turnieje,   zawody.   Wspólna   zabawa to
zdrowa, sportowa rywalizacja, to pokonywanie trudności i odnoszenie
sukcesów. Nauczyciele wspierają też rozwój aktywności ruchowej dzieci,
uatrakcyjniając zajęcia elementami ćwiczeń   i   zabaw   z   elementami
gimnastyki   korekcyjnej   oraz   pracując    metodami aktywizującymi,
które  wpływają   na   podniesienie   sprawności intelektualnych dzieci.
Wyzwalają aktywność, pomysłowość i inwencję twórczą, uczą wzajemnej
współpracy, komunikowania się, podejmowania nowych wyzwań i
odpowiedzialności za wynik własnej   pracy   i   pracy grupy.   Praktykę
pedagogiczną wzbogacamy o nowatorskie metody, jak na przykład:
metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, metodykę nauczania
matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, edukacja przez ruch D.
Dziamskiej, twórcze metody aktywności   ruchowej: Orffa,   Labana,
Sherborne, kinezjologia edukacyjna   P.   Denissona, pedagogika   zabawy
- Klanza, elementy metody M. Montessori, aktywne słuchanie muzyki
Batti Strauss,  techniki twórczego myślenia metoda gimnastyki twórczej
(ekspresyjnej) Rudolfa Labana. 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.
Liczne wyjścia i wycieczki cieszą się ogromnym powodzeniem i zawsze
budzą   radość   i   wiele   emocji.    Przedszkole   organizuje   uroczystości
dla lokalnego   środowiska   i   imprezy   okolicznościowe,   spotkania   z
udziałem   rodziców, najbliższych oraz zaproszonych gości, do których
należą: Występ dzieci z przedstawieniem Jasełkowym w Kościele
Parafialnym w Sztutowie, Uroczystość - Dnia Babci i Dziadka, Bal
Karnawałowy, Zapusty – Tłusty czwartek – pieczemy faworki, Wycieczka
do Gdańska – Playground, Dzień Przedszkolaka, Dzień jabłka, Dzień
Chłopaka, Pierwszy Dzień Jesieni, Dzień głośnego czytania, Dzień
Edukacji Narodowej, Dzień bez skarpetek, Dzień pyry, Dzień postaci z
bajek. Nasze   przedszkole   bierze   udział   w   programach   i   projektach
edukacyjnych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym.
Podejmowane przez nas działania wspomagają   m.in.   edukację   teatralną,
prozdrowotną,   ekologiczną   oraz   budują wiedzę o świecie społecznym.
Celem naszej edukacji jest poszerzanie zainteresowań dzieci, dbałość o
bezpieczeństwo, promocja zdrowia oraz uwrażliwienie przedszkolaków na
piękno i konieczność ochrony przyrody.  Realizacja projektów: „Mały miś
w świetle wielkiej literatury”, „Las, dwa, trzy – matematyczne przygody
wśród przyrody”, „Eko przedszkolak”, „Szkolne przygody Fajniaków”,
Kubusiowi przyjaciele natury.
Udział dzieci  w konkursie plastycznym dla przedszkoli z województwa
pomorskiego  „Spis rolny okiem malucha”. Współpracując z instytucjami i
organizacjami zewnętrznymi, poprzez inspirowanie do działań nauczycieli,
rodziców i dzieci zorganizowano akcje, których efekty widoczne były  na
forum przedszkola i w środowisku lokalnym; (Kartka dla bohatera, „Zostań
dawcą szpiku”, Szycie maseczek dla mieszkańców naszej gminy).

PR Z EDS ZKO L E  W  S Z TU TOW I E

Uczestniczymy we wszystkich ważniejszych wydarzeniach gminnych,
konkursach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi itd. Rozszerzamy też
współpracę z innymi placówkami w celu promowania przedszkola i
wymiany doświadczeń. W swoich działaniach idziemy o krok dalej i
wychodzimy poza nasze podwórko, a mianowicie pokazujemy naszym
dzieciom, że obok żyją ludzie niepełnosprawni, ludzie starsi, często dużo
mniej sprawni, którzy też mają prawo do radości i uśmiechu. Dlatego
współpracujemy z  Domem Opieki Społecznej w Stegnie. Dzieci
przedstawiają im przygotowane programy artystyczne z różnych okazji.
W   przedszkolu   funkcjonują   zespoły   nauczycieli:   ds.   ewaluacji,   ds.
pomocy psychologiczno-pedagogicznej   oraz   promocji. Przeprowadzona
diagnoza   potrzeb szkoleniowych   pozwoliła   odpowiednio   zaplanować
tematy i formy doskonalenia zawodowego  nauczycieli. Przeprowadzono
szkolenie rady pedagogicznej na temat: ,,Kompetencje kluczowe dzieci   w
wieku przedszkolnym”, „Ewaluacja pracy nauczyciela”. Nauczyciele na
bieżąco zapoznawani są z ofertami firm szkoleniowych, w budżecie
zaplanowano   środki   na   udział   w warsztatach,   konferencjach   i
szkoleniach, jedna nauczycielka kontynuuje naukę na studiach
podyplomowych z zakresu logopedii. Z dniem 16.03.2020 r. zgodnie  z
decyzją   Ministra   Edukacji Narodowej   szkoły, przedszkola oraz żłobki
zostały zamknięte z powodu pandemii COVID-19. W związku z
powyższym   przedszkole w celu realizacji   podstawy   programowej
wychowania przedszkolnego rozpoczęło   zdalne   nauczanie   we
wszystkich   pięciu   grupach. W dniach   16-24   marca   2020   r. działania
prowadzono   z własnej inicjatywy,   a od 25 marca   2020   r.   zgodnie   z
wytycznymi   MEN, zdalna   realizacja   zadań   edukacyjnych przedszkola
stała   się obowiązkiem. Nauczyciele   z grup   I-V   nawiązali   współpracę,
w ramach   której przygotowywano   i przekazywano rodzicom materiały
dydaktyczne do pracy z dziećmi w domu. Plan nadzoru   w   drugim
półroczu   (od   12   marca   2020 r.)   ze   względu na   czasowe
ograniczenie  funkcjonowania przedszkola związane z zapobieganiem, a
dokonane   w nim   zmiany   zawarto   w   aneksie   do   planu   nadzoru   i
wprowadzono   w   życie zarządzeniem   dyrektora przedszkola   z  dnia   7
kwietnia   2020 r.   Rada pedagogiczna   zapoznała   się   ze   zmianami   na
zebraniu   rady   przeprowadzonej   w trybie zdalnym. Rada pedagogiczna
realizowała swoje zadania statutowe dotyczące kształcenia,   wychowania i
opieki   również   w   sytuacji czasowego   ograniczenia funkcjonowania
przedszkola wywołanego pandemią. Nauczycielki miały stały kontakt
telefoniczny   lub   e-mailowy z dyrektorem i na bieżąco omawiane były
sprawy związane ze zdalnym nauczaniem oraz realizacja zadań podstawy
programowej. W czasie zdalnego nauczania nauczycielki uczestniczyły w
szkoleniach i konferencjach online. Właściwie zorganizowana współpraca
z rodzicami to   jeden   z istotnych czynników osiągania przez placówkę
oświatową i nauczycieli   dobrych  wyników wychowania przedszkolnego.
Nadrzędnym   celem   naszych   działań   jest   zachęcanie   rodziców   do 
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współpracy w atmosferze zrozumienia i sympatii oraz postrzeganie ich, jako
cennych partnerów   w   doskonaleniu   działań wychowawczych.   Zależy
nam   na   wspieraniu   i budowaniu relacji między rodzicami, dziećmi i
nauczycielami, aby każdy mógł odleźć swoje miejsce w społeczności
przedszkolnej. Zadania realizowane w zakresie współpracy z rodzicami
można uznać za cykliczne w każdym roku szkolnym. Zasadne jest
określenie, iż proces tej współpracy jest stały i powtarzalny, ale też
corocznie poddawany ewaluacji. 
Formy efektywnej współpracy w naszym przedszkolu:
1. Pierwsze kontakty podczas składania kart zgłoszenia dziecka do
przedszkola. 
2. Spotkania adaptacyjne- dni otwarte,
3.  Zebrania ogólne i grupowe,
4.  Spotkania integracyjne,
5. Zajęcia otwarte,
6. Przedszkolne uroczystości i świętowania.
7. Organizowanie dni tematycznych,
8. Kąciki i tablice informacyjne dla rodziców, strona internetowa
przedszkola,
9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna , spotkanie ze specjalistami,
10. Prezentowanie twórczości dzieci, organizowanie konkursów
wewnątrzprzedszkolnych,   udział   w   konkursach   organizowanych   dla
dzieci i ich rodziców,
11. Uczestnictwo w akcjach charytatywnych, proekologicznych,
społecznych,
12. Zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i dzieci.

Wszyscy pracownicy poprzez swoje działania dążą do tego, by tworzyć
przedszkole będące   miejscem   bezpiecznym,   przyjaznym,   otwartym  na
oczekiwania   i   potrzeby  wszystkich wychowanków  oraz rodziców.
Zabiegamy o to, aby absolwent Przedszkola   przygotowany   do podjęcia
nauki   szkolnej,   wykazywał   się   dojrzałością emocjonalną   i społeczną,
potrafił   współdziałać   w   grupie,   przestrzegać   ustalonych reguł, był w
znacznym stopniu samodzielny, zaradny, otwarty, komunikatywny,
wrażliwy, twórczy, ciekawy świata, poszukujący, a także sprawny fizycznie.
W   celu   poprawy   warunków   do   realizacji   zadań   statutowych   w
ramach   środków finansowych budżetu gminy przeprowadzono remonty i
naprawy:
1)  wymalowano salę zajęć Krasnali i dwie łazienki,
2)  odmalowano i naprawiono sprzęt ogrodowy,
3)  zakupiono   do   sal     przedszkolnych   stoliki   i   krzesła,   rolety,
radiootwarzacze, instrumenty muzyczne,
4)  zakupiono sprzęt kuchenny -  krajalnicę
5) zaopatrzono przedszkole i pracowników w środki do dezynfekcji w
związku z COVID19.
Należy podkreślić dobrą współpracę przedszkola z organem prowadzącym i
składam podziękowania za zaangażowanie sprawami przedszkola oraz
pomoc w realizacji zadań, dzięki którym ciągle poprawia się baza i wygląd
naszej placówki.

Katarzyna Daniluk-Szala
Dyrektor Przedszkola w Sztutowie

Rok 2020 dobiega końca. To trudny rok. Rok, który przed nami
wszystkimi postawił wyzwania z jakimi nigdy wcześniej nie musieliśmy się
mierzyć. Jest nam niezmiernie miło, że mimo trudności znaleźliście
Państwo czas na spotkania w bibliotekach, spotkania z książką.
Doświadczyłyśmy, jak jesteśmy dla Państwa ważne jako instytucje, a
książka nadal stanowi doskonałe antidotum na problemy. Do tej pory
zakupiłyśmy 884 książki za 20 000 PLN,  mamy do wydania jeszcze 10 769
PLN z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 –
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.
Realizując misję upowszechniania czytelnictwa w mijającym roku
organizowałyśmy: ferie zimowe dla dzieci z książką. Jest to czas
wypełniony grami, zabawami i konkursami wokół wybranego bohatera
literackiego. W Sztutowie były to postaci z „Krainy lodu”, a w Kątach
Rybackich „Słodziaki”,
- spotkania literackie: promocja książki dr. Tomasza Glinieckiego i dr.
Marcina Owsińskiego  „Stutthof 8/9 maja 1945 r. Historia i pamięć”,
gościłyśmy   redakcję   Kwartalnika   Społeczno-Kulturalnego  Dolnego  
 Powiśla   i   Żuław „Prowincja”, Narodowe Czytanie, którego lekturą była
„Balladyna” Juliusza Słowackiego.
Kontynuując   temat   edukacji     seniorów   zorganizowałyśmy   szkolenie
komputerowe oraz projekt „Warsztaty stylu 60+”, który dofinansowano w
ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY – ze środków
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu
Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Optymistycznie   patrząc   w   przyszłość   przystąpiłyśmy   do   projektu
„Sieć   na   kulturę   w podregionie gdańskim”, którego adresatem będą
dzieci. Realizacja nastąpi w 2021 r.
Niestety, ze względu na pandemię, niektóre z naszych cyklicznych działań
zmuszone byłyśmy zawiesić. Liczymy, że wrócimy do nich już w
przyszłym roku. Uczestnicy Dyskusyjnych Klubów Książki, dzieci z
głośnego czytania, brydżyści – jeszcze się spotkamy.

                                                      Krystyna Dróżdż
                                                Dyr. Biblioteki Publicznej Gminy Sztutowo
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