
GMINA USTRONIE MORSKIE
INWESTYCJE I ROZWÓJ
B e z p ł a t n y  B i u l e t y n  i n F O R M a C y J n y  G M i n y  u S t R O n i e  M O R S K i e

Drodzy Mieszkańcy,
z przyjemnością oddaję w Wasze ręce Biuletyn Informacyjny, 
na łamach którego postaramy się podsumować ostatnie 
cztery lata naszej pracy. Dobiega bowiem końca kadencja 
moja oraz rady gminy. Kończy się kolejny etap naszych 
wspólnych działań. 21 października odbędą się wybory 
samorządowe. Już dziś zapraszam Was do wzięcia w nich 
udziału. To jedyny moment, w którym mamy realny wpływ 
na to, jakie będzie kolejne pięć lat, jakie plany będą rea-
lizowane i komu powierzymy to zadanie. Część z Was 
postawi na sprawdzonych samorządowców, część na no-
wych kandydatów. Niezależnie od przekonań, życzę Wam 
dobrych wyborów! By były one trafne warto przeanalizo-
wać i podsumować minioną kadencję. 

Na wstępie chciałbym jednak podziękować wszystkim współ-
pracownikom, którzy codziennie zmagali się z wieloma 
problemami samorządowej rzeczywistości. Kilka lat temu 
wiele projektów można było zrealizować w ciągu jednego 
roku budżetowego. W rezultacie okres kadencji mógł być 
efektywnie wykorzystywany już od samego początku. 
Zmieniło się jednak prawo, zmieniły się procedury, powstały 
nowe instytucje, opóźnił się tryb wykorzystania środków 
unijnych. Ogromnej mobilizacji, determinacji i mrówczej pra-
cy  wielu osób wymagało osiągnięcie założonego planu. Ten 
również zmieniał się, gdyż wielu młodych stażem radnych 
przebudowywało go, czasami bez świadomości konsekwencji, 
które ponosili wszyscy mieszkańcy. Wójt wraz z urzędnikami 

mogli jedynie tłumaczyć i starać się wykonać jak najwięcej. 
Cieszy mnie, że udało nam się odzyskać równowagę i nie 
stracić wysokiej pozycji Gminy Ustronie Morskie. Jesteśmy 
w czołówce najbogatszych gmin wiejskich w kraju pod wzglę-
dem dochodu na mieszkańca, co podkreślają rankingi 
„Wspólnoty”. Mogłoby się wydawać, że skoro tak jest to 
dlaczego wokół nas nie powstają spektakularne inwestycje, 
dlaczego tak bardzo musimy liczyć się z budżetem? Pragnę 
jednak zwrócić Waszą uwagę na fakt, że utrzymanie na nie-
zmienionym poziomie podatków czy opłat dla mieszkań-
ców, nie zredukowanie liczby inwestycji w czasie potężnego 
wzrostu cen usług i materiałów to nasz ogromny zysk. Powiem 
więcej – inwestujemy coraz większe środki, uzyskujemy co- 
raz większe dochody wynikające z rozwoju naszej gminy, a nie 
kosztem mieszkańców, podnosimy standard współpracy 
z przedsiębiorcami i podnosimy rangę Ustronia Morskiego 
jako regionu turystycznego. Dzieci uczęszczają do naszego 
przedszkola, naszej szkoły. Tu wracają by rozwijać rodzinne 
interesy, tu pracują profesjonaliści stale podnoszący swoje 
kompetencje. Tu inwestują kapitał przedsiębiorcy z zewnątrz. 
Poszerzamy naszą ofertę kulturalną, realizujemy szereg 
działań prospołecznych. 
Mimo trudnego czasu jesteśmy na dobrej drodze i zmienia-
my gminę na lepsze. Zachęcam Was do zapoznania się z da-
nymi, które potwierdzają moje słowa. Na dalszych stronach 
znajdziecie ich mnóstwo. Dziękuję wszystkim, dzięki któ-
rym możemy być dumni z zawartości niniejszego Biuletynu 

i czuć satysfakcję z dobrze wykonanej pracy oraz z czystym 
sumieniem spojrzeć na rozliczenie kredytu zaufania, którym 
obdarzyliście mnie 4 lata temu.

Wójt Gminy Ustronie Morskie
Jerzy Kołakowski
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Samorząd Gminy Ustronie Morskie 
w kadencji 2014–2018 

Jerzy Kołakowski – Wójt Gminy Ustronie Morskie
Katarzyna Kruszyńska – Skarbnik Gminy Ustronie Morskie 
Tomasz Grobla – Sekretarz Gminy Ustronie Morskie 

Organ uchwałodawczy:
Rada Gminy Ustronie Morskie

Basarab Andrzej – Przewodniczący Rady Gminy
Barycki Piotr – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Bęben Stanisław
Borkowska Bernadeta 
(Przewodnicząca Rady Gminy do 28 lutego 2018 r.)
Dziewiałtowicz Mirosław
Grzywnowicz Krzysztof 
(Wiceprzewodniczący Rady Gminy do 28 lutego 2018 r.)
Iwańczyk Marek
Kręglewska Sylwia
Leciaho Marek
Majewska Zofia
Molcan Marzena
Rymaszewski Tomasz
Tomala Denis
Wajgert Zenon
Żołnierczuk Roman

Ogromny wpływ na rozwój Gminy Ustronie Morskie ma praca, poświęcenie i zaangażowanie radnych rady 
gminy. To właśnie oni przez całą swoją kadencję mieli obowiązek dbać o poprawę życia mieszkańców, podej-
mując szereg uchwał. Czy wypełnili swoją misję? Ocena należy do Państwa. 21 października będą Państwo 
wybierali nowego wójta i radę gminy. Niezależnie od Państwa wyboru, mamy nadzieję, że będzie to drużyna 
chętna do współpracy, gotowa do kompromisów i ambitna.

Ciężka praca przez       lata 4
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Budowa elektrowni słonecznej z ogniw fotowoltaicznych 
i kanalizacji światłowodowej wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną

Wartość przedsięwzięcia 6 494.451,44 zł 
Dofinansowanie w kwocie 2 541.556,00 zł 
Obiekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2007–2013. Oddanie do użytku – 2015.

Unijne projekty 

Przebudowa ul. Polnej 
w Ustroniu Morskim – II etap 
(we współpracy z powiatem kołobrzeskim)

Wartość przedsięwzięcia 1 785.791,45 zł 
Dofinansowanie z budżetu Gminy 
Ustronie Morskie w kwocie 500.000,00 zł  
Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków Gminy 
Ustronie Morskie oraz  „Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych 2012–2015”. Rok budowy – 2015.

 
przykłady zrealizowanyCh
projektów w Czasie 
mijająCej kadenCji:



 
skutecznie sięgamy po fundusze z zewnątrz

Przebudowa ul. Lotniczej w Sianożętach 
(we współpracy z powiatem kołobrzeskim)

Wartość inwestycji: 280.000,00 zł 
Dofinansowanie w kwocie 140.000,00 zł 
przy udziale środków z Powiatu Kołobrzeskiego 
Rok budowy 2017.

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rol-
nych w miejscowości Sianożęty (Olszyna)
Wartość przedsięwzięcia 526.954,38 zł 
Dofinansowanie w kwocie 177.125,25 zł 
Inwestycja dofinansowana została ze środków określonych 
w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w ramach 
budżetu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. 
Realizacja – 2015.

Budowa i przebudowa drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych: Gwizd–Grąbnica 
etap II o długości: 0,860 km
Wartość przedsięwzięcia 457.417,96 zł 
Dofinansowanie w kwocie 185.998,69 zł 
Inwestycja dofinansowana została ze środków określo-
nych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 
w ramach budżetu Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego. Realizacja – 2016.

Remont i modernizacja świetlicy 
wiejskiej w Kukini
Wartość inwestycji: 697.777,77 zł 
Dofinansowanie w kwocie 221.784,00 zł 
Inwestycja została zrealizowana z Programu
„ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
„Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013”. 
Oddanie do użytku – 2015.

Budowa i przebudowa drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych: Gwizd–Grąbnica 
etap III o długości: 0,759 km
Wartość przedsięwzięcia 665.239,51 zł 
Dofinansowanie w kwocie 260.436,67 zł 
Inwestycja dofinansowana została ze środków określo-
nych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 
w ramach budżetu Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego. Realizacja – 2017.

 
przykłady zrealizowanyCh
projektów w Czasie 
mijająCej kadenCji:

5



podsUMoWanie KadencJi saMorządU 2014–2018

gminne inwestyCje 
to, co ważne dla mieszkańców
Poprawa infrastruktury drogowej wraz z oświetleniem na terenie Gminy Ustronie Morskie to jedno z prioryte-
towych zadań realizowanych przez władze gminy. W ciągu mijającej kadencji przeprowadzono wiele inwestycji 
drogowych, które przyczyniły się do poprawy komfortu jazdy oraz zwiększyły bezpieczeństwo mieszkańców 
i turystów odwiedzających Gminę Ustronie Morskie. Od 2015 roku wyremontowano bądź wybudowano 2677 mb 
chodników, 8200 m dróg, 140 miejsc parkingowych, 113 punktów oświetleniowych. 



Budowa miejsc postojowych przy kościele 
w Rusowie oraz zatoki autobusowej
W ramach inwestycji wykonano 15 miejsc postojowych oraz 
zatokę autobusową. Całość wykonana z kostki brukowej 
betonowej. Rok budowy 2016.

Koszt zadania wyniósł 38.011,02 zł

Modernizacja nawierzchni 
ul. Wąskiej w Ustroniu Morskim
W ramach zadania wymieniono 97 mb nawierzchni drogi o szer. 
4,50 m z płyt betonowych sześciokątnych na nawierzchnię 
z kostki brukowej betonowej. Rok budowy 2016. 

Koszt zadania wyniósł 72.600,00 zł 

Przebudowa nawierzchni ul. Rolnej
bocznej w Ustroniu Morskim
W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię ciągu 
pieszo-jezdnego ul. Rolnej – bocznej (obecnie ul. Jantarowa) 
w Ustroniu Morskim na odcinku o dł. ok. 140 mb. 
Prace obejmowały wykonanie ciągu o szer. 5 m z kostki brukowej 
betonowej. Rok budowy 2016.

Wartość zadania to 137.145,00 zł

Budowa chodnika i miejsc postojowych 
wzdłuż ul. Klonowej w Ustroniu Morskim
Prace polegały na ułożeniu chodnika z kostki betonowej na 
odcinku ok. 260 m. Wykonano także 5 miejsc postojowych, 
odwodnienie chodnika i zatok parkowania. Rok budowy 2017.

Koszt zadania to 73.779,08 zł

Budowa miejsc postojowych oraz alejek
przy cmentarzu w Rusowie – Etap I
W ramach zadania wykonano alejkę na cmentarzu w Rusowie. 
Powierzchnia alejki to 384 m2. Kostkę brukową betonową 
ułożono na podsypce cementowo-piaskowej. Ułożono także 
obrzeża. Rok budowy 2017.

Koszt zadania to 79.000,00 zł

Budowa miejsc postojowych za budynkiem 
urzędu gminy w Ustroniu Morskim 
od str. północnej 
Inwestycja polegała na budowie 26 miejsc parkingowych 
(w tym 1 dla osób niepełnosprawnych) wykonanych z kostki 
brukowej betonowej ułożonej na podsypce cementowo-
-piaskowej oraz wykonaniu drogi dojazdowej o szer. 4 m. 
Wykonano odwodnienie powierzchniowe skierowane do 
jezdni i dalej do wpustu ulicznego. Rok budowy 2017.

Koszt zadania to 122.035,13 zł

7



podsUMoWanie KadencJi saMorządU 2014–2018

-

Budowa chodnika wzdłuż ul. Topolowej 
w Ustroniu Morskim – etap I
Prace polegały na ułożeniu chodnika o szer. 1,5 m z kostki 
betonowej brukowej na odcinku ok. 117 m. Przebudowane 
zostały również zjazdy na posesje i wykonana została zato-
ka parkingowa. Rok budowy 2017.

Koszt zadania to 59.600,00 zł 

Budowa zatok parkingowych i wjazdów 
na posesje przy ul. Topolowej (Etap II) – w trakcie realizacji. 

Koszt zadania to 69.000,00 zł

Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy 
Jantarowej w Ustroniu Morskim
Inwestycja polegała na budowie 34 miejsc parkingowych 
(w tym 4 dla osób niepełnosprawnych) wykonanych z kostki 
brukowej betonowej ułożonej na podsypce cementowo-pia-
skowej. Wykonano odwodnienie powierzchniowe skierowane 
do jezdni, gdzie istnieje instalacja odwodnieniowa.

Rok budowy 2017. Koszt zadania to 46.043,22 zł 

Modernizacja nawierzchni i budowa miejsc 
postojowych drogi wewnętrznej przy
ul. Osiedlowej w Ustroniu Morskim
W ramach zadania wykonano remont (wymiana nawierzchni) 
chodnika, dokonano budowy 4 miejsc postojowych oraz 
wymieniono część nawierzchni drogi wewnętrznej przy 
ul. Osiedlowej. Rok budowy 2017.

Koszt zadania to 49.879,00 zł

Przebudowa ul. Stefana Okrzei 
w Ustroniu Morskim – II etap
Inwestycja dotyczyła przebudowy fragmentu ulicy Stefana Okrzei 
(ok. 170 mb) w miejscowości Ustronie Morskie. Przebudowa 
polegała na wykonaniu nawierzchni, zjazdów na posesje 
i chodników z kostki betonowej brukowej oraz wykonaniu 
15 miejsc postojowych o nawierzchni z betonowych płyt ażuro-
wych, oraz wykonaniu oświetlenia i odwodnienia ulicy. Rok 

budowy 2017. Koszt zadania to 394.705,13 zł

Budowa chodnika przy ul. Sztormowej 
w Sianożętach
Przebudowa drogi polegała na wykonaniu 107 mb chodnika 
w pasie drogowym, osadzeniu krawężników po obu stronach 
jezdni, regulacji dwóch włazów kanałowych, montaż 11 ła-
wek oraz posadzenie krzewów ozdobnych w ilości 26 szt.
Rok budowy 2018.

Koszt zadania to 103.000,00 zł

Przebudowa drogi na działce nr 275/1 
w Ustroniu Morskim
Prace polegały na remoncie drogi na działce nr 275/1 przy 
ul. Bolesława Chrobrego w Ustroniu Morskim. Remont polegał 
na wymianie nawierzchni o szer. 3 m ze żwirowo-żużlowej 
na nawierzchnię z kostki betonowej brukowej na długości 
ok. 50 m.  Wykonane zostało odwodnienie powierzchniowe.
Rok budowy 2018. 

Koszt zadania to 68.067,39 zł



Budowa ul. łąkowej w Ustroniu Morskim
Przebudowa polega na wykonaniu nawierzchni jezdni z kostki be-
tonowej brukowej o długości 404,20 m, wykonaniu chodnika 
i zjazdów, odwodnienia oraz prac związanych z przeniesie-
niem 4 lamp. Rok budowy 2018.

Koszt zadania to 1 278. 057,73 zł

Przebudowa ul. Krótkiej 
w Ustroniu Morskim
Łącznie w ramach zadania przebudowano odcinek o długości 
173 m, gdzie na całej długości położono nawierzchnię z kostki 
brukowej. Rok budowy 2018.

Koszt zadania to 217.419,46 zł

Budowa miejsc postojowych przy 
ośrodku zdrowia w Ustroniu Morskim 
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie 10 miejsc postojo-
wych o łącznej powierzchni 125 m kw., wraz z chodnikiem 
przy ul. Osiedlowej o długości około 45 m. Rok budowy 2018.

Koszt zadania to 59.999,00 zł

Pozostałe inwestycje i remonty czekają na zakończenie lub wdrożenie. Gotową dokumentację projektową mamy opracowaną na zejścia na plażę, zjazdy techniczne, 
przebudowę ulic takich jak m.in. ul. Wiejska, Górna, Targowa, Słoneczna, Osiedlowa, Fiołkowa, Jaśminowa, Kwiatowa, Liliowa, Wczasowa, Turystyczna, Ku Słońcu. 
Pamiętamy o wszystkich miejscowościach gminy. Większość dokumentacji technicznych posiadają też drogi w miejscowościach Kukinia, Kukinka, Gwizd, Rusowo. 

Budowa miejsc postojowych przy ulicy
Jantarowej i ul. Rolnej w Ustroniu Morskim
W ramach zadania wybudowano 10 miejsc postojowych, 
w tym 2 dla osób niepełnosprawnych oraz dojazd do stanowisk 
o szer. 5 m i dł. ok. 30 mb. Nawierzchnia została wykonana 
z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, pod-
budowie z kruszywa łamanego oraz warstwie odsączającej 
z piasku grubego. Rok budowy 2018.

Koszt zadania 59.416,84 zł

Przebudowa ulicy Bogusława XIV-go 
w Ustroniu Morskim

Przebudowa polegała na wykonaniu nawierzchni z kostki 
brukowej na dł. 291 m i szer. 6 m. Rok budowy 2018.

Wartość zadania to 450.000,00 zł

Budowa ul. Liliowej, ul. Kwiatowej oraz 
ul. Wczasowej w Sianożętach – etap I
W I etapie został wybudowany odcinek drogi z kostki bru-
kowej o długości 205 m i szerokości 5m. W ramach zadania 
wybudowano kanalizację deszczową oraz zamontowano 
próg zwalniający. Rok budowy 2018.

Koszt zadania to 371.400,00 zł
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gminne inwestyCje 
102 metry długości i 64 metry szerokości, nawierzchnia z trawy syntetycznej, oświetlenie, 
trybuny, drogi dojazdowe i chodniki – to najważniejsze parametry ustrońskiego euroboiska. 

W chwili obecnej to najnowocześniejszy i najładniejszy obiekt sportowy, spełniający wymogi licencyjne 
Polskiego Związku Piłki Nożnej do organizacji meczów ligowych i spotkań międzynarodowych, w różnych 
kategoriach wiekowych. Wykonawcą inwestycji była firma GARDeNIA SPORT Sp. z o.o. z Warszawy. 
Koszt jego budowy to prawie 3 mln zł, przy czym około 750 tys. dołożyło Ministerstwo Sportu i Turystyki 
w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej. 



eUroboisko realizaCja 2016 
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wykorzystanie fUndUszy pomoCowyCh 
projekty „miękkie”

„Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej 
lub kulturalnej oraz zachowanie dziedzic-
twa lokalnego”. 
W ramach otrzymanego wsparcia Gmina Ustronie Morskie 
wykonała nowe tablice (2 szt.) z planami miejscowości Gminy 
Ustronie Morskie, zakupiła stojak na rowery przy Centrum 
Informacji Turystycznej i Promocji (ul. Osiedlowa 2B), oraz 
wydała mapkę z atrakcjami Gminy Ustronie Morskie i okolic. 
W celu promocji operacji w lokalnych mediach zamieszczo-
no 6 ogłoszeń sponsorowanych z informacją o wsparciu pro-
jektu z LGD „Siła w Grupie”, programu PROW 2014–2020.

Koszt całkowity: 7.500,00 zł, 
dofinansowanie z PROW: 7.500,00 zł

Wykształcenie u mieszkańców i turystów 
Gminy Ustronie Morskie poczucia odpo-
wiedzialności za stan środowiska oraz 
nawyków kultury ekologicznej. 

Głównym celem zadania jest podniesienie świadomości 
ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych naszego 
społeczeństwa poprzez zakup sensora powietrza. Urządze-
nie pokazywać będzie w czasie rzeczywistym aktualną jakość 
powietrza, stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2,5, PM 10, 
temperaturę powietrza wyrażoną w stopniach Celsjusza, 
wilgotność, ciśnienie. Dodatkowym elementem edukacyjnym 
będzie przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły 
podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Ustroniu Mor-
skim oraz przedszkolaków. W ramach projektu powstaną 
także ulotki edukacyjne oraz  happening towarzyszący akcji
 „Sprzątania Świata” .

Koszt całkowity: 7.894,00 zł
dofinansowanie z WFOŚIGW: 5.600,00 zł
(w trakcie realizacji)

W MIJAJąCyM ROKU Są  TO TAKIe PROJeKTy JAK:

Projekty miękkie to projekty nieinwestycyjne, zazwyczaj niewielkie, obejmujące takie 
przedsięwzięcia jak szkolenia, współpracę partnerską, imprezy kulturalne i edukacyjne, 
czy oznakowanie atrakcji turystycznych. 
Przez cztery lata kadencji udało nam się pozyskać środki zewnętrzne w ramach programów 
INTeRReG, PROW, WFOŚiGW, PO, „Rybactwo i Morze” oraz programów rządowych. 

Całkowity koszt tych zadań to kwota: 447.906,09 zł
z czego dofinansowanie: 347.712,01 zł 



„Festiwal Ryby” wpisał się już na stałe w kalendarz imprez 
letnich Ustronia Morskiego. Jego kolejną odsłonę mogliśmy 
zobaczyć 06 lipca w ustrońskim amfiteatrze. Gwiazdą kuli-
narną tegorocznej edycji  był kucharz – Robert Bochenko. 
Ten znawca dobrego smaku, tajników zdrowej i szlachetnej 
kuchni przyrządził i raczył wszystkich potrawami z bał-
tyckich ryb, warzyw, mięsa i grzybów. Festiwal Ryby był 
nie tylko doskonałą okazją do degustacji potraw przyrzą-
dzonych na oczach publiczności. Był też praktyczną lekcją 
zasad gotowania, doboru produktów, przypraw, a nawet 
psychologii kuchni. Mistrz chętnie dzielił się swoją wiedzą 
na temat specjałów z całego świata, a jego „zupa rybna po 
tajsku” ściągnęła do amfiteatru wielu smakoszy. W tym dniu, 
na scenie pojawili się również karykaturzyści i satyrycy, 
którzy przyjechali do Ustronia Morskiego na 15 jubileuszo-
we spotkania z satyrą i karykaturą „MORKA”. Wśród prac 
poplenerowych nie zabrakło oczywiście tych z motywem 
rybnym. Następnie wystąpił Kabaret Marka Mality i Iwony 
Niedzielskiej, z programem nawiązującym do tematyki 

festiwalu. Między kolejnymi pokazami kulinarnymi odbył 
się koncert Ewy Kryzy, a na koniec w charakterze gwiazdy 
wystąpił Tomasz Karolak i zespół „Pączki w tłuszczu”. Na 
nudę nie mogli narzekać też najmłodsi uczestnicy imprezy. 
Specjalnie dla nich z biesiadą rybną i animacjami wystąpił 
kołobrzeski pirat „Czarny Wania”. Tradycyjnie podczas festi-
walu swoje stoisko promocyjne miało  Centrum Informacji 
Turystycznej i Promocji w Ustroniu Morskim oraz Stowa-
rzyszenie Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej „Morze 
i Parsęta”. Impreza dofinansowana została ze środków Unii 
Europejskiej, w zakresie działania „Realizacja lokalnych stra-
tegii rozwoju kierowanych przez społeczność”,  Priorytet 4 
„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, obję-
tego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, w ra-
mach operacji: „Promocja obszaru LSR poprzez organizację 
imprezy pn. Festiwal ryby w Ustroniu Morskim”.

Koszt całkowity: 37.000,00 zł
dofinansowanie z Programu Operacyjnego 
RyBACTWO I MORZe: 25.000,00 zł

Festiwal 
Ryby 
w Ustroniu Morskim

Poprawa zagospodarowania 
przestrzeni publicznej miejscowości 
Sianożęty poprzez montaż 
małej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej.
Projekt ma na celu doposażenie sołectwa Sianożęty, 
w stojaki na rowery, ławeczki oraz kosze na śmieci. 
Inwestycja ta to z jednej strony zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej, a z drugiej poprawa bezpie-
czeństwa mieszkańców wsi . Realizacja niniejszej in-
westycji jest idealnym dopełnieniem planowanego 
do realizacji w 2018 r. przedsięwzięcia, w ramach 
funduszu sołeckiego dedykowanego mieszkańcom 
miejscowości Sianożęty, a dotyczącego wykonania 
boiska rekreacyjno-sportowego przy ul. Kwiatowej 
w Sianożętach. 

Koszt całkowity: 10.000,00 zł, dofinanso-
wanie z Urzędu Marszałkowskiego woj. 
Zachodniopomorskiego: 
10.000,00 zł (w trakcie realizacji)
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wzmoCnienie kooperaCji i partnerstwa w eUroregionie pomerania/freUndsChaft ohne 
grenzen – kooperationen starken Und partnersChaft in der eUroregion pomerania.

Projekt dotyczył organizacji Jubileuszu 20 – lecia współpracy z niemieckim partnerem  – Stowarzyszeniem Parku 
Regionalnego „Barnimer Feldmark”.  W ramach projektu odbyły się  polsko – niemieckie spotkania w Ustroniu Mor-
skim, zorganizowano występ zespołu country z Werneuchen, który uatrakcyjnił gminne święto plonów. Ponadto 
wykonano nową tablicę partnerstwa, zasadzono symboliczne „dęby przyjaźni”, oraz wykonano okolicznościowe 
grawertony dla osób zaangażowanych w polsko – niemiecką współpracę. 

Koszt całkowity: 20.000,00 zł, dofinansowanie z programu INTeRReG VA: 18.000,00 zł

przyjaźń 
bez

graniC

Wspólnie o przeszłości i przyszłości – spotkania miast i gmin partnerskich.
Niegdyś mówiło się: „myśl globalnie, działaj lokalnie”. Słowo „lokalnie” przez ostatnie lata zmieniło cał-
kowicie swoje znaczenie. Zasięg Unii Europejskiej i jej środków finansowych, projektów, internet, rozwój infra-
struktury, a przede wszystkim nasz intensywny rozwój sprawiły, że wszyscy jesteśmy globalni. Dlatego 
współpraca międzynarodowa stała się codziennym elementem naszej pracy i działań. Zyskaliśmy nowych 
partnerów. Do ich grona dołączyło w 2017 roku miasto Stronie Śląskie. Dbamy jednak o niewątpliwą tra-
dycję, jaką od 20 lat jest przyjaźń i współpraca z niemieckim miastem Werneuchen i Stowarzyszeniem 
Parku Regionalnego „Barnimer Feldmark”. Poszerzanie granic naszych działań i naszego myślenia jest 
szansą, a wręcz gwarantem naszego własnego rozwoju, wzrostu naszej rangi, daje możliwość wymiany 
doświadczeń, uczy współpracy, partnerstwa, buduje więzi i przyjaźń – uważa wójt Jerzy Kołakowski.



analiza finansowa gminy Ustronie morskie

Gminne inwestycje, pozyskiwanie funduszy z Unii europejskiej, redukcja zobowiązań, zminimalizowanie zadłużenia. 
W ciągu czterech lat udało nam się wypracować postępy w każdej tej dziedzinie. 

DOCHODy ROK 2018  
37 570.380,10 zł  (plan) z podziałem na:
-  Podatki i opłaty lokalne  – 17 990.486,60 zł
-  Pozostałe dochody własne – 5 773. 586,31 zł
-  Środki pochodzące ze źródeł krajowych i budżetu UE –
    4 129.253,15 zł
-  Subwencja ogólna z budżetu państwa – 2 819.027,00 zł
-  PIT i CIT – 2 973.544,00 zł
-  Dotacje celowe z budżetu państwa – 3 884.483,04 zł

wykresy z lat 2014 i 2018 

DOCHODy ROK 2014           
21 931.564,73 zł
(Wykonanie na 31.12.2014 r.) z podziałem na:
-  Podatki i opłaty lokalne  – 10 256.015,41 zł
-  Pozostałe dochody własne – 4 856.669,72 zł
-  Środki pochodzące ze źródeł krajowych i budżetu UE –
   395.169,98 zł
-  Subwencja ogólna z budżetu państwa – 2 672.827,00 zł
-  PIT i CIT – 2 206.925,36 zł
-  Dotacje celowe z budżetu państwa – 1 543.957,26 zł

20%

49%

2014 2018

10 256.015,41 zł

4 856.669,72 zł

2 672.827,00 zł

2 206.925,36 zł

1 543.957,26 zł
395.169,98 zł 2014 

2 819.027,00 zł
2 973.544,00 zł

3 884.483,04 zł
4 129.253,15 zł

5 773.586,31 zł

17 990.486,60 zł

2018 

WYDATKI INWESTYCYJNE NA TLE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE

DOCHODy BUDŻeTU KWOTA WyDANA NA INWeSTyCJe % WyDAKÓW NA INWeSTyCJe 
W PORÓWNIANIU DO DOCHODÓW

2014 

2018 
21 931.564,73 zł 1 958.793,29 zł 8,93 % 

37 570.380,10 zł 12 332.684,67 zł 32,82 %

ROK 

WyDATKI INWeSTyCyJNe W MIJAJąCyCH LATACH

- nakłady inwestycyjne w latach 2014–2018  
   31 637. 034,92 zł 
- w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 
   i środków krajowych   8 070.720,14 zł

OPłATA MIeJSCOWA
(stan na 31 sierpnia)
2014 r. – 638.867,12 zł
2018 r. – 804.123,60 zł

WSKAźNIK 
ZADłUŻeNIA:
2014 r. – 49%
2018 r. – 20%

2014 2018
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gminny ośrodek sportU i rekreaCji 

Ten wielofunkcyjny ciągnik wyposażony jest w kosiarkę bijakową na pantografie o dużej szerokości koszenia. Dodatkowo 
zakupiono pług odśnieżny i rozsiewacz do piasku i soli. W skład nowych zakupów weszła też kosiarka bijakowa do dużego 
ciągnika ZETOR i przyczepka do przewozu materiałów i sprzętu. 

Całkowity koszt urządzeń i sprzętu to kwota 175 tys. zł

dba o nasze otoCzenie, rozwija, UCzy i zapewnia relaks

Nowy Mikrociągnik typu VEGA Comfort 47 KM z silnikiem Lombardini.

Dostawcą ciągnika była firma AGROXL Maszyny Rolnicze Marcin 
Drężek z siedzibą w Biskupcu, wyłoniona w drodze przetargu nie-
ograniczonego. 
Koszt zamówienia to kwota 154 tys. zł netto
Na co dzień, ta nowoczesna i umiejętnie zarządzana jednostka, 
realizuje szereg zadań z zakresu dbałości o nasze gminne otocze-
nie. Nieustannie doposażana zajmuje się utrzymaniem czystości, 
porządku i estetyki terenów gminnych.
Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań oraz oszczędne gospoda-
rowanie środkami publicznymi pozwoliło na zakup, w czasie mijającej 
kadencji  nowoczesnego sprzętu i dalszy rozwój jednostki. 

Nowy ciągnik rolniczy marki  „ZETOR PROXIMA” model: GP 100.

www.gosir-Ustronie-morskie.pl



gminny ośrodek sportU i rekreaCji 
dba o nasze otoCzenie, rozwija, UCzy i zapewnia relaks

Głównym zadaniem GOSiR-u jest jednak organizacja życia 
sportowego i rekreacyjnego mieszkańców. Tu podstawową 
rolę odgrywa Centrum Sportowo-Rekreacyjne HeLIOS. 

W skład kompleksu wchodzą: basen rekreacyjny otwarty 
o wymiarach 24 m x 25 m, ponad 600 m2 akwenu pływa-
ckiego, 13 m zjeżdżalnia oraz 36 m rynna wodna, korty teni-
sowe z nawierzchnią sztuczną, kryta pływalnia o wymiarach 
25 m x 12,5 m z 45 m zjeżdzalanią, basen szkoleniowo-rekrea-
cyjny z kaskadami i gejzerami wodnymi, wanny whirlpool 
do hydromasażu – 3 szt., dwie sauny: sucha i parowa, dwu-
torowa kręgielnia i boisko do siatkówki plażowej. 

W 2016 r. GOSiR wzbogacił się o kolejny duży obiekt sporto-
wy nowoczesne eUROBOISKO, które stało się  wizytówką 
sportową gminy.
Same obiekty to jednak nie wszystko. Potrzeba wiele pracy 
i zaangażowania, aby tętniły życiem. Można śmiało powie-
dzieć, że się to udało, a aktywność mieszkańcy gminy mają 
już we krwi. Ogromną popularnością cieszą się cykliczne 
imprezy, takie jak: Daj Buziaka za wejściaka, Mini Tenis Ziemny, 
Dzień Dziecka, Sprawność ratownicza, Sprawność pływacka 
czy Turniej Piłki Siatkowej Plażowej. Z oferty Centrum Spor-
towo-Rekreacyjnego HeLIOS korzystają kluby, fundacje, 
ośrodki wczasowe, i inne instytucje nie tylko z Gminy Ustronie 
Morskie, ale i z całego kraju. To miejsce spotkań mieszkańców 
gminy, jak również miejsce ogólnodostępnych imprez rekrea-
cyjnych, festynów sportowych i przedsięwzięć kulturalnych. 
Wprowadzając nowatorskie zmiany, Centrum Sportowo-Rekrea-
cyjne HeLIOS umożliwiło w okresie wakacji letnich każdemu 
pasjonatowi kina do spędzenia pełnego emocji wieczoru 
w ramach projektu Kino na Leżakach. Pomysł przyjął się bardzo 
dobrze, a tłumy ciekawych widzów mają w czasie wakacji 
okazję obejrzeć wiele propozycji filmowych.

Szerzenie aktywności fizycznej jest priorytetem dla Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim, o czym prze-
konali się seniorzy z naszej Gminy, biorący udział w cyklicznym 
programie aktywności fizycznej dla  osób po 60 roku życia.
Od najmłodszego do najstarszego mieszkańca, od lubiących 
ustronne plaże po zwolenników aktywnego spędzania cza-
su wolnego, każdy z nas codziennie, przez cały rok spotyka 
się z pracą i ofertą GOSiR-u.

aktywny 
Czas 
w heliosie
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Zadania z zakresu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa 
publicznego realizowane są poprzez ścisłą współpracę z po-
wiatowymi służbami policji, straży pożarnej, straży granicz-
nej oraz ratownikami WOPR. Poprzez zagwarantowanie
w budżecie gminy Ustronie Morskie środków finansowych 
na dodatkowe służby wsparcia w czasie sezonu letniego, za-
kup specjalistycznego sprzętu ratowniczego i medycznego 
wzrasta bezpieczeństwo naszych mieszkańców i turystów.  
W Gminie Ustronie Morskie działają trzy jednostki OSP, służący 
w nich druhowie – ochotnicy nie tylko jako pierwsi pojawiają 
się na miejscu wypadku czy pożarze, ale też uczestniczą 
w najważniejszych uroczystościach gminnych. Z myślą o nich, 
gmina już wkrótce zakupi fabrycznie nowy, ciężki samochód 
ratowniczo-gaśniczy o pojemności zbiornika minimum 5 tys. 
litrów wody. 

Wartość zadania: 897.900,00 zł, z czego:
350.000,00 zł pochodzić będzie z WFOŚiGW 
w Szczecinie, 250.000,00 zł z Komendy 
Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
10.000,00 zł zasponsorują Lasy Państwowe,
287.900,00 zł przeznaczy na ten cel Gmina
Ustronie Morskie.
Zadanie zrealizowane zostanie przy udziale 
środków z NFOŚiGW „Ogólnopolskiego progra-
mu finansowania służb ratowniczych”. 

Dodatkowym wsparciem jednostek OSP w Gminie Ustronie 
Morskie będzie też z pewnością doposażenie ich w nowo-
czesne defibrylatory, zestawy ratownicze PSP R1, zestawy 
uniwersalnych podpór i lin do stabilizacji pojazdów, prze-
nośny zestaw oświetleniowy i inny sprzęt medyczny niezbęd-
ny do udzielania pomocy poszkodowanym. Na ten cel Gmina 
Ustronie Morskie otrzymała w 2018 r. dotację w wysokości 

46.719,09 zł z Funduszu Sprawiedliwości.

nie oszCzędzamy 
na bezpieCzeństwie 



Na terenie Gminy Ustronie Morskie funkcjonuje Szkoła Podstawowa z oddziałami 
gimnazjalnymi  oraz przedszkole gminne. Uczniowie i dzieci wsparte zaanga-
żowaną kadrą pedagogiczną, radą rodziców odnoszą sukcesy naukowe 
i sportowe na szczeblach powiatowych, wojewódzkich a nawet ogólnopolskich. 

W świecie edukacji cyfrowej
Jeszcze nie tak dawno w każdej klasie centralne miejsce zaj-
mowała tablica do pisania kredą, teraz pojawiły się bardziej 
uniwersalne i bogate w nowe możliwości narzędzia, jakim 
są tablice interaktywne. W naszej szkole co trzecia sala lek-
cyjna wyposażona jest w tablicę multimedialną. Pierwsza 
tablica pojawiła się w związku z realizacją projektu „Pod-
noszenie kompetencji uczniowskich w zakresie nauk mate-
matyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem 
innowacyjnych metod – EDUSCIENCE”. Celem projektu było 
uatrakcyjnienie zajęć, a co za tym idzie, zainteresowanie 
przedmiotami ścisłymi i pokazanie, jak ciekawa może być 
nauka. Uczniowie mogli np. śledzić bezpośrednią transmi-
sję ze stacji badawczej na Spitzbergenie, a nawet zadawać 
pytania pracującym tam naukowcom. Decyzją rady rodzi-
ców ze środków pozyskanych z przedstawienia świątecz-
nego, kiermaszu bożonarodzeniowego i wielkanocnego 
zakupiono mobilną tablicę multimedialną. Kolejna tablica 
związana była z projektem pt.: „Ochrona różnorodności 
biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty 
poprzez edukację dzieci i młodzieży”, a najnowsze pojawiły 
się dzięki rządowemu projektowi „Aktywna tablica”. Dzięki  
tablicom szkoła może realizować zadanie, jakim jest kształ-
cenie takich umiejętności wśród dzieci i młodzieży, aby 
przygotować ich do życia w społeczeństwie informacyj-
nym. Program pozwala rozwijać szkolną infrastrukturę oraz 
kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, a lekcje wielu przedmio-
tów stają się ciekawsze.

Pożegnanie gimnazjum
W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik uczniów ukończy 
gimnazjum. Choć ten typ szkoły zniknie z polskiej edukacji, 
my pożegnamy go z żalem. Nasi uczniowie od lat pokazują, 
że nawet w wiejskiej szkole można osiągać dobre wyniki 
i kontynuować naukę w prestiżowych liceach i technikach, 
a potem na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą. 
Przyzwyczailiśmy się, że średni wynik egzaminu gimna-
zjalnego naszej szkoły jest wyższy od wyniku powiatu, 
województwa i kraju. Najlepsi uczniowie osiągali 100 % 
punktów z egzaminacyjnych arkuszy z języka angielskiego, 
matematyki czy historii. Gimnazjaliści odnosili też sukcesy 
w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Za-
chodniopomorskiego Kuratora Oświaty. 
W ubiegłym roku laureatką konkursu z historii została Anna 
Radka, a rok wcześniej Mateusz Basarab uzyskał tytuł fina-
listy w dwóch konkursach kuratoryjnych z biologii i geo-
grafii. Ania i Mateusz za bardzo wysokie wyniki egzaminu 
i sukcesy w konkursach zostali na koniec roku wyróżnieni 
nagrodami i tytułami Prymusa i Absolwenta Roku. Liczymy, 
że wśród uczniów szkoły podstawowej znajdą się równie 
zdolni i ambitni uczniowie. Są na to duże szanse, ponieważ 
Krystian Radatz z klasy V został finalistą konkursu języka 
niemieckiego, a liczna grupa uczniów odnosiła sukcesy 

w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. 

W roku szkolnym 2015/2016 jako Zespół Szkół obchodzili-
śmy 70-lecie szkoły w Ustroniu Morskim. Została utworzona 
galeria absolwentów, wydana kolejna część biuletynu infor-
macyjnego o działalności szkoły, licznie przybyli zaproszeni 
goście przekazali dostojnej Jubilatce pomoce dydaktyczne. 
Jubileuszowy tort prezentował się i smakował znakomicie.

w y j ą t k o w a 
szkoła i przedszkole
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ekologiczna szkoła
Od wielu już lat jednym z priorytetów w pracy szkoły są różnorodne działania ekologiczne, obejmujące zarówno edukację 
ekologiczną (lekcje przyrody, biologii, geografii, lekcje wychowawcze, wycieczki edukacyjne, uczestnictwo w konkursach 
ekologicznych) jak i praktyczne włączenie się w ochronę środowiska poprzez udział w akcjach Sprzątanie świata czy Dzień 
Ziemi. Dzięki udziałowi w projekcie pt. „Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty 
poprzez edukację dzieci i młodzieży” w szkole powstała Pracownia Bioróżnorodności, wyposażona w sprzęt multimedialny, 
tablice informacyjne, mapy obszarów chronionych, zestawy interaktywne, okazy gatunków owadów w gablocie, zestawy 
ptaków oraz gry edukacyjne z zakresu bioróżnorodności. Uczniowie uczestniczyli w 2 – dniowych warsztatach ekologicznych 
dla klas IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjum i warsztatach 1-dniowych dla dzieci edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia 
tematyczne, laboratoryjne i plenerowe odbywały się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu, na obszarze Natura 2000. 

Morskie sukcesy naszych uczniów
Od wielu już lat uczniowie naszej szkoły znajdują się w ścisłej 
czołówce nagrodzonych w konkursie „Morze a moja mała 
ojczyzna”, organizowanym przez Związek Miast i Gmin Morskich. 
Celem konkursu jest przygotowanie młodzieży do odpowie-
dzialnego i świadomego propagowania swojej małej ojczyzny, 
budowanie opartych na świadomości wspólnego dziedzic-
twa morskiego więzi lokalnych, ochronie tego dziedzictwa 
i pielęgnowaniu pozytywnego myślenia o symbiozie działań 
człowieka z ochroną środowiska. Uczniowie z Ustronia Mor-
skiego potrafią przedstawić związki z morzem za pomocą 
opowiadań, felietonów, fotografii i prac plastycznych. 

w y j ąt ko wa  s z ko ł a

W ostatnich latach nagrody odebrali: Anna Radka, Patrycja 
Zasada, Paulina Czmut, Alicja Haratyk, Daria Wiśniewska, 
Zuzanna Supińska, Wioleta Bartczak i Cezary Bolechowski.

Od pięciu lat na podium – BRD
Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to 
konkurs wieloetapowy, który toczy się od etapu szkolnego, 
przez gminny, powiatowy i wojewódzki, aż po Mistrzostwa 
Polski. To konkurs z ponad 40-letnią tradycją, w którym co-
rocznie bierze udział pół miliona dzieci. Turniej skierowany 
jest do szkół podstawowych i gimnazjalnych z całej Polski. 
Składa się z pięciu dyscyplin: testu z zakresu przepisów 
ruchu drogowego, testu skrzyżowania, rowerowego toru 
przeszkód, udzielania pierwszej pomocy oraz Miasteczka 
Ruchu Drogowego. Tegoroczny finał odbywał się w Przele-
wicach, a województwo zachodniopomorskie reprezento-
wali uczniowie naszej szkoły podstawowej. 
I miejsce drużyny w składzie: Wiktoria Rudzka, Nikola Liszka, 
Kuba Węclewski i Damian Kubiak oraz I miejsce indywi-
dualnie Wiktorii, a IV Kuby w wojewódzkich eliminacjach 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Dro-
gowym dla szkół podstawowych, a wcześniej zwycięstwo 



w eliminacjach powiatowych, to osiągnięcia naszych ucz-
niów, którzy w tym składzie trzeci rok z rzędu wygrali etap 
powiatowy. Indywidualnie w powiecie Wiktoria zajęła I, 
a Kuba II miejsce. Na II miejscu w powiecie znalazła się dru-
żyna gimnazjalistów: Patryk Górnowski, Wiktor Makowski 
i Antoni Szklarski, Patryk był najlepszy w klasyfikacji indy-
widualnej. Nagrodami dla najlepszych uczestników turnie-
ju były tradycyjnie rowery. Rowery i puchary nasi uczniowie 
przywożą systematycznie od lat, ustrońskie drużyny nie dają się 
pokonać ani w testach teoretycznych, ani w części praktycz-
nej już od pięciu lat, a ich sukcesy dostarczają wielu pozy-
tywnych emocji społeczności szkolnej.

Biegamy i pływamy na medal
Uczniowie naszej szkoły systematycznie uczestniczą w roz-
grywkach sportowych rangi szkolnej, powiatowej i woje-
wódzkiej w ramach Igrzysk Dzieci oraz Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej, a także w licznych zawodach towarzyskich, które 
na stałe wpisały się do szkolnego kalendarza sportowego. 
Corocznie w Kołobrzeskiej Olimpiadzie Młodzieży – konkur-
sie badającym poziom aktywności i osiągnięć sportowych 
zajmujemy miejsce na podium wśród szkół powiatu koło-
brzeskiego. Sukcesy odnosimy w różnych dyscyplinach, ale 
w ostatnich latach największe sukcesy „zanotowaliśmy” 

w pływaniu. Nasze zespoły pływaków są najlepszymi w po-
wiecie i liczą się na arenie wojewódzkiej. Wielokrotnie 
zwyciężaliśmy w klasyfikacji drużynowej w Amatorskich 
Międzyszkolnych Zawodach „Umiem Pływać!”. Jesteśmy orga-
nizatorami różnych zawodów o zasięgu szkolnym, między-
szkolnym i powiatowym, m.in.: Jesiennych Biegów Prze-
łajowych, Mikołajkowych Zawodów Pływackich „Helios”, 
Mikołajkowych Turniejów Mini Piłki Siatkowej, Mistrzostw 
Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych, Wiosen-
nych Zawodów Pływackich, Biegów Przełajowych z okazji 
Święta Konstytucji 3 Maja, licznych imprez sportowych 
w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. Próbujemy zaszcze-
pić w naszych uczniach ducha sportu od najmłodszych lat. 

Patriotyczne śpiewanie
Z inicjatywy uczniów i nauczycieli od pięciu lat 11 listopada 
w kościele parafialnym w Ustroniu Morskim odbywają się 
Patriotyczne Lekcje Śpiewania. Po uroczystej Mszy św. spra-
wowanej w intencji Ojczyzny, z udziałem pocztów sztanda-
rowych szkoły podstawowej, gimnazjum, strażaków i żoł-
nierzy, wspólnie śpiewamy najpiękniejsze pieśni i piosenki 
patriotyczne. Uczestnicy tego wydarzenia otrzymują przy-
gotowane przez szkołę biało-czerwone kotyliony i śpiewniki 
z tekstami wykonywanych utworów. Śpiewającym towa-

rzyszy orkiestra strażacka Morka. Cieszy nas, że możemy ra-
dośnie, a także z nutą refleksji – „śpiewająco” świętować 
pamięć wszystkich tych, dzięki którym 11 listopada 1918 r. 
po 123  latach, Polska odzyskała niepodległość.

Artystyczne konkursy pod patronatem 
Kuratora Oświaty
Nasza szkoła podejmuje różnego rodzaju działania, które 
umożliwiają rozwój kreatywnej twórczości dzieci i młodzieży 
w każdym wieku i na każdym poziomie twórczego widzenia. 
W roku szkolnym 2017/2018 konkurs plastyczny „Mój Dom – 
Moja Ojczyzna – Moja Europa”, obchodził jubileusz 25 -lecia, 
odbyła się też jubileuszowa, XV edycja konkursu literackie-
go „Moja mała Ojczyzna, jestem jej częścią”. Oba konkursy 
od kilku lat objęte są patronatem Zachodniopomorskiego 
Kuratora Oświaty w Szczecinie. Konkursy mają zasięg woje-
wódzki, autorami prac są nie tylko uczniowie naszej szkoły, 
ale także uczniowie szkół powiatu kołobrzeskiego, napły-
wają prace z Koszalina, Szczecina i wielu innych miejscowo-
ści. Co roku poziom konkursu wzrasta, a jurorzy mają coraz 
trudniejsze zadanie z wyborem laureatów.

www.szkola.Ustronie-morskie.pl
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Nasze rozśpiewane przedszkolaki zdobywały sukcesy na 
festiwalach piosenki przedszkolnej organizowanych w Ko-
łobrzegu, i tak: w 2017 r. – I miejsce: Małyszewicz Kamil, 
II miejsce: Kotlińska Julia, II miejsce: Krauze Gabrysia.
W 2018 r. – Grand Prix Festiwalu Piosenki Przedszkolnej zdo-
była – Wachowicz Lena, I miejsce: Tarka Krystian, II miejsce: 
Hanna Cisak.
Każdego roku liczne sukcesy w konkursach plastycznych: 
Mój dom moja ojczyzna, moja Europa, Drzewo, Spacer po lesie 
i wiele innych o zakresie lokalnym i krajowym, nie można 
pominąć konkursów organizowanych w przedszkolu. 
W roku szkolnym 2017/2018: konkurs matematyczny w gru-
pach 6-latków (zorganizowany przez W. Kotlińską i J. Szoć); 
konkurs recytatorski (zorganizowany przez A. Gajewicz).
Tradycja stały się Jasełka dla rodziców, przedstawienie dla 
podopiecznych GOPS-u, udział w WOŚP, pikniki rodzinne, 
Dzień babci – dziadka, Dzień mamy i taty, Pasowanie na 
przedszkolaka, Andrzejki, Warsztaty rodzinne – wiele po-
mocy w organizacji cyklicznych imprez wykazują rodzice.
Nauczycielki wraz z dziećmi angażowały się w akcje: Góra 
grosza, Szlachetna paczka, Pomoc schronisku – zbiórka karmy 
i wiele innych.

w y j ąt ko w e  przedszkole      www.przedszkole.ustronie-morskie.pl

wielkim sukcesem. W dniu 18 marca 2017 r. na muzycznej 
scenie Koszalina w Teatrze Variete Muza wystąpiły super 
zdolne dzieciaki, które perfekcyjnie wcieliły się w role wiel-
kich gwiazd muzyki. Nasze przedszkole reprezentowały 
dzieci z grupy Tygryski – wcieliły się w zespół ABBA (naśla-
dując zespół w j. angielskim). Do w/w występów wokalno 
scenicznych dzieci przygotowała wychowawczyni grupy pani 
Alina Gajewicz.

Kadra pedagogiczna odbyła szkolenie przeprowadzone przez 
Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Dalton, Panią Katarzynę 
Dryjas, spotkanie – wymiana doświadczeń z nauczycielami 
placówek daltońskich w kraju i za granicą. Międzynarodowe 
konferencje z edukatorami pedagogiki daltońskiej z Holandii 
przyczyniło się że od IX 2016 r. przedszkole przystąpiło do 
certyfikacji i pracy wg koncepcji pedagogiki daltońskiej 
– „Nie rób za dziecko nic co ono potrafi zrobić samo”.
Rozwój przedszkola według planu daltońskiego zaowocowało
wprowadzeniem nowych pomysłów w pracy z dziećmi: dal-
tońskie niespodzianki, zajęcia, zabawy badawcze, ekspery-
menty, integrowanie dzieci między grupami, zabawa i opieka 
starszych z młodszymi i wiele innych.

Przedszkole gminne w Ustroniu Morskim 
RADOSNE UŚMIECHNIĘTE PRZEDSZKOLAKI – takie logo zyskało 
przedszkole w ostatnich latach, a minęły one bardzo ciekawie, 
pracowicie i różnorodnie:

W roku 2015/2016 zrealizowany został program Przedszkole 
talentów, przystąpiliśmy do ogólnopolskiego konkursu zor-
ganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego, dzieci 
rozwijały uzdolnienia w różnych zajęciach zorganizowanych 
przez kreatywne nauczycielki. Obecnie realizowany jest pro-
gram ogólnopolski Mały patriota mali przedszkolacy zapoznają 
się i nabywają świadomości narodowej, recytują, poznają 
literaturę patriotyczną, przygotowują się do festiwalu piosenki 
patriotycznej.

„Hej przedszkolaki tańczymy krakowiaka…” – kołobrze-
skie przedszkole nr 10 zaprosiło nas do udziału w przeglądzie 
tańca (IV 2016) PODRÓŻ PO EUROPIE – po raz pierwszy nasze 
przedszkolaki (licznie całą grupą dzieci 5,6 letnich rocznik 
2009/2010) prezentowały się poza gminą, na dużej scenie 
Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu, w strojach 
w pełni samodzielnie przygotowanych – występ okazał się 



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim w codziennej swojej pracy zajmuje się wspieraniem 
osób w ich dążeniach do zaspokojenia  niezbędnych potrzeb i życia w godnych warunkach. Poza pracą socjalną
 i świadczeniami z pomocy społecznej  GOPS wykonuje szereg zadań z zakresu administracji państwowej. 
Od 1 kwietnia 2016 r. zajmuje się wypłatą świadczenia wychowawczego 500+, a od tego roku również świadczenia  
„Dobry Start” 300+. Do ważnych zadań ośrodka należy wspieranie rodziny, fundusz alimentacyjny, świadczenia 
rodzinne, stypendia szkolne, a także zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Co roku organizujemy wigilię dla osób starszych, samotnych. W spotkaniu zawsze uczestniczą najmłodsi miesz-
kańcy Ustronia Morskiego – przedszkolaki, które prezentują Jasełka, bawiąc i wzruszając uczestników. Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z GOSiR w Ustroniu Morskim pomaga w dystrybucji drewna, a od 
2015 roku do chwili obecnej dzięki współpracy z Bankiem Żywności w Nowych Bielicach rozdano mieszkańcom 
201.426 tys. kilogramów jabłek!

gminny ośrodek pomoCy społeCznej jest po to by pomagać!

Aby jak najskuteczniej wykonywać powierzone gminie zadania oraz tworzyć optymalne warunki do jej ciągłego 
rozwoju, w latach 2014–2018 opracowaliśmy najważniejsze dla gminy dokumenty. 
W roku 2017 r. przyjęliśmy nową Strategię Rozwoju Gminy Ustronie Morskie na lata 2016 do 2020+. 

W omawianym okresie wykonaliśmy:
•  Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ustronie Morskie do roku 2023;
•  Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ustronie Morskie;
•  Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ustronie Morskie;
•  Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji  Gminy Ustronie Morskie do roku 2023.

Uchwaliliśmy zmiany Studium uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustronie 
Morskie oraz  nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla Ustronia Morskiego, obejmujące 
obszar ponad 100 ha.

szkolenia 
dl a mieszkańCów 
w ramaCh projektU

ja w interneCie

strategiCzne zarządzanie gminą

Istotnym elementem szkoleń będzie przygotowanie mieszkań-
ców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie 
spraw urzędowych, składanie wniosków o 500+), nauczenie 
swobodnego poruszania się w portalach społecznościowych, 
czy wykorzystywania internetu we własnej działalności biz-
nesowej. Dodatkowo w ramach projektu zakupione zostaną 
cztery komputery, które po zakończeniu szkoleń przekazane 
zostaną do Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim.

Koszt całkowity: 30.800,00 zł, 
z czego dofinansowanie 100% 
z Ministerstwa Cyfryzacji – Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014–2020 (w trakcie realizacji)

www.gops.Ustronie-morskie.pl
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Prężny teatr
Dzięki instruktor ds. teatru Barbary Sroki i aktorom Teatru 
Go-Q w realizację spektakli angażują się mieszkańcy w różnym 
wieku od przedszkolaków do seniorów. Tego owoc można 
było obejrzeć podczas licznych występów zarówno w sali wido-
wiskowej GOK-u jak i przeglądach o charakterze lokalnym 
i ogólnopolskim.  

Integracja, realizacja pasji, nauka, zabawa to wszystko pod dachem 
Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim. Dzięki żywiołowemu 
zaangażowaniu mieszkańców statutowe zadania naszego Ośrodka cały 
czas są realizowane, a chętnych do współpracy jest coraz więcej. W ten 
sposób tworzą się nowe wydarzenia, imprezy, spotkania, warsztaty tak 
ważne wśród niedużych społeczności lokalnych. Ludzie i ich pasje są naj-
lepszym inspiratorem tworzenia życia kulturalnego w naszej gminie.

Muzyka
Wśród podstawowych zajęć muzycznych prowadzonych przez 
instruktora ds. muzyki Jana Sokolnickiego takich jak warsztaty 
wokalne, rytmika, nauka gry na instrumentach powstał mię-
dzypokoleniowy zespół „Złota Rybka”, który odnosi coraz 
większe sukcesy na scenach ogólnopolskich jak i zagranicznych.   

gminny ośrodek kUltUry

Duma i chluba gminy 
Już 15 lat pod „skrzydłami pegaza” funkcjonuje Strażacka 
Orkiestra Dęta MORKA. W jej szeregi wkraczają coraz młodsi 
wychowankowie. Dzięki wytrwałej i ciężkiej pracy całego 
składu orkiestry, repertuar jest coraz bogatszy i bardziej 
wszechstronny. Orkiestra godnie promuje naszą gminę na 
wielu imprezach lokalnych i regionalnych.

dom kUltUry 
tworzą lUdzie!



gminny ośrodek kUltUry

Plastyka na wysokim poziomie
Wychowankowie pracowni plastycznej działającej pod okiem instruktorek – Doroty Waligóry
i Sonii Ginelli-Wiśniewskiej odnoszą wiele sukcesów w konkursach ogólnopolskich i międzynarodo-
wych. Różnorodność proponowanych zajęć daje dzieciom dużo radości, a jednocześnie przygotowuje 
do profesjonalnego spotkania ze sztuką. 

Taniec nie tylko dla dzieci
W ramach nauki tańca działają dwie sekcje. Grupa breakdance dla dzieci i młodzieży 
prowadzona przez instruktora Marcina Grzybowskiego oraz liczna grupa doro-
słych uczęszczająca na zajęcia taneczne prowadzane przez instruktora Romana 
Filusa w Ustroniu Morskim i Rusowie. 

Owocna współpraca 
GOK uczestniczy w wymianie kulturalnej z innymi jednostkami kultury w Polsce 
poprzez realizację wspólnych pomysłów, projektów, wymiany zespołów. Jest 
organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez i wydarzeń kulturalnych na 
terenie gminy. Koncerty, festyny, festiwale, pikniki, plenery, koncerty charytatywne, 
wernisaże, spektakle, warsztaty, spotkania autorskie, gry plenerowe, animacje.  

W obiektywie
Dla miłośników fotografii działa koło 
fotograficzne prowadzone przez 
instruktora Andrzeja Stasiukiewicza. 

www.gok.Ustronie-morskie.pl
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bibliotek a
Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie wraz z filią 
w Rusowie zaspakaja potrzeby czytelnicze mieszkańców 
Ustronia Morskiego i okolic oraz turystów wypoczywają-
cych nad morzem. Pokazuje, zwłaszcza najmłodszym od-
biorcom, że jest szczególnym miejscem, w którym można 
miło i pożytecznie spędzić czas. Tworzy wizerunek biblioteki, 
jako miejsca atrakcyjnego, przyjaznego, nadążającego za 
oczekiwaniami użytkowników, z zachowaniem równowagi 
między tradycją i nowoczesnością. Poza udostępnianiem 
zbiorów, biblioteka realizuje zróżnicowane i ciekawe dzia-
łania kulturalno-oświatowe, podejmuje nowe inicjatywy 
oraz kontynuuje wcześniej zainicjowane działania, włączała 
się do ogólnopolskich akcji promujących czytelnictwo. 
Biblioteka dwukrotnie wzięła udział w akcji „Nasiona dla 
Afryki”. Kolejna zbiórka miała zasięg ogólnopolski, co za-
owocowało imponującym wynikiem, zebrano 576 torebek 
nasion. Akcja odbiła się szerokim echem w mediach, można 
było o nas przeczytać, posłuchać i zobaczyć w TVP Info, TVP3 
Szczecin, Radio Plus, Głosie Koszalińskim i Gazecie Kołobrzeskiej.

Corocznie biblioteka bierze udział w akcji „Cała Polska 
czyta Dzieciom”. Bibliotekę odwiedzają zaproszeni goście, 
którzy czytają dzieciom wybraną książkę, a następnie opo-
wiadają o swojej pracy. Dzieci w trakcie spotkań, nie tylko 
słuchają odpowiednio dobranych bajek, wierszy, czy opo-
wiadań, lecz także mają możliwość wykonania rysunków, 
ilustracji, wycinanek, pacynek. 
Na stałe, do kalendarza imprez bibliotecznych weszła ogól-
nopolska akcja „Narodowe Czytanie”. Ustrońska biblioteka 
od 2013 r. bierze udział w tej akcji, której celem jest popula-
ryzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodo-
wej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami 
polskiej literatury. 
Znacząco poprawiły się warunki lokalowe biblioteki. W 2017 
roku przeprowadzono gruntowny remont. Położono panele 
podłogowe we wszystkich pomieszczeniach, odmalowano 
ściany, wymieniono oświetlenie w wypożyczalni na typ LED. 
Zakupiono nowe wykładziny oraz wymieniono wszystkie 
regały na książki.

Ogólnopolska akcja „Narodowe Czytanie”

Spotkanie autorskie z Magdaleną Majcher

Akcja „Nasiona dla Afryki”



Ogólnopolska akcja „Cała Polska czyta dzieciom”

Spotkanie autorskie z Dorotą Schrammek Spotkanie autorskie z Różą Wigeland „Międzynarodowy Dzień Czekolady” w bibliotece 

www.biblioteka.ustronie-morskie.pl
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sołeCtwa znają potrzeby  

Duże znaczenie dla mieszkańców sołectw ma wyodrębnienie funduszu sołe-
ckiego. Podsumowując ten „budżet obywatelski” należy wspomnieć, że w latach 
2017–2018 sołectwa miały do swojej dyspozycji prawie pół miliona złotych. 
łącznie zrealizowano 55 inicjatyw społecznych. Dzięki tym środkom doposa-
żone zostały świetlice wiejskie, wykonano wiaty i nowe place zabaw, zaku-
piono namioty promocyjne, stroje i instrumenty muzyczne, zorganizowano 
imprezy i konkursy integrujące społeczność lokalną naszej gminy. 

fUndUsze sołeCkie 
wykorzystane prawie w 100% 



sołeCtwa znają potrzeby  projekty do realizaCji w 2018/19
NAZWA ZADANIA DOFINANSOWANIe KWOTA DOFINANSOWANIA WARTOŚć ZADANIA 

Przebudowa drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych obr. Ustronie 
Morskie oraz Gwizd o dł. 1,276 km

Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania 
określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych 
leśnych realizowana przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Zachodniopomorskiego

  376.221,15 zł  1 591.214,10 zł 

Budowa placu zabaw 
dla dzieci w Sianożętach Program Operacyjny Rybactwo i Morze 198.032,00 zł 337.125,85 zł 

Utworzenie miejsca rekreacji 
i wypoczynku przy ul. Górnej 
w Ustroniu Morskim 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze 85.000,00 zł 101.000,00  zł 

Modernizacja pomieszczeń 
świetlicy wiejskiej w Gwiździe

PROW 2014-2020 Poddziałanie 19.2 
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność

105.189,00 zł 158.971,15 zł 

Budowa PSZOKA 
w Ustroniu Morskim Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 1 197.201,18 zł 1 408.471,98 zł 

zakończenie
23.11.2018

zakończenie
15.11.2018

zakończenie
15.11.2018

zakończenie
31.12.2018

Rozpoczęcie 
listopad 2018
zakończenie
30.06.2019

TeRMINfUndUsze sołeCkie 
wykorzystane prawie w 100% 

Przebudowa ulicy Ku Słońcu 
w Ustroniu Morskim oraz drogi 
w miejscowości Kukinka

Dotacja ze środków krajowych 1 973.044,00 zł 3 686.067,12 zł 
zakończenie 
30.11.2018

Budowa żłobka 
w Ustroniu Morskim

Program rządowy MALUCH +
Program zapewnienia i zwiększania dostępu 

do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
1 658.687,98 zł 2 515.727,98 zł 

Rozpoczęcie 
listopad 2018
zakończenie
01.09.2019
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bUdowa 
Chaty rybaCkiej 
typU saskiego 
w UstroniU morskim

Przedmiotem inwestycji jest budowa repliki tradycyjnej chaty
rybackiej z terenów Ustronia Morskiego, opracowanej zgod-
nie z tradycją halowego budownictwa szkieletowego zwa-
nego „dolnoniemieckim” lub „saskim”, uzupełnioną współ-
czesną funkcją i technologią, umożliwiającą spełnienie przez 
obiekt rygorystycznych wymagań obowiązujących wa-
runków technicznych. Na terenie Polski nie zachował się 
niestety żaden obiekt tego typu, który mógłby stanowić 
wzorzec układu halowego w skali chaty rybackiej. Bazu-
jąc na historycznej ikonografii i publikacjach naukowych 
z dziedziny etnografii, historii budownictwa ludowego
itp., zaprojektowano obiekt jak najbardziej zbliżony gaba-
rytami, architekturą i układem konstrukcyjnym do uwie-
cznionej na pocztówkach z początku XX w. „Starej kur-
nej chaty z Ustronia” – (niem. Alte Rauchenhaus aus
Hankenhagen), którą już wtedy uznawano za jeden z naj-
starszych obiektów Ustronia Morskiego. 

plany na przyszłość

Chata będzie jednocześnie wielofunkcyjną salą wystawową Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu
Morskim. W jej wnętrzu planowane są ekspozycje muzealne dotyczące historii i tradycji rybołówstwa 
na tym terenie, jak również izba pamięci mieszkańców gminy. Główna sień z czarnym piecem będzie 
miejscem projekcji multimedialnych legend. Realizacja inwestycji pozwala na przeprowadzenie wielu 
rodzajów warsztatów np.: kulinarnych, historycznych czy plastycznych. Dzięki rozwiązaniom technicznym 
budynek będzie funkcjonował cały rok jednocześnie zwiększy powierzchnię użytkową istniejącego 
domu kultury. Chata stanie się jedyną tego rodzaju atrakcją turystyczną w naszym regionie, z której 
będą mogli korzystać mieszkańcy i turyści.

Koszt wydatków kwalifikowanych 649.184,31 zł, 
z czego dofinansowanie: 519.347,44 zł, 
pochodzić będzie z RPO WZP 2014-2020 Działania 04.09 
Rozwój zasobów endogenicznych.



bUdowa 
Chaty rybaCkiej 
typU saskiego 
w UstroniU morskim

Nowoczesny budynek żłobka pomieści 23 dzieci w wieku 
od 20 tygodnia do 3 roku życia. Powstaną tam  3 sale dydak-
tyczne,  szatnia dla dzieci i pracowników, wózkarnia, pokoje 
personelu i pokój pielęgniarki, pomieszczenia sanitarne, na
sprzęt porządkowy, kuchnia czysta i brudna, jadalnia. Kuch-
nia czysta będzie przystosowana do zewnętrznych dostaw 
posiłków oraz będzie posiadała stanowisko do przygoto-
wywania posiłków mlecznych. Żłobek będzie posiadał taras 
do wypoczynku dzieci na świeżym powietrzu. Całkowita 
powierzchnia użytkowa inwestycji to 172,50 m2. 
Żłobek powstanie w sąsiedztwie istniejącego przedszkola 
gminnego, jako odrębny energooszczędny budynek, co pozwoli 
w znacznym stopniu na ograniczenie kosztów jego eksploatacji.

bUdowa żłobka  
w UstroniU morskim

Koszt zadania: 1 260.000,00 zł, z czego 
dofinansowanie: 469.200,00 zł 
z resortowego programu instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do 3 lat MALUCH+
Dodatkowo koszty wyposażenia
Kwota: 1 255.727,98 zł, z czego 
dofinansowanie 1 189.487,98 zł 
z RPO WZP 2014–2020 działanie 6.6. 
Programu zapewnienia i zwiekszenia dostepu 
do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
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Projekt  opiera się na współpracy z naszym niemieckim partne-
rem Stowarzyszeniem Parku Regionalnego Barnimer Feldmark. 
Chodzi o wspólne inwestycje podnoszące naszą konkurencyj-
ność w Euroregionie Pomerania oraz mające na celu wzrost 
atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego i kultu-
ralnego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przebudowę 
ustrońskiego amfiteatru, zagospodarowanie parków kra-
jobrazowych w Niemczech, w miejscowościach: Bornicke, 
Dammsmuhle oraz budowę sceny plenerowej w Altlands-
berg. Wykorzystanie rozbudowanej infrastruktury wpłynie 
na zacieśnienie współpracy transgranicznej samorządów oraz 
pogłębienia kontaktów społeczności pogranicza, poprzez 
wspólne działania, w tym także organizację imprez kultu-
ralnych  i promocyjnych.

Koszt zadania I etap (Gmina Ustronie Morskie): 
2 000.000,00 zł, z czego 1 700.000,00 zł, 
pochodzić będzie z Programu Współpracy 
Interreg VA Meklemburgia – Pomorze 
Przednie/Brandenburgia/Polska – 
osi priorytetowej I  „Natura i Kultura”.

bUdowa 
amfiteatrU w UstroniU morskim 



Gminę można traktować jako produkt marketingowy o okre-
ślonych parametrach i wizerunku, produkt, którego nie 
można sprzedać bez odpowiednich działań promocyjnych 
i reklamowych. 
Gmina powinna się wyróżniać, udowodnić, że 
jest wyjątkowa i warta odwiedzenia – musi 
kreować i umacniać  swój wizerunek. 

W świadomości pojedynczego odbiorcy, do którego docie-
rają liczne informacje reklamowe, gmina musi zaistnieć 
poprzez wyraźny komunikat, że  jest wyjątkowa, godna od-
wiedzenia, że posiada to coś czego inni nie mają. Wyjątko-
wość miejsca, regionu, gminy przejawia się w jego atutach 
lokalizacyjnych, bogactwie atrakcji, wyjątkowych miejsc, 
obiektów i wydarzeń. I taka jest właśnie idea powstania 
trasy turystycznej „Nad brzegiem kultury”. 

Rozpoznawalne Ustronie Morskie to przede wszystkim bu-
dowanie wizerunku gminy na zagospodarowaniu miejsc 
atrakcyjnych turystycznie, w tym wykorzystanie marki gminy 
promującej się jako „Letnia stolica satyry, karykatury i do-
brego humoru”. Priorytetowe zadania w tym obszarze to 
przed wszystkim działania z zakresu identyfikacji wizualnej 
i przestrzennej, kampanie zewnętrzne tzw. „outdoor”, wy-
dawnictwa i gadżety promocyjne, kampanie internetowe, 
działania typu public relations czy współpraca z mediami. 
Budowanie wizerunku i zwiększenie rozpoznawalności 
gminy  wiąże się również z inwestycjami. 

bUdowa 
amfiteatrU w UstroniU morskim 

Dlatego też w ramach projektu planuje się  zagospodaro-
wanie miejsc atrakcyjnych turystycznie na niżej wymienio-
nych lokalizacjach:
 

•  Plac przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ustroniu Morskim
•  Skwer przy ul. Bol. Chrobrego (LAZUR, RELAX)
•  Skwer przed CSR HELIOS  „ołówki” – fontanna
•  Skwer przy ul. Lotniczej (przystanek) w Sianożętach

Koszt zadania: 1 088.170,00 zł, 
z czego dofinansowanie: 816.127,50 zł 
pochodzić będzie ze środków 
RPO WZ 2014–2020 z działania 9.3. 
Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej 
i społecznej ubogich społeczności oraz obszarów miejskich 
i wiejskich oraz działania 7.1. Wzmocnienie potencjału 
społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych.

zagospodarowanie przestrzeni pUbliCznej 
kontynUaCja rozbUdowy trasy tUrystyCznej 

Nad brzegiem kultury

Skwer przed CSR HELIOS  „ołówki” – fontanna

Skwer przy ul. Bol. Chrobrego (LAZUR, RELAX) fontanna – kula
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przeżyjmy to jeszCze raz



najważniejsze imprezy kUltUralne, sportowe i artystyCzne 
w gminie Ustronie morskie w lataCh 2014–2018
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