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GRUDZIEŃ 2021 R.

Drodzy Mieszkańcy oraz sympatycy Gminy Sztutowo!
 

Zbliżają się kolejne święta Bożego Narodzenia, 
w których naszym największym pragnieniem jest normalność. 

Możliwość spędzenia z bliskimi świątecznych chwil 
urasta do rangi najlepszego prezentu. 
Kochani, na szczęście są już sposoby, 

aby wspólnie spędzona Wigilia była bezpieczna.
Z okazji nadchodzących świąt życzymy nam wszystkim, byśmy

widzieli człowieka w człowieku oraz żeby zawsze na naszej drodze
stał ktoś, kto nas wesprze, zrozumie 

i byśmy sami również byli wsparciem dla innych. 
Jeżeli nie umiemy pomóc, to trzymajmy się zasady 
primum non nocere ("po pierwsze nie szkodzić"). 

Tego wszystkiego na najbliższe święta 
i na cały 2022 rok życzymy wszystkim.
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SPIS TREŚCI

Tradycyjnie, końcem roku oprócz życzeń przygotowaliśmy dla Was podsumowanie naszej pracy w czasie
całego roku 2021. Znajdziecie tutaj informacje na temat przeprowadzonych inwestycji, wykonanych zadań,

pomysłów i inicjatyw naszego urzędu oraz jednostek podległych takich jak:
nasza szkoła, przedszkole, biblioteka, nasze świetlice.

Wszyscy razem działamy po to, aby Gmina Sztutowo rozwija się i aby żyło nam się w niej coraz lepiej. 
Robimy to dla nas i będziemy to robić, jak to mówi klasyk, do końca świata i jeden dzień dłużej. Potrzebujemy

tylko Waszego wsparcia i współpracy, które są motorem naszego działania. Razem damy radę!
Zachęcamy do lektury.

Wójt Gminy Sztutowo
Robert Zieliński

Wydawca: Urząd Gminy w Sztutowie
ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo

tel: 55 247 81 51, fax: 55 247 83 96
www.sztutowo.pl

info@sztutowo.ug.gov.pl
facebook.com/gminasztutowo

ISSN 1734-1361
Nakład: 400 egzemplarzy

 
Wszystkie egzemplarze

dostępne bezpłatnie
na terenie Gminy Sztutowo
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DZIAŁO SIĘ W GMINIE SZTUTOWO
15 stycznia - zbiórka krwi w ramach akcji Ultrakrew ”Każdy ma swój
Krwiobieg”. Do udziału w akcji zgłosiło się 20 osób, z czego krew oddało
18 dawców.  Ultrakrew „Każdy ma swój krwiobieg” to akcja społeczna,
która promuje honorowe oddawanie krwi i aktywność fizyczną i jak co
roku z zaszczytem ją wspieramy!
7 marca - "Trening z okazji Dnia Kobiet" w kategorii biegaczy i
kijkarzy. Startowały 92 osoby na dystansie 4 km. Ze względu na sytuację
epidemiczną uczestnicy treningu startowali w dowolnym czasie,
pojedynczo, a czas przejścia był odnotowany elektronicznie na mecie.
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez sponsorów,
panie dodatkowo prezenty i kwiaty. W organizacji imprezy aktywnie
uczestniczyła Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo, Sołtys
Katów Rybackich, pani Iwona Chlebowska oraz Gmina Sztutowo.
Trening był jednym z wydarzeń organizowanych na Mierzei Wiślanej,
które mają na celu promocję aktywnego i bezpiecznego spędzania
wolnego czasu na świeżym powietrzu.
2 kwietnia - rozstrzygnięcie konkursu na „Pisankę wielkanocną”.
Wyłoniliśmy zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych “dorośli”
oraz “dzieci i młodzież”.

28 czerwca - 4 lipca - w tym czasie odbywały się warsztaty szkutnicze,
powroźnicze, wiązania węzłów i budowy drewnianych małych modeli
łodzi żaglowych w Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich.
Był to pierwszy element obchodów Dni Rybaka w Gminie Sztutowo. 
29 czerwca - Msza Św. w kościele parafialnym pw. Świętego Marka
Ewangelisty w Kątach Rybackich z okazji Dnia Rybaka.
1 lipca - kolejna zbiórka krwi w ramach akcji Ultrakrew ”Każdy ma swój
Krwiobieg”.
17-18 lipca - Lifeguard Brothers Challenge - najlepsi ratownicy w Polsce
rywalizowali w 10 wymagających i widowiskowych konkurencjach w
morzu i na plaży w Kątach Rybackich.
18 lipca - nad Wisłą Królewiecką odbył się Piknik Rodzinny Organizacji
Pozarządowych przygotowany przez Pomorską Akademię Działania w
partnerstwie z Gminą Sztutowo. Na mieszkańców i turystów czekała moc
atrakcji: darmowe dmuchańce, animacje dla najmłodszych oraz bogata
część artystyczna. Dla uczestników pikniku wystąpili aktorzy Studia
Małych Form Teatralnych Widowisko z Krakowa, finalistka programu
telewizyjnego The Voice Kids Aleksandra Gwazdacz, DJ Moroz oraz
popularny kabaret Czwarta Fala. Chętni mogli również wziąć udział w
zabawie kolorami w ramach festiwalu barw Holi, a także spotkać wielkie
pluszowe maskotki z Bajkolandii.  
23-25 lipca - Zlot Audi nad Wisłą Królewiecką w Sztutowie.
7 sierpnia - Alternatywne Poezjowanie w Kątach Rybackich. 
W porcie w Katach Rybackich odbyły się warsztaty poetyckie
prowadzone przez poetów z Alternatywnego Elbląskiego Klubu
Literackiego i Gdańskiego Klubu Poetów, konkurs Jednego Wiersza oraz
koncert trójmiejskiego barda Tomasza Olszewskiego.
7 sierpnia - IX Memoriał Janka Haftkowskiego w siatkówce plażowej na
plaży w Sztutowie. W tym roku w turnieju wzięło udział 15 amatorskich
drużyn, które rywalizowały systemem brazylijskim tzn. druga porażka
eliminowała drużynę z turnieju. Na podium stanęli: 1. Gdańskie Lwy –
Jakub Sulima, Adam Sobstyl (Gdańsk) 2. Mierzeja – Marcin Karbownik,
Paweł Leszczyński (Sztutowo, Kąty Rybackie), 3. Plażowicze – Tomasz
Bieliński, Robert Karnowski (Tczew). W trakcie rozgrywek kibice mogli
uczestniczyć w konkursach z nagrodami, które przygotowała Gmina
Sztutowo. Najlepsze drużyny otrzymały puchary oraz nagrody rzeczowe
ufundowane przez Gminę Sztutowo oraz Organizatorów. 

Trening z okazji Dnia Kobiet

Warsztaty szkutnicze

Lifeguard Brothers Challenge

Piknik Rodzinny Organizacji Pozarządowych

IX Memoriał Janka Haftkowskiego

https://www.pomorskaakademiadzialania.pl/
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DZIAŁO SIĘ W GMINIE SZTUTOWO
17 sierpnia - Dzień Pozytywnie Zakręconych. 
Spotkanie z Pozytywnie Zakręconymi mieszkańcami Gminy Sztutowo,
którzy opowiedzieli nam o swoim hobby i zaprezentowali swoje dzieła
odbyło się na placu zabaw przy ul. Gdańskiej w Sztutowie.
Na najmłodszych czekały atrakcje, takie jak: Giga Klocki, dmuchaniec
LEGO, spotkanie z Policjantem, stoisko Sali Zabaw Smykowo oraz gry
przygotowane przez świetlice z naszej gminy. 
20-23 sierpnia - Charytatywny Zlot Samochodowy nad Wisłą
Królewiecką w Sztutowie.
20 sierpnia - druga, rozrywkowa, część obchodów Dni Rybaka. W
Porcie nad Zalewem Wiślanym w Kątach Rybackich odbyły się:
darmowe rejsy łodziami żaglowymi po Zalewie Wiślanym, animacje dla
dzieci i spektakl teatralny "Morskie opowieści" - namiot teatralny,
konkursy z nagrodami, występ zespołu dziecięcego Mała Mi, pokaz
kulinarny Roberta Sowy, koncert zespołu Mitra.
12 września - uroczysta, dożynkowa, Msza Św. w kościele parafialnym
pw. św. Wojciecha w Sztutowie. 
18 września - dożynkowa zabawa koszykowa w świetlicy w
Groszkowie.
5 października - rozstrzygnięcie konkursu „Upcykling – drugie życie
śmieci”. Otrzymaliśmy 10 prac, wszyscy uczestnicy zostali laureatami,
otrzymali książki i gry ekologiczne oraz gadżety promocyjne gminy.
Nagrodą główną był rower marki Kross, zakupiony z budżetu gminy,
który trafił do Janka i Adama.
11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości w Gminie Sztutowo.
Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta, następnie spotkaliśmy się na
Skwerze Stulecia Odzyskania Niepodległości, aby odsłonić kamień
pamiątkowy Stulecia Odzyskania Niepodległości oraz 75-lecia powstania
Gminy Sztutowo. Uroczystość swoim śpiewem uświetnił chór złożony z
mieszkańców naszej gminy. Wspólnie z nimi śpiewaliśmy pieśni
patriotyczne. Podczas spotkania, równo o godzinie 12:00 uroczyście
odśpiewaliśmy hymn, w ramach ogólnopolskiej akcji “Niepodległa do
hymnu”. Wieczorem spotkaliśmy się na łączniku ulicy Obozowej, by
posłuchać pieśni patriotycznych. Miejsce spotkania było wyjątkowe -
dawne hale zbrojeniowe obozu Stutthof.
17 listopada - IX Jesienny Rajd Nordic Walking w Kątach Rybackich.
Uczestnicy rywalizowali na dwóch dystansach 10 i 5 km. Każdy uczestnik
otrzymał medal pamiątkowy i upominki. Organizatorem była Lokalna
Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo, wydarzenie dofinansowano z
budżetu Gminy Sztutowo w ramach realizacji zadania publicznego. 
6 grudnia - ogłoszenie konkursu na "Kartkę bożonarodzeniową". 
18 grudnia - Spotkanie Świąteczne na Skwerze w Sztutowie. 
W programie Święty Mikołaj, słodkości, świąteczna muzyka, animacje dla
dzieci, występ grupy mieszkańców naszej gminy - wspólne śpiewanie
kolęd i pastorałek.

Dzień Pozytywnie Zakręconych

Dni Rybaka 2021

Dożynkowa Msza Św.

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto NiepodległościŚpotkanie Świąteczne
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REMONTY I INWESTYCJE W GMINIE SZTUTOWO

Nazwa zadania

Budowa ul. M. Konopnickiej w Sztutowie

Przebudowa drogi gminnej ul.
Bursztynowej w Katach Rybackich

Remont ul. Chabrowej w Sztutowie

Remont ul. Leśny Zakątek w Sztutowie

Remont skrzyżowania dróg ul. Krótkiej i
Kolejowej w Sztutowie

Przebudowa drogi rolniczej w Płoninie

Remont ul. Wąskiej w Sztutowie

Prace awaryjne na obiekcie magazynowym
– na dz. nr  404 w Sztutowie („nowa
kuchnia”)

Prace awaryjne na obiekcie magazynowym
nr 2 – na dz. nr  394/4 w Sztutowie (hala
północna) 

Remont chodnika przy ul. Zalewowej 10 w
Sztutowie (bloki)  

Doposażenie siłowni plenerowej przy ul.
Piaskowej w Kątach Rybackich

Remont pomieszczeń biurowych GOPS w
Sztutowie

Remont drogi na dz. nr 192 w Kątach
Rybackich 

Remonty cząstkowe w ścieżce rowerowej i
w ul. Polnej w Kątach Rybackich

Remont drogi dojazdowej do budynku nr 2
na dz. nr 24 w Grochowie Drugim

Remont drogi dojazdowej na działce nr 159
w Łaszce

Zabezpieczenie przepustu w ul. Makowej w
Sztutowie

Zakres robót

Budowa układu drogowego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia
drogowego. Przebudowa infrastruktury liniowej w drodze.  Wprowadzenie
nowej stałej organizacji ruchu.

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

Wykonanie nawierzchni z żelbetowych płyt pełnych na podsypce z
kruszywa naturalnego i regulacja urządzeń podziemnych.

Wykonanie nawierzchni z żelbetowych płyt pełnych na podsypce z
kruszywa naturalnego i regulacja urządzeń podziemnych. (zadanie
wykonane wspólnie w ramach porozumienia z partnerem prywatnym).

Dostosowanie przebiegu drogi do właściwego stanu prawnego. Wymiana
nawierzchni z płyt na kostkę betonową.

Wykonanie nawierzchni z ażurowych płyt żelbetowych na podbudowie z
kruszywa naturalnego i wypełnieniem przestrzenie pomiędzy płytami oraz
poboczy kruszywem kamiennym.

Wymiana nawierzchni drogowej na kostkę ekologiczną z odprowadzeniem
wód bezpośrednio do podłoża , naprawa i zabezpieczenie przepustu.
Wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu. 

Zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych dachu – usunięcie zagrożenia
bezpieczeństwa.

Zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych dachu – usunięcie zagrożenia
bezpieczeństwa.

Remont chodnika w zapadniętych miejscach oraz powiązanie z nowym
chodnikiem przy nowych przejściach dla pieszych w DW501. 

Wbudowanie dwóch dodatkowych urządzeń do istniejącego zestawu

Demontaż elementów sufitu oraz montaż nowego sufitu podwieszanego.
Przygotowanie i malowanie  ścian. Wykonanie kompletnej posadzki z
paneli podłogowych.

Wykonanie nowego utwardzenia ze staroużytecznych płyt drogowych
drogi dojazdowej od ul. Polnej w kierunku południowym 

Dostosowanie krawężnika i nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej dla
potrzeb pieszych oraz zaniżenie krawężnika usprawnienie dojazdu do
nieruchomości od ul. Polnej w Kątach Rybackich  

Zakup płyt drogowych pełnych na potrzeby utwardzenia drogi 

Zakup płyt drogowych pełnych na potrzeby utwardzenia drogi

Wbudowanie ścianki czołowej oraz barier zabezpieczających

Wartość w zł brutto 
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REMONTY I INWESTYCJE W GMINIE SZTUTOWO

Nazwa zadania

Ustawienie nowych wiat przystankowych w
Sztutowie i Łaszce.

Remont północnej części ul. Bursztynowej
w Kątach Rybackich

Budowa zjazdu z ul. Obozowej na dz. nr
394/3 w Sztutowie 

Budowa sieci i przyłączy kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej na terenach
przyplażowych w Sztutowie i Kątach
Rybackich 

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w
Płoninie 

Zagospodarowanie terenu placu zabaw na
osiedlu przy ul. Zalewowej w Sztutowie 

Budowa miasteczka rowerowego w przy
szkole w Sztutowie

Remont ogrodzenia boiska i placu zabaw
przy ul. Piaskowej w Kątach Rybackich

Remont ganku przy świetlicy w Grochowie
Trzecim

Remont świetlicy w Kobylej Kępie

Remont instalacji oświetleniowej w
obiektach komunalnych

Remont instalacji sanitarnej wewnętrznej w
Grochowie Trzecim

Remont elementów zewnętrznych budynku
Przychodni Lekarskiej w Sztutowie

Przebudowa części ogrodzenia boiska przy
świetlicy w Łaszce 

Wykonanie oznakowania poziomego i
pionowego dróg gminnych

Przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr
442/5 przy ul. Gdańskiej 2 w Sztutowie 

Zakres robót

Przygotowanie podstaw pod wiaty (2 betonowe, 1 z kostki betonowej z
fundamentami). Zakup i montaż wiat przystankowych.

Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowa na wymianę
nawierzchni drogowej na odcinku ok. 100mb. dla odcinka od skrzyżowania
z ul. Piaskową do lasu. (Planowany termin do końca 2021 roku).

Sporządzenie dokumentacji na wykonanie zjazdu z drogi gminnej na teren
działki przyległej do magazynów zlokalizowanych w strefie ochronnej
pomnika zagłady wraz z uzyskaniem zgody naprowadzenie robót.  
(planowany termin do końca 2021 r.)

Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie
odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do
obiektów zlokalizowanych na plażach w Kątach Rybackich i Sztutowie.
(planowany termin do końca 2021 r.)

Zabezpieczenie mapy do celów projektowych. Przygotowanie planu
zagospodarowania terenu. Zakup urządzeń siłowni plenerowej. 
(planowany termin do końca 2021 r.)

Doposażenie placu o nowe urządzenie – linarium.
(planowany termin do końca 2021 r.)

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z oświetleniem
terenu, zabezpieczenie mapy do celów projektowych.

Wymiana słupów i paneli ogrodzeniowych oraz dostosowanie furtki i
bramy.

Wykonanie osłony przeciwwiatrowej (wiatrołapu) oraz wymiana drzwi
wejściowych do budynku świetlicy.

Prace rozbiórkowe i montażowe przegród wewnętrznych i posadzek.
Remont wewnętrznej instalacji 
wodno – kanalizacyjnej i inne prace pomocnicze. Aktualizacja kosztorysu z
dostosowaniem zakresu prac wykonawczych. 

Wymiana i naprawa instalacji oświetleniowej w budynku administracyjnym
Urzędu Gminy, w budynku nr 1 w Grochowie Trzecim oraz na przystani
żeglarskiej w Sztutowie.

Usunięcie awarii odpływu kanalizacji sanitarnej oraz wymiana zużytych
urządzeń sanitarnych w mieszkaniu komunalnym w Grochowie Trzecim

Prace rozbiórkowe i montażowe na schodach przy wejściu głównym oraz
prace przygotowawcze przy rampie podjazdowej. Usprawnienie
odprowadzenia wód opadowych w rejonie schodów i rampy.

Przestawienie części ogrodzenia z bramą i furtką w nowe miejsce. Wymiana
siatki, drutów podtrzymujących i napinaczy.

Wykonanie oznakowania poziomego przed sezonem letnim oraz zakup i
samodzielny montaż oznakowania pionowego w miejsce zniszczonych lub
w ramach uzupełnienia.  

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie ciągu
pieszo-jezdnego w tym dla rowerów wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej
nr 501 i tory kolei wąskotorowej oraz nawiązaniem z droga rowerową w
lesie.

Wartość w zł brutto 
 

           14 000
       

 
  9 225

      
 
 

10 610
      

 
 
 

67 650
 

      
 
 
 

11 460
      

 
 

  5 000
 

      
 

13 161
      

 
15 000

      
 

  4 500
      

 
62 000

      
 
 
 

11 060
      

 
 

  4 342
      

 
  9 959

     
 
 

  2 000
 

     
 
 

20 077
      

 
 

31 000
   

 
 

18
 
 

19
 
 
 

20
 
 
 
 

21
 
 
 
 
 

22
 
 
 

23
 
 
 

24
 
 

25
 
 

26
 
 

27
 
 
 
 

28
 
 
 

29
 
 

30
 
 
 

31
 
 
 
 

32
 
 
 

33
 
 



strona 5

REMONTY I INWESTYCJE W GMINIE SZTUTOWO

Nazwa zadania

Remont budynku gospodarczego w
Sztutowie ul. Kanałowa

Remont drogi w Groszkowie, dz. nr 68.

Budowa oświetlenia drogowego w ul.
Sportowej w Sztutowie

Budowa oświetlenia drogowego w ul.
Parkowej w Sztutowie

Prace remontowe i instalacyjne w obiektach
komunalnych w Grochowie Trzecim,
Grochowie Drugim i Kątach Rybackich

Bieżące i interwencyjne prace remontowo-
konserwacyjne w drogach gminnych
(publicznych i wewnętrznych)

Przebudowa drogi 2316G długości 990 m w
Łaszce 

Zakres robót

Remont dachu w budynku gospodarczym przynależnym do mieszkania
komunalnego. 

Wbudowanie płyt drogowych pełnych w drodze gminnej ok. 60 mb.

Budowa linii oświetleniowej na bocznym odcinku ul. Sportowej – 3 lampy.

Przedłużenie linii oświetlenia do skrzyżowania z ul. Królewiecką (9 lamp).

Usunięcie awarii instalacji wod-kan. w bud. komunalnych. Przygotowanie i
malowanie pomieszczeń świetlicy w Grochowie Trzecim. 

Niwelacje, przekładanie płyt usuwanie bieżących zagrożeń bezpieczeństwa
w drogach w tym zniszczenia po bobrach.

Dotacja celowa dla Powiatu Nowodworskiego na przebudowę odcinka
drogi od skrzyżowania z DP 2317G w Łaszce w kierunku północnym
(kontynuacja robót z 2020 r.)

Wartość w zł brutto 
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ul. Chabrowa w Sztutowie ul. Wąska w Sztutowie

Waldemar Cieśluk

Płonina

DP 2316G w m. Łaszka
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boisko w Kątach Rybackich
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Plany na zagospodarowanie terenów przyplażowych w Sztutowie
oraz terenów przy Zalewie Wiślanym w Kątach Rybackich
W listopadzie 2021 r. zrealizowano opracowanie dokumentacji pn:
Projekt Koncepcyjny „Ścieżka edukacyjna nad morzem w Sztutowie”;
Projekt Koncepcyjny „Zagospodarowanie pasa technicznego w
miejscowości Kąty Rybackie, odcinek od Dużego Portu do Małego
Portu”.
Opracowania powstały na wniosek oraz przy współpracy i częściowym
zaangażowaniu środków finansowych Sołectwa Sztutowo oraz Sołectwa
Kąty Rybackie. Koncepcje na każdym etapie, były uzgadniane z
przedstawicielami Urzędu Morskiego w Gdyni. Pierwszy etap został
wykonany – wiemy co i gdzie możemy zrealizować. Koncepcje zostały
ujęte w opracowywanych obecnie dokumentach planistycznych Gminy
Sztutowo. Mamy nadzieję, że uda się pozyskać zewnętrzne środki
finansowe na realizacje zadań. Pełne wersje koncepcji zostaną
upublicznione w najbliższym czasie na stronie internetowej Urzędu
Gminy w Sztutowie. 
Dziękujemy wszystkim osobom, za wkład i zaangażowanie w powstanie
obu koncepcji.

Katy Rybackie

Sztutowo

Informacja  ws cmentarza komunalnego w Sztutowie
Gmina Sztutowo prowadzi aktywne działania ws nowego cmentarza
komunalnego w Sztutowie. Za właściwą lokalizację, zgodnie z podaną
wcześniej informacją, uznana została działka nr 184/3 w Sztutowie.
Obecnie lokalizacja cmentarza jest na etapie uzgodnień do projektu planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo. Przedłożenie ww.
projektu  Radzie Gminy Sztutowo, będzie możliwe po uchwaleniu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Sztutowo.  
Z uwagi na fakt, iż lokalizacja nowego cmentarza komunalnego jest
ważną sprawą, informujemy, że na obecnym etapie prac nie występują
istotne warunki uniemożliwiające realizacje cmentarza na ww.
nieruchomości. Proces planistyczny jest rozbudowany, tym samym trwa
długo, jednak dzięki zaangażowaniu wielu instytucji - wierzymy, że uda
się osiągnąć zamierzony cel.

chodnik przy ul. Zalewowej w Sztutowie siłownia w Kątach Rybackich ul. Kolejowa w Sztutowie

Płonina Ganek świetlica w Groszkowie Wiata przystankowa w m. Łaszka
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W kwietniu 2021 r. zakończono zadanie “Budowa drogi gminnej
180021G – ulicy Marii Konopnickiej w Sztutowie”. 
Zakres inwestycji:
·budowa nawierzchni asfaltowej jezdni ulicy Marii Konopnickiej;
·budowa drogi wewnętrznej – dojazd do 2 działek; ·budowa
jednostronnego chodnika z kostki brukowej na całej długości
projektowanej drogi;  ·budowa zjazdów indywidualnych na całej
długości projektowanej drogi;  ·budowa podziemnego systemu
odwodnienia na wszystkich odcinkach;  ·usunięcie kolizji infrastruktury
technicznej związanych z przebudową drogi,  ·budowa przyłączy sieci
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej;  ·budowa oświetlenia
ulicznego dla całej inwestycji;  ·wykonanie oznakowania pionowego i
poziomego;  ·wykonanie zieleni przydrożnej w formie trawników w
pasie drogowym
Umowa o dofinansowanie nr 00092-65151-UM1100223/18 z dnia
10.10.2019 r.
Koszt całkowity: 1 021 760 zł
Dofinansowanie : 566 244 zł
Termin realizacji: październik 2020 - kwiecień 2021 r.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, poddziałanie „Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii” w zakresie: Budowa lub
modernizacja dróg lokalnych. 
Cel operacji: poprawa warunków dojazdu do drogi powiatowej nr
2326G w miejscowości Sztutowo.

Ulica Marii Konopnickiej w Sztutowie Przebudowa ulicy Bursztynowej - w trakcie realizacjij

Ulica Marii Konopnickiej w Sztutowie Przebudowa ulicy Bursztynowej - w trakcie realizacjij

„Przebudowa drogi gminnej ulicy Bursztynowej w Kątach
Rybackich”
Dofinansowano ze środków: Państwowego Funduszu Celowego
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 510 385 zł
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 500 000 zł
WARTOŚĆ INWESTYCJI: 1 020 771 zł
28 września 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych:
P.H.U. MARPOL Marcin Szutowicz z Bartoszyc. W ramach inwestycji
wykonuje się na odcinku 220 m nową nawierzchnię drogową z kostki
betonowej na całej szerokości pasa drogowego wraz ze zjazdami do
przyległych nieruchomości oraz miejsca parkingowe. Zadanie obejmuje
także budowę kanalizacji deszczowej do odwodnienia projektowanego
odcinka, jak również budowę oświetlenia ulicznego. Zakończenie robót
planowane jest na 27.12.2021 r.

Modernizacja drogi w miejscowości Płonina
Podstawowy zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni z
ażurowych płyt żelbetowych typu jomb w układzie dwuśladowym z
wypełnieniem przestrzeni pomiędzy pasami płyt wraz z poboczami na
podbudowie z kruszywa naturalnego. Długość jezdni 0,56 km, szerokość
wraz z utwardzonymi poboczami 4 m. Koszt inwestycji – 214.450,00 zł,
dofinansowanie 82.280,00 zł ze środków budżetu Województwa
Pomorskiego związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych.

Modernizacja drogi w miejscowości Płonina
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Program powszechnej nauki pływania ‘Umiem pływać’ dla uczniów
Szkoły Podstawowej w Sztutowie – 2021
Dofinansowano ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów,
których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. 
Numer umowy o dofinansowanie: 2021/0447/9171/ZSdU/DS/621/TP z
dnia 25.08.2021 r.
Kwota dofinansowania: 12.000 zł
Koszt projektu: 24.600 zł
Zadaniem zostało objęte 90 dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej w
Sztutowie, w okresie wrzesień – grudzień br. Są to dzieci z całej gminy
(miejscowości: Sztutowo, Kąty Rybackie, Kobyla Kępa, Grochowo
Pierwsze, Grochowo Trzecie, Groszkowo, Łaszka, Płonino). Zajęcia na
pływalni mają na celu przyswojenie umiejętności pływackich, ale też i
zasad bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie. Zakładamy, że przyczyni
się to zarówno do zmniejszenia ilości niebezpiecznych sytuacji w okresie
wakacyjnym, jak i do ogólnego rozwoju fizycznego dzieci. 

Tzw. Nowa Kuchnia Obozowa jest częścią zespołu byłego niemieckiego
nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Stutthof, który jest
Pomnikiem Zagłady, zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie
terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
2120). Budynek Nowej Kuchni powstał w 1944 r. w ramach planowanej
rozbudowy obozu Stutthof. Przeznaczony był na wydawanie posiłków
dla ok. 100 000 więźniów. Nigdy jednak nie został wykorzystany
zgodnie z przeznaczeniem – pełnił rolę magazynu, a pod koniec sierpnia
1944 r. tymczasowo stał się miejscem zakwaterowania grupy więźniów
żydowskich. Opis zadania: Zamówienie w dwóch częściach wykonuje
AMS Pracownia Projektowa Maciej Sywula z Gdańska. Pierwsza część,
która zostanie zrealizowana do końca bieżącego roku, to wykonanie
inwentaryzacji oraz pełna ocena stanu technicznego zabytku. Druga
część ma na celu opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
adaptacji zabytku na cele usług kultury i uzyskanie pozwolenia na
budowę. Dokumentacja pozwoli poznać koszty remontu i adaptacji oraz
umożliwi staranie się o kolejne środki zewnętrzne. Zakończenie zadania
planowane jest na kwiecień 2022 r.

Nowa Kuchnia Obozowa w Sztutowie

Nowa Kuchnia Obozowa w Sztutowie

Wykonanie ekspertyz i dokumentacji technicznej dla zabytku tzw.
Nowej Kuchni Obozowej w Sztutowie
Umowa dofinansowania nr 08307/21/FPK/DDK z dnia 8.06.2021
Program “Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” –
finansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z
dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z
art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
Koszt całkowity: 265.000 zł
Dofinansowanie: 120.000 zł
Partnerem merytorycznym projektu jest Muzeum Stutthof w Sztutowie
(umowa partnerska z dnia 10 września 2021 r.).
Adres: 82-110 Sztutowo, ul. Muzealna 7, działka nr 404
Powierzchnia zabudowy: 3.293,50 m2

Hala północna byłych Niemieckich Zakładów Zbrojeniowych
DAW, znajdująca się w strefie ochronnej Pomnika Zagłady w
Sztutowie
Gmina Sztutowo uzyskała także dwie dotacje na wykonanie ekspertyzy
technicznej i inwentaryzacji architektoniczno-konstrukcyjnej wraz z
badaniami architektonicznymi dla budynku hali północnej byłych
Niemieckich Zakładów Zbrojeniowych DAW, znajdującej się w strefie
ochronnej Pomnika Zagłady w Sztutowie. Wójt Gminy Sztutowo
podpisał umowy o dofinansowanie z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków na kwotę 20.000 zł oraz z Powiatem
Nowodworskim na kwotę 3.000 zł. Pieniądze z obu źródeł wpłynęły już
na konto gminy. Wkład własny gminy wyniesie 5.905 zł. Zadanie
zostanie wykonane do połowy grudnia 2021 r.
Na inwentaryzację i ekspertyzę stanu technicznego drugiej hali –
południowej, został w listopadzie br. złożony wniosek o dofinansowanie
do Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego. Na wyniki czekamy do
marca 2022 r.

Elektroniczna Tablica Ogłoszeń
W listopadzie br. zakupiono i zamontowano przy wejściu do budynku
Urzędu Gminy w Sztutowie Elektroniczną Tablicę Ogłoszeń - Kiosk
informacyjny River: model LSIK -55" zewnętrzny. Tablica, która
zastąpiła tę tradycyjną z papierowymi ogłoszeniami, oprócz wszelkich
ogłoszeń urzędowych i informacji o wydarzeniach, będzie w sposób
czytelny informować o bieżących działaniach związanych z epidemią oraz
o szczepieniach. Koszt całkowity: 32.964 zł, w tym 10.000 zł
dofinansowania Wojewody Pomorskiego z Programu Promocji
Szczepień.

Elektroniczna Tablica Ogłoszeń
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Kolejnym punktem programy był występ zespołu dziecięcego Mała Mi,
który zaprezentował nam swój program artystyczny promujący naszą
gminę. Podczas występu dzieci przygotowały niespodziankę, można było
złowić rybę pełną gadżetów. Jak zawsze zespół dał czadu.
Tradycyjnie podczas Dni Rybaka zaproszeni zostali chętni do
sprawdzenia swojej wiedzy o Gminie Sztutowo. Mimo, że pytania były
trudne, uczestnicy doskonale sobie radzili. Ogromna wiedza
mieszkańców gminy, jak i przyjezdnych uczestników nie pozwoliła na
wyłonienie zwycięzcy i przyznania jednej osobie tytułu Znawca wsi Kąty
Rybackie i Gminy Sztutowo oraz Mierzei Wiślanej. Osobom, które
przeszły do finału Wójt rozdawał nagrody i złożył gratulacje. Nie obyło
się również bez nagród pocieszenia.
Jednym z punktów wydarzenia był pokaz mistrza kulinarnego Roberta
Sowy. Tłumnie zgromadzona widownia mogła obserwować pracę
mistrza oraz posmakować przepysznych dań z rybą w roli głównej.
Zachwytom nad smakiem nie było końca.
Wieczorem przyszedł czas na energetyczny koncert folk-rockowego
zespołu Mitra z Gdyni. Podczas występu artyści zaprezentowali autorskie
utwory, jak i niezapomniane klasyki muzyki rozrywkowej. Energia, jaka
płynęła ze sceny, udzieliła się widowni, był taniec, śpiew i świetna
zabawa.

Dni Rybaka 2021 Dni Rybaka 2021

Projekt Biblioteki Publicznej Gminy Sztutowo “Organizacja Dni
Rybaka w Kątach Rybackich”
Projekt zrealizowany w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii
rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4
“Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem
Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.
Koszt całkowity: 117 566,94 zł
Dofinansowanie: 99 916,00 zł
Cel operacji: Promowanie dziedzictwa rybackiego oraz aktywizacja
społeczności lokalnej poprzez organizację wydarzenia Dni Rybaka w
Kątach Rybackich.
Opis projektu: Wydarzenie „Dni Rybaka” w Kątach Rybackich w porcie
nad Zalewem Wiślanym, zakłada organizację szeregu działań
składających się na duże wydarzenie kulturalno-promocyjne nawiązujące
do tradycji rybołówstwa. W projekcie zaplanowano również szereg
działań promujących obszar LGR. Zaplanowano wydanie gadżetów
promocyjnych, które posłużą jako: nagrody w konkursach
organizowanych podczas imprezy; upominki dla uczestników
warsztatów, gadżety promocyjne rozdawane uczestnikom imprezy na
stoisku promocyjnym, a także broszury z ciekawymi przepisami na dania
rybne.
Relacja z wydarzenia: Podczas tygodnia 28 czerwca – 4 lipca odbywały
się warsztaty szkutnicze, powroźnicze, wiązania węzłów i budowy
drewnianych małych modeli łodzi żaglowych w Muzeum Zalewu
Wiślanego w Kątach Rybackich, które cieszyły się dużym
zainteresowaniem.
20 sierpnia odbyła się część rozrywkowa Święta Rybaków. Od
przedpołudnia, aż do zmroku można było wybrać się na darmowy rejs po
Zalewie Wiślanym. Od godziny 16 do dyspozycji dzieci był ogromny
namiot Teatru Katarynka z animacjami i przedstawieniem dla
najmłodszych „Morskie opowieści”, animatorzy przygotowali szereg
atrakcji: pokazy baniek, zabawy sportowe, chodzenie na szczudłach,
kącik plastyczny, konkurs plastyczny z nagrodami. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się stoiska sołeckie i świetlic gminnych
oferujące pyszne dania, przekąski i potrawy z ryb, można było również
podziwiać prace gminnych pasjonatów rękodzieła. Swoje stanowiska
miały również organizacje: Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać
Mierzei, Żuławska Lokalna Grupa Działania, Lokalna Organizacja
Turystyczna Gminy Sztutowo, Pętla Żuławska, które prezentowały
zakres swoich działań, przeprowadzały różne zabawy i animacje.
Uroczystego otwarcia wydarzenia i przywitania gości podjęli się Wójt
Gminy Sztutowo Robert Zieliński, pani sołtys wsi Kąty Rybackie Iwona
Chlebowska, pani prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Gminy
Sztutowo Krystyna Chabska oraz pani dyrektor Biblioteki Publicznej
Gminy Sztutowo Krystyna Dróżdż.

Dni Rybaka 2021

Dni Rybaka 2021
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Laboratoria przyszłości 
- 86.100 zł dla Szkoły Podstawowej w Sztutowie (100% dofinansowania).
Szkoła zakupi m.in. drukarkę 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami,
slicerami, ploterami etc.), mikrokontrolery z sensorami, płytkami
prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki
prezentacji swoich osiągnięć (kamery, greenscreeny, mikrofony etc.),
stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez
Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest wsparcie
wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów
kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia,
inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości
organy prowadzące szkoły otrzymują od państwa wsparcie finansowe,
dzięki któremu uczniowie będą mogli uczyć się poprzez
eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. 

Modernizacja Parku Publicznego przy ul. Gdańskiej w Sztutowie
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” działanie „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie: Budowa lub
przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Umowa o dofinansowanie
nr 01141-6935-UM1111766/20 z dnia 21.04.2021 r. Koszt
kwalifikowalny: 52 302 zł, Dofinansowanie: 33 279 zł
Cel operacji: Modernizacja parku w celu udostępnienia mieszkańcom i
turystom odwiedzającym Gminę Sztutowo infrastruktury rekreacyjnej i
turystycznej w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną.
Zakres inwestycji: Projekt zakłada modernizację parku publicznego przy
ulicy Gdańskiej w centrum miejscowości Sztutowo. Z uwagi na
nadmorski charakter Gminy Sztutowo odnowienie parku spowoduje
uatrakcyjnienie oferty turystycznej i rekreacyjnej. Z przedmiotowego
terenu Gmina była zmuszona usunąć drewniane urządzenia zabawowe,
które zostały zamontowane 10 lat temu, ponieważ ich stan nie pozwalał
już na bezpieczne użytkowanie, zwłaszcza przez dzieci. Teren jest coraz
częściej wykorzystywany do organizacji imprez gminnych: Sztutowska
Wigilia, Dzień pozytywnie zakręconych, imprezy dla dzieci, dlatego
należy zadbać o jego atrakcyjność i bezpieczeństwo użytkowania. Na
przedmiotowym terenie były zamontowane urządzenia zabawowe. Nadal
są chodniki, scena, ławki, urządzona zieleń, która wymaga wykonania
większego zabiegu pielęgnacyjnego, ponieważ rozrosła się już
nadmiernie. W ramach realizacji zadania przewidziane zostały
następujące działania: 1. usługa pielęgnacji zieleni; 2. wyposażenie w
nowe urządzenia zabawowe, stojak na płyn do dezynfekcji, tablicę
informacyjną. Termin realizacji: do końca czerwca 2022 r.

„Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10
i Wiślana Trasa Rowerowa R-9” z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 w partnerstwie z
Krynicą Morską, gminą Stegna i Nadleśnictwem Elbląg – trasa rowerowa
przez Mierzeję Wiślaną: od Mikoszewa do granicy państwa w Piaskach,
54 km. Trasa jest już prawie ukończona, brakuje tylko 2 łączników -
obecnie zadanie realizowane jest w trzech etapach:
Etap I – budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 501
od okolic ul. Dmowskiego w Stegnie w kierunku Sztutowa o długości ok
1,3 km oraz rowerowe miejsca postojowe w miejscowościach Stegna i
Mikoszewo. Zadanie zostało zrealizowane przez Gminę Stegna w br.
Etap II – budowa trasy rowerowej w granicach Gminy Sztutowo w celu
połączenia ścieżek. Zadanie jest w trakcie realizacji przez Gminę
Sztutowo – dokumentacja projektowa w trakcie uzgodnień, planowany
termin zakończenia budowy – maj 2022 r. Etap III – budowa trasy
rowerowej długości ok. 55 mb. w pasie drogi wojewódzkiej, łączącego
zrealizowany odcinek z planowanym odcinkiem trasy rowerowej od
ronda przy ul. Morskiej do przejścia pieszo – rowerowego w okolicach
ul. Dmowskiego. Budowa w trakcie realizacji przez Gminę Stegna. 
Link do aktywnej mapy Pomorskich Tras Rowerowych:
https://ptr.pomorskie.eu/

Pomorskie Trasy Rowerowe

Modernizacja Parku Publicznego przy ul. Gdańskiej w Sztutowie

Punkt Czyste Powietrze
Gmina Sztutowo podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i uzyskała
dofinansowanie na utworzenie GMINNEGO PUNKTU
KONSULTACYJNO-INFORMACYJNEGO, który rozpoczął swoją
działalność 22 czerwca 2021 r. Punkt mieści się w Urzędzie Gminy w
Sztutowie przy ul. Gdańskiej 55 i czynny jest w dniach: 
WTOREK 7:30 – 15:30, ŚRODA 13:00 – 17:00, PIĄTEK 7:30 – 15:30
KONTAKT: e-mail: czystepowietrze@sztutowo.ug.gov.pl, tel. 55 247 81
51 wew. 633
Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy powinni wymienić swoje
piece oraz tych, którzy chcieliby wykonać termomodernizację budynku,
aby zgłaszali się do naszego punktu po pomoc w uzyskaniu
dofinansowania. Poniżej linki do uchwał antysmogowych województwa
pomorskiego i do artykułu na temat kto i do kiedy powinien wymienić
źródło ogrzewania.
https://pomorskie.eu/do-kiedy-masz-czas-na-wymiane-pieca-sejmik-
przyjal-uchwaly-antysmogowe-dla-calego-pomorza/
https://www.bip.pomorskie.eu/m,505,uchwaly-antysmogowe.html

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność wdrażanej przez Żuławską Lokalną Grupę Działania.

https://ptr.pomorskie.eu/
https://pomorskie.eu/do-kiedy-masz-czas-na-wymiane-pieca-sejmik-przyjal-uchwaly-antysmogowe-dla-calego-pomorza/
https://www.bip.pomorskie.eu/m,505,uchwaly-antysmogowe.html
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INWESTYCJE I  PROJEKTY DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZYNYCH

Zanieczyszczająca Czystolandię Wiedźma Śmieciucha ponownie musiała
się zmierzyć z Komisarzem Recyklonem, którego główną misją jest troska
o środowisko, a przede wszystkim dbanie o segregację odpadów i ich
recykling. Zajęcia warsztatowe przeprowadził Dział Edukacji
Ekologicznej firmy ABRYS. Mamy nadzieję, że ta forma pozwoliła
dzieciom i młodzieży przyswoić sobie wiedzę na temat segregacji
odpadów i że przekażą oni tę wiedzę w swoich rodzinach.
Konkurs pod hasłem: „Upcykling – drugie życie śmieci” ogłoszono 1
czerwca 2021 r., prace można było składać do 20 września br.
Otrzymaliśmy 10 prac, wszyscy uczestnicy zostali laureatami, otrzymali
książki i gry ekologiczne oraz gadżety promocyjne gminy. Nagrodą
główną był rower marki Kross, zakupiony z budżetu gminy – został
przekazany zwycięzcom w dniu 6.10.2021 r. 
Mieszkańcy i wszyscy odbiorcy strony Sztutowo.pl oraz profilu gminy na
FB dowiedzieli się, jak wiele wartościowych i przydatnych rzeczy można
zrobić z odpadów, w jaki sposób kreatywnie i efektywnie można
wykorzystać odpady – nawet w swoim domu.

Agnieszka Piórko

„Upcykling – drugie życie śmieci”

Kampania informacyjno-edukacyjna „Czysta gmina – czyste
sumienie” 
Projekt z zakresu edukacji ekologicznej:
koszt kwalifikowany zadania: 7.300,00 zł 
kwota dofinansowania ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: 6.000,00 zł (dotacja).
Warsztaty ekologiczne w formie prelekcji i spektakli odbyły się w dniach
28-29 września br. w 17 klasach Szkoły Podstawowej w Sztutowie (287
uczniów) oraz w 5 oddziałach Przedszkola w Sztutowie (92 dzieci). 
 Dzieci, uczniowie i nauczyciele chwalili sobie poziom i formę
przekazanej wiedzy. W ramach warsztatów w szkole uczniowie
dowiadywali się, co się dzieje z odpadami, które są pozostawione w
środowisku, jak właściwie powinniśmy je segregować, co jest efektem
segregacji oraz co należy robić z odpadami, takimi jak przeterminowane
lekarstwa, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym czy też
odpadami budowlanymi. W  warsztatach wzięli udział uczniowie
wszystkich klas I-VIII. Z kolei dla przedszkolaków przygotowano
warsztaty z elementami spektaklu pn. „Na ratunek Czystolandii”. 

„Upcykling – drugie życie śmieci”

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład
Uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 450 000 zł w ramach
Polskiego Ładu na cyfryzację usług publicznych i komunalnych Urzędu
Gminy w Sztutowie, co będzie skutkowało w niedalekiej perspektywie
dużo większą wygodą naszych mieszkańców i znacząco wpłynie na
szybkość załatwiania urzędowych spraw.  Ponadto niezmiernie cieszy nas
fakt, że wreszcie uzyskaliśmy gwarancję remontu naszej głównej drogi
wojewódzkiej 501, której stan razem z chodnikami i poboczami jest
naszą największą gminną bolączką, walczymy o tę drogę wszelkimi
możliwymi sposobami i UDAŁO SIĘ. Urząd Marszałkowski uzyskał z
Polskiego Ładu dofinansowanie w wysokości ponad 60 milionów złotych
na jej przebudowę!

DW nr 501

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”
Dotacja celowa Wojewody Pomorskiego w ramach Priorytetu 3
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” (80%
dofinansowania) z przeznaczeniem na: a) dofinansowanie zakupu
nowości wydawniczych/realizację działań promujących czytelnictwo dla
Przedszkola w Sztutowie w wysokości 3.000 zł, b) dofinansowanie
zakupu nowości wydawniczych/elementów wyposażenia do biblioteki
szkolnej/realizację działań promujących czytelnictwo dla Szkoły
Podstawowej im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie w wysokości
12.000 zł, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest
programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w
celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli
bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych
ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i
wiedzy. Ponadto Urząd Gminy w Sztutowie przystąpił jako uczestnik do
projektu "Mobilny Urzędnik"
Mobilny urzędnik to ponadnarodowy projekt realizowany przez
Fundację Partycypacji Społecznej jako Lidera Projektu wraz z
partnerami, w ramach którego gminy z całej Polski wdrożą nowe
rozwiązanie odpowiadające na potrzeby mieszkańców o specjalnych
potrzebach. Pracownicy urzędów dotrą do osób, które do urzędów
dotrzeć nie mogą. Głównym celem projektu jest wypracowanie modelu
działań oraz podniesienie poziomu kompetencji 96 pracowników JST
gminnych w zakresie obsługi klientów o specjalnych potrzebach (zg. z
def. Prog. Dostępność+ 2018-2025) – osób niepełnosprawnych
biologicznie i prawnie, osłabionych chorobami, z czasowym lub trwałym
ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca
świadczenia usług, os. starszych (65+), zależnych (15+), które z powodu
deficytów zdrowotnych są zagrożone wykluczeniem społecznym i
obywatelskim. Celem projektu jest stworzenie modelu usługi „Mobilny
Urzędnik”. Jest to nowe rozwiązanie polegające na świadczeniu usług w
miejscu zamieszkania/pobytu klienta o specjalnych potrzebach. 

„Upcykling – drugie życie śmieci”

https://wfos.gdansk.pl/
https://wfos.gdansk.pl/
https://wfos.gdansk.pl/
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STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SZTUTOWO

AZBEST

ODPADY KOMUNALNE

W roku 2020 Gmina Sztutowo osiągnęła wszystkie wymagane poziomy
recyklingu. 

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

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 2020 roku

Wymagany poziom

19,12%

82,39%

77,32%

max. 40%

min. 30%

min. 50%

Informacja ws prac nad Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo
Obecnie Gmina Sztutowo prowadzi zaawansowane prace nad Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Sztutowo. Studium to ważny dokumenty planistyczny, stwarzający
możliwości rozwoju dla gminy. Na jego podstawie tworzone będą
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Do ujęcia w
studium zgłoszone zostały wnioski zarówno właścicieli nieruchomości,
Gminy Sztutowo jak i innych podmiotów. Studium opracowywane jest
przez firmę, która posiada wszelkie uprawnienia do realizacji prac
planistycznych. Z ramienia Gminy Sztutowo nad prawidłowym
przebiegiem prac czuwa Gminna Komisja Urbanistyczna.

Prace nad projektem studium są na etapie uzgodnień i opiniowania przez
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Regionalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku. Po uzgodnieniach, projekt
studium zostanie wyłożony do publicznego wglądu oraz zostanie
przeprowadzona debata publiczna, w której udział weźmie projektant
studium oraz zainteresowane osoby. Finalnie, projekt studium zostanie
przedłożony Radzie Gminy, celem uchwalenia.
Informacje o postępie prac będą na bieżąco zamieszane na stronie Urzędu
Gminy w Sztutowie www.sztutowo.pl

W bieżącym roku Gmina Sztutowo uzyskała dofinansowanie z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku na zadanie usuwania wyrobów azbestowych, które jest
obecnie realizowane i zakończy się w 2022 r. Wysokość dofinansowania
wynosi 4 548,00 zł (70% kosztów kwalifikowalnych). Gmina od 2009 r.
realizuje zadanie pn. „Bezpieczne usuwanie azbestu z terenu Gminy
Sztutowo”. Według szacunków inwentaryzacji wyrobów zawierających
azbest na terenie gminy na dzień 14.12.2021 r. pozostało 634 633 kg
wyrobów zawierających azbest (termin ich usunięcia to 2032 r.). W ciągu
ostatnich 13 lat usunięto w sumie 1 293 172 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 2023 r.

Agnieszka Piórko

Podczas tegorocznej zbiórki, która odbyła się w maju, odebranych
zostało ponad 6 ton zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
oraz 38 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

http://www.bazaazbestowa.gov.pl/
http://www.sztutowo.pl/
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WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW

WYMIANA KOTŁÓW

CEEB – CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

SPALANIE ODPADÓW

Przypominamy, że usuwanie drzew i krzewów powinno odbywać się
poza okresem lęgowym ptaków, tj. między 16 października a 28 lutego.
Wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 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
składają zgłoszenie zamiaru usunięcie drzewa lub krzewu. Jeśli w ciągu
14 dni od wizyty pracownika, który dokona oględzin drzewa, Wójt
Gminy Sztutowo nie wyda sprzeciwu na usunięcie, można dokonać
wycinki.

W przypadku zezwoleń czas oczekiwania na decyzję wynosi do 30 dni, a
jeśli sprawa jest bardziej skomplikowana 60 dni. 
Zgoda na usunięcie nie jest wymagana w przypadku usuwania krzewów,
których powierzchnia nie przekracza 25 m2 oraz drzew, 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, planatu
klonolistnego oraz 50 cm w przypadku pozostałych drzew.

Katarzyna Dybiec

Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - CEEB
jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny
zanieczyszczeń –emisji substancji powodujących smog. CEEB to bardzo
ważne narzędzie wspierające wymianę starych kotłów grzewczych, to
miejsce gdzie będą dostępne również informacje na temat wszystkich
programów finansowania wymiany pieców. System jako centrum
wiedzy dla obywatela w znaczący sposób ułatwi pozyskanie informacji,
które są niezbędne np. przy ubieganiu się o dofinansowanie na wymianę
starego kotła. 
Dzięki szczegółowym danym o budynkach będziemy wiedzieć o wiele
więcej na temat sytuacji w mieszkalnictwie. CEEB stanowić będzie
również narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej
do realizacji polityki niskoemisyjnej. 
Od 1 lipca br. wszedł obowiązek złożenia deklaracji. Można to zrobić na
dwa sposoby: 

·elektronicznie, przez stronę www.zone.gunb.gov.pl, wykorzystując do
tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany;
·w wersji papierowej, składając ją osobiście w Urzędzie Gminy Sztutowo
albo wysyłając ją tradycyjną pocztą. 
Proces składania deklaracji do systemu, to pierwsza e-usługa, która daje
możliwość zebrania danych w jednej, centralnej bazie informacji nt.
źródeł ciepła i spalania paliw. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.
Każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację z
informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw do 1 MW. W
przypadku mieszkania w bloku to zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła.
Natomiast jeżeli w lokalu jest ono indywidualne takie jak np. kominek,
bojler elektryczny lub  piec typu koza wówczas deklarację właściciel musi
złożyć samodzielnie.

 
Katarzyna Dybiec

Przypominamy, że Sejmik Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr
310/XXIV/20 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia na
obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta
Sopotu i obszaru miast, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw. Zgodnie z tą uchwałą
należy do wskazanego terminu wymienić źródło ciepła.
Piece < kl. 3 do 01.09.2024 r.
Piece kl. 3 i 4 do 01.09.2026 r.

Piece kl. 5 do 01.07.2035 r.
Obecnie można skorzystać z rządowego programu „CZYSTE
POWIETRZE” na dofinansowanie wymiany źródła ciepła, w Urzędzie
Gminy w Sztutowie działa punkt konsultacyjny, w którym można
uzyskać informacje oraz pomoc przy złożeniu wniosku.
Od lutego 2022 r. planowane jest uruchomienie możliwości uzyskania
dotacji celowej również ze środków budżetu gminy.

Katarzyna Dybiec

Spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji silnie trujących gazów i
pyłów, które negatywnie wpływają na środowisko, ale przede wszystkim
na zdrowie człowieka. Zanieczyszczenia wytwarzane w czasie palenia
śmieci powodują astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry, alergie
pokarmowe, a nawet choroby nowotworowe. Spalając śmieci,
zatruwamy nasze najbliższe otoczenie, wody gruntowe i ziemię. Paląc
śmieci w piecu, niszczymy przewody kominowe poprzez odkładanie się
tzw. „mokrej sadzy” w kominach, co może być powodem zapalenia się
instalacji i pożaru domu, a nawet zatrucia czadem.

Przypominamy, że DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY
DO SPALANIA ŚMIECI I NIE WOLNO W NIM SPALAĆ:
 •   plastikowych pojemników i butelek po napojach,
 •   zużytych opon i innych odpadów z gumy,
 •   przedmiotów z tworzyw sztucznych,
 •   elementów drewnianych pokrytych lakierem,

 • sztucznej skóry,
 • opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
 •   opakowań po farbach i lakierach,
 •   pozostałości farb i lakierów,
 •   plastikowych toreb z polietylenu,
 •   papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych
 •   zmieszanych odpadów komunalnych. 

Za spalanie odpadów poza spalarniami odpadów lub współspalarniami
odpadów grożą sankcje nawet do 5000 zł. To jednak najmniejsza kara, bo
własnym zdrowiem zapłacimy za to my wszyscy. W trosce o zdrowie
wszystkich mieszkańców Gminy Sztutowo apelujemy, aby w piecach
domowych spalać tylko i wyłącznie odpowiedni dla pieca materiał
opałowy, co przyczyni się do poprawy jakości życia nas wszystkich.

Katarzyna Dybiec
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OPŁATA MIEJSCOWA             

ŚWIETLICA W GROCHOWIE TRZECIM
Co działo się w Świetlicy w Grochowie Trzecim w 2021 roku:
- Zajęcia przy komputerze – gry, poruszanie się po Internecie, rysowanie
w programie Power Point 3D z wykorzystaniem wszystkich narzędzi do
rysowania. Pomoc w przygotowaniu informacji potrzebnych do szkoły,
oglądanie filmów, gry.  
- Cykl warsztatów manualno-plastycznych: (makramowe sploty,
papierowa wiklina, orgiami modułowe, decoupage, masa papierowa,
kredki, bibuła, koraliki, kolorowanki).
- Wyjścia na boisko, plac zabaw i teren fitness.
- Promowanie Gminy Sztutowo- „Kartki wielkanocne, jajka
wielkanocne”. Współpraca ze świetlicą w Kątach Rybackich.
- Zajęcia „Roztańczone stopy” - wspólny taniec – nauka kroków,
układów tanecznych.
- Rozmowy indywidualne i w grupach.
- Gry i zabawy: ping-pong, piłkarzyki, gry planszowe, gry karciane,
układanie klocków Yenga, zabawa w berka, skakanka- „Kto więcej?”,
badminton, frisbee, państwa i miasta, pchełki, kręgle.
- Zajęcia wokalne- wspólne śpiewanie znanych i lubianych utworów
muzycznych.
- Pomoc w odrabianiu lekcji.
- Pokaz stylizacji paznokci żelowych.
- Zajęcia plastyczne „Moje wymarzone wakacje”, szkicowanie
ołówkiem-”Twarz na różne sposoby”, „Mówię Nie!- wszystkiemu co
złe”- dodatkowo scenki w wykonaniu dzieci..
- Warsztaty twórcze- „Nasz latawiec”- budowanie latawca od podstaw z
materiałów dostępnych w świetlicy.
- „W zdrowym ciele - zdrowy duch”, akrobacje i gimnastyka sportowa.
- „Wesołe gadanie”- opowiadanie wesołych historyjek i przygód.
- Wyjazd integracyjny świetlic Gminy Sztutowo do Nowej Holandii w
Elblągu.
- Udział w Międzynarodowym Dniu Pozytywnie Zakręconych- festyn
„Sztutowiacy Pozytywnie Zakręceni”.
- Udział i pomoc w uroczystości „Dzień Rybaka” w Kątach Rybackich.
- „Bransoletka z muliny”- wykorzystanie wcześniej poznanych splotów
makramowych do tworzenia niepowtarzalnych prac.
- Zajęcia plastyczno-techniczne, „Kotyliony Narodowe” na święto 11
listopada.
- Planowane najbliższe imprezy: Mikołajki, Przedstawienie
Bożonarodzeniowe.

Katarzyna Choduń

URZĄD STANU CYWILNEGO
Liczba mieszkańców - 3578
Urodzenia mieszkańców - 38
Zgony mieszkańców - 26

Zarejestrowane małżeństwa w księgach USC w Sztutowie - 40
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie - 3 pary
Seniorzy 90, 90+ - 21 osób

Anna Łopińska

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom i przedsiębiorcom, którzy w
sezonie letnim 2021 regularnie pobierali opłatę miejscową od turystów
przebywających na terenie naszej gminy. 
Z tego tytułu do budżetu gminy wpłynęło w 2021 roku 146 886, 50 zł
(stan na 31.10.2021r.).

Uprzejmie przypominamy o obowiązku pobierania opłaty miejscowej od
osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych,
wypoczynkowych lub szkoleniowych w Sztutowie, Kątach Rybackich,
Skowronkach oraz Kobylej Kępie – za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sztutowo nr XV/144/2016 z dnia 25
stycznia 2016 roku, stawka opłaty miejscowej wynosi 1,50 zł za każdą
rozpoczętą dobę pobytu. Opłatę można uiścić:
- przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy: 36 8308 0001 0000
0101 2000 0010 (tytułem: opłata miejscowa),
- w sezonie letnim w Informacji Turystycznej w Sztutowie i w Kątach
Rybackich.

Renata Michalska
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ŚWIETLICA W KĄTACH RYBACKICH
Głównym zadaniem swietlicy w Kątach Rybackich było i jest
zapewnienie bezpiecznych i atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu
dzieciom i młodzieży, wyrównania szans edukacyjnych i społecznych
oraz integracja. Świetlica w 2021 roku realizowała zajęcia wspierające i
rozwijające zainteresowania (kulinarne, sportowe, plastyczne, manualne,
twórcze, itp.). Z uwagi na pandemię świetlica do 30.05.2021 r. nie
prowadziła swojej działalności. 
Tegoroczną działalność rozpoczęliśmy Dniem Dziecka zorganizowanym
na boisku sportowym, wspólnie z sołectwem Kąty Rybackie.
Ponadto świetlica realizowała:
- Gry i zabawy integracyjne,
- Spotkanie z rodzicami przy słodkim poczęstunku,
- Warsztaty szkutnicze w Muzeum Zalewu Wiślanego,
- Spacery nad morze (kąpiele słoneczne, rzeźby z piasku),
- Dzień Rybaka (stoisko z potrawami regionalnymi przygotowanymi
przez rodziców i sponsorów),
- Wspólny wyjazd ze świetlicą w Sztutowie do Kina za Rogiem w
Stegnie,
- Wyjazd do Nowej Holandii w Elblągu,
- Zabawy na dmuchawcu, zabawy chustą Klanzy,
- Uczestnictwo w Pikniku "Pozytywnie zakręceni" (stoisko z pracami
świetlicowymi).

Urszula Czarnecka

ŚWIETLICA W SZTUTOWIE

- VIII Dzień Osadnika Nowy Dwór Gdański – udział, wspólne
świętowanie, integracja.
- Ptasi piknik (Krynica M. - Piaski) – udział w organizowanych
zajęciach, wspólna integracja z rodzicami.
- Wkręć się na zbieranie – akcja zbieramy nakrętki.
- Szlachetna Paczka – pomagamy.
- „Podaruję trochę radości'' - świąteczna akcja.
Nasze działania można śledzić na stronie facebook - Świetlica w
Sztutowie.

                            Alina Niedzielska 

Działania Świetlicy w Sztutowie w roku 2021:
- Akcja Dzieci- Dzieciom –Wielkanocne niespodzianki, prezenty ręcznie
robione dla dzieci z przedszkola im. Kici Koci w Gdańsku.
- Blok wakacyjny – Witajcie wakacje (plum-plum, kolorowe kleksy,
ozdoby z cementu, malowanie na szkle, wesoły dzień dziecka, skarb
piratów, jedzie pociąg z daleka, poplątało się, gipsowe blotko, kwietny
dywan, pajęczyna, bitwa wodna, zabawa i ruch...) 
- Wycieczka przyrodniczo – edukacyjna Żuławską Kolejką
Wąskotorową do Mikoszewa, letnie wędrowanie z przewodnikiem.
- Festyn nad Wisłą – stoisko-wystawa, promocja świetlicy.
- Bezpieczne wakacje – spotkanie z policjantem.
- Koncert skrzypcowy – występ Małego Artysty.
- Nowa Holandia – Park rozrywki i rekreacji - wycieczka integracyjna
świetlic Gminy Sztutowo.
- Mierzeja Wiślana i przyroda – ciekawe miejsca w naszej okolicy –
spotkanie z pracownikiem Parku Krajobrazowego ''Mierzeja Wiślana”.
- Letnie piesze wędrowanie leśnym duktem – spotkanie z przygodą.
- Letnia wyprawa do Kątów Rybackich – zwiedzanie Muzeum Zalewu
Wiślanego, udział w warsztatach powroźniczych, wiązania węzłów.
- W poszukiwaniu śladów historii – małe i duże podróże wakacyjnych
odkrywców.
- Wakacyjny Festyn Caritas – stoika rękodzieła, loteria fantowa.
- Dzień pozytywnie zakręconych – stoisko-wystawa prac.
- Dzień Rybaka – stoisko – wystawa, promocja świetlicy, udział w
uroczystościach.
- Jarmark Historyczny Pasłęk – stoiska – wystawa, promocja Gminy,
warsztaty sploty - dziergotki – makrama ,prowadzenie warsztatów, udział
w wydarzeniu.
- Kino za rogiem Stegna -piesza wyprawa, wspólna integracja ze
świetlicą Kąty Rybackie.
- Czysta plaża „Mewia Łacha'' Mikoszewo – akcja ekologiczna.
- Festyn Charytatywny Drewnica ''Po sąsiedzku pomagamy” dla
pogorzelców z Wiśniówki – przekazaliśmy nasze rękodzieło, udział.
- Dzień Seniora – przygotowanie sali na uroczystość, dekoracji, obsługa.
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SZTUTOWO
„Biblioteka była miejscem magicznym. Zawsze czekały tam na mnie tysiące

głosów, które chciały prowadzić ze mną dialog. Wchodziłem do środka,
spoglądałem na zapełnione książkami regały

 i szeptałem:
- Opowiedz mi historię.”

                                    
Charles Martin, Niezapisana opowieść. Nikt nie jest samotną wyspą

 
Szanowni Państwo,
kolejny wspólny roczek niechybnie podąża ku mecie. Za oknem prószy
śnieg, za chwilę usłyszymy dzwonki sań Mikołaja, nadszedł więc
coroczny czas podsumowań. Bardzo nam miło, że spędzili Państwo ten
rok wspólnie z nami, że jesteśmy stałym elementem Państwa dnia
codziennego, i że odnajdują Państwo w naszych murach nie tylko
lekturę, ale zabawę, spotkania towarzyskie i kulturalne. Dzięki Państwu
to był dobry rok.
Biblioteka Publiczna Gminy Sztutowo to książki. 
Od zawsze dokładamy starań, aby na naszych półkach czekały nowości
wydawnicze. Cieszymy się, że mamy swój skromny wkład w dodawaniu
Waszemu dniu elementu przygody, dreszczu emocji, strachu lub
romansu. To z myślą o Was i dzięki współpracy z Państwem, nasze
regały zapełniają się interesującymi tytułami (niech podniesie rękę ktoś,
kto choć raz nie skorzystał z naszej oferty „książka na życzenie”). 
Tak bogate zakupy umożliwia nam dotacja z budżetu gminy oraz
pieniądze z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 –
tegoroczne dofinansowanie wyniosło 16 380,00 zł.
Bardzo chcemy, żeby nasze książki miały Wam jeszcze wiele historii do
opowiedzenia…
W 2021 r. poszerzyliśmy naszą ofertę o dostęp do darmowej
wypożyczalni  Academica, umożliwiającą korzystanie ze zbiorów
cyfrowych Biblioteki Narodowej. To dostęp do 3 523 287 publikacji ze
wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną
prawa autorskiego.
Biblioteka Publiczna Gminy Sztutowo to ludzie.
Każdy nowy rok rozpoczyna się u nas śmiechem i zabawą najmłodszych
czytelników. To zawsze energetyczne tupnięcie w nowy rok - nowe
pomysły. Lubimy pracę z dziećmi. Lubimy Głośne Czytanie, spotkania w
Dyskusyjnym Klubie Młodzieżowym, szaleństwo na scenach z „Małą
Mi”, spotkania teatralne i z pisarzami. W tym roku dzieci spotkały się z
Renatą Piątkowską, autorką książek dla najmłodszych.
Ze spraw poważniejszych, to realizowany w kątowskiej bibliotece
projekt „Sieć na kulturę”. Szóstka młodych mieszkańców naszej gminy
bierze udział w szkoleniu z „Projektowania i realizacji serwisów
internetowych oraz gier mobilnych”. Dzięki pracy i systematyczności tej
grupy, biblioteka wzbogaci się o 6 nowych laptopów. To 8 weekendów
poświęconych na naukę – dziękujemy!
W tym roku rozpoczęliśmy w naszych bibliotekach projekt „Mała książka
- wielki człowiek”, oferta skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym.
Wyprawka czytelnicza, karta młodego czytelnika, zakładka do książki a
finalnie dyplom, takie skarby czekają u nas na dzieci z roczników 2015 –
2018. 
Rodzicu, przyprowadź smyka do biblioteki!
Miło nam również poinformować o sukcesie najmłodszych. W
ogólnopolskim konkursie „BOOM na komiksy i gry planszowe w
bibliotece” organizowanym we współpracy EGMONT Polska
Wydawnictwo i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
relacja z organizowanych w naszej placówce zajęć znalazła się wśród 10
laureatów konkursu. Byliśmy w grupie najlepszych z ponad 460
bibliotek. Zdolne „bestyje” z naszych dzieciaków!

 

https://lubimyczytac.pl/autor/21968/charles-martin
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/238667/niezapisana-opowiesc-nikt-nie-jest-samotna-wyspa
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY SZTUTOWO
Czas na dorosłego Czytelnika.
Stałym elementem naszej działalności skierowanym do dorosłego
czytelnika są Dyskusyjne Kluby Książki. Przyjacielskie spotkania przy
dobrej kawce, słodkości i ciekawej lekturze cieszą się od lat żywym
zainteresowaniem naszych Czytelników. Czy może być przyjemniejszy
sposób na spędzenie popołudnia? Zapraszamy chętnych do naszych
Klubów. 
Narodowe Czytanie również na stałe wpisało się w nasze działania.
Tegoroczną lekturą była „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. 
W tym roku dorosły Czytelnik miał okazję również uczestniczyć w
kulturalnym wydarzeniu jakim był koncert Grupy Rest – Art. Żuławskiej
Grupy Relatywizowania Muzykalności. Spotkaniu temu towarzyszyły
liczne emocje i wzruszenia. Bardzo przyjemny czas spotkania Czytelnika
z nutą. Bezcenny czas.
Jeszcze przed nami.
Czas grudniowy, przedświąteczny to w bibliotekach czas spotkań. 
Przed nami dwa  spotkania (Sztutowo i Kąty Rybackie) z miejscowym
literackim talentem Janem Wilkanowskim, a dzieci - z aktorami
Teatrzyku Blaszany Bębenek będą „Poszukiwać świątecznej gwiazdki”.

Szanowni Państwo,
czas spędzony z Wami, to zawsze czas wielkiej przyjemności i radości.
Dziękując za to co za nami, pragniemy wpisać się w Państwa terminarze
na przyszły rok. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa w naszych
placówkach w przyszłym roku. I niech książki opowiadają coraz to nowe
historie….

Krystyna Dróżdż

TOWARZYSTWO SPORTOWE MIERZEI WIŚLANEJ

BAŁTYK SZTUTOWO
Runda jesienna już za nami. Po 11 kolejkach Bałtyk Sztutowo zdobył 24
punkty, co daje 3 miejsce ze stratą 3 punktów do lidera Lisovii Lisewo
oraz 2 punktów do wicelidera Błękitnych Kmiecin. Na zdobycz
punktową zebrało się 7 zwycięstw, dwa remisy, a raz Bałtyk zszedł z
boiska pokonany. Do wyższych rozgrywek awansują dwie najlepsze
drużyny.
Najlepszym strzelcem po rundzie jesiennej jest Marcin Popielarski z 8
bramkami. Bramki strzelali również: Łukasz Nadolny - 6, Patryk Ziarko
- 4, Marcin Barzowski - 3, Paweł Friszkemut - 2, Mateusz Popielarski - 2
Maciej Cisek - 1, Maciej Świderski - 1, Maciej Daniluk - 1, Dawid
Weber - 1, Paweł Więcaszek - 1.
Pełne 11 spotkań od "deski do deski" rozegrało dwóch zawodników:
Patryk Ziarko oraz Radosław Szmidt.
Runda rewanżowa wystartuje w kwietniu 2022 roku.
Ze środków pozyskanych od sponsorów klub zakupił oraz zamontował
dwa piłkochwyty, uszczelnione oraz uzupełnione zostało ogrodzenie,
naprawiona bramka, naprawione balustrady. Dodatkowo, we współpracy
z piaskową sekcją Towarzystwa, wymienione zostały deski w trybunach
(drewno zakupione zostało z funduszu sołeckiego).
Również dzięki przyjaciołom Klubu nastąpiła poprawa stanu murawy,
poprzez trzykrotne nawożenie, wałowanie oraz prace typowo
pielęgnacyjne. Przy udziale Gminy Sztutowo zakupiono nowe stroje
sportowe oraz kilkukrotnie zorganizowano przewóz drużyny wraz z
kibicami na mecze wyjazdowe.
W grupach młodzieżowych w rocznikach 2009-2016 trenuje ponad 50
dzieci pod okiem trzech trenerów. Na wiosnę planujemy zgłosić do
rozgrywek 2 dodatkowe drużyny młodzieżowe.

Marcin Wolski

Fot. Aleksandra Rutecka

Fot. Aleksandra Rutecka
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TOWARZYSTWO SPORTOWE MIERZEI WIŚLANEJ

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
USŁUGI OPIEKUŃCZE
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 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. z usług opiekuńczych
świadczonych korzystało 8 osób. 
W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie realizuje
program „Opieka 75+”. Z programu w Gminie Sztutowo w okresie od
01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. korzysta 1 osoba. 
Kolejnym programem realizowanym przez GOPS w Sztutowie w 2021 r.
jest „Program opieka wytchnieniowa, edycja 2021”. Program jest
skierowany do osób, które sprawują stałą, osobistą opiekę nad osobą z
niepełnosprawnością, rezygnują z udziału w życiu społecznym,
zawodowym, często zaniedbując własne zdrowie. W Gminie Sztutowo 
w okresie od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. z „opieki wytchnieniowej”
korzystało 2 osoby.

HEMAKO
Podsumowanie sezonu beach socera Hemako
Sezon piłki plażowej w tym roku rozpoczął się dla naszej drużyny
nietypowo, bo zanim ruszyły przygotowania w klubie, rozpoczęła je
kadra narodowa zgrupowaniem w Sochocinie. W 22-osobowej kadrze
znalazło się trzech zawodników Hemak: Bartosz Szloser, Dawid
Kiełczyński i Maciej Ranoszek oraz Maciej Daniluk, który w tym czasie
otrzymał propozycję gry w KP Łódź i od miesiąca czerwca razem z
Pawłem Friszkemutem zasilił szeregi łódzkiego potentata.
Drużyna w sezonie 2021 została znacząco odmłodzona i jak to bywa w
sporcie, potrzebowała czasu na zgranie. Po zawieszeniu obostrzeń od
początku maja udało się rozpocząć treningi na stadionie przy ul.
Obozowej. Pod koniec maja nasi „kadrowicze” wzięli udział w
zgrupowaniu w Salou w Hiszpanii. Kolejne zgrupowanie PZPN
zorganizował w Nazare (Portugalia), gdzie bezpośrednio po nim odbyły
się rozgrywki Europejskiej Ligi Beach Soccera i europejskich kwalifikacji
do Mistrzostw Świata. Polacy zajęli ósme miejsce w lidze i awansowali do
Superpucharu, ale niestety kwalifikacje zakończone na dziesiątej pozycji
nie pozwoliły Polsce cieszyć się z upragnionego awansu.
Rozgrywki krajowe rozpoczęły się od Młodzieżowego Pucharu Polski.
W tym turnieju nasza młodzieżówka zajęła ósme miejsce, które
pozwoliło jej na udział w Mistrzostwach Polski.
Seniorzy rozpoczęli grę od pierwszego turnieju  Ekstraklasy, w którym
zanotowaliśmy następujące wyniki: Hemako – FC 10 Zgierz 0:2,
Hemako - KP Łódź 4:6, Hemako - Boca Gdańsk 3:0, Hemako - FBS
Kolbudy 4:2. Po pierwszym turnieju, drużyna zajmowała szóste miejsce
w Ekstraklasie.
Po emocjach na plaży w Brzeźnie, w tym samym miejscu rozegrany
został z naszym udziałem Lotos Griffin Summer Cup w kategorii
seniorów. W tym turnieju Hemako zwyciężyło po wygranym finale z
FBS Kolbudy 2:1. Indywidualne wyróżnienia otrzymali Bartosz Szloser
dla najlepszego zawodnika i Maciej Ranoszek dla najlepszego bramkarza. 
Od 16 lipca rozpoczął się Puchar Polski, który zakończyliśmy na
czwartym miejscu. Niestety, w półfinale przegraliśmy z FBS Kolbudy
2:6, a w meczu o trzecią lokatę z KP Łódź 5:6.
W ostatni weekend lipca plaża w Brzeźnie gościła ponownie Ekstraklasę.
Tym razem Hemako rozegrało pięć meczy: 

Hemako - Zdrowie Garwolin 5:4, Hemako - Rapid Lublin 4:1, Hemako
- Pro Fart 4:3, Hemako - Dragon Bojano 5:3, Hemako - Milenium
Gliwice 4:6. Ostatecznie Hemako zajęliśmy trzecią lokatę w Ekstraklasie i
w związku z tym byliśmy rozstawieni w grupie B Mistrzostw Polski, z
której niestety nie udało nam się wyjść po pechowych porażkach z
Milenium 5:6 i Bocą 3:5. Ostatecznie po wygranej z Dragonem Bojano,
zajęliśmy w tej imprezie siódme miejsce. Nasz zawodnik Mateusz
Gruszewski został najlepszym strzelcem mistrzostw.
Po seniorach na boisko plażowe w Brzeźnie wybiegli zawodnicy do lat
21, którzy walczyli o Mistrzostwo Polski. Po bardzo ambitnej grze nasi
młodzieżowcy zajęli szóstą lokatę.
Na ostatni występ w sezonie Hemako udało się do Warszawy, aby
rozegrać turniej promocyjny w czasie Międzynarodowego Festiwalu
Sportów Plażowych. Tym razem drużyna nie zawiodła i zwyciężyła w
turnieju pokonując FC 10 Zgierz 6:4, a powracający do drużyny Paweł
Friszkemut został uznany najlepszym zawodnikiem zawodów.
Podsumowując sezon 2021 musimy przyznać, że nasze osiągnięcia są
obiecujące jak na tak młodą drużynę, ale przed nami dużo pracy, aby
wrócić na sam szczyt polskiego beach soccera, co jest naszym celem.
Nasze działania w tym sezonie były możliwe dzięki wsparciu dotacją
Gminy Sztutowo i Powiatu Nowodworskiego oraz dzięki wspierających
nas zaprzyjaźnionym firmom i osobom, za co serdecznie wszystkim im
dziękujemy.

Henryk Kuczma
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ŚWIADCZENIA RODZINNE
W okresie od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. Kierownik GOPS w
Sztutowie ustalił  i zrealizował następujące świadczenia rodzinne:

którego udzielono wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup
żywności oraz w formie opłacenia w placówkach oświatowych. 
W 2021 r. przy współudziale GOPS w Sztutowie 19 dzieci z terenu naszej
Gminy wzięło udział w kolonii letniej w miejscowości Murzasichle
organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku dla dzieci z
terenów wiejskich. 
W 2021 r. GOPS w Sztutowie kontynuował współpracę jako
Organizacja Partnerska Lokalna, z Bankiem Żywności w Elblągu w
zakresie dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 w ramach Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). W okresie od
stycznia 2021 r. do końca września 2021 r. na podstawie wydanych
skierowań przez GOPS w Sztutowie: W Gminie Sztutowo do dnia 30.09.2021r. 165 rodzin skorzystało ze

wsparcia  na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych w związku z
czym wydano 195 decyzji.
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
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 2021 r. do 30 września 2021 r. ze świadczeń z
funduszu alimentacyjnego w gminie Sztutowo skorzystało 8 osób
uprawnionych. Liczba rodzin korzystających ze świadczenia w
wymienionym okresie wyniosła 6 rodzin. 

Rodzaj świadczenia

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

wydatki liczba świadczeń

24 550 zł 60

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+
W okresie od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie ustalił i zrealizował:

Rodzaj świadczenia

Świadczenie wychowawcze

wydatki liczba świadczeń

2 504 797,07 zł 5 065

Do dnia 30.09.2021 r. ze świadczenia wychowawczego w Gminie
Sztutowo skorzystało 379 rodzin.
POMOC SPOŁECZNA
W okresie od 01.01.2021 r. do 30.09.2021r. na świadczenia pieniężne
pomocy społecznej wydatkowano kwotę 272.218,31 zł (w tym:
122.259,41 zł ze środków własnych gminy oraz 149.958,90 zł dotacja
celowa z budżetu państwa).

Liczba osób
zakwalifikowanych do

Podprogramu 2020 

241 

Łączna masa wydanych paczek
żywnościowych w

Podprogramie 2020 (ton) 

Łączna liczba wydanych
paczek żywnościowych w
Podprogramie 2020 (szt.) 

1 714  11,72383 

W ramach Podprogramu 2020 Bank Żywności zorganizował działania
towarzyszące dla osób korzystających z programu z Gminy Sztutowo, na
których poprowadzono warsztaty ekonomiczne i żywieniowo-
dietetyczne, w których wzięło udział 13 osób. 
Ponadto w 2021 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 8 osób. 
Zarządzeniem Nr 61/2011 Wójta gminy Sztutowo z dnia 07 grudnia
2011 roku został powołany pierwszy Zespół Interdyscyplinarny w
Sztutowie. Zespół powoływany jest na 3 lata, a powołanie Zespołu
poprzedza podpisanie nowych porozumień z instytucjami, których
przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie 
z art. 9a ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
Celem działalności zespołu jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy w
rodzinie oraz pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu trudności w
sytuacji stwierdzenia występowania przemocy. W 2021 roku Zespół
Interdyscyplinarny prowadził 17 procedur „Niebieska karta” -
zakończono procedurę w 8 rodzinach, w 9 rodzinach nadal prowadzona
jest procedura NK. 
ASYSTENT RODZINY
Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
wychowawczej mogą otrzymać wsparcie od gminy w postaci asystenta
rodziny. Na terenie gminy Sztutowo w okresie od 01.01.2021 r. do
30.09.2021 r. z pomocy asystenta rodziny korzysta 6 rodziny, w których
jest 13 dzieci. 

GOPS w Sztutowie realizuje również wieloletni rządowy programu
„Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” (M.P.2018.1007 z dnia
19.10.2018 r., zadanie dotowane w 20% z budżetu państwa), w ramach, 

Rodzaj świadczenia

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do  zasiłku
rodzinnego

Świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne,
zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy)

Świadczenie rodzicielskie

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

wydatki liczba świadczeń

230 540,14 zł

441 191,32 zł

90 299,00 zł

15 000,00 zł

1 920

1 099

106

15
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WOJEWÓDZIKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

język angielski

imię i nazwisko
ucznia

Jakub Kupiecki

osiągnięcia

tytuł finalisty

imię i nazwisko
opiekuna

Gabriela Maszke

konkurs

SUKCESY - KONKURSY WIEDZY

nazwa konkursu osiągnięcia/uwagi

Ogólnopolski
Konkurs Nauk
Przyrodniczych

„Świetlik”
 

Laureat, nagroda główna (100%): Michalina Marzec,
Emilia Więsyk, Małgorzata Jaworska, Natalia Kamionka
Laureat nagroda: Maja Zimmermann, Pola Kocuper,
Zuzanna Woycicka, Olimpia Gemza, Adrianna Kentzer,
Julia Moryto, Oliwia Kowalczyk
Wyróżnienie: Igor Derencz, Jaśmina Derkowska, Filip
Gacoń, Damian Nowak, Nicolas Staniszewski, Maja
Zygarowska, Inka Stefańska, Helena Żelazińska

Konkurs „Jestem
Integralną częścią

przyrody” 
 

I miejsce w etapie powiatowym: Zuzanna Suska
V miejsce w etapie powiatowym: Marcel Włoczkowski

Poznajemy Parki
Krajobrazowe

Polski

Awans drużyny do finału powiatowego i II miejsce w
finale powiatowym: Oliwia Zbróg, Zofia Czubińska,
Zuzanna Suska

Ogólnopolski
Konkurs „Wielki

Maraton
Czytelniczy”

Laureaci w kat klasy II-III: Maria Szala, Inka Stefańska,
Małgorzata Jaworska, Natalia Kamionka, Adrianna
Kenzer, Aleksandra Rymkiewicz
Finaliści: Marcel Skiba, Julia Moryto, Katarzyna Góra,
Michalina Marzec, Nicolas Staniszewski, Oliwia
Kowalczyk, Nikola Nowak, Katarzyna Wojewoda
Wyróżnienie w kat klas IV-VI: Helena Żelazińska
Laureat w kategorii klas VII- VIII: Zuzanna Suska

SUKCESY - KONKURSY ARTYSTYCZNE

nazwa konkursu osiągnięcia/uwagi

XII Ogólnopolski
Konkurs Plastyczny
„Bezpiecznie na wsi

mamy- od 30 lat
wypadkom

zapobiegamy”

Wyróżnienie: 
I miejsce w finale wojewódzkim: Damian Szyszka
III miejsce w finale wojewódzkim: Malwina
Grzybowska
Wyróżnienia: Oskar Knap, Igor Manijak, Emilia
Wiesyk, Leon Stępak

Powiatowy konkurs
plastyczny: „Rodzina
zastępcza- bezpieczny

dom”

II miejsce w kat. klas I-III - Mikołaj Czubiński
II miejsce w kat. klas IV-VIII - Zofia Czubińska

Organizacja 29. Finału WOŚP. Przygotowano sklepik oraz zdalną
licytację. Zebrano 28 529,68 zł.
Wsparcie Domu dla Dzieci w NDG poprzez zbiórkę potrzebnych
rzeczy do jego funkcjonowania.
Akcja zbiórki artykułów dla schroniska dla zwierząt w Malborku.
Zebrano i przekazano m.in. żywnośćdla zwierząt oraz ciepłe koce.
Zainspirowanie uczennic szkoły do wystąpienia w castingu
przedstawienia „Mały Książę” w Żuławskim Ośrodku Kultury.
Konkursy związane z Dniem Bezpiecznego Internetu: fotograficzny
„Wyjdź z sieci” oraz na grę planszową. Cel to promowanie
bezpiecznego zachowania w Internecie. 
Egzaminy próbne: w styczniu i marcu egzaminy dla ówczesnych klas
VIII, w listopadzie dla przygotowujących się do sesji egzaminacyjnej
w 2022 roku.
Facebookowy konkurs walentynkowy „Jedno serce” przygotowany
przez Samorząd Uczniowski. 
Ogólnopolski Program „Twoja krew”. Akcja edukacyjna dzięki
której uczniowie klas VIII poznali znaczenie honorowego
krwiodawstwa.
Akcja „Żonkile”- upamiętnienie wybuchu powstania w getcie
warszawskim. Działania w Internecie.
Konkurs z okazji Dnia Świętego Patryka „Get your green on”.
Konkurs zrealizowany w formie on-line. 
Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka. Zajęcia on-line
popularyzujące wiedzę o nowotworach skóry.
Zawody Fit dla dziewcząt z klas V- VI oraz VII- VIII. Szkolny
konkurs zachęcający do aktywności fizycznej z wykorzystaniem
jakiejkolwiek aplikacji. Promowano: systematyczność, wytrwałość i
zaangażowanie. 
Szkolny konkurs graficzny na kartkę wielkanocną przeprowadzony
w klasach I-III. 
Akcja „Rowerowy Maj” w Gminie Sztutowo. Promowano
aktywność z wykorzystaniem rowerów, hulajnóg, deskorolek.
Nagrodzono wszystkich uczestników, a dodatkowo uczniów ze
100% frekwencją oraz najlepsze klasy.

NAGRODY WÓJTA GMINY SZTUTOWO
10 najlepszych uczniów uzyskało Nagrodę Wójta Gminy Sztutowo. Byli
to: Jakub Kupiecki, Natalia Reszczyńska, Zuzanna Suska, Marlena
Wiśniewska, Karolina Puszczewicz, Zofia Czubińska, Oliwia Zbróg,
Mikołaj Juśko, Damian Szyszka, Helena Żelazińska.

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2021
Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych był zgodny z przyjętym przez
radę pedagogiczną planem oraz postulatami Rady Rodziców oraz
Samorządu Uczniowskiego. Z kalendarza wykreślono te działania, które
w okresie pandemii mogły stanowić zagrożenie dla członków
społeczności szkolnej.

CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNOŚCI UCZNIOWSKIEJ
W roku 2021 w szkole w Sztutowie uczyło się średnio 285 uczniów.

ORGANIZACJA NAUKI ZDALNEJ I JEJ WPŁYW NA WYNIKI
KLASYFIKACJI UCZNIÓW 
Od stycznia 2021 roku szkoła realizowała nauczanie hybrydowe w
klasach I-III oraz zdalne w klasachIV-VIII. Pełny powrót dzieci do szkoły
nastąpił dopiero 31 maja 2021. Szkoła korzystała z platformy Moodle,
Office 365, Teams. Wszystkie klasy mogły realizować zajęcia w edukacji
zdalnej w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem narzędzi do
wirtualnych lekcji.

NAJWIĘKSZE SUKCESY UCZNIÓW I SZKOŁY W ROKU
SZKOLNYM 2020/2021
Rok 2021 upłynął pod znakiem edukacji zdalnej, ale konkursy odbywały
się w trybie stacjonarnym. Szczegółowo sukcesy uczniów przestawiono
poniżej.
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Dzień Dziecka we wszystkich klasach. Dofinansowanie Rady
Sołeckiej Wsi Sztutowo oraz Banku Spółdzielczego w Stegnie.
Zakupiono gry i słodycze dla wszystkich klas i uczniów.
Zaplanowano imprezy klasowe, m.in. wycieczki rowerowe, pobyt w
Krynicy Morskiej, wędrówki po parku linowym w Stegnie, wspólne
grillowanie, wyjścia na lody czy pizzę. Brak możliwości organizacji
jednej imprezy dla wszystkich dzieci. 
Spotkania z Policjantami nt. bezpieczeństwa w czasie wakacji. 
Organizacja Święta Wody z PAH jako akcji edukacyjnej w klasach
VII.
Udział uczniów w konferencji dotyczącej Strategii RP na rzecz
Młodego Pokolenia organizowanejprzez Pełnomocnika Rządu ds.
Polityki Młodzieżowej (konferencja on-line). Zebranie postulatów
młodych ludzi ze szkoły oraz przedstawienie ich na ogólnopolskiej,
zdalnej konferencji.
Stacjonarne uroczystości pożegnania ósmoklasistów i zakończenia
roku szkolnego zorganizowane w podziale na grupy, z zachowaniem
reżimu sanitarnego i obowiązujących obostrzeń.
Udział w uroczystościach na terenie Muzeum Stutthof we wrześniu
oraz maju z udziałem pocztu sztandarowego i kadry zarządzającej
(zgodnie z uzyskaną zgodą organizatorów).
Pasowanie uczniów klas I. Uroczystość z udziałem rodziców i
przedstawicieli Gminy, bez udziału gości ze szkoły, przedszkola,
zaprzyjaźnionych instytucji.
IV Festyn „Na zdrowie”- promowanie zdrowego odżywiania oraz
trybu życia, pozyskanie kwoty 7063,09zł. na budowę szkolnego
radiowęzła.
Warsztaty ekologiczne w ramach projektu „Czysta gmina – czyste
sumienie”,
Obchody „Międzynarodowego Dnia Kropki”,
Spotkanie z dietetykiem- Mateuszem Ziętkiem,
Spotkanie uczniów z pisarką Renatą Piątkowską i lektorem Malwiną
Kożurno,
Udział w VIII Dniu Osadnika w Nowym Dworze Gdańskim,
Lekcja otwarta „Jesienne spotkanie z poezją i przyrodą”,
Wybory Samorządu Uczniowskiego,
Rejs krajoznawczy hausboatami po wodach Pętli Żuławskiej,
Dzień Języków Obcych zrealizowany w różnych grupach
wiekowych, 
Dzień Edukacji Narodowej. Przygotowanie mini występu przez SU,
wysłanie kartek z życzeniami dla emerytowanych pracowników.
Przeprowadzenie szkolnych etapów konkursów przedmiotowych
Pomorskiego Kuratora Oświaty.
Dzień Życzliwości i pozdrowień w klasach najmłodszych w formie
on- line.
Święto Niepodległości- piękny apel transmitowany on- line. 
Udział w Szlachetnej Paczce- użyczenie miejsca na magazyn.
Liczne akcje, projekty klasowe; tj. Dzień Czekolady, Konkurs
Pięknej kaligrafii, Dzień Języka Ojczystego, Dzień Pizzy, Dzień
Pirata (zadania na zasadzie escaperoomu), Spotkanie z lekturą
„Pięciopsiaczki” W. Chotomskiej, Jesteśmy Polką i Polakiem, Afryka,
zdalna współpraca ze szkołami we Wschowie, Tujsku i innymi-
realizacja przeniesiona na poziom poszczególnych oddziałów.

Dzień kropki

Dzień Nauczyciela

Lekcja otwarta

Wymiana polsko - niemiecka 

1% PODATKU DLA SZKOŁY W SZTUTOWIE 
-  KRS 0000 564 708,  CEL SZCZEGÓŁOWY ID 000137   



SZKOŁA PODSTAWOWA W SZTUTOWIE

strona 22

Projekt „Klocki lego w nowej roli- budujemy związki
frazeologiczne”- projekt zrealizowany z finansowym wsparciem
Fundacji Kreatywna Edukacja- 500,00zł.
Wsparcie akcji dożywania dla 10 uczniów szkoły. Uzyskana kwota
wsparcia PAH w ramach akcji Pajacyk to: 6 800,00zł.
Wymiana polsko- niemiecka w terminie 9-13 września, zrealizowana
dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Niemieckiej Współpracy
Młodzieży, prawidłowo rozliczona na kwotę 43 260,00zł.
Dwie wycieczki w ramach programu Poznaj Polskę. Uzyskane
dofinansowanie MEiN- 30 000,zł oraz Gminy Sztutowo 7 500,00.
Dofinansowanie zakupu książek oraz wyposażenia do biblioteki
szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
2.0. na lata 2021-2025. Uzyskane dofinansowanie z budżetu
państwa- 12 000,00 oraz Gminy Sztutowo 3 000,00zł.
Realizacja projektu „Laboratoria przyszłości” (w ramach Polskiego
Ładu) na kwotę 86 100,00- w trakcie realizacji, trwa procedura
rozstrzygania zapytań ofertowych.

ZREALIZOWANE PROJEKTY I PROGRAMY EDUKACYJNE
(FINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE)

Rok 2021 był bardzo trudny. Od stycznia do maja dominowała edukacja
zdalna klas IV-VIII i hybrydowa I-III. Wydawało się, że po powrocie
uczniów do edukacji stacjonarnej będzie łatwiej. Okazało się, że tak nie
jest. Uczniowie po 1,5 roku funkcjonowania poza budynkiem szkoły,
trwania od jednego lockdownu do kolejnego zapomnieli o zasadach
współżycia społecznego. Nie potrafią funkcjonować w grupie, uczyć się.
Wielu ma obniżony nastrój, stany lękowe, depresje i wymaga
specjalistycznego wsparcia. Nasi wychowankowie mają trudności w
przystosowaniu się do aktywności w trybie rzeczywistym, w
realizowaniu współpracy i współdziałania z zachowaniem zasad empatii.
Powrót do szkoły okazał się trudny, ale jeszcze bardziej skomplikowane
jest przestawienie się z powrotem na tryb funkcjonowania w realnym,
rzeczywistym, edukacyjnym świecie.
Ubiegły rok kończyłam słowami „Bez zuchwałości, ale i bez lęku”.
Nowy rozpoczynamy ze słowami Antoine de Saint-Exupéry: „Tylko
nieznane przeraża człowieka. Ale dla tego, kto mu stawia czoło, ono nie
jest już nieznane”. 

 Sylwia Owsińska
 Dyrektor Szkoły Podstawowej

 im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie

Pasowanie uczniów klas I.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

ZBIÓRKA KRWI
11 stycznia 2022 r. 

zapraszamy na zbiórkę krwi do Sztutowa 
w ramach akcji 

Ultrakrew "Każdy ma swój Krwiobieg"
(Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55).
Każda z osób, która odda w tym dniu krew,
otrzyma w prezencie kalendarz Ultrakrwi.

 
Zapisy prowadzi Agata Kibort 

pod numerem telefonu 55 247 81 51 w. 613 oraz
pod adresem e-mail akibort@sztutowo.ug.gov.pl
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Przedszkole w Sztutowie jest placówką publiczną ogólnodostępną.
Organem prowadzącym jest Wójt Gminy Sztutowo. Szczegółową
organizację pracy w danym roku szkolnym, określa arkusz organizacyjny
przedszkola, opracowany przez dyrektora placówki i   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 6:30-16:30. 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.   
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.
Nasze przedszkole realizuje cele określone w ustawie o systemie oświaty
oraz przepisach wydawanych na jej podstawie, a w szczególności
podstawie programowej wychowania przedszkolnego: wspomaga dzieci
w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych
potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; buduje
system wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej
orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; kształtuje u dzieci
odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w
nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia
stresów i porażek; rozwija umiejętności społeczne dzieci, które są
niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; stwarza
warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o
zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; troszczy się
o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęca do uczestnictwa w
zabawach i grach sportowych; buduje dziecięcą wiedzę o świecie
społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwija umiejętności
prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
wprowadza dzieci w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętność
wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki
plastyczne; kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej;
zapewnia dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich
ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych
wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
W roku szkolnym 2021/22 realizujemy projekty, programy, innowacje
pedagogiczne:
1. „W kręgu zabawy” - program wychowania przedszkolnego – Jadwiga
Pytlarczyk wydawnictwo Mastermetodyka
2. „Kochamy dobrego Boga” – program religia 
3. Program własny nauczyciela „Przyjaciel przyrody”
4. Program wewnątrz - przedszkolny „ Bezpieczeństwo dzieci to ważna
sprawa”
5. Ogólnopolski projekt ekologiczny „Eko przedszkolak”
Cele projektu: Wyrabianie właściwego stosunku do ochrony środowiska
poprzez kształtowanie nawyków ekologicznych; Nabywanie
umiejętności poprzez kreatywne i praktyczne działanie; Rozwijanie
zainteresowań przyrodniczych i proekologicznych; Kreatywne i twórcze
działanie nauczycieli, dzieci i rodziców; Promocja placówek
przedszkolnych.
6. Ogólnopolski projekt ekologiczny „Gramy w zielone”
Głównym celem projektu jest rozwijanie postawy odpowiedzialności za
środowisko naturalne. Projekt jest zgodny z obowiązującą podstawą
programową oraz jednym z kierunków polityki oświatowej na rok 

szkolny 2021/2022 – „Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach.
Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne”. Celami
projektu jest zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony
środowiska naturalnego; budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas
przyrody; tworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i
dokonywania obserwacji zjawisk przyrodniczych występujących w
różnych porach roku; przekazywanie dzieciom podstawowych
wiadomości o ekosystemach, obiektach i zjawiskach przyrodniczych
znajdujących się w najbliższym środowisku. 7. Ogólnopolski program
ekologiczny „Ekokulturalne przedszkole”
Cele główne: poszerzanie świadomości ekologicznej; kształtowanie
postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego; rozbudzanie
poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska; rozwijanie
umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych;
zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;
8. Ogólnopolski Projekt edukacyjny „Gramy Zmysłami”
Głównym celem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Gramy
Zmysłami” jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki
rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich
warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania
wiedzy na temat integracji sensorycznej.
Cele szczegółowe: Poszerzanie i wzbogacanie wiedzy na temat integracji
sensorycznej i zmysłów; Wielozmysłowe postrzeganie świata przez
dzieci; Rozbudzenie kreatywności w realizacji zadań; Stymulowanie
wszystkich zmysłów w trakcie zabaw i sytuacji edukacyjnych; Tworzenie
warunków do kształtowania przez dzieci świadomości własnego ciała;
Współpraca nauczycieli i dzieci na terenie całego kraju poprzez wspólną
wymianę doświadczeń.
9. Ogólnopolski projekt „Mały miś w świecie literatury”, 
którego głównym celem jest rozwijanie czytelnictwa i współpraca
między przedszkolami. 
Cele szczegółowe: zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom
– uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych
nawyków czytelniczych; tworzenie warunków do różnorodnej
aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
wprowadzenie dziecka w świat literatury; budzenie zaciekawienia książką
przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną; przekazywanie za
pośrednictwem literatury wartości moralnych; kształcenie u dzieci
umiejętności słuchania tekstu czytanego; rozwijanie samodzielności,
kreatywności i innowacyjności dzieci; rozwijanie kompetencji
cyfrowych dzieci i nauczycieli; kształtowanie postaw patriotycznych
dzieci; włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli
środowiska lokalnego; promocja przedszkola.

fot. https://www.facebook.com/RadaPrzedszkoleSztutowo
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10. Ogólnopolski projekt „Bazgrołkowe zabawy badawcze”
Projekt „Przedszkolne wyzwania Bazgrołków – bazgrołkowe zabawy
badawcze” jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, jak również
odnosi się do założeń Podstawy Programowej Wychowania
Przedszkolnego dotyczących tworzenia warunków pozwalających na
bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody,
stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości
oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych
do etapu rozwoju dziecka.
11. Innowacja pedagogiczna „Czas na las”
Cele innowacji: Zapobieganie „ zespołu deficytu natury”; Zabawa i nauka
bez ograniczeń lokalowych; Osiągnięcie samodzielności oraz 
odpowiedzialności; Nauka pracy w zespole; Uważna obserwacja
przyrodnicza i wyciąganie wniosków; Dziecko odkrywcą, a przyroda
dodatkowym nauczycielem; W myśl skandynawskiego powiedzenia „nie
ma złej pogody, są tylko złe ubrania” dzieciństwo wypełnione
polisensorycznymi doświadczeniami i zabawami w plenerze.
12. Program edukacyjny „Szkolne przygody gangu swojaków”- dziennik
troskliwego odkrywcy. Program ma na celu pomóc nauczycielom i
rodzicom pokazać dzieciom piękno polskiej przyrody oraz odkryć przed
nimi sekrety otaczającego ich środowiska. Mamy także nadzieję, że
pomoże zachęcić dzieci do wyjścia z domu, by w dobie mediów i
Internetu oderwać ich wzrok od ekranu komputerów, telefonów i
telewizorów.
13. Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” jego celem jest
proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od
najmłodszych lat. Dzieci biorą udział w zajęciach tematycznych, podczas
których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają
podstawowe zasady ekologii i dowiedzą się, dlaczego warto jeść owoce i
warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.
14. Kampania prozdrowotna „Mamy kota na punkcie mleka” to projekt
finansowany z Funduszu Promocji Mleka realizowany przez Polską Izbę
Mleka we współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i
Producentów Mleka. Głównym celem projektu jest wzmocnienie
pozytywnego wizerunku mleka i produktów mlecznych pochodzących z
Polski. poprzez zabawę edukujemy dzieci w zakresie zdrowego żywienia
oraz jak kształtujemy prawidłowe nawyki żywieniowe. Dzieci przekonają
się dlaczego warto pić mleko i jeść przetwory mleczne. Dodatkowo
zdobędą wiedzę na temat unikalnej wartości odżywczej mleka oraz roli
jaką odgrywa.
Przedszkole otrzymało wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.
Kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa przypisanych
do Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na
lata 2021-2025”Kierunek interwencji 3.1. to 3 000 zł. Wysokość
finansowego wkładu własnego organu prowadzącego wynosi 600 zł.
Całkowity koszt realizacji zadania to 3 600 zł. Program realizowany przez
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy
zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego
Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki
jako Operatora Priorytetu 3.
Otrzymane środki przeznaczone będą na zakup książek będących
nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3 – 6 lat oraz realizację
działań promujących czytelnictwo. Przedsięwzięcie ma na celu
propagowanie czytelnictwa wśród dzieci od najmłodszych lat. 
W ramach działań promujących czytelnictwo przedszkole zorganizuje:
Rozwijanie kompetencji i zainteresowań czytelniczych; Poznanie procesu
powstawania książki oraz ludzi zaangażowanych w tworzenie jej – udział
ekspertów; Spotkanie z twórcą literatury dziecięcej; Działania twórcze
dzieci; Udział dzieci w przedszkolnym konkursie plastycznym „Zakładka
do książki”. 

Wykonanie zakładki do książki według własnego pomysłu dowolną
techniką plastyczną z wykorzystaniem różnych materiałów; Sesje czytania
dzieciom – inspirowanie do aktywności; Współpraca z Biblioteką
Publiczną w Sztutowie w ramach rozbudzania i rozwijania zainteresowań
czytelniczych.
Nasze przedszkolaki również uczciły dzień 11 listopada, oddaliśmy cześć
naszej BIAŁO – CZERWONEJ FLADZE! W grupach o godzinie 11:11
włączyliśmy się w akcje „Szkoła do Hymnu” i odśpiewaliśmy HYMN
POLSKI z szacunkiem i powagą . W grupach dzieci obejrzały również
filmik patriotyczny o Polsce i jej historii, dzieci wykonały różnymi
technikami symbole polskości.
Wydarzenia i tradycje przedszkolne–Kalendarium
Dzień Babci i Dziadka (nagranie filmów z występem artystycznym i
umieszczenie na stronie internetowej przedszkola, przygotowanie
prezentów i laurek); Bal karnawałowy; Pierwszy dzień wiosny (20.03)
Dzień Rodziny (nagranie filmów z występem artystycznym i
umieszczenie na stronie internetowej przedszkola, przygotowanie
prezentów i laurek); Dzień Dziecka (01.06); Dzień Kropki (15.09); Dzień
Przedszkolaka (20.09); Pierwszy Dzień Jesieni (23.09); Dzień Głośnego
Czytania (29.10); Dzień Chłopaka (30.09); Dzień uśmiechu (01.10);
Światowy dzień zwierząt (04.10); Światowy Dzień Drzewa (10.10); Dzień
Edukacji Narodowej (14.10); Pasowanie na przedszkolaka (22.10)
Dzień Makaronu (25.10); Dzień kundelka (25.10); Bal Jesiennego Liścia
(26.10); Dzień Postaci z Bajek (05.11); Dzień Zdrowego Śniadania
(08.11); Dzień jeża (09.11); Narodowe Święto Niepodległości (11.11);
Dzień Tolerancji (16.11); Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka (20.11)
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Zbiórka kasztanów i żołędzi;
Akcje charytatywna w przedszkolu „Kup pan szczotkę” „Podaj
mydło”. W ramach współpracy z Fundacją Pomocy Humanitarnej
Redemptoris Missio, a przede wszystkim chcąc nieść pomoc
najbardziej potrzebującym nasze przedszkole podjęło działanie i
przyłączyło się do akcji. Akcja polegała na zbiórce kostek mydła oraz
szczoteczek i past do zębów dla podopiecznych polskich misjonarzy
w Afryce.
Organizacja zbiórki karmy dla Przytuliska „Iskierka” .

DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA SPOŁECZNEGO:

Nauczyciele pracujący w przedszkolu przygotowują dzieci do odnoszenia
sukcesów na miarę ich indywidualnych możliwości i uczą radzenia sobie
z trudnościami. Pobudzają dzieci do twórczej inwencji poprzez
samorealizację w ekspresji słownej, muzycznej i ruchowej, rozwijają
optymizm i poczucie własnej wartości. Dzieci uczą się przede wszystkim
przez zabawę, która jest najlepszą formą przekazywania  niezbędnych
umiejętności i wiedzy o otaczającym świecie. Nauczyciele korzystają ze
sprawdzonych i nowatorskich metod oraz wdrażają nowe rozwiązania
przynoszące efekty w pracy z dzieckiem. Nasze dzieci objęte są opieką
logopedy i psychologa. Współpracujemy z Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczną w Nowym Dworze Gd. Zapewniając dzieciom i
rodzicom, w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.                      

Katarzyna Daniluk - Szala

RSO – Regionalny System Ostrzegania (RSO) to bezpłatna aplikacja
mobilna powstała przy współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji z Telewizją Polską S.A. Aplikacja ta jest elementem szerszej
usługi informowania społeczeństwa o zagrożeniach na terenie Polski za
pośrednictwem różnych kanałów informacyjnych: strony internetowe
wojewodów, paski informacyjne i telegazeta w telewizorach
odbierających sygnał naziemny DVB oraz internetowa telewizja
hybrydowa hbbtv.
Poprzez RSO Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego (WCZK)
podległe wojewodom przekazują użytkownikom aplikacji mobilnej
komunikaty o zagrożeniach różnych typów.
W zależności od ich ważności dzielą się one na:
• Powiadomienia – mają charakter informacyjny,
• Ostrzeżenia – oznaczają ewentualne zagrożenie, znaczące lokalne
problemy, a także dotyczą ostrzeżeń wydawanych przez IMGW. Treści
takie ukażą się na paskach odbiorników telewizyjnych odbierających
sygnał DVB w telewizji regionalnej TVP.
• Ostrzeżenia alarmowe – oznaczają poziom zagrożenia, który wymaga
dotarcia z informacją do większej grupy mieszkańców dlatego na
poziomie regionalnym WCZK uruchamia rozpowszechnianie informacji

REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA (RSO)
także kanałem PUSH oraz na paskach odbiorników telewizyjnych
odbierających sygnał DVB w kanałach TVP. 
W ramach RSO funkcjonują następujące typy komunikatów:
a) ogólne, b) meteorologiczne, c) hydrologiczne, d) drogowe,
e) dotyczące stanu wód
W miarę rozwoju aplikacji i polityki informacyjnej mogą pojawić się
nowe ich kategorie.
Użytkownik ma możliwość wyboru typu komunikatu oraz z jakiego
regionu chce go otrzymywać: jednego, kilku województw lub całego
kraju. Aplikacja ponadto posiada opcję geolokalizacji, do aktywowania i
ustawienia przez użytkownika. 
Włączona geolokalizacja umożliwia przekazywanie ostrzeżeń
alarmowych i komunikatów właściwych dla położenia użytkownika.
W aplikacji RSO można korzystać także z bogatej biblioteki poradników
postępowania w sytuacjach kryzysowych lub w obliczu zagrożenia.
Formułowane są one w możliwie prosty i łatwy do zrozumienia sposób,
stale aktualizowane i udostępniane użytkownikom bez potrzeby
aktualizacji aplikacji mobilnej. RSO spełnia więc także ważną funkcję
edukacji społeczeństwa w zakresie rekomendowanych zachowań w
sytuacjach kryzysowych.
Zapraszamy do korzystania z aplikacji mobilnej RSO.

UL. MORSKA W SZTUTOWIE
W roku 2021 Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
wykonało remont drogi powiatowej nr 2326G w m. Sztutowo (ul.
Morska). Inwestycja polegała na frezowaniu starej nawierzchni drogi,
wykonanie nowej nakładki na długości około 2 km oraz ułożenie 185 mb
chodnika z kostki betonowej. Dziękujemy wszystkim Samorządowcom
zaangażowanym w pomyślny przebieg inwestycji. Słowa podziękowania
kierujemy również do Radnych Rady Powiatu za determinację w 
 dążeniu do realizacji tego przedsięwzięcia. 
Dzięki dobrej współpracy Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze
Gdańskim, przede wszystkim zaangażowaniu Pana Starosty Jacka Grossa
oraz członków Zarządu Powiatu Nowodworskiego z Gminą Sztutowo,
w przyszłym roku planowane jest ułożenie nowego chodnika na całej
długości drogi.




