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Od kilku miesięcy pandemia 
koronawirusa utrudnia nam 
życie. 
Zmusiła do zmiany planów 
i wprowadzenia nowych 
zasad w życiu każdego, 
bez względu na wiek, pra-
cę i status społeczny.  
Także nasz samorząd musiał 
skorygować swoje plany, ale 
nie oznacza to, że zaniecha-
liśmy zadań ważnych dla na-
szej społeczności.
Nadal realizujemy zaplano-
wane inwestycje oraz orga-
nizujemy uroczystości kultu-
ralne (w miarę możliwości). 
Szczególną uwagę chciała-
bym zwrócić na działanie 
związane walką z koronawi-
rusem. 
Cieszę się, że potrafiliśmy 

zjednoczyć się i wspólnie 
wystąpić przeciwko korona-
wirusowi! 
I to w sytuacji, gdy „normal-
ność” w Polsce i na całym 
świecie stanęła pod znakiem 
zapytania. 
To wtedy wolontariusze, 
mieszkańcy miast i wsi, 
przedstawiciele kół gospo-
dyń wiejskich z całego kra-
ju zaczęli wspierać walkę 
z epidemią koronawirusa.  
Jak można się było spodzie-
wać, bierna nie pozostała też 
społeczność Naszej Gminy, 
a szczególnie panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich dzia-
łających na terenie gminy 
Ustronie Morskie, które rów-
nież bez chwili zastanowienia 
ruszyły do „boju”. 
Nie można też zapomnieć 
o pracownikach Urzę-
du Gminy oraz jednostek 
organizacyjnych: placó-
wek oświatowych i GOPS, 
a także innych zaangażowa-
nych mieszkańcach Gminy.
Im wszystkim serdecznie 
dziękuję!

Bernadeta Borkowska, 
Wójt Gminy 

Ustronie Morskie

#wspieramy
#niepoddajemysie

Życzenia z okazji Dnia Seniora
Drodzy Seniorzy! 
Z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora składamy Państwu 
serdeczne życzenia dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności 
i samych pogodnych dni.
Szczególnie w tym trudnym czasie życzymy pozytywnej energii 
i sił do aktywnego działania.

Przewodniczący Rady Gminy 
Ustronie Morskie 

Krzysztof Grzywnowicz

Wójt Gminy 
Ustronie Morskie

Bernadeta Borkowska

Gwizd: świetlica jak nowa

Frida z czasu 
pandemii

Pozdrowienia 
z Ustronia

Czytaj na str. 7 Czytaj na str. 6

Uwaga!
Na terenie Urzędu Gminy 
obowiązuje dezynfekcja 
rąk i noszenie maseczek 
ochronnych

Mieszkańcy Gwizdu już mogą cieszyć się wyremontowaną świetlicą. W sobotę, 10 października 
nastąpiło jej uroczyste otwarcie. Opóźnione przez pandemię koronawirusa (miało być wiosną), było 
okazją do integracyjnego spotkania. Symboliczną wstęgę przecięli: Wójt gminy Ustronie Morskie 
Bernadeta Borkowska, Sołtys Gwizdu Maria Piątek wraz z Radą Sołecką oraz mieszkańcy.
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Drodzy Rolnicy, 

Wasz udział w Powszech-
nym Spisie Rolnym 2020 
jest bardzo ważny dla na-
szej gminy. 
Dzięki temu będziemy 
wiedzieć, ilu Was jest, 
jaka jest Wasza sytuacja 
i jak możemy Was wspie-
rać. 
Dlatego bardzo liczymy, 
że wszyscy możliwie 
szybko spiszecie swoje 
gospodarstwa rolne przez 
samospis internetowy.  
Mamy dla Was dodatko-
wą motywację – poprzez 
liczny udział w Powszech-
nym Spisie Rolnym mo-
żecie zapewnić naszej 
szkole i przedszkolu, do 
których uczęszczają Wa-
sze dzieci atrakcyjne na-
grody, a ponadto macie 
Państwo szansę na wygra-
nie atrakcyjnych nagród 
w loterii Spisu Powszech-
nego Rolnego 2020.  

Przypominamy, że użyt-
kownicy gospodarstw 
rolnych mają obowiązek 
udziału w Powszechnym 
Spisie Rolnym i mogą 
go wypełnić korzystając 
z dwóch w pełni bez-
piecznych metod bez 
konieczności kontaktu 
z osobami z zewnątrz: 
1) Samospis interneto-
wy – dostępny na stro-
nie https://spisrolny.gov.
pl/  
2) Spis telefoniczny – 
należy zadzwonić na 
infolinię spisową pod 
numer 22 279 99 99 
i zgłosić chęć spisania 
gospodarstwa.

Z użytkownikiem gospo-
darstwa rolnego, który 
nie skorzysta z żadnej z 
obu wspomnianych opcji, 
skontaktuje się telefo-
nicznie rachmistrz. Rol-
nicy powinni pamiętać, 
że w takim przypadku 
nie będą już mogli od-
mówić udzielenia odpo-
wiedzi i przełożyć spi-
su na inny termin. 

Ponadto Wójt Gminy 
Ustronie Morskie peł-
niący rolę Gminnego 
Komisarza Spisowego 

       Powszechny Spis Rolny 2020. To zdarza się raz na 10 lat!

 „Spiszmy się, jak na rolników przystało”

informuje, iż w Urzę-
dzie Gminy przygoto-
wane zostało stanowisko 
komputerowe – Gminny 
Punkt Spisowy przezna-
czony dla rolników z te-
renu naszej gminy, celem 
dokonania samospisu 
w Powszechnym Spisie 
Rolnym 2020. Mając na 
uwadze aktualną sytuację 
epidemiologiczną przy-
pominamy, aby w trak-
cie wizyty w Urzędzie 
pamiętać o zachowaniu 
środków ostrożności - 
obowiązku stałego zakry-

wania ust i nosa zgodnie 
z zaleceniami Ministra 
Zdrowia, a także zacho-
waniu bezpiecznej odle-
głości między osobami.

Gminne Biuro Spisowe 
informuje, że w przy-
padku wątpliwości odno-
szących się do spisu rol-
nego istnieje możliwość 
telefonicznego kontaktu 
z infolinią pod numerem 
telefonu: 22/ 279-99-99 
(czynne przez cały ty-
dzień w godzinach od 
8:00 do 20:00), zachę-

camy również do kon-
taktu członkami Gmin-
nego Biura Spisowego 
tel. 607 787 988 w go-
dzinach pracy urzędu. 
Tu również cze-
kamy na Państwa 
i służymy pomocą. 

Spis rolny prowadzony 
jest na terytorium RP w 
terminie od 1 września 
do 30 listopada 2020 r., 
według stanu na dzień 
1 czerwca 2020 r.  
Spis obejmie zasięgiem 
równocześnie cały kraj. 

Spisywane będą gospo-
darstwa, które 1 czerwca 
br. prowadziły działal-
ność rolniczą i według 
stanu na ten dzień.

Udział w spisie jest obo-
wiązkowy, co wynika z 
ustawy z 31 lipca 2019 
roku o Powszechnym Spi-
sie Rolnym jak również z 
członkostwa w Unii Eu-
ropejskiej – spisy rolne 
odbędą się w tym roku 
we wszystkich Państwach 
należących do Unii. Brak 
udziału w spisie rolnym 

może skutkować nało-
żeniem kary grzywny 
określonej w ustawie 
o statystyce publicznej. 

Zapewniamy, że Pastwa 
dane osobowe i dane o 
gospodarstwie są prawnie 
chronione i objęte tajem-
nicą statystyczną.

Więcej informacji 
o Powszechnym Spisie 
Rolnym 2020 uzyskać 
można pod adresem: 

https://spisrolny.gov.pl

#liczysięrolnictwo

Powszechny Spis Rolny 
odbędzie się w całej 
Polsce od 1 września 

do 30 listopada 2020 r.    
Wyniki spisu rolnego pozwolą na wieloprzekrojowe scha-
rakteryzowanie polskiego rolnictwa i ukazanie zmian, 
jakie w nim zaszły w ostatnim dziesięcioleciu. Pomogą wła-
dzom, a w szczególności polskim rolnikom w podejmowaniu 
trafnych decyzji strategicznych, które będą poparte analizą 
wiarygodnych danych dostarczanych przez statystykę pu-
bliczną. 

Zachęcamy Państwa do skorzystania ze stano-
wiska komputerowego utworzonego w Urzędzie 
Gminy właśnie dla Państwa (pokój numer 2). 
     Tu członkowie Gminnego Biura Spisowego 
chętnie udzielą wszelkiej pomocy przy dokony-
waniu samospisu. 
     Jeżeli jednak będziecie Państwo dokonywać 
samospisu we własnych domach uruchomili-
śmy dla Państwa specjalny telefon kontaktowy 
z członkami Gminnego Biura Spisowego - 
607 787 988.      
     Czekamy na Państwa zapytania w dni robocze 
w godzinach pracy urzędu.    
Działa także infolinia spisowa pod numerem 

22 279 99 99 (codziennie).

Spiszmy się, jak na rolników przystało!

Więcej informacji: spisrolny.gov.pl
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We wrześniu, we wszyst-
kich sołectwach na terenie 
gminy Ustronie Morskie 
odbyły się zebrania sołec-
kie. Mieszkańcy podej-
mowali decyzje dotyczące 
wykorzystania funduszu 
na bieżący oraz przyszły 
rok. 

W Kukini w 2021 roku pie-
niądze przeznaczone będą 
między innymi na wsparcie 

Ochotniczej Straży Pożar-
nej, doposażenie świetlicy 
wiejskiej oraz warsztaty i 
szkolenia.

W Rusowie fundusz sołec-
ki pozwoli na dalszą budo-
wę parkingu przy świetlicy 
Melmak oraz na zakup do-
datkowego sprzętu, z które-
go skorzystają mieszkańcy. 
W 2021 roku część środków 
trafi również na organizację 

zajęć i warsztatów dla naj-
młodszych i nie tylko. 

W Kukince największą 
inwestycją w nadchodzą-
cym roku będzie ogrodzenie 
świetlicy wiejskiej. Teren 
ma zostać zabezpieczony w 
2021 roku. Dodatkowo zor-
ganizowane będą szkolenia i 
warszataty dla najmłodszych 
mieszkańców sołectwa.

W Sianożętach fundusz 
sołecki w 2021 roku zosta-
nie przeznaczony na zakup 
witaczy, tablic informacyj-
nych i zagospodarowanie 
boiska dla mieszkańców. 
Nie zabraknie także szkoleń 
i warsztatów. 

W Ustroniu Morskim 
jeszcze w tym roku konty-
nuowane będzie zagospoda-
rowanie terenu przed GO-

Kiem oraz cmentarzem. W 
2021 roku budżet sołectwa 
będzie wynosił niemal 90 
000 złotych. Tak duża kwota 
pozwoli na zagospodarowa-
nie ronda Marysin i Lazur, 
nowe łąki kwietne, wykona-
nie "żywej instalacji" oraz 
dalsze upiększanie miejsco-
wości a także wsparcie or-
ganizacji pozarządowych.

W Gwiździe mieszkańcy 
zdecydowali o przyznaniu 
dofinansowania na warsztaty 
dla dzieci i młodzieży oraz 
seniorów w świetlicy wiej-
skiej, zagospodarowanie te-
renu przed budynkiem świe-
tlicy czy progi zwalniające.

Wójt gminy Ustronie Mor-
skie Bernadeta Borkowska 
dziękuje wszystkim zainte-

resowanym za udział 
w zebraniach sołeckich.

Gmina Ustronie Morskie

O funduszach na zebraniach sołeckich

Aplikacja mobilna Hello City 
to odpowiedź na wyzwania 
związane z cyfrowym rozwo-
jem polskich gmin i konieczno-
ścią polepszenia komunikacji 
między ich mieszkańcami a ad-
ministracją. Już teraz korzystać 
mogą z niej wszyscy mieszkań-
cy gminy Ustronie Morskie. 
Czym jest Hello City? To apli-
kacja mobilna, która ułatwia 
gminie kontakt z mieszkańcami. 
Dzięki Hello City mieszkańcy 
Ustronia Morskiego otrzymają 
dostęp do najważniejszych in-
formacji z życia miasta, zyskają 
bezpieczeństwo dzięki syste-
mowi alertów i powiadomień, 
a także będą mogli świadomie 
zadbać o swoje zdrowie i czyste 
powietrze. 
Zachęcamy do zainstalowania 
aplikacji i wspólnego działania 
na rzecz jeszcze lepszej komu-
nikacji w naszej gminie.
Więcej informacji o aplikacji 
dostępnych jest na stronie gmi-
ny oraz hellocity.pl 

Gmina Ustronie Morskie

Hello City
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Ulica Wiejska 
w Ustroniu Morskim

W pierwszym roku kadencji 
udało się uzyskać dofinanso-
wanie do przebudowy ulicy 
Wiejskiej w Ustroniu Mor-
skim, była to kwota niemal 
miliona pięciuset tysięcy zło-
tych. 
Ten remont był długo wy-
czekiwany. Gmina pozyskała 
środki w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych. Kwo-
ta stanowiła 50% wysokości 
kosztów inwestycji. 
Roboty budowlane objęły 
odcinek od ulicy Bolesława 
Chrobrego do krajowej „11”. 
Mieszkańcy i turyści zyskali 
chodniki, miejsca postojowe, 
odwodnienie i oznakowanie. 
Zaprojektowano przejścia dla 
pieszych oraz przewidziane 
zostały progi zwalniające. 

Ulica Targowa, Okrzei 
i droga w Kukini. 

2019 rok to także: remonty 
ulicy Targowej i Okrzei a tak-
że drogi w Kukini. 
Na ten cel gmina przeznaczy-
ła osiemset tysięcy złotych. 
Wszystkie te działania udało 
się wykonać bez zaciągania 
kredytów, gmina wykonuje 
prace z własnych środków. 

Cały czas prowadzimy ak-
tywną politykę inwestycyjną 
a finanse są na stabilnym po-
ziomie. 

Liliowa i Wczasowa 
w Sianożętach 

W kolejnym roku gmina po-
zyskała dofinansowanie na 
budowę dróg w Sianożętach. 
Gmina otrzymała ponad 450 
000 złotych w ramach Fun-
duszu Dróg Samorządowych. 
Urząd, rządowe wsparcie, 
przeznaczył na budowę od-
cinków dróg gminnych przy 
ul. Liliowej i Wczasowej w 
Sianożętach. 
- Jako urząd staramy się wy-
korzystywać wszelkie możli-
wości, aby poprawić jakość 
dróg na terenie gminy Ustro-
nie Morskie. To kolejna waż-
na realizowana przez nas in-
westycja. Cieszę się, że udało 
się pozyskać te pieniądze. – 
powiedziała Wójt Bernadeta 
Borkowska.

Droga w Rusowie
Także w 2020 roku uzyska-
liśmy środki na przebudowę 
drogi w Rusowie. Gmina 
otrzymała z urzędu marszał-
kowskiego województwa za-
chodniopomorskiego dotację 
w wysokości prawie 105 000 

złotych. 
W ramach inwestycji po-
wstała droga dojazdowa do 
gruntów rolnych wykonana z 
płyt drogowych betonowych. 
Cały koszt inwestycji wyniósł 
ponad pół miliona złotych. 

PSZOK
Udało się zakończyć budowę 
Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w 
2019 roku i w obecnym roku 
otworzyć obiekt dla miesz-
kańców gminy.
Punkt mógłby zacząć działać 
wcześniej ale doprowadzenie 
formalności zajęło nam sporo 
czasu. 
W PSZOKu zbierane są od-
pady komunalne z pewnymi 
ograniczeniami. To ogrodzo-
ny, oświetlony utwardzony 
plac, wyposażony w konte-
nery i pojemniki, wagę sa-
mochodową, wiatę, magazy-
ny na odpady oraz kontener 
biurowo-socjalny dla obsługi. 
Dodatkowo na PSZOK wyko-
nano ścieżkę edukacyjną wy-
posażoną w tablice edukacyj-
ne a teren jest monitorowany. 
Mam nadzieję, że będzie słu-
żył mieszkańcom gminy.

CSR Helios
To nie koniec inwestycji z 

Ustronie Morskie – podsumowanie drugiego roku na stanowisku Wójta gminy. 

Bernadeta Borkowska wygrała wybory samorządowe w październiku 2018 roku, od końca listopada pełni funkcję Wójta gminy 
Ustronie Morskie. 
Sprawdzamy co udało się zrobić w gminie i jakie działania będą realizowane  w kolejnych miesiącach. Jak zmieniała się gmina na 
przestrzeni ostatnich dwóch lat? Jakie inwestycje udało się zrealizować? 

2019 roku, konieczny był także 
remont w CSR Helios.
Wymiana nawiewów, malo-
wanie, renowacja płytek czy 
praktycznie nowa sauna to tyl-
ko kilka z prac, które udało się 
wykonać. 
Wyczyszczona została niecka 
basenu rekreacyjnego - sporto-
wego oraz wanny z hydroma-
sażem. Odnawialiśmy ściany w 
przebieralniach czy naprawiali-
śmy ubytki. 
To wszystko sprawiło, że ko-
rzystanie z obiektu jest przy-
jemniejsze. Cały zakres robót 
to wartość prawie 150 tysięcy 
złotych.

Edukacja i szkolnictwo
Gmina cały czas pracuje nad 
usprawnieniem systemu eduka-
cji i rekreacji. Wzrost nakładu 
na szkolnictwo i wyposażenie w 
placówkach oświatowych. 
Jakie są tego efekty?
Najważniejszym do tej pory suk-
cesem było uzyskane dofinan-
sowania z projektu Partnerstwa 
Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych. Szkoła w Ustroniu 
Morskim zyska do 2021 roku 

blisko 145 000 złotych. 
Są to środki pozyskane z Euro-
pejskiego Funduszu Społeczne-
go. Kolejne szesnaście tysięcy 
złotych dokłada urząd gminy. 
Pieniądze zostały przekazane 
na realizację projektu Fabryka 
Kompetencji Kluczowych i ko-
rzystają z nich głównie ucznio-
wie.  
Zaplanowane zostały między 
innymi zajęcia logopedyczne i 
te w zakresie myślenia logicz-
no-matematycznego. Program 
zakłada również kształcenie 
różnych kompetencji. 
W sumie przedsięwzięcie obej-
mie ponad 250 uczniów z Ustro-
nia Morskiego. 

Świetlice 
Z kolejnych projektów sko-
rzystały świetlice w Rusowie 
i Ustroniu Morskim oraz w 
Gwiździe.
Świetlica w Rusowie wyposa-
żona została w laptopy, telewi-
zor, nowe krzesła i biurka. Pla-
cówka otrzymała dwie kanapy 
i zestaw regałów, a także stoły 
szkolne. Fani gier do dyspozycji 

mają konsolę PS4 i planszówki. 
Prowadzone są zajęcia kulinar-
ne. Projekt potrwa do 30 czerw-
ca 2022 roku. 
Podobne działania realizowa-
ne są w świetlicy w Ustroniu. 
Możliwe jest to wszystko dzięki 
współpracy gminy z TPD. 
Świetlica w Gwiździe powsta-
ła praktycznie na nowo. Prze-
budowano układ pomieszczeń, 
wykonano nowe instalacje wod-
no-kanalizacyjne i elektryczne, 
wykonano nowe wykończenia 
ścian i podłóg, wymieniono sto-
larkę oraz ocieplono poddasze. 
Zmodernizowana świetlica sta-
ła się atrakcyjnym miejscem 
spotkań dla lokalnej społecz-
ności. Realizowane w niej będą 
zajęcia świetlicowe dla dzieci i 
młodzieży, spotkania okolicz-
nościowe, warsztaty kulinarne, 
kulturalne.
Całkowita wartość robót wynio-
sła prawie 190 tys. zł. Realiza-
cja zadania była możliwa dzięki 
pozyskanemu przez gminę dofi-
nansowaniu w wysokości ponad 
100 tys. zł z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

Siłownie zewnętrzne 
w Rusowie i Sianożętach.
Nowe siłownie zewnętrzne w 
2019 roku stanęły w Rusowie i 
Sianożętach. 
Mieszkańcy obu sołectw zyskali 
w sumie szesnaście urządzeń a 
na ten cel przeznaczono prawie 
70 000 złotych.
Następnie wybudowane zostaną 
siłownie zewnętrzne w Kukini i 
Kukince. Gmina Ustronie Mor-
skie otrzymała 19 000 złotych 
na ten cel. Urząd skorzystał w 
2020 roku ze wsparcia Urzędu 
Marszałkowskiego przeznaczo-
nego na modernizację infra-
struktury sportowej w regionie. 
W sumie oba projekty to koszt 
40 000 złotych. W obu miejsco-
wościach powstaną miejsca do 
ćwiczeń dla mieszkańców. To 
kolejne sołectwa, które wzboga-
cą się o nowy sprzęt.

Hot-spoty
Otrzymaliśmy 15 tysięcy euro z 
pieniędzy unijnych, które gmi-
na przeznaczy na instalację hot 
spotów w miejscach najliczniej 

odwiedzanych przez mieszkań-
ców i turystów z naszego tere-
nu. 
Gmina pomaga w usuwaniu 
azbestu i barszczu Sosnowskie-
go. 
Natomiast „Planowanie z miesz-
kańcami” – to pieniądze pozy-
skane na działania polegające na 
wdrożeniu procesów partycypa-
cji społecznej połączone z edu-
kacją mieszkańców w zakresie 
zasad planowania przestrzenne-
go w gminie. 
Opracowany, w ramach projektu 
grantowego, Indywidualny Plan 
Konsultacji objął w 2020 roku 
pogłębione konsultacje spo-
łeczne planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Granty Sołeckie
Wspieramy Sołtysów w pozy-
skiwaniu grantów sołeckich.
W 2020 roku sołectwa z Rusowa 
oraz Ustronia Morskiego otrzy-
mały dofinansowania z Urzędu 
Marszałkowskiego. 
W sumie na realizację projek-
tów w naszej gminie Marszałek 
przeznaczył 20 000 złotych. 

Dzięki konkursowi, w Rusowie 
zagospodarowana została prze-
strzeń publiczna. 
Powstał parking na placu przy 
świetlicy wiejskiej, zakupiono 
stojak na rowery a także pojem-
nik na nakrętki. Wartość grantu 
to 10 000 złotych a cała inwe-
stycja kosztować będzie nie-
spełna 24 tysiące złotych.
W Ustroniu Morskim powstała 
czytelnia pod chmurką. 
Dofinansowanie to również 10 
000 złotych, a kwota pozwo-
liła na zamontowanie gabloty 
i ławek oraz nasadzenie roślin 
w donicach. Projekt stworzył 
miejsce do wymiany książek i 
jest odpowiedzią na zgłoszenia 
mieszkańców z sołectwa Ustro-
nie Morskie.
Czytelnia pod chmurką zloka-
lizowana jest przy Gminnym 
Ośrodku Kultury a wartość re-
alizowanego działania to prawie 
25 tysięcy złotych. 

Trasy rowerowe
Z dotacji skorzystali także ro-
werzyści, którzy tak licznie po-
ruszają się po naszej gminie. 

Ulica Targowa Droga w Rusowie

Ulica Okrzei PSZOK Ulica Wiejska



inWEStycjE  5 www.ustronie-morskie.pl

Ustronie Morskie – podsumowanie drugiego roku na stanowisku Wójta gminy. 

Bernadeta Borkowska wygrała wybory samorządowe w październiku 2018 roku, od końca listopada pełni funkcję Wójta gminy 
Ustronie Morskie. 
Sprawdzamy co udało się zrobić w gminie i jakie działania będą realizowane  w kolejnych miesiącach. Jak zmieniała się gmina na 
przestrzeni ostatnich dwóch lat? Jakie inwestycje udało się zrealizować? 

2019 roku, konieczny był także 
remont w CSR Helios.
Wymiana nawiewów, malo-
wanie, renowacja płytek czy 
praktycznie nowa sauna to tyl-
ko kilka z prac, które udało się 
wykonać. 
Wyczyszczona została niecka 
basenu rekreacyjnego - sporto-
wego oraz wanny z hydroma-
sażem. Odnawialiśmy ściany w 
przebieralniach czy naprawiali-
śmy ubytki. 
To wszystko sprawiło, że ko-
rzystanie z obiektu jest przy-
jemniejsze. Cały zakres robót 
to wartość prawie 150 tysięcy 
złotych.

Edukacja i szkolnictwo
Gmina cały czas pracuje nad 
usprawnieniem systemu eduka-
cji i rekreacji. Wzrost nakładu 
na szkolnictwo i wyposażenie w 
placówkach oświatowych. 
Jakie są tego efekty?
Najważniejszym do tej pory suk-
cesem było uzyskane dofinan-
sowania z projektu Partnerstwa 
Zintegrowanych Inwestycji Te-
rytorialnych. Szkoła w Ustroniu 
Morskim zyska do 2021 roku 

blisko 145 000 złotych. 
Są to środki pozyskane z Euro-
pejskiego Funduszu Społeczne-
go. Kolejne szesnaście tysięcy 
złotych dokłada urząd gminy. 
Pieniądze zostały przekazane 
na realizację projektu Fabryka 
Kompetencji Kluczowych i ko-
rzystają z nich głównie ucznio-
wie.  
Zaplanowane zostały między 
innymi zajęcia logopedyczne i 
te w zakresie myślenia logicz-
no-matematycznego. Program 
zakłada również kształcenie 
różnych kompetencji. 
W sumie przedsięwzięcie obej-
mie ponad 250 uczniów z Ustro-
nia Morskiego. 

Świetlice 
Z kolejnych projektów sko-
rzystały świetlice w Rusowie 
i Ustroniu Morskim oraz w 
Gwiździe.
Świetlica w Rusowie wyposa-
żona została w laptopy, telewi-
zor, nowe krzesła i biurka. Pla-
cówka otrzymała dwie kanapy 
i zestaw regałów, a także stoły 
szkolne. Fani gier do dyspozycji 

mają konsolę PS4 i planszówki. 
Prowadzone są zajęcia kulinar-
ne. Projekt potrwa do 30 czerw-
ca 2022 roku. 
Podobne działania realizowa-
ne są w świetlicy w Ustroniu. 
Możliwe jest to wszystko dzięki 
współpracy gminy z TPD. 
Świetlica w Gwiździe powsta-
ła praktycznie na nowo. Prze-
budowano układ pomieszczeń, 
wykonano nowe instalacje wod-
no-kanalizacyjne i elektryczne, 
wykonano nowe wykończenia 
ścian i podłóg, wymieniono sto-
larkę oraz ocieplono poddasze. 
Zmodernizowana świetlica sta-
ła się atrakcyjnym miejscem 
spotkań dla lokalnej społecz-
ności. Realizowane w niej będą 
zajęcia świetlicowe dla dzieci i 
młodzieży, spotkania okolicz-
nościowe, warsztaty kulinarne, 
kulturalne.
Całkowita wartość robót wynio-
sła prawie 190 tys. zł. Realiza-
cja zadania była możliwa dzięki 
pozyskanemu przez gminę dofi-
nansowaniu w wysokości ponad 
100 tys. zł z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

Siłownie zewnętrzne 
w Rusowie i Sianożętach.
Nowe siłownie zewnętrzne w 
2019 roku stanęły w Rusowie i 
Sianożętach. 
Mieszkańcy obu sołectw zyskali 
w sumie szesnaście urządzeń a 
na ten cel przeznaczono prawie 
70 000 złotych.
Następnie wybudowane zostaną 
siłownie zewnętrzne w Kukini i 
Kukince. Gmina Ustronie Mor-
skie otrzymała 19 000 złotych 
na ten cel. Urząd skorzystał w 
2020 roku ze wsparcia Urzędu 
Marszałkowskiego przeznaczo-
nego na modernizację infra-
struktury sportowej w regionie. 
W sumie oba projekty to koszt 
40 000 złotych. W obu miejsco-
wościach powstaną miejsca do 
ćwiczeń dla mieszkańców. To 
kolejne sołectwa, które wzboga-
cą się o nowy sprzęt.

Hot-spoty
Otrzymaliśmy 15 tysięcy euro z 
pieniędzy unijnych, które gmi-
na przeznaczy na instalację hot 
spotów w miejscach najliczniej 

odwiedzanych przez mieszkań-
ców i turystów z naszego tere-
nu. 
Gmina pomaga w usuwaniu 
azbestu i barszczu Sosnowskie-
go. 
Natomiast „Planowanie z miesz-
kańcami” – to pieniądze pozy-
skane na działania polegające na 
wdrożeniu procesów partycypa-
cji społecznej połączone z edu-
kacją mieszkańców w zakresie 
zasad planowania przestrzenne-
go w gminie. 
Opracowany, w ramach projektu 
grantowego, Indywidualny Plan 
Konsultacji objął w 2020 roku 
pogłębione konsultacje spo-
łeczne planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Granty Sołeckie
Wspieramy Sołtysów w pozy-
skiwaniu grantów sołeckich.
W 2020 roku sołectwa z Rusowa 
oraz Ustronia Morskiego otrzy-
mały dofinansowania z Urzędu 
Marszałkowskiego. 
W sumie na realizację projek-
tów w naszej gminie Marszałek 
przeznaczył 20 000 złotych. 

Dzięki konkursowi, w Rusowie 
zagospodarowana została prze-
strzeń publiczna. 
Powstał parking na placu przy 
świetlicy wiejskiej, zakupiono 
stojak na rowery a także pojem-
nik na nakrętki. Wartość grantu 
to 10 000 złotych a cała inwe-
stycja kosztować będzie nie-
spełna 24 tysiące złotych.
W Ustroniu Morskim powstała 
czytelnia pod chmurką. 
Dofinansowanie to również 10 
000 złotych, a kwota pozwo-
liła na zamontowanie gabloty 
i ławek oraz nasadzenie roślin 
w donicach. Projekt stworzył 
miejsce do wymiany książek i 
jest odpowiedzią na zgłoszenia 
mieszkańców z sołectwa Ustro-
nie Morskie.
Czytelnia pod chmurką zloka-
lizowana jest przy Gminnym 
Ośrodku Kultury a wartość re-
alizowanego działania to prawie 
25 tysięcy złotych. 

Trasy rowerowe
Z dotacji skorzystali także ro-
werzyści, którzy tak licznie po-
ruszają się po naszej gminie. 

W ramach budowy sieci tras 
rowerowych Pomorza Za-
chodniego – Trasa Velo Balti-
ca na odc. Dźwirzyno – Mar-
szewo etap II przebiega także 
w gminie Ustronie Morskie. 
Wykonane zostały trzy odcin-
ki inwestycyjne. 
W ramach projektu oznako-
wana została także istniejąca 
ścieżka rowerowa R10. Gmi-
na do tej inwestycji dołożyła 
58 608 złotych. 

Klub Seniora
Ze środków ministerialnych 
150 000 zł trafiło na Klub Se-
niora w Ustroniu Morskim. 
Obiekt powstaje w wydzielo-
nych pomieszczeniach w bu-
dynku, w którym zlokalizo-
wany jest aktualnie Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
i ośrodek zdrowia. Dla po-
trzeb funkcjonowania klubu 
seniora wykorzystana zosta-
nie istniejąca infrastruktura, z 
budynku wydzielona zostanie 
część obiektu zlokalizowana 
na pierwszym piętrze o po-
wierzchni ok. 100 m2. 
Seniorzy będą mieli do dyspo-
zycji przestronną sale główną 
z aneksem kuchennym oraz 
częścią rekreacyjną wyposa-
żoną w sprzęt komputerowy 
oraz RTV, pomieszczenie do 

zajęć rehabilitacyjno-rucho-
wych, węzeł sanitarny za-
wierający dostosowania dla 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych oraz szatnię. Projekt za-
kłada utworzenie 30 miejsc w 
placówce.
W ramach inwestycji wyko-
nana zostanie przebudowa i 
remont wnętrza obiektu, wy-
mieniona zostanie istniejąca 
stolarka, zmodernizowane 
zostaną instalacje sanitarne i 
elektryczne. 
Ponadto obiekt zostanie przy-
stosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych poprzez 
montaż windy, która ułatwi 
komunikację pomiędzy parte-
rem a pierwszym piętrem.

Orlik w Ustroniu 
Morskim

Modernizacja boiska sporto-
wego "Orlik 2012" w Ustro-
niu Morskim
Ponad 270 000 złotych dofi-
nansowania otrzymała Gmina 
Ustronie Morskie na moderni-
zację boiska sportowego "Or-
lik 2012". Całkowity koszt 
inwestycji wyniesie 541 236 
złotych, pieniądze na realiza-
cję inwestycji przyznało Mi-
nisterstwo Sportu. 
- To bardzo dobra wiadomość, 
staramy się wykorzystywać 

wszelkie okazje aby rozwijać 
naszą gminę. Dzięki wsparciu 
z Ministerstwa Sportu dzieci i 
młodzież będą miały jeszcze 
lepsze warunki do uprawia-
nia sportu - powiedziała Wójt 
gminy Ustronie Morskie Ber-
nadeta Borkowska. 
Prace remontowe zaplanowa-
ne są na kwiecień 2021 roku.

Hotele dla pszczół 
w ramach programu 

Działaj Lokalnie
W ramach konkursu Dzia-
łaj Lokalnie 2020 środki 
otrzymało sołectwo Ustronie 
Morskie. Projekt pod nazwą 
"Przedszkolaki ratują pszczo-
ły" dostał 5 943 złotych. 
Dzięki wsparciu finansowemu 
dzieci z Ustronia Morskiego 
stworzyły ogród lawendowy 
i dowiedziały się, jak zadbać 
o pszczoły.   
    
Na łąkach kwietnych pojawi-
ły się też hotele dla pszczół. 
Ustrońska grupa inicjatywna, 
z Olgą Sroką na czele, działać 
będzie we współpracy z So-
łectwem a opiekunem projek-
tu jest Gminny Ośrodek Kul-
tury w Ustroniu Morskim.

Sianożęty: ulice Liliowa i Wczasowa w trakcie remontu

Nowa droga w Rusowie Parking w Rusowie
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26 września zespół "Złota 
Rybka" wraz z towarzy-
szącą mu kapelą uczest-
niczył w Pomorskim 
Przeglądzie Zespołów 
i Kapel Ludowych 
"EtnoSwołowo" 2020. 

Przegląd charakteryzował 
się bardzo wysokim pozio-
mem wykonawczym wy-
stępujących zespołów więc 
z nieskrywaną satysfakcją 
przyjęliśmy fakt przyznania 
naszym "Rybkom" wyróż-
nienia wraz z nagrodą finan-

sową.
To wspaniałe wydarzenie 
kulturalne do poznania ludzi 
inspirujących się polskim 
folklorem muzycznym oraz 
wymiany doświadczeń i na-
wiązania twórczych kontak-
tów. 

Przysłowiową "wisienka na 
torcie" był występ zespołu 
"Etnos Ensamble", który 
zachwycił publiczność nie-
samowitą interpretacją mu-
zyki źródeł oraz wybitnym 
kunsztem wykonawczym.

Kultura

Wyróżnienie dla Złotej Rybki

„Złota Rybka” zespół powstał jesienią 2014 roku w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Ustroniu Morskim a w grudniu po raz pierw-
szy zaprezentował się w programie świąteczno-kolędowym. 
W skład zespołu wchodzi 10-osobowa grupa wokalna a śpiewa-
kom towarzyszy 7-osobowa kapela . Zespół wielokrotnie prezen-
tował się podczas uroczystości i imprez gminnych a także repre-
zentował naszą gminę na koncertach wyjazdowych, festiwalach 
i przeglądach zespołów muzycznych, zdobywając wiele nagród 
i wyróżnień

Pozdrowienia z Ustronia 
Morskiego – to projekt, 
w formie konkursu, którego 
celem było stworzenie 
unikatowej kolekcji kart 
pocztowych z Ustronia 
Morskiego. 

Autorami prac są artyści nie-
profesjonalni: Edward Mal-
tazar, Lena Wachowicz, 
Karina Wachowicz, Maja 
Gawin, Monika Dubiel, Ka-
rolina Kobel, Cezary Pulcyn 
oraz Patrycja Koronka.
Projekty zostały wybrane i za-
akceptowane przez Łukasza 
Molskiego – dyrektora Gmin-
nego Ośrodka Kultury. 
Za opracowanie graficzne oraz 
przygotowanie do druku odpo-
wiadał Andrzej Stasiukiewicz.  
Poza konkursem powstały 
dodatkowe wzory stworzone 
przez: Wójt Gminy Ustronie 
Morskie Bernadetę Borkow-
ską – akwarela z papierowym 
żaglowcem; pomysłodawczy-
nię, koordynatora projektu 
- Natalię Jastrzębską - właści-
cielkę Akademii Smaku i Rę-
kodzieła Pasyonatca – wizeru-

Pozdrowienia z Ustronia Morskiego

nek zająca na turkusowym tle, 
biały miś w koronie; opiekuna 
projektu Annę Britzen - preze-
skę Koła Gospodyń Wiejskich 
w Rusowie, pasjonatkę oraz 
instruktorkę gry w golfa a przy 
okazji właścicielką pięknego 
pola golfowego ALTE FARM. 
Kartki dostępne są w nastę-
pujących punktach: Gminny 
Ośrodek Kultury, Bibliote-
ka Publiczna, Basen Helios, 
Urząd Gminy Ustronie Mor-
skie. Kartki są bezpłatne. 
Można je wysłać pocztą trady-
cyjną albo po prostu oprawić 
jak obrazek.

Projekt został zrealizowany 
dzięki dotacji z Urzędu Mar-

szałkowskiego Woj. Zachod-
niopomorskiego, projekt Spo-

łecznik na lata 2019-2021. 
Suma dotacji 4000 złotych.
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Tak wyglądają skutki 
pandemii. Dlaczego skutki 
pandemii? 

Otóż "Frida to ja" zaczę-
ła powstawać jako pro-
jekt na zajęciach pracowni 
plastycznej w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Ustro-
niu Morskim jeszcze przed 
dniem, w którym świat się 
zatrzymał.  D o r o t a 
Waligóra nie poddała się i 
wymyśliła sposób na to, jak 
pracować zdalnie.  
Większość prac dziecięcych 
powstała w czasie izolacji w 
domach podopiecznych. 
 Dorota Waligóra nie mo-
gąc spotykać się na żywo z 
młodymi artystami zaczęła 
pracować nad własną in-
terpretacją tematu "Frida to 
ja", zarażając meksykańską 
energią cały zespół Gmin-
nego Ośrodka Kultury w 
Ustroniu Morskim i sąsiadki 
z Biblioteki Ustronie Mor-
skie i wolontariuszy pra-
cowni plastycznej i... i tak, 
w skrócie, doszło do tego, że 

W sobotę 5 września 
w Ustroniu Morskim 
odbyło się Narodowe 
czytanie. Balladyna 
Juliusza Słowac-
kiego 
była lekturą dzie-
wiątej odsłony tego 
wydarzenia. 

W Ustroniu Morskim 
pogoda pokrzyżowała 
plany i zamiast przed 
biblioteką uczestnicy 
czytali wybitne dzieło 
polskiego romanty-
zmu w sali GOK-u. 

W role wcielili się 
między innymi: wójt 
gminy - Bernadeta 
Borkowska, zastępca 
Wójta Sylwia Hala-
ma, kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej Izabela 
Poznańska, dyrektor 
przedszkola Alina 
Gajewicz, dyrektor 
Gminnego Ośrod-
ka Kultury Łukasz 
Molski, radne z Rady 
Gminy Hanna Caban 
i Olga Górecka-Gra-
jek, uczniowie ze 
szkoły podstawowej 

w Ustroniu Morskim 
oraz pozostali zapro-
szeni goście. 

Narodowe czytanie 
Balladyny dostępne 
było online na profilu 
facebookowym Bi-
blioteki. 

Po ostatnim akcie, 
na scenie pojawił się 
zespół Kurna Chata, 
który zagrał swoje 
folkowe przeboje.

Narodowe czytanie Balladyny

Dorota stworzyła 40 prac, a 
w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Ustroniu Morskim 
zaczęła się meksykańska 
fiesta. 
Były kwietne wianki, jak u 
Fridy, były monobrwie, jak 
u Fridy, byli mariachi, był 

gar z meksykańską potrawą 
i różne dobroci, które przy-
nieśli ze sobą rodzice pod-
opiecznych. 
Dziękujemy wszystkim, 
którzy byli z nami. 
Wszystkim młodym twór-
com, którzy ciężko praco-

Frida czasu pandemii

wali, także nad stwo-
rzeniem wernisażu. Bo 
wszystko - kwiaty, wazo-
ny, lampiony - wszystko 
to efekt pracy naszej pra-
cowni plastycznej i wo-
lontariuszy. 
Dziękujemy naszym wo-
lontariuszom. 
Dziękujemy rodzicom na-
szych młodych artystów. 
Dziękujemy wszystkim, 
którzy pomogli nam w 
przygotowaniu wystawy 
i wernisażu. 
- Wernisaż uwiecznił na 
zdjęciach Andrzej Stasiu-
kiewicz - i tu dodatkowe 
podziękowania dla An-
drzeja za cierpliwość do 
tego szaleństwa i wspar-
cie, bez którego "Frida to 
ja" mogłaby nie powstać 
– podsumowują wyda-
rzenie Dorota Waligóra i 
Łukasz Molski.
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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

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

  Uwaga! Ważne
Gospodarka Odpadami
Przypominamy wszystkim ogólne informacje dotyczące 
gospodarki odpadami komunalnymi. 
Głównym celem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach jest selektywne zbieranie odpadów komunalnych 
„u źródła”, czyli w naszych domach. 

Najlepszym sposobem segregowania odpadów jest gro-
madzenie ich we frakcjach:

- Papier: opakowania z papieru lub tektury, gazety i 
czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny 
i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe.
Nie wrzucamy: papieru powlekanego folią, kalki, kartonów 
po mleku i napojach, pieluch jednorazowych i podpasek, 
pampersów, worków po nawozach, cemencie i innych mate-
riałach budowlanych, tapet.

- Plastiki, tworzywa sztuczne i metale: butelki po 
napojach, opakowania po chemii gospodarczej, kosmety-
kach, opakowania po produktach spożywczych, plastikowe 
zakrętki, torebki, worki, reklamówki i inne folie, plastikowe 
koszyczki po owocach i innych produktach, styropian, pusz-
ki po napojach i po żywności, sokach, złom żelazny i meta-
le kolorowe, metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i 
innych pojemników, folia aluminiowa, kartoniki po mleku i 
napojach (wielomateriałowe odpady opakowaniowe).
Nie wrzucamy: strzykawek, wenflonów i innych artyku-
łów medycznych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 
pełnych opakowań po lekach i farbach, lakierach i olejach, 
zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego.
Tworzywa sztuczne zgniatamy przed wrzuceniem do worka.
- Szkło: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, 
butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowa-
nia po kosmetykach.
Nie wrzucamy: szkła stołowego (szkło żaroodporne, krysz-
tałowe), ceramiki, doniczek, zniczy z zawartością wosku, ża-
rówek i świetlówek, reflektorów, nie opróżnionych butelek 
po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, termometrów i strzy-
kawek, monitorów i lamp telewizyjnych, szyb okiennych i 
zbrojonych, szyb samochodowych, luster i witraży, fajansów 
i porcelany.
Opakowania muszą być opróżnione z produktu, bez zakrętek, 
starać się nie tłuc szkła.

- Bioodpady: drobne gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty 
i skoszona trawa, trociny i kora drzew, owoce, warzywa itp.
Nie wrzucamy: kości zwierząt, mięsa i padliny zwierząt, oleju 
jadalnego, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, 
leków, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego.
Pozostałe po segregacji odpady trafiają do pojemnika na od-
pady zmieszane. Jeśli będziemy prawidłowo segregować to 
odpadów zmieszanych będzie mniej. Przyczynimy się więc 
do poprawy stanu środowiska, a przede wszystkim obniżymy 
koszty związane z gospodarowaniem odpadami. 
Zwłaszcza w budynkach wielolokalowych zwracajmy uwagę 
sąsiadom, jeśli nieprawidłowo segregują odpady. Jeżeli ktoś 
wrzuca śmieci do niewłaściwego pojemnika na odpady segre-
gowane to pojemnik ten zabierany jest jako odpady zmiesza-
ne, co powoduje wzrost kosztów, a co za tym idzie większe 
opłaty. 

Urząd Gminy Ustronie Morskie przypomina, 
iż odpady można zostawić w Punkcie Selektyw-
nej Zbiórki odpadów Komunalnych po okazaniu 
pracownikowi informacji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Złoto i srebro dla Julii 
Iwan!

We wrześniu, podczas Wo-
jewódzkiej Olimpiady Mło-
dzieży w Resku, mieszkan-

ka gminy Ustronie Morskie 
Julia Iwan wywalczyła dwa 
medale, złoto w konkurencji 
kata i srebro w kumite. 
W turnieju wzięło udział 146 
zawodników z 14 ośrodków 

kyokushin karate w naszym 
województwie. 
Kołobrzeski klub dzielnie 
reprezentowali także: Bo-
rys Pawlak, Izabela Fal-
ko, Tymon Romanowski, 

Krzysztof Szydłowski, 
Pola Sottek, Julia Iwan, 
Olga Vintoniv, Zuzanna 
Piasecka i Michał Dusza.

Gratulujemy!

Sport

Medale Julii Iwan

NKS Astra Ustronie Mor-
skie oraz Fundacja Pływa-
my i Ratujemy z dotacjami 
w ramach zadania publicz-
nego „Program Społecz-
nik na lata 2019-2021” 
realizowanego przez Ko-
szalińską Agencję Rozwo-
ju Regionalnego S.A. na 
mocy umowy podpisanej z 
Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Zachodnio-
pomorskiego. 
Gratulujemy obu klubom 
przyznanych pieniędzy.

Dzieci i młodzież na 
murawy! Integracja 
społeczna poprzez 
sport i rekreację.
To nazwa projektu zło-
żonego przez Nadmorski 

Klub Sportowy Astra. NKS 
Astra otrzymała wsparcie w 
wysokości 4 000 złotych a 
oferta była rekomendowana 
przez Radę Młodzieży WZ. 
Wniosek Astry był najwyżej 
ocenioną ofertą w Subregio-
nie C
Natomiast Fundacja Pły-
wamy i Ratujemy złożyła 
projekt pod nazwą "Pły-
wamy i ratujemy - upo-
wszechnianie kultury 
fizycznej wśród miesz-
kańcy gminy Ustronie 
Morskie Edycja III" 

Program Społecznik dla naszych sportowców

Projekt również otrzy-
mał dotację w wysokości 
4 000 złotych i także był 
rekomendowany przez 
Radę Młodzieży WZ.
                             (r)


