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Dostaliśmy środki na remont 
ulicy Wiejskiej!

Nowe siłownie już 
cieszą mieszkańców

W Rusowie i Sianożętach zbudowano 
nowe siłownie zewnętrzne. Mieszkańcy 
obu sołectw zyskali w sumie szesnaście 
urządzeń, a na ten cel przeznaczono prawie 
70 000 złotych. Czytaj str. 8

Po 23 latach dożynki znowu w Rusowie!

O dożynkach gminy Ustronie Morskie na str. 4 Gmina Ustronie Morskie uzyskała kolejne środki na remonty dróg - str. 3

Zabierz głos, bo go stracisz! 
13 października głosuj 

w wyborach do Sejmu i Senatu. 
Pójdźmy do urn nie po to, aby decydować, kto z kim będzie się 
spierał w wieczornych programach telewizyjnych, ale po to, by 
mieć wpływ na nasz kraj. 
Zróbmy to nie dla polityków, ale dla siebie. 
Każdy ma wartości, które są dla niego ważne. 
Z myślą o nich warto iść i zagłosować.

Skorzystaj ze swoich praw.

Uwaga! Lokale wyborcze będą czynne 
od godz. 7.00 do 21.00

W gminie Ustronie Morskie głosujemy:
W GOK Ustronie Morskie. 
Obwód obejmuje miejscowości: Bagicz, Grąbnica, Gwizd, Male-
chowo, Olszyna, Sianożęty i Ustronie Morskie.

W Świetlicy wiejskiej w Rusowie. 
Obwód obejmuje sołectwaKukinia, Kukinka, Rusowo.

Zabrzmiał pierwszy 
dzwonek

Naukę rozpoczęła rzesza 290 dzieci z gminy Ustronie Morskie. 
Uczy ich 36 nauczycieli.
Informacje z życia szkoły czytaj na str. 7
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Ustroński samorząd 
uzyskał kolejne środki 
zewnętrzne na remonty 
dróg na terenie gminy 
Ustronie Morskie. 
 
Nowa ulica Wiejska 
w Ustroniu Morskim
W przyszłym roku, jeszcze 
przed sezonem letnim, za-
kończą się prace związane 
z przebudową ulicy Wiej-
skiej. Gmina pozyska-
ła dofinansowanie na re-
mont w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych. 
Kwota prawie miliona 
siedmiuset tysięcy zło-
tych stanowi 50% wyso-

kości kosztów inwestycji. 
Roboty budowlane obejmą 
odcinek od ulicy Bolesława 
Chrobrego do krajowej „11”. 
Mieszkańcy i turyści zyskają 
nowe chodniki, miejsca po-
stojowe, odwodnienie i ozna-
kowanie. 
Zaprojektowano sześć 
przejść dla pieszych oraz 
przewidziane zostały trzy 
progi zwalniające. 
Przetarg zaplanowany jest na 
listopad tego roku.  
Umowa z wykonawcą zosta-
nie podpisana  w grudniu. 
 Rozpoczęcie przewidziane 
jest na początek 2020 roku. 
Całość prac musi zakończyć 

się do połowy przyszłego 
roku. Jak będzie zaplanowa-
na organizacja ruchu na ulicy 
Wiejskiej w Ustroniu Mor-
skim dowiemy się po roz-
strzygnięciu przetargu. Wy-
konawca musi ustalić zakres 
działań z policją i starostwem 
powiatowym w Kołobrzegu.

Ruszyły przebudowy 
dróg
Do 29 listopada nowy as-
falt zyskają droga w Kukini 
oraz ulica Okrzei w Ustroniu 
Morskim. 
Także w Ustroniu, na ulicy 
Targowej, pojawi się nowa 
nawierzchnia z kostki beto-

Do 30 listopada br. miesz-
kańcy gminy mogą składać 
wypełnione i podpisane for-
mularze, w których zgłoszą 
swoje nieruchomości do 
akcji usuwania barszczu So-
snowskiego. 

Gmina Ustronie Morskie 
ma zamiar na początku 2020 
r., złożyć wniosek do Wo-
jewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Szcze-
cinie na dofinansowanie na 

takie właśnie działania. 
Z właścicielami nierucho-
mości zakwalifikowanych 
do udziału, Gmina Ustronie 
Morskie zawrze pisemne 
porozumienie regulujące za-
sady uczestnictwa i finanso-
wania zadania.
Więcej informacji na te-
mat zadania można uzy-
skać telefonicznie pod nr 
94 351 41 80 lub osobiście 
w Urzędzie Gminy w Ustro-
niu Morskim, pok. nr 18, 
w godzinach pracy urzędu. 

Walczymy z barszczem 
Sosnowskiego

Barszcz Sosnowskiego zwany również zemstą sta-
lina jest problemem dla mieszkańców polskich wsi i miast. 
roślina ta rozrasta się w niebywałym tempie, a jej zwalcza-
nie jest bardzo ciężkie, ponieważ barszcz wytwarza silne 
toksyny, które w negatywny sposób oddziałują na skórę. 
Barszcz sosnowskiego jest rośliną niezwykle kłopotliwą, 
która w sposób inwazyjny zajmuje tereny, na których się 
rozwija.
W środowisku naturalnym barszcz sosnowskiego mierzy 
około 1,5 metra wzwyż. polska jest idealnym środowiskiem 
do wzrostu i rozwoju rośliny nawet sięgając 3,5 metra.
roślina ta jest objęta zakazem rozmnażania, hodowli 
i sprzedaży na terenie polski.   

Mieszkańcy Gminy Ustro-
nie Morskie mogą ubiegać 
się o dofinansowanie do 
pokrycia kosztów zwią-
zanych z demontażem, 
transportem i utylizacją 
wyrobów zawierających 
azbest. 

Gmina może skorzystać 
ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie. Do 
15 listopada przyjmowane 
będą zgłoszenia od osób 
fizycznych, jednostek sek-
tora finansów publicz-
nych, fundacji, kościołów 

nowej.
Pierwsze dwie inwestycje 
będzie realizowała firma Za-
kład Usług Drogowo – Mo-
stowo – Transportowych Jan 
Kruszewski. 
Umowę, o wartości ponad 
pół miliona złotych, podpisa-
ła z wykonawcą Wójt Gminy 
Ustronie Morskie Bernadeta 
Borkowska. 
W Kukini przebudowa obej-
mie odcinek 245 metrów, 
natomiast w Ustroniu Mor-
skim planowane są prace 
na długości 107 metrów 
i oprócz nawierzchni asfal-
towej remontowany będzie 
chodnik i miejsca postojowe.
Druga umowa dotyczy ulicy 
Targowej w Ustroniu Mor-
skim. 
Wartość tej inwestycji wyno-
si prawie dwieście dwadzie-
ścia tysięcy złotych. 
W ramach prac pojawi się 
kostka betonowa na długości 
132 metrów, z której skorzy-
stają zarówno piesi jak i kie-
rowcy. 
Wykonawcą jest firma Usługi 
Transportowe i Roboty Dro-
gowe Zdzisław Drewkowski 
z Kołobrzegu. 
Planowany termin zakoń-
czenia robót budowlanych 
wszystkich trzech inwestycji 
przewidziano na koniec listo-
pada. 

Gmina pomoże w usuwaniu azbestu
wany przed ogłoszeniem na-
boru wniosków. Natomiast 
w przypadku demontażu 
azbestu, właściciel nieru-
chomości, zobowiązany jest 
do uzyskania dokumentów 
formalnych umożliwiają-
cych jego przeprowadzenie, 
w zależności od rodzaju nie-
ruchomości i zakresu plano-
wanych działań.
Żeby pozyskać środki na-
leży złożyć wypełniony 
wniosek do 15 listopada 
2019 r. w Urzędzie Gminy 
w Ustroniu Morskim, 
ul. Rolna 2, w godzi-
nach 7.30-15.30, pokój nr 
18 lub w sekretariacie. 

Wniosek można wysłać 
pocztą.
Złożone wnioski posłużą 
do aktualizacji inwentaryza-
cji wyrobów zawierających 
azbest, a następnie do opra-
cowania przez gminę wnio-
sku o dofinansowanie. 
Realizacja projektu plano-
wana jest na 2020 r. i uza-
leżniona jest od pozyskania 
przez Gminę dofinansowa-
nia z WFOŚiGW.

Dodatkowych informacji 
udziela Piotr Byczkowiak, 
pokój nr 18, tel. +48 94 35 

14 180, mail: p.byczko-
wiak@ustronie-morskie.pl

i związków wyznaniowych, 
wspólnot mieszkaniowych, 
spółdzielni mieszkaniowych 
oraz Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych.
Koszty związane z wykona-

niem nowego pokrycia da-
chowego w całości pokrywa 
właściciel nieruchomości. 
Dopuszcza się złożenie 
wniosku na usunięcie azbe-
stu, który został zdemonto-

Ruszyły remonty 
gminnych dróg

Ulica Wiejska w Ustroniu Morskim

Ulica Targowa w Ustroniu Morskim Ulica Okrzei w Ustroniu Morskim

Droga w Kukini



WażnE spraWy  3 www.ustronie-morskie.pl

Sylwia Pluta z Gminy 
Ustronie Morskie została 
laureatem VII edycji kon-
kursu pn. „Sołtys Roku” 
2019. 

- Jest energiczna, otwarta 
i zna potrzeby mieszkańców. 
Robi to co lubi i to widać 
w jej działalności - o Sołtys 
Rusowa mówi Bernadeta 
Borkowska, Wójt Gminy 
Ustronie Morskie (zgłaszała 
kandydaturę Sylwii Pluty). 
Nagrodę z rąk marszałka 
województwa zachodnio-
pomorskiego odebrało tyl-
ko troje spośród ponad sie-
demdziesięciu uczestników. 
Uroczystości odbyły się 14 
września podczas dożynek 
wojewódzkich w Trzebia-
towie. 
Laureatka otrzymała od 
marszałka dyplom oraz na-

grodę pieniężną.
- To dla mnie duży zaszczyt, 
nie spodziewałam się takie-
go wyróżnienia. Nagroda 
mobilizuje mnie do jeszcze 
większej pracy na rzecz 
lokalnej społeczności oraz 
całej gminy Ustronie Mor-
skie - mówi Sylwia Pluta. 
- Jestem zaskoczona, ale 
uhonorowanie swojej pra-
cy przyjęłam na spokojnie 
- dodaje. 
Pozostali laureaci kon-
kursu to: Sołtys Sołectwa 
Berkanowo w Gminie 
Świdwin, Pan Lech Lipka 
oraz Sołtys Sołectwa Ję-
czydół w Gminie Koby-
lanka,  Pani Alicja Ordon.

Sołtys Sylwii Plucie 
składamy serdeczne 
gratulacje i życzymy 
kolejnych sukcesów.

Rusowo

Sylwia Pluta 
Sołtys Roku

Sylwia Pluta pełni funkcję sołtysa od 2014 roku. 
Dzięki zaangażowaniu w swoją pracę udało się jej za-
inicjować i zrealizować szereg inwestycji w sołectwie. 
Mieszkańcy zyskali oświetlenie wsi Rusowo czy alej-
ki spacerowe i nasadzenia na cmentarzu komunalnym. 
Doprowadziła do rewitalizacji parku podworskiego i si-
łowni zewnętrznej. Sylwia Pluta dba o bieżące remonty 
i utrzymanie dróg gminnych w Ustroniu Morskim 
a także jest odpowiedzialna za budowę dróg dojazdo-
wych do gruntów rolnych. Wartość tych inwestycji to 
ok. 460 000 złotych.    
Natomiast pieniądze z funduszu sołeckiego, w wy-
sokości ok. 43 000 złotych, zostały przeznaczone na 
położenie polbruku i doposażenie świetlicy wiejskiej 
w sprzęt gastronomiczny. Sołtys zorganizowała rów-
nież imprezy okolicznościowe dla mieszkańców Ru-
sowa. To ich głos jest dla niej najważniejszy, tylko 
przy pełnej współpracy można rozwijać sołectwo.

Do 10 grudnia powinien zakoń-
czyć się odłów zwierzyny na te-
renie Gminy Ustronie Morskie. 
Wysoka populacja stała się spo-
rym problemem. 
Niestety to efekt dokarmiania 
przez ludzi a także brak w wie-
lu miejscach odpowiedniego 
zabezpieczenia pojemników 
na odpady. Zwierzęta stały 
się w sezonie letnim atrakcją 
turystyczną, która zagrażała 
gościom oraz mieszkańcom 
gminy. 
Wójt Bernadeta Borkowska 
po otrzymanych zgłoszeniach 
przekazała sprawę do starostwa 
powiatowego w Kołobrzegu. 
Wydana została decyzja, na 
mocy której odłowionych zo-
stanie do 15 dzików na terenie 
Ustronia Morskiego i Siano-
żętów. Na ten cel z budżetu 
gminy przeznaczono 2000 zł 
brutto. Takie działania są ko-
nieczne również ze względu  na 
rozprzestrzenianie się wirusa 
Afrykańskiego Pomoru Świń 
(ASF). Sam odłów dzików nie 

Gmina Ustronie Morskie

Konieczny odstrzał dzików

wchodzi w grę ponieważ nie 
można wypuścić ich do środo-
wiska naturalnego a ośrodek 
hodowli w Manowie z uwagi 
na  powyższe został zamknię-
ty. Warunki przeprowadzenia 
odstrzału uzgodnione zostały 
z Zarządem Okręgowym Pol-
skiego Związku Łowieckiego 
Koszalinie. 
„Przygotujemy nęciska, w ten 
sposób zwabimy dziki i przy-
stąpimy do odłowu. Wszystkie 

działania będziemy prowadzić 
w odległości minimum 150 me-
trów od zabudowań. Dzików 
jest zdecydowanie za dużo. 
Około 15 dzików najczęściej 
spotykamy na trasie od Pod-
czela do Ustronia Morskiego.” 
– powiedział Tadeusz Charte-
nowicz, wykonawca odłowu. 

Wójt Gminy Ustronie Morskie 
apeluje do mieszkańców o nie-
dokarmianie dzikiej zwierzyny, 

zwłaszcza dzików, resztkami 
żywności. Karmiony dzik szyb-
ko przyzwyczaja się do takiej 
sytuacji i będzie przekazywał 
taką postawę swojemu potom-
stwu. Skoszona trawa, owoce, 
resztki pożywienia, obierki 
oraz inne odpady były kompo-
stowane wyłącznie w zamknię-
tych ogrodach i pojemnikach. 
W okolicy, gdzie pojawiają się 
dziki, przydomowe ogrody po-
winny być zamykane. Śmietni-
ki przy posesjach należy zamy-
kać, nie zostawiać otwartych 
worków ze śmieciami obok 
pojemników. 
Jeśli spotkamy dzika to przede 
wszystkim należy pozostawić 
zwierzę w spokoju. Nie należy 
się do niego zbliżać, a także 
nie można wykonywać w jego 
kierunku gwałtownych ruchów. 
Rozdrażnione zwierzę może za-
atakować. 
Uczulamy również rodziców, 
by uświadomili dzieci, że wi-
dząc dzika należy zachować 
szczególną ostrożność.

- W Ustroniu Morskim po-
wstaje stowarzyszenie eme-
rytów...
- Jesteśmy na etapie zała-
twiania spraw formalnych, 
gdy te zostaną dopełnione, 
planujemy ogólne spotkanie 
ze wszystkim naszymi eme-
rytami, a jest nas około 80 
osób. 
Zakładamy je, bo mając 
osobowość prawną mo-
żemy, sami występować 
o środki z Unii Europejskiej 
czy Starostwa Powiatowego. 
Także, za podpowiedzią Pani 
Wójt, chcemy przy urzędzie 
gminy założyć Klub Seniora. 
Wśród nas jest kilka osób, 
które potrafią napisać wnio-
ski o dofinansowanie. Jest 
więc szansa na samodzielną 

działalność... Do Stowarzy-
szenia będą mogły należeć 
osoby po 50 roku życia.

- Jako emeryci jesteście już 
w jakichś strukturach...
- Tak, obecnie jesteśmy 
członkami kołobrzeskiego 
koła Związku Emerytów 
i Rencistów. Tam płacimy 
składki. Jednak chcemy sami 
decydować, o tym co robimy. 
W swoim Stowarzyszeniu, 
będziemy mieli możliwość 
zadecydowania, gdzie chce-
my pojechać, co chcemy 
zobaczyć, w czym chcemy 
uczestniczyć? 
Chcemy wyciągnąć eme-
rytów z domów, aby nie 
siedzieli w kapciach przed 
telewizorem, bo życie jest 

Nasze rozmowy

Wyciągnąć emerytów z domów
Rozmowa z Dorotą Gałęzowską – liderką ustrońskich emerytów

krótkie i straconego czasu 
nikt nam nie odda... 
Najważniejszym celem koła 
będzie podróż. 

- Przejawiacie dużą aktyw-
ność, niezależnie od struk-
tur, do których dotychczas 
należycie...
- Oprócz składek do Koło-
brzegu, sami się „opodatko-
waliśmy” po kilka złotych 
miesięcznie, dzięki czemu 
mamy wiele dodatkowych 
zajęć. Jest sekcja pływacka. 
Na zajęcia uczęszczają 24 
osoby. Uczymy się pływać. 
Długo byłam przekonana, 
że jak ktoś się nie nauczy 
pływać w dzieciństwie, to 
jest przegrany. To niepraw-
da. Ja sama miałam 55 lat, 
gdy pierwszy raz samodziel-
nie popłynęłam. Przede mną 
jeszcze nurkowanie... 
W piątki organizujemy za-
jęcia z profesjonalną reha-
bilitantką, która prowadzi 
gimnastykę kręgosłupa. Tu 
uczęszcza 15 osób. 
Oprócz tego organizujemy 
różne spotkania okoliczno-
ściowe. 
Już dzisiaj zapraszam na eme-
rycką Wigilię, którą zaplano-
waliśmy na 15 grudnia...   
                 rozmawiał: Mieczysław siwiec

Dorota Gałęzowska i Sylwia Halama - zastępca wójta gminy 
Ustronie Morskie.

Od 23 września można już 
korzystać z nowego przejaz-
du, który połączył Kołobrzeg, 
Ustronie Morskie i Rusowo. 

O popołudniowy kurs miesz-
kańcy prosili od dawna, pierw-
sze próbne autobusy ruszyły na 
tej trasie już w 2018 roku. 
Potrzebne były jednak stanow-
cze działania i decyzja, Wójt 
Gminy Ustronie Morskie Ber-
nadety Borkowskiej, która po-
starała się o pieniądze z progra-
mu na walkę z wykluczeniem 
komunikacyjnym. 
„Połączenie było konieczne, ko-
rzystają z niego osoby zwłasz-
cza starsze, które nie mogą do-
stać się do lekarza rodzinnego w 
Kołobrzegu. Problem mieli tak-
że uczniowie, którzy rozpoczęli 
naukę w kołobrzeskich szkołach 
średnich. Popołudniowy kurs na 
pewno przyda się mieszkańcom 
gminy. Teraz tych kłopotów bę-
dzie znaczniej mniej” – mówi 
Sylwia Pluta, sołtys Rusowa. 
Gmina Ustronie Morskie otrzy-
ma w 2019 roku ponad 4 700 
złotych dofinansowania na uru-
chomienie nowwej linii łączącej 
Rusowo i Kołobrzeg. 
W sumie oprócz gminy Ustro-
nie Morskie po pieniądze na 
likwidację białych plam komu-
nikacyjnych wystąpiły do rządu 
jeszcze cztery zachodniopomor-
skie gminy oraz dwa powiaty.  
Ponad ćwierć miliona złotych 
pozwoli na uruchomienie 26 
połączeń. 
Autobus na trasie Ustronie Mor-
skie – Rusowo kursuje od ponie-
działku do piątku o godz. 18:25.

Dodatkowe 
połączenie do 
Rusowa.

Sołtys Sylwia Pluta odbiera nagrodę podczas wojewódzkich 
dożynek w Trzebiatowie.    
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Dożynki są nieodłącznym 
elementem czasu zbiorów. 
Obchody te w każdej 
rolniczej gminie mają 
wyjątkowy, świąteczny 
charakter. 
Dożynki są zwieńczeniem 
wielu miesięcy ciężkiej 
i pełnej wyrzeczeń pracy. 
Jest to uświęcony tradycją 
zwyczaj dziękowania za 
wyjątkowy dar chleba 
i czas radosnego święto-
wania.

W tym roku, obchody świę-
towania zakończenia pracy 
na polu odbyły się w Ruso-
wie. 
To był „strzał w 10”, miesz-
kańcy sołectwa byli bar-
dzo zadowoleni. Panowała 
kameralna atmosfera a na 
imprezie pojawili się także 
sąsiedzi z innych gmin. 
Pogoda może nie dopisała 
w 100% ale kto pojawił się 
w Rusowie ten na pewno nie 
narzekał – powiedziała Syl-
wia Pluta, sołtys Rusowa. 
W ramach obchodów Świę-
ta Plonów nie zabrakło 
tradycyjnych punktów pro-
gramu. Odbyła się msza 
dziękczynna w zabytko-
wym kościele Matki Bożej 
Różańcowej w Rusowie. 
Po nabożeństwie odbył się 
przemarsz barwnego koro-
wodu w asyście Strażackiej 
Orkiestry Dętej MORKA. 
Ceremonii dożynkowej 
przewodzili Starosta i Sta-
rościna, w ich rolę wcielili 
się Anna Borkowska-Kruk 
z sołectwa Kukinia i starosta 
Zbigniew Chorąży z sołec-
twa Rusowo. 

Najlepsi rolnicy sołectw 
z terenu gminy Ustronie Morskie 

otrzymali dyplomy i bony na paliwo. Są to:
1.  stanisław Trzeszczkowski – sołectwo Ustronie Morskie
2.  adam Krauze      – sołectwo sianożęty
3.  Józef Basarab                  – sołectwo Kukinka
4.  piotr Bączkowski    – sołectwo rusowo
5.  Karol nowak                  – sołectwo Gwizd
6.  daniel Kruk                  – sołectwo Kukinia

Po 23 latach dożynki znowu w Rusowie!

Po części obrzędowej odby-
ło się otwarcie siłowni ze-
wnętrznej przy placu zabaw 
w Rusowie. 
Nie zabrakło również boga-
tego programu artystyczne-
go. 

Wystąpili m.in.: Strażac-
ka Orkiestra Dęta MOR-
KA, zespół „Złote Rybki” 
z Ustronia Morskiego oraz 
gościnnie zespoły „Podlot-
ki” z Gościna i „Dobrowian-
ki" z Tychowa. 

Taneczne show country za-
prezentował Klub Seniora 
„Sercem młodzi” z Dygo-
wa. 
Miłośnicy literatury zachę-
cali do czytania polskich 
nowel, w ramach akcji naro-
dowego czytania. 
- Organizacja była bardzo 
dobra, a atmosfera przytulna 
– tak dożynki podsumowa-

ła Maria Piątek z sołectwa 
Gwizd. 
W Rusowie moglibyśmy 
spotkać się również w przy-
szłym roku. 
Podczas dożynek rozstrzy-
gnięto także konkursy na 
„Najsmaczniejszy chleb 
i ciasto dożynkowe”.
Sponsorem były Młyny 
Stoisław.   

Niespodziankę przygotowa-
ła Wójt Bernadeta Borkow-
ska, mieszkańcy mogli spró-
bować pieczonego prosiaka. 
Gwiazdami wieczoru byli 
Thomas i Angelika Grotto, 
którzy zaśpiewali włoskie 
przeboje a imprezę zakoń-
czył Dj Artur.

Od lewej stoją: Zbigniew Chorąży i Anna Borkowska (Starostowie Dożynek), wójt Bernadeta Borkow-
ska i Krzysztof Grzywnowicz - przewodniczący Rady Gminy Ustronie Morskie.

Strażacka Orkiestra Dęta MORKA.Zespół muzyczny „Złote Rybki”
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Pod taką nazwą odbyła się 
druga edycja imprezy orga-
nizowanej przez Stowarzy-
szenie Gier Planszowych 
i Fabularnych 2K6. 

14 września na placu przy 
CSR „Helios” w Ustroniu 
Morskim,  spotkali się między 
innymi fani gier typu larp. To 
połączenie gry ze sztuką, pod-
czas której uczestnicy wspól-
nie tworzą i przeżywają opo-
wieść odgrywając role.  
Podczas imprezy nie zabra-
kło także tych, który chcieli 
po prostu w ciekawy sposób 
spędzić czas.  
Na uczestników czekały role, 

zadania, ale również paintball 
laserowy, strzelanie z łuków  
i biesiada grillowa.
Najlepsi, którzy odnaleźli się 
w swojej roli, wykonywali przy-
dzielone zadania, przyczynili się 
do sukcesu swojej grupy i zaan-
gażowali się w przygotowanie 
do imprezy poprzez wykonanie 
strojów zostali nagrodzeni. 
Liczba graczy w porówna-
niu z zeszłym rokiem wzrosła 
a w planach jest już kolejne 
spotkanie. Podziękowania dla 
Marii Szostak, Panu Piotrowi 
i jego ekipie z Koszalina oraz 
firmie Lasermania z Koszalina 
za pomoc w organizacji całego 
przedsięwzięcia.

Ustronie Morskie
Spieczona Ziemia 2225 r.

Każdy 
pomysł się 
liczy
Budowa nowego skateparku, 
z taką propozycją do budżetu 
gminy zgłosiły się dzieci 
z Ustronia Morskiego. 

Wójt Bernadetę Borkowską 
odwiedzili uczniowie, którzy 
chcieli, aby ich projekt został 
uwzględniony w przyszłorocz-
nych wydatkach.  
Postawa młodych ludzi jest god-
na uwagi i na pewno należą się 
im duże gratulacje za zaintereso-
wanie sprawami lokalne społecz-
ności. 
Jednak na taką inwestycję, nieste-
ty może zabraknąć środków, gdyż 
ceny skateparków zaczynają się 
od 70 tys. zł.
- Dołożymy wszelkich starań, aby 
sięgnąc po zewnętrzne fundusze 
i zrealizować marzenia tych mło-
dych ludzi - mówi Sylwia Hala-
ma - zastępca wójta gminy Ustro-
nie Morskie.  
Przypomnijmy: co roku, do 30 
września, można składać swoje 
propozycje do budżetu gminy. 
Dotyczy to mieszkańców, rad-
nych, jednostek budżetowych, in-
stytucji kultury oraz osób praw-
nych. 
Później są one rozpatrywane 
przez odpowiednie komisje sa-
morządu. 

Po wakacjach wznowione zo-
stały warsztaty muzyczne, 
plastyczne i breakdance dla 
najmłodszych. Szczegółowych 
informacji udzielają instrukto-
rzy:
- zajęcia muzyczne: wokalne, 
instrumentalne, rytmika, Zło-
ta Rybka, kapela – Jan Sokol-

nicki, tel. 501 028 928, lub w 
pracowni muzycznej GOK od 
wtorku do soboty;
- Szkoła Małych Mistrzów Pla-
styki – Dorota Waligóra, tel. 
602 735 773, lub w pracowni 
plastycznej GOK w soboty 
między 09:00 a 12:00;
- zajęcia breakdance  - Marcin 

Grzybowski, tel. 512 373710, 
lub w sali widowiskowej GOK 
w środy od 14:30;
Pozostałe informacje o bieżącej 
działalności można znaleźć na 
www.gok.ustronie-morskie.pl 
lub www.facebook.com/GO-
Kustroniemorskie

Uwaga! Dodatkowe zajęcia dla dzieci 
w Gminnym Ośrodku Kultury.

Biblioteka Publiczna Gminy Ustronie Morskie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kul-
tury zorganizowała pierwszą w Ustroniu Morskim Noc Bibliotek. Biblioteka i GOK włączy-
ły się tym samym w piątą edycję ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo. Uczestnicy 
ustrońskiej Nocy Bibliotek mieli możliwość uczestniczyć w warsztatach ilustrowania baśni 
oraz spróbować własnych sił w tworzeniu opowieści.

Ustronie Morskie

Noc Bibliotek po raz pierwszy...

Dołącz do Strażackiej Orkiestry Dętej 
MORKA 

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich, którzy chcą dołączyć do orkiestry, na otwarte próby 
w każdy piątek na godzinę 18:00 do sali kinowej. Zapewniony jest instrument oraz darmowa nauka 
gry. Wszystkie chętne osoby powinny pojawić się w wyznaczonym terminie bądź skontaktować się 
telefonicznie pod numerem: 791 243 511. www.facebook.com/SODMORKA
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Z uwagi na turystów przebywających w Ustroniu Morskim 
biblioteka w sezonie letnim pracowała od wtorku do piątku 
w godz.10.00-18.00 oraz w soboty i poniedziałki w godz. 
10.00-14.00. Razem 40 godzin tygodniowo. Od czerwca do 
końca września 2019 roku zapisano 330 czytelników sezo-
nowych. 

***
Kolejny już raz nasza biblioteka wzięła udział w Narodo-

wym Czytaniu. Podczas tegorocznej odsłony akcji były czy-
tane fragmenty trzech nowel : "Dobra Pani", "Katarynka" 
oraz  "Sachem".  

***
Biblioteka rozpoczęła realizację zakupów nowości wydaw-
niczych  w ramach Priorytetu 1 - Zakup nowości wydaw-
niczych do bibliotek publicznych. W roku 2019  biblioteka 
otrzymała dofinansowanie w wysokości 5.080 zł. Bibliote-

ka dołączyła do nowej kampanii czytelniczej. "Małą książ-
ka - wielki człowiek" to ogólnopolska inicjatywa Instytutu 
Książki, która ma zachęcić rodziców do odwiedzania bi-
blioteki i codziennego czytania z dzieckiem. 
Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które 
przyjdzie do biblioteki otrzyma w prezencie wyjątkową Wy-
prawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. W bibliotece 
w Ustroniu oraz w Rusowie czeka 50 takich wyprawek. 

Prosimy wszystkich naszych czytelników 
o logowanie się na stronie kinder i głoso-
wanie na naszą bibliotekę.
https://www.kinder.com/pl/pl/xp/wspol-
neczytanie/glosowanie

W naszej bibliotece gościliśmy Magdalenę Majcher. 
Powodem spotkań, było wydanie kolejnych tomów 
sagi nadmorskiej. Ich tytuły: „Obcy powiew wia-
tru”, "Zimny kolor nieba" i „Znany szum morza”.

W miesiącu lipcu odbyło się przedstawienie dla dzieci Studia Te-
atralnego Krak-Art z Krakowa pt.”Pipi Skarpetka”. 

Nasza biblioteka bierze udział w konkursie Kinder „Przerwa na wspól-
ne czytanie”. Prosimy: oddaj swój głos na bibliotekę . Kinder nagra-
dza 300 bibliotek, które zbiorą najwięcej głosów. Szczegóły obu 
tych projektów znajdują się na stronie oraz facebooku biblioteki.  

Po wakacjach, biblioteka „ruszyła pełną parą”. 

Ustronie Morskie

Słodki Dzień Przedszkolaka

ciu, opowiedział o procesie 
wytwarzania miodu,  oraz 
zaprezentował ul, wirówkę, 
strój pszczelarza, plastry 
miodu.  Tego dnia dzieci 

odwiedziły Wójt Bernadeta 
Borkowska wraz z Zastęp-
cą Sylwią Halama wręcza-
jąc każdemu dziecku słodki 
upominek.

Prawdziwe pszczoły, degu-
stacja miodu i strój pszcze-
larza, takie atrakcje czekały 
najmłodszych przedszko-
laków podczas Ogólnopol-
skiego Dnia Przedszkolaka. 

Grupę Smerfików i Misia-
ków odwiedził pszczelarz 
Piotr Hawran z pasieki 
Hawran - pasieka z pasją. 
Gość przybliżył dzieciom 
rolę pszczół w naszym ży-
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Szkoła podstawowa 
w Ustroniu Morskim 
do 2021 roku wyda nie-
mal 130 000 złotych ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Kolejne szesnaście tysięcy 
złotych dołoży urząd gminy. 
Pieniądze zostaną przeka-
zane na realizację projektu 
Fabryka Kompetencji Klu-
czowych. Dotacja unijna 
została przyznana dla Part-
nerstwa Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
i pokazuje siłę i efekty 
współpracy samorządowej 
na terenie Koszalińsko-Ko-
łobrzesko-Białogardzkiego 
Obszaru Funkcjonalnego na 
lata 2014-2020. 
Z dodatkowych środków 
skorzystają głównie ucznio-

wie.  Zaplanowane zostały 
między innymi zajęcia lo-
gopedyczne i te w zakresie 
myślenia logiczno-matema-
tycznego. 
Program zakłada również 
kształcenie różnych kom-
petencji. Dzieci będą mogły 
uczestniczyć w warsztatach 
językowo-dziennikarskich 
na wesoło, w planach jest 
także wycieczka do Radia 
Koszalin.  Nie zabraknie też 
nauki języków czy indywi-
dualnego doradztwa zawo-
dowego. 
Ważnym elementem projek-
tu są przedmioty przyrodni-
cze i matematyka ale nauka 
ma odbywać się w formie 
eksperymentu. Stąd pomysł 
zajęć między innymi ma-
tematyczno-kulinarnych. 
Uczniowie odwiedzą także 

Centrum Naukowe Experyment 
w Gdyni, Ogrody Hortu-
lus czy Muzeum w Ko-
łobrzegu.   
Szkoła z przeznaczonych 
pieniędzy zakupi długą listę 
pomocy naukowych i sprzę-
tu. Laptop, mapy gwiezdne, 
teleskop, lornetka, mikro-
skop, blender czy wyciskar-
ka to tylko te najważniejsze 
urządzenia potrzebne do 
wyżej wymienionych lekcji.
Program stawia również na 
rozwój kompetencji cyfro-
wych. 
Dzieci będą uczestniczyły 
w warsztatach z roboty-
ki i programowania.  
Wykorzystane zostaną Ozo-
boty i specjalne zestawy 
klocków Lego do budowa-
nia robotów. 
Niezbędne będą tablice mul-

timedialne i tablety. 
Wszystkie te działania mają 
na celu przygotować taką 
ofertę edukacyjną aby była 
ona dostosowana do współ-
czesnych wymogów rynku 
pracy.
Projekt Fabryka Kompeten-
cji Kluczowych obejmuje 
także nauczycieli i ich roz-
wój. 
Odbędą się szkolenia zawo-
dowe w zakresie rozwijania 
u uczniów poszczególnych 
kompetencji czy nowych 
metod pracy z wykorzysta-
niem narzędzi cyfrowych. 
W sumie przedsięwzię-
cie obejmie 272 uczniów 
z Ustronia Morskiego a na te-
renie całego KKBOF będzie 
to niemal 4100 dzieci, które 
uczęszczają do 30 szkół.  

Ustronie Morskie

Gmina wspomoże uczniów podstawówki

Z życia szkoły....

2 września uroczyście rozpoczęto 
rok szkolny 2019/2020. 
Dyrektor Mariola Ostrowska, po 
powiataniu obecnych, przekazała 
informacje o akcji Rady Dzie-
ci i Młodzieży Rzeczypospolitej 
Polskiej przy Ministrze Edukacji 
Narodowej RP pn. „Przerwany 
marsz…”, która polega na symbo-
licznym dokończeniu 2 września 
2019 roku, przerwanego, przez 
fakt wybuchu II wojny światowej, 

marszu do szkoły ówczesnej mło-
dzieży. 
Akcja związana jest z obchodami 
80. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej i jest organizowana 
w hołdzie poniesionych przez 
starsze pokolenie trudów na rzecz 
wolnej Polski, w której dziś dzie-
ci i młodzież mogą się uczyć 
bez przeszkód.   
W uroczystości udział wzięła Wójt 
Gminy Bernadeta Borkowska.

Wystartował rok szkolny

Wyjątkowy sukces uczen-
nic z Ustronia Morskiego. 
Aż siedem z nich znala-
zło się wśród laureatów 
Konkursu Plastyczno-Li-
terackiego „Morze a Moja 
Duża i Mała Ojczyzna” 
organizowanego przez 
Związek Miast i Gmin 
Morskich. 

Dwie z nich to już absol-
wentki, ale pięć w chwili 
tworzenia prac konkurso-
wych było uczennicami 
gimnazjum i szkoły podsta-

wowej. 
W kategorii poezja pierw-
sze miejsce zajęła Karina 
Wachowicz, drugie Patrycja 
Zasada, a trzecie Klaudia 
Węglowska. 
Patrycja zajęła także pierw-
sze miejsce w kategorii prac 
plastycznych, w kategorii 
fotografia pierwsze miejsce 
przypadło Aleksandrze Sa-
łach, drugie Alicji Haratyk, 
autorką najlepszej pracy li-
terackiej okazała się Anna 
Radka, trzecie miejsce w tej 
kategorii zajęła Blanka Ka-

mińska. 
W tym roku zadaniem 
uczestników było twórcze 
rozwinięcie tytułu konkur-
su „Jeszcze się tam żagiel 
bieli…- czyli morskie opo-
wieści”. Uroczysta gala, 
podczas której wręczono 
nagrody laureatom odbyła 
się w gminie Krokowa. Lau-
reatkom towarzyszyła na-
uczycielka języka polskiego 
Elżbieta Rutkowska, pod 
opieką której powstawały 
nagrodzone prace konkur-
sowe.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 
w Ustroniu Morskim Pomagali 

z każdym 
krokiem
Aleksandra Sałach, Niko-
la Lipska, Alicja Szubert, 
Krzysztof Wincza i Igor 
Krakowski to skład 
sztafety reprezentującej 
Szkołę Podstawową 
w Ustroniu Morskim, 
która wzięła udział 
w Biegu Charytatywnym 
„Pomagamy z każdym 
krokiem”. 

Na starcie, na stadionie 
lekkoatletycznym im. Mi-
chała Barty w Kołobrzegu, 
stanęły 23 ekipy czyli 115 
uczestników.
Zadaniem było przebiegnię-
cie jak największej liczby 
okrążeń stadionu w ciągu 
jednej godziny. Za pokona-
nie jednego okrążenia bank 
PKO przekazał 1 złotówkę 
na cel charytatywny.  
Podczas godziny zespół 
z Ustronia Morskiego prze-
biegł 38 okrążeń tj. 15,2 km 
(wszystkie drużyny poko-
nały 378 okrążeń, co daje 
ponad 351 kilometrów!). 
Trzy najlepsze drużyny 
otrzymały pamiątkowe 
medale i koszulki. Wiel-
kie brawa dla wszystkich 
uczestników!

24 września odbyły się wybory 
do Samorządu Uczniowskiego. 
W wyborach wzięło udział 132 
uczniów klas 4 – 8. Frekwencja 
wyborcza, czyli odsetek osób 
uprawnionych do głosowania, 
które oddały swój głos w cza-
sie wyborów, była bardzo wy-
soka i wyniosła 82,5%.   

Nad przebiegiem wyborów 
czuwała komisja w składzie: 
Anastazja Olejnik, Zofia 
Wierzbicka i Dorota Fiuk.   
Opiekunem  Samorządu jest 
p. Agnieszka Krahl.    
Gratulujemy i  czekamy na 
pozytywne rezultaty dzia-
łalności naszego Samo-
rządu Uczniowskiego. 

Samorząd Uczniowski wybrany

Szkoła włącza się w akcję „Sprzątanie świata”. Uczniowie sprzątali 
plażę, teren nad rzeczką oraz park w Ustroniu i Rusowie. Każdy dostał 
worek na śmieci i jednorazowe rękawiczki. Zbierali przede wszystkim 
plastikowe i szklane butelki, puszki i papiery. Zdarzały się także bardzo 
nietypowe odpady, takie jak sprzęt AGD. Chłopcy z klasy 6b znaleźli po-
rzuconą w lesie niedaleko stadionu starą lodówkę. 
Dziękujemy wszystkim uczniom za ich ogromne zaangażowanie w tę akcję.

Uczniowie sprzątali świat

Najwięcej głosów otrzymali i w skład samorządu weszli:  
igor Krakowski – przewodniczący sU  
lena Michałowska – zastępca przewodniczącego sU  
nikola lipska – skarbnik  
laura pietrzak  
Mija dudek

Siedem lauratek z Ustronia 
Morskiego
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Ustronia Morskiego
Głos

Wydawca:
Urząd Gminy w Ustroniu Morskim

ul. rolna 2
78-111 Ustronie Morskie

tel. 94 35 15 597, fax 94 35 15 940
nakład 1600 egzemplarzy

Wielki sukces uczennicy Szko-
ły Podstawowej 
w Ustroniu Morskim – Zu-
zanny Pytloch, która pod-
czas zawodów pływackich 
na Termach Maltańskich w 
Poznaniu, aż trzy razy stawała 
na podium. 

Nasza pływaczka konkurowała 
na dystansie 100 metrów stylem 
dowolnym, 50 metrów stylem 
dowolnym i 200 metrów stylem 
zmiennym. 
W pierwszej z konkurencji zajęła 
II miejsce, w kolejnej III miejsce, 
a na najdłuższym z dystansów 
zajęła ponownie miejsce II. 
Każdy z wyników to jej nowy 
rekord życiowy i to lepszy, niż 

wyniki osiągnięte na basenie 
50-cio metrowym na Mistrzo-
stwach Polski Juniorów w Olsz-
tynie w lipcu 2019 roku. 
W zawodach „Otwarcie Sezonu 
na Termach 2019” wzięło udział 
546 pływaków z 43 klubów. 
Zmagania miały na celu spraw-
dzenie skuteczności pierwszej 
fazy przygotowań do udziału 
w zimowych Mistrzostwach Pol-
ski Juniorów w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim w grudniu bieżącego 
roku, w których Zuzia będzie 
brała udział reprezentując ro-
dzinną gminę Ustronie Morskie 
i swój nowy klub pływacki. 
Gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów sportowych.

Pływanie

Sukcesy Zuzanny 

Dwa puchary, ufundowane 
przez Kołobrzeski Szkolny 
Związek Sportowy, odebrali 
nauczyciele Szkoły Podsta-
wowej w Ustroniu Morskim. 
Oba za bardzo dobre wyniki 
w  rywalizacji sportowej, 
w roku szkolnym 2018-2019.

Po podsumowaniu wyników 
okazało się, że ustrońska pod-
stawówka zajęła II miejsce, 
w powiecie kołobrzeskim, 
w międzyszkolnych zawo-
dach w ramach Igrzysk Dzieci 

(roczniki 2006 i mł.).  
Okazała się też Najlepszą 
Szkołą Wiejską w tej samej 
kategorii!  
Zgodnie z regulaminem Koło-
brzeskiej Olimpiady Młodzie-
ży każda szkoła w powiecie 
kołobrzeskim przez cały rok 
szkolny otrzymywała punkty 
za udział i osiągnięcia uczniów 
w zawodach sportowych zgod-
nie z ustaloną punktacją. 
W każdej dyscyplinie spor-
towej punkty dziewcząt 
i chłopców liczone były osob-

no, a suma punktów stanowiła 
wynik końcowy klasyfikacji 
generalnej współzawodnictwa 
szkół. Uczniowie z Ustronia 
Morskiego zdobywali punkty 
w: pływaniu, drużynowych 
biegach przełajowych, sztafe-
towych biegach przełajowych, 
mini piłce ręcznej, mini piłce 
nożnej, unihokeju, czwór-
boju drużynowym i trójbo-
ju lekkoatletycznym.  

Gratulujemy dzieciom 
i nauczycielom sportowego 

sukcesu!

Najlepsza Szkoła Wiejska 

Pierwsza do użytku została 
oddana siłownia w Rusowie. 
Prace zakończyły się na po-
czątku września a oficjalne 
otwarcie odbyło się podczas 
dożynek gminnych. 
Sprzęt pojawił się przy pla-
cu zabaw a do dyspozycji 
jest orbitrek, rower, wioślarz 
czy wyciąg górny. 
Razem to 11 nowych urzą-
dzeń, które już od samego 
początku cieszą się dużym 
zainteresowaniem. 
Inwestycja w Rusowie to 
koszt 38 500 zł a realizacja 
była możliwa dzięki otrzy-
manemu dofinansowaniu 
w wysokości 18 500 zł.  
Środki pochodzą z budżetu 
Województwa Zachodnio-
pomorskiego w ramach pro-
gramu pomocy finansowej 
dla jednostek samorządu 
terytorialnego na poprawę 
i modernizację infrastruktu-
ry sportowej w 2019 r. 

Siłownia w Sianożętach po-
wstała przy ulicy Kwiatowej 
obok boiska sportowego. 

Rusowo/Sianożęty

Nowe siłownie zewnętrzne

Pieniądze na ten cel w wy-
sokości 10 000 zł. zostały 
pozyskane w ramach Kon-
kursu Marszałka Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego 
„Granty sołeckie 2019”.  
Dodatkowe ponad 9 tys. zło-
tych pochodziło z funduszu 

sołectwa Sianożęty. Miejsce 
do aktywnego wypoczynku 
zostało wyposażone w pięć 
urządzeń.  
Inwestycja zrealizowana zo-
stała przez firmę Buglo Pla-
ce Zabaw z Koszalina. 

dokończenie ze str 1

Kacper Werema z Ustronia Morskiego, po trzech ciężkich 
walkach, wywalczył złoty medal podczas IX Pucharu Polski 
w brazylijskim jiu jitsu. Nasz zawodnik okazał się najlepszy 
w kategorii Adult brązowe pasy do 97,5kg. Zawody odbyły się 
w Luboniu k. Poznania. Kacper reprezentuje klub Voodoo Gold 
Team Ustronie Morskie / Ronin Gold Team Koszalin. 

Jiu – Jitsu

Kacper mistrzem!

Klasyfikacja Szkół w Roku 
Szkolnym 2018/2019 

w Powiecie Kołobrzeskim:

Igrzyska Dzieci 
(rocznik 2006 i młodsi)

1. sp nr 4 Kołobrzeg – 545pkt

2. SP Ustronie Morskie – 535 pkt

3. sp drzonowo       – 510 pkt

4. zssp Gościno       – 505 pkt

5. sp dygowo          – 255 pkt

6. sp czernin           – 205 pkt

Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej 

(rocznik 2003 – 2005)
1. sp nr 7 Kołobrzeg – 976 pkt

2. sp nr 1 Kołobrzeg – 824 pkt

3. zssp Gościno – 559 pkt

4. sp drzonowo – 508 pkt

5. sp dygowo – 451 pkt

6. SP Ustronie Morskie – 277 pkt

„Sokół”
zaprasza

 na zajęcia
Wraz z rozpoczęciem 
nowego roku szkolne-
go swoją działalność 
wznowił Uczniowski 
Klub Sportowy „Sokół” 
działający przy szkole 
w Ustroniu Morskim. 
Klub prowadzi zaję-
cia sportowe dla dzieci 
i młodzieży w następu-
jących sekcjach:  
* pływania, 
* badmintona, 
* piłki siatkowej 
* gier i zabaw rucho-
wych dla najmłodszych.
zajęcia odbywają się 
zgodnie z harmonogra-
mem opublikowanym na 
stronie szkoły.   

Klub rozpoczął współpra-
cę z miejscowym Kołem 
seniora.

dla jego uczestników 
organizuje zajęcia do-
skonalące umiejętności 
pływackie. 

Zarząd Klubu zachęca 
dzieci i młodzież z te-
renu Gminy Ustronie 
Morskie do aktywne-

go uczestnictwa 
w zajęciach.

Urząd Gminy
tel. 94 35 15 597 fax 94 35 15 940

Centrum Sportowo-Rekreacyj-
ne „Helios”
el. 94 35 15 095

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej
tel. 94 35 14 177

Szkoła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej
tel. 094 35 15 528

Przedszkole Gminne
tel. 94 3514 169

Gminny Ośrodek Kultury
tel. 94 35 15 803

Biblioteka Publiczna
tel. 94 351 56 85

Ośrodek zdrowia
tel. 94 35 15 539

Apteka
tel. 94 35 15 536

Posterunek Policji 
tel. 94 35 33 686

Ochotnicza Straż Pożarna
tel. 94 35 15 508

Ważne telefony 
w Ustroniu Morskim


