
Egzemplarz bezpłatny

Ustronia Morskiego
www.ustronie-morskie.pl

   NR 4/2020Głos Ustronie Morskie
Sianożęty
Rusowo

Kukinia
Kukinka
Gwizd

Minął sportowy rok...

Praca Justyny Kałdus „On 
your own” znalazła uznanie 
jury X Międzynarodowego 
Konkursu na Małą Formę 
Graficzną „Wyspa Fanta-
zji” - Competition Fantasy 
Island 2020. Została uho-
norowana nagrodą specjal-
ną. Dzieło Justyny było 
najlepsza spośród 301 prac 

nadesłanych na konkurs 
przez 133 autorów. Justyna 
Kałdus jest jedną z pierw-
szych wychowanek pra-
cowni plastycznej Gmin-
nego Ośrodka Kultury w 
Ustroniu Morskim. Zaczy-
nała pod okiem Doroty Wa-
ligóry, która ukierunkowała 
jej talent artystyczny.

Sukces Justyny Kałdus

Drodzy Mieszkańcy Gminy Ustronie Morskie
składamy Państwu serdeczne życzenia pogodnych, zdrowych 

i pełnych wspaniałych chwil Świąt Bożego Narodzenia.
Niech pod świąteczną choinką znajdzie się życzliwość, radość

i wzajemne zrozumienie oraz spełnienie marzeń
w nadchodzącym Nowym 2021 roku.

Bernadeta Borkowska
Wójt Gminy Ustronie Morskie 
wraz z pracownikami urzędu 

i jednostek organizacyjnych gminy 

Krzysztof Grzywnowicz
Przewodniczący Rady Gminy

Ustronie Morskie z Radnymi Gminy

Czytaj na str. 7 i 8

Zakończył się spis rolny. W naszej gminie 
spisaniu podlegało ponad 130 gospodarstw 
rolnych. Realizacji obowiązku można było 
dokonać w drodze spisu przez Internet-
tzw. samospis, wywiadu telefonicznego 
lub przez rachmistrza. 
Dzięki owocnej współpracy różnych orga-
nów i instytucji – Wojewódzkiego Biura 
Spisowego, Gminnego Biura Spisowego, 
rachmistrza oraz dużemu zaangażowaniu 
sołtysów i mieszkańców mogliśmy zreali-
zować ustawowy obowiązek. 
Serdecznie dziękuję wszystkim właści-
cielom lub użytkownikom gospodarstw 
rolnych z terenu Gminy Ustronie Morskie 
za zdyscyplinowanie, dużo dobrej woli i 
okazanej cierpliwości przy udzielaniu od-
powiedzi na pytania ankietowe. 
Jednocześnie zwracam się z prośbą do 
wszystkich mieszkańców o zachowanie 
ostrożności i przestrzeganie zasad sani-
tarnych, abyśmy ten trudny czas pandemii 
przetrwali w zdrowiu i mogli cieszyć się 
zbliżającymi świętami Bożego Narodze-
nia. 
Jakie będą tegoroczne Święta? Bez naj-
bliższych? Bez przytulania, dzielenia się 
opłatkiem? Być może zostaną nam tylko 
uśmiech i słowa wysłane przez Messenge-
ra czy Skype. Nawet jeśli tak się stanie, nie 
dajmy się, nie pozwólmy wpuścić smutku 
do naszych domów. Koronawirus w końcu 
ustąpi, pokonamy go! 
Życzę wszystkim zdrowia i odporności, 
siły w przezwyciężaniu trudności oraz jak 
najwięcej uśmiechu i radości w te święta i 
w całym przyszłym roku, który na pewno 
będzie lepszy!

 Bernadeta Borkowska
O rolnym spisie, 
i Świętach Bożego 
Narodzenia 

Bernadeta Borkowska
Wójt 

Gminy Ustronie Morskie
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Nasze rozmowy

O zagospodarowaniu odpadów
Rozmowa z Bernadetą Borkowską Wójtem Gminy Ustronie Morskie
- Dlaczego koszty syste-
mu gospodarki odpadami 
wzrosły?
- Stale rosnące ceny odbioru 
i transportu odpadów oraz w 
głównej mierze koszty ich 
przetwarzania w Regionalnej 
Instalacji Przetwarzania Od-
padów Komunalnych, spo-
wodowały, że nasz system 
przestał się samofinansować. 
Z takim samym problemem 
mierzą się gminy na terenie 
całej Polski. Jednym z po-
wodów zwiększenia kosz-
tów jest załamanie na rynku 
surowców wtórnych. Po za-
mknięciu rynków wschod-
nich nie ma na nie popytu, 
odnotowuje się też znaczny 
spadek cen sprzedaży odpa-
dów wysegregowanych. Spa-
dają ceny sprzedaży paliwa z 
odpadów oraz dopłaty od or-
ganizacji odzysku. Koniecz-
ność dopłacania do odbioru i 
przetwarzania odpadów zbie-
ranych selektywnie zależy też 
od prawidłowej segregacji w 
gospodarstwach domowych. 
Tylko dobry jakościowo su-
rowiec może być przekazany 
do recyklingu. Brak prze-
pisów o odpowiedzialności 
producentów wprowadza-
jących na rynek produkty w 
opakowaniach oznacza, że 
nie współfinansują oni syste-
mu segregacji odpadów, ich 
transportu i przetwarzania, co 
pogłębia i tak niekorzystną 
już sytuację. Na wzrost cen 
mają też wpływ wprowadzo-
ne w ostatnim czasie zmiany 
przepisów (m.in. noweli-
zacja ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gmi-
nach, liczne rozporządzenia 
dot. gospodarki odpadami). 
Spowodowały one wzrost 
kosztów poprzez m.in.: 
wprowadzenie powszechnej 
obowiązkowej segregacji od-
padów, rozszerzenie katalogu 
odpadów przyjmowanych 
przez PSZOK, zakaz składo-
wania frakcji energetycznej, 
skrócenie możliwości maga-
zynowania odpadów, reor-
ganizację przetargów na od-
biór odpadów. Niestabilność 
przepisów to wyższe koszty 
utrzymania całego systemu, 
co przekłada się bezpośred-
nio na wzrost opłaty.
Koszty systemu muszą być 
pokrywane w 100% z opłat 
wnoszonych przez mieszkań-

ców. Gmina nie może do sys-
temu dokładać, ale i na tym 
systemie zarabiać.
  
Dlaczego w naszej gminie 
wybrano metodę od opłat 
od zużytej wody? Co ma 
woda wspólnego ze śmie-
ciami?
„Metoda wodna” w naszej 
ocenie jest to najbardziej ra-
cjonalnym z rozwiązań, które 
przewidują przepisy prawne 
- system naliczania opłaty od 
ilości zużytej wody.
Opłata za śmieci zależna od 
zużycia wody pozwala na 
pewne oszacowanie liczby 
mieszkańców przebywają-
cych w nieruchomości, bar-
dziej precyzyjnie niż pobie-
ranie danych z oświadczeń, 
czy danych meldunkowych, 
które bardzo często nie odpo-
wiadają rzeczywistości. Licz-
ba mieszkańców zgłaszanych 
w deklaracjach jest niższa niż 
faktyczna, by zredukować 
koszty wywozu odpadów. 
Opłata metodą od wody ma 
tę zaletę, że w praktyce po-
zwala na objęcie wszystkich 
mieszkańców i z większym 
prawdopodobieństwem, co 
do ilości wytwarzanych przez 
nich odpadów. Woda jest tu 
wyłącznie miernikiem, wska-
zującym na zamieszkiwanie i 
orientacyjne wskazanie ilości 

osób zamieszkałych.
Jednocześnie metoda rozli-
czeń uzależniona od zużycia 
wody jest jedyną metodą 
dającą mieszkańcom możli-
wość wpływu na wysokość 
opłaty.
W naszej ocenie najdokład-
niejszą i sprawiedliwą opłatą 
byłaby opłata mierzona od 
ilości wytworzonych odpa-
dów i poziomu ich segre-
gacji, odbieranych bezpo-
średnio z nieruchomości. Im 
więcej odpadów, i im więcej 
frakcji zmieszanych, tym 
wyższa opłata. Niestety, ta-
kiej metody nie przewidział 
ustawodawca. Jednocześnie 
jest obawa, że wprowadze-
nie tego typu przelicznika 
skutkowałoby porzucaniem 
odpadów w przydrożnych 
rowach, krzakach, czy pod-
rzucaniem do sąsiada celem 
zmniejszenia swojej ilości 
odpadów, za które należało-
by zapłacić.
 
Na ostatniej sesji Rady 
Gminy przedstawiony zo-
stał projekt uchwały pod-
wyższający obecną stawkę 
za odpady segregowane 
do 10 zł/m3 zużytej wody. 
Skąd taka stawka?
Analizie poddano cały sys-
tem gospodarowania odpa-
dami komunalnymi, wszyst-

kie koszty ponoszone na 
rzecz innych podmiotów, 
jak również wpływy z tytu-
łu opłaty wnoszonej przez 
naszych mieszkańców. Nie-
stety, obecny system przestał 
się bilansować. Opłatę nale-
żało podnieść, niezależenie 
od metody jej wyliczenia. 
Ustawodawca wskazuje gór-
ne stawki, których nie można 
przekroczyć. I tak w przypad-
ku metody wodnej – maksy-
malna stawka jaką gmina 
może ustalić to 12,73 zł/m³ 
zużycia wody. Analizując 
zużycie roczne wody przez 
wszystkie gospodarstwa do-
mowe w gminie Ustronie 
Morskie i łączne koszty do 
poniesienia -  ustalono kwotę 
10 zł/m³. W bieżącym roku 
sam koszt zagospodarowa-
nia odpadów i wywozu ich 
wyniósł ponad 3 mln, przy 
planowanym w granicach 
2,5 mln, więc, aby system się 
finansował już dziś stawka 
powinna wynosić 8,60 zł za 
m3 zużytej wody przy od-
padach segregowanych. W 
ubiegłym tygodniu do prze-
targu na transport, odbiór i 
zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu gminy 
zostały złożone oferty – naj-
niższa oferowana cena usługi 
to koszt ponad 3mln 700 tys. 
zł. Ze względów formalnych 

wszyscy obowiązkowo segre-
gujemy odpady, w deklaracji 
nie będzie już możliwości 
wyboru odpadów zmiesza-
nych.
  
Na co są przeznaczane 
wpływy z wnoszonych 
przez mieszkańców opłat 
za odpady?
Wpływy z opłat zgodnie z 
ustawą mogą być przezna-
czone wyłącznie na koszty 
funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi, w tym koszty: 
odbierania, transportu, zbie-
rania, odzysku i unieszkodli-
wiania odpadów komunal-
nych, tworzenia i utrzymania 
punktów selektywnego zbie-
rania odpadów komunalnych, 
usuwania dzikich wysypisk, 
obsługi administracyjnej tego 
systemu, edukacji ekologicz-
nej w zakresie prawidłowego 
postępowania z odpadami 
komunalnymi.
 
Kiedy należy złożyć dekla-
rację?
Deklarację, zarówno wła-
ściciele domków jednoro-
dzinnych, wielorodzinnych, 
zarządcy, wspólnoty miesz-
kaniowe, spółdzielnie będą 
musieli złożyć w styczniu 
2021 roku, wykazując zuży-
cie wody za 2020 rok. Ko-
lejne deklaracje mieszkańcy 
będą składać w styczniu ko-
lejnego roku (raz do roku).
Korektę deklaracji w trakcie 
trwania roku będziemy skła-
dali tylko wówczas, gdy np. 
opuszczamy lokal i będzie on 
niezamieszkały, sprzedajemy 
lokal, zmienia się najemca 
w trakcie roku. Od nowego 
roku obowiązuje nowych 
wzór deklaracji.

rozmawiał: 
robert Lipiński

przetarg należało unieważ-
nić. W najbliższych dniach 
nastąpi ponowne ogłoszenie 
przetargu. 
Rada Gminy na poprzedniej 
sesji przyjęła następujące 
stawki opłaty za odpady ko-
munalne: odpady zbierane w 
sposób selektywny 4,00 zł za 
1 m3 zużytej wody, 9,00 zł  - 
podwyższona stawka opłaty, 
w przypadku, gdy odpady 
nie są zbierane selektywnie. 
Właściciele nieruchomości 
zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzin-
nymi kompostujących biood-
pady w kompostowniku przy-
domowym stawka za odpady 
zbierane w sposób selektyw-
ny będzie wynosiła 3,90 zł za 
1 m3 zużytej wody.
Przypominam Państwu po-
nownie od nowego roku 

Uwaga! Konkurs
szanowni Mieszkańcy, 
zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. 

Pierwsze 15 osób, które w dniu 31.12.2020 
roku od godz. 10 przyśle e-mail z hasłem OD-
PADY na adres informacja.publiczna@ustro-
nie-morskie.pl otrzyma atrakcyjny gadżet 
związany z segregacją odpadów. 

konkurs przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla 
mieszkańców gminy Ustronie Morskie i osób, które 
nie brały udziału w krzyżówce publikowanej z okazji 
Mikołajek. 
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Nowy rok to nowe wyzwa-
nia inwestycyjne w gminie 
Ustronie Morskie. 

W przygotowanym budżecie 
na 2021 rok przewidziane są 
realizacje zadań w poszcze-
gólnych miejscowościach 
na terenie gminy. 
Najwięcej pieniędzy prze-
znaczone będzie na prze-
budowę ulicy Osiedlowej i 
Słonecznej w Ustroniu Mor-
skim. 

Na ten cel w wydatkach 
widnieje kwota ponad mi-
liona złotych. 
Finansowanie zostało zabez-
pieczone w WPF 2020-2025 
a na to zadanie złożono 
wniosek o dofinansowanie 
w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych. 
Planowane jest pozyskanie 
dofinansowania w wysoko-
ści 50%. Przebudowa będzie 
ukończona do 2022 roku. 

Zakończyła się realiza-
cja projektów w ramach 
Grantów Sołeckich 2020. 

Przypomnijmy, że sołectwa 
z Rusowa oraz Ustronia 
Morskiego otrzymały dofi-
nansowania z Urzędu Mar-
szałkowskiego. W sumie na 
realizację zadań w naszej 
gminie Marszałek przezna-
czył 20 000 złotych. Dzię-
ki konkursowi, w Rusowie 
zagospodarowana została 
przestrzeń publiczna. Po-
wstał parking na placu przy 
świetlicy wiejskiej, zakupio-
ny został stojak na rowery a 

także pojemnik na nakrętki. 
Wartość grantu to 10 000 
złotych a cała inwestycja 
kosztowała około 30 000 
złotych.
W Ustroniu Morskim utwo-
rzona została czytelnia pod 
chmurką. Dofinansowanie 
wyniosło również 10 000 
złotych, a kwota przezna-
czona została na zamonto-
wanie gabloty i ławek oraz 
nasadzenie roślin w doni-
cach. Projekt stworzył niesa-
mowite miejsce do wymiany 
książek i był odpowiedzią na 
zgłoszenia mieszkańców z 
sołectwa Ustronie Morskie. 

Czytelnia pod chmurką zlo-
kalizowana jest przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury a war-
tość realizowanego działania 
to prawie 35 tysięcy złotych. 
Ze względu na sytuację pan-
demiczną czytelnia jest za-
mknięta do odwołania.
Wójt gminy Ustronie Mor-
skie Bernadeta Borkowska 
serdecznie dziękuje za za-
angażowanie sołtys Sylwii 
Plucie i Oldze Sroce wraz 
z radami sołeckimi oraz 
wszystkim, którzy aktywnie 
włączyli się w realizacje obu 
projektów.

Gmina Ustronie Morskie

Granty Sołeckie 2020
Klub Seniora czyli nowe 
miejsce do integracji, spę-
dzania czasu wolnego oraz 
aktywizacji osób starszych 
powstaje w budynku Ośrod-
ka Zdrowia w Ustroniu 
Morskim

Na ten cel remontowane są 
pomieszczenia w wydzielonej 
części pierwszego piętra, o po-
wierzchni ok. 100 m2, gdzie se-
niorzy będą mogli integrować 
się uczestnicząc między innymi 
w zajęciach  ruchowe, warszta-
tach manualnych czy kulinar-
nych. W obiekcie powstaje sala 
spotkań (wyposażona m. in. w 
stoły i krzesła, sprzęt RTV, na-
rożnik i fotel) wraz z aneksem 
kuchennym, pomieszczenie do 
zajęć rehabilitacyjno – rucho-
wych, wydzielone miejsce peł-
niące funkcję szatni oraz węzeł 
sanitarny (w tym z łazienką 

Ustronie Morskie

Seniorzy będą mieli swój klub

Gmina Ustronie Morskie 
Rok pełen inwestycji

dokończenie na str 4

W październiku gminę 
odwiedzili przedstawi-
ciele gmin partnerskich 
z Niemiec a także Parku 
Regionalnego Barnimer 
Feldmark. 

Tematem przewodnim było 
m.in. omówienie programu 

współpracy na kolejne mie-
siące.
Podczas wizyty rozmawia-
no o możliwościach pozy-
skiwania dofinansowania 
do projektów realizowanych 
przez gminę Ustronie Mor-
skie. Obie strony podzieli-
ły się również swoimi do-

świadczeniami związanymi 
z pandemią koronawirusa.
Kontynuacja współpracy za-
granicznej z gminami part-
nerskimi oznacza dla gminy 
Ustronie Morskie wzmoc-
nienie długoletnich relacji. 
Wyznaczone cele w dziedzi-
nie kultury, turystyki, sportu 

i bezpieczeństwa mieszkań-
ców będą realizowane w ko-
lejnych latach współpracy.
Spotkanie uatrakcyjnił wy-
stęp zespołu „Złota Rybka”. 
Goście z Niemiec podczas 
wizyty odwiedzili również 
farmę fotowoltaiczną.

Ustronie Morskie 

Wizyta partnerów z Niemiec

Czytelnia pod chmurką w Ustroniu Morskim

M.in. przebudowana zostanie ulica Słoneczna w Ustroniu Morskim.

o grantach sołeckich i marszałkowskich także na str. 4

INFORMUJEMY: 
w dniu 24 grudnia 2020r. 

Urząd Gminy Ustronie Morskie 
będzie zamknięty

 
zgodnie z zarządzeniem nr 73/2020 wójta Gminy 
Ustronie Morskie z dnia 7 lipca 2020 w sprawie wy-
znaczenia dnia wolnego od pracy za święto przy-
padające w sobotę 26 grudnia 2020 roku dla pra-
cowników Urzędu Gminy Ustronie Morskie, dzień 24 
grudnia 2020 r. został ustalony dniem wolnym od 
pracy.  za utrudnienia przepraszamy.

dostosowaną do potrzeb osób 
niepełnosprawnych wyposażo-
ną w prysznic). 
Przy okazji utworzenia Klubu 
Senior+  w Ośrodku Zdrowia 
powstaje również winda, która 
pozwoli osobom ze szczegól-
nymi potrzebami na wygodne 
i komfortowe przemieszcza-

nie się pomiędzy parterem, a 
pierwszym piętrem budynku.
Klub Seniora powstaje dzięki 
dofinansowaniu ze środków  
otrzymanych w ramach rzą-
dowego Programu Senior + 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej w wysoko-

ści 150 tys. zł.WOŚP 2021
Gramy! zgodnie z obietnicą, 
do końca świata i jeden dzień 
dłużej. Jak będzie wyglądać 
29 Finał? Tego jeszcze nikt 
nie wie. ale zagramy w nim 
tak, jak tylko to będzie możli-
we. online, czy na żywo - to 
już mniej ważne.
Proponujemy wygodną i bez-
pieczną formę online. 
Zapraszamy: 
nasza ustrońska sztabowa 
#eskarbonkawosp https://
bit.ly/2k51zEa  
Wpłacajcie - przelewajcie!

sztab nr 5776 
Gminny ośrodek kultury 

w Ustroniu Morskim
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Ulice w Ustroniu
W ramach prac swój wygląd zmieni 
ulica Osiedlowa (od skrzyżowania 
z ulicą Słoneczną do skrzyżowania 
z ulicą Górną) oraz Słoneczna (od 
skrzyżowania z ulicą Wiejską do 
skrzyżowania z ulicą Osiedlową). 
Istotne zmiany czekają także 
mieszkańców ulicy Ku Słońcu. 
Gmina zabezpieczyła na ten cel 
250 tysięcy złotych. 
To kolejne prace zaplanowane na 
lata 2021 i 2022. Podobnie jak w 
przypadku ulicy Osiedlowej i Sło-
necznej, także w tym przypadku, 
planowane jest złożenie wniosku o 
dofinansowanie do FDS w 2021. 
W pierwszym roku wydatkowane 
zostaną środki na opracowanie 
dokumentacji projektowej w wy-
sokości 149 tysięcy złotych oraz 
środki na wykup gruntów pod in-
westycję. 

Droga w Kukince
Kolejną przebudową przewidzianą 
w budżecie jest remont drogi na 
działce nr 85, 143, 146. Czterysta 
tysięcy złotych przeznaczone bę-
dzie na utwardzenie drogi grunto-
wej o długości około 700 metrów 

płytami betonowymi. Elementem 
tej inwestycji jest projektowana 
właśnie ścieżka rowerowa, której 
budowę powinniśmy rozpocząć 
jeszcze w 2021 roku. Dofinanso-
wanie pochodzi z Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych.Gmina 
w 2021 roku zamierza również 
poprawić sytuację kierowców. 
Dwieście tysięcy złotych zapisa-
no w budżecie na budowę miejsc 
postojowych. Dzięki temu na pew-
no będzie łatwiej znaleźć miejsce 
do parkowania na terenie gminy, 
zwłaszcza w sezonie letnim.

Infrastruktura turystyczna
Budżet na 2021 rok to także wydat-
ki z myślą o turystach. W planach 
jest budowa zejścia na plażę nr 17 
w Ustroniu Morskim. Siedemset 
tysięcy złotych to pieniądze, któ-
re pozwolą na wykonanie zejścia 
na plażę nr 17, dostosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych 
wraz z oświetleniem oraz elemen-
tami małej architektury. Samorząd 
na ten cel pozyskał 500 tysięcy 
złotych dofinansowania z progra-
mu rządowego Fundusz Inwestycji 
Lokalnych.
Kolejne trzysta siedemdziesiąt ty-

sięcy złotych to przebudowa doj-
ścia do morza na działkach nr 84, 
21/4, 21/8, 21/9, 322/5 w obrębie 
Ustronia Morskiego. Zadanie do-
tyczy budowy dojścia do morza o 
długości ok. 500 metrów do zej-
ścia na plażę nr 6. Na samej plaży 
także przewidziane są inwestycje. 
Po pierwsze konieczny jest remont 
obiektów zajmowanych przez ra-
towników i wymiana wieżyczki 
ratowniczej. Wykonanie najbar-
dziej pilnych prac remontowych 
w oraz nowa wieżyczka to koszt 
minimum 50 tysięcy złotych. Dwa 
razy więcej w budżecie gmina 
przeznaczy na modernizację toalet 
publicznych na terenie Ustronia 
Morskiego.

Mała architektura 
i tereny zielone
Poprawiona zostanie także estety-
ka publiczna przy ulicy Chrobrego 
w Ustroniu Morskim Zamontowa-
ne będą elementy małej architek-
tury a także uporządkowane będą 
tereny zielone. Koszt to ok. 70 ty-
sięcy złotych.

Świetlica i Orlik
Przed nami także dwie bardzo 

Gmina Ustronie Morskie 

To będzie rok pełen inwestycji

dokończenie ze str 3

ważne inwestycje i zadania. 
Rozpocznie się budowa świetlicy 
w Sianożętach.  P i e r w s z y 
etap pochłonie z gminnego bu-
dżetu około 400 tysięcy złotych. 
Drugą inwestycją będzie moderni-
zacja boiska sportowego Orlik w 
Ustroniu Morskim. 
Ponad pół miliona złotych na reali-
zację inwestycji przeznaczy Gmi-
na Ustronie Morskie. 
Urząd pozyskał dofinansowanie w 
ramach Programu Sportowa Pol-
ska - Program Rozwoju Lokalnej 
Infrastruktury Sportowej - edycja 
2020. 
Wysokość dofinansowania to po-
nad 270 tysięcy złotych. W ramach 
zadania wykonany zostanie remont 
oraz wymiana uszkodzonych ele-
mentów boiska, w tym: nawierzch-
ni ze sztucznej trawy, ogrodzenia, 
bramek, piłkochwytów i pawilonu 
socjalnego.

Dokumentacja na 
żłobek i przedszkole
W 2021 roku czeka nas także 
opracowanie dokumentacji projek-
towej dla zadania "Budowa kom-
pleksu żłobkowo-przedszkolnego 
w Ustroniu Morskim". 
Koszt w wysokości 80 tysięcy zło-
tych. Zadanie dotyczy opracowanie 
projektu budowlanego dla nowego 
obiektu mieszczącego przedszkole 
i żłobek zlokalizowanego na ulicy 
Górnej w Ustroniu Morskim. Do-
datkowo gmina musi opracowa au-
dyty dostępności dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
Na ten cel przeznaczy 25 tysięcy 
złotych. To efekt nowych przepi-
sów dotyczących dostępności dla 
osób niepełnosprawnych. 
  
 W 2021 roku w gminie 
Ustronie Morskie zaplano-
wane są inwestycje w su-
mie na ponad cztery miliony 
i trzysta tysięcy złotych. 

Zakończyła się również re-
alizacja projektów w ramach 
Grantów Sołeckich 2020. 

Przypomnijmy, że sołectwa 
z Rusowa oraz Ustronia Mor-
skiego otrzymały dofinansowa-
nia z Urzędu Marszałkowskiego. 
W sumie Marszałek przeznaczył 
20 000 złotych. 

Dzięki konkursowi, w Rusowie 
zagospodarowana została prze-
strzeń publiczna. 
Powstał parking na placu przy 
świetlicy wiejskiej (powyżej), 
zakupiony został stojak na rowe-
ry a także pojemnik na nakrętki. 
W Ustroniu Morskim utworzo-
na została czytelnia pod chmur-
ką (o tym na str. 3). 

W ostatnim kwartale 2020 roku Gmina Ustronie Morskie za-
kończyła kilka inwestycji realizowanych w ramach Grantów 
Sołeckich oraz dofinansowań przekazanych przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Zadanie pod nazwą "Budowa 
siłowni zewnętrznych 
w miejscowości Kukinia 
i Kukinka" to prawie 40 000 
złotych na nowe urządzenia 
w dwóch sołectwach. 

Inwestycja współfinansowana 
była ze środków budżetu Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego. 
Urząd otrzymał na ten cel 19 000 
zł. 
W sumie oba projekty to koszt 39 
366 złotych. W obu miejscowo-
ściach powstały miejsca do ćwi-
czeń dla mieszkańców. 
To kolejne sołectwa, które wzbo-
gaciły się o nowy sprzęt. 

Gmina postarała się również 
o dofinansowanie na walkę 
z COVID-19. 

Urząd otrzymał grant  
w wysokości 48 342 złotych 
podczas II naboru wniosków w 
ramach realizacji projektu „Po-
morze Zachodnie – Bezpieczna 
Edukacja” współfinasowanego 
przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, Działania 7.7 Wdro-
żenie programów wczesnego 
wykrywania wad rozwojowych 
i rehabilitacji dzieci z niepełno-
sprawnościami oraz zagrożonych 
niepełnosprawnością oraz przed-
sięwzięć związanych z walką 
i zapobieganiem  COVID-19 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Zachod-
niopomorskiego 2014 – 2020. 

Wsparciem objęte zostaną dwie 
placówki - Szkoła Podstawo-
wa im. Marii Konopnickiej 
w Ustroniu Morskim oraz Przed-
szkole z Ustronia Morskiego. 
W sumie to 415 dzieci i 70 pra-
cowników. 
W ramach projektu zaplanowa-
ny jest zakup środków ochrony 
osobistej, środków utrzyma-
nia czystości i dezynfekcji dla 
uczniów i pracowników w obu 
placówkach. Zakupy obejmą 
urządzenia do dezynfekcji po-
mieszczeń, lampy bakteriobój-
cze, termometry bezdotykowe, 
podajnik bezdotykowy, płyny do 
dezynfekcji rąk i powierzchni, 
maseczki i rękawiczki ochronne. 
Wszystkie środki będą stoso-
wane do zabezpieczenia dzieci, 
kadry pedagogicznej i pracow-
ników.

Gmina Ustronie Morskie

Marszałkowskie 
i sołeckie granty

Walka z COVID 19

Granty sołeckie dla Rusowa i Ustronia Morskiego

Siłownie w Kukince i Kukini

Gmina Ustronie Morskie 
nie otrzyma pieniędzy na 
przebudowę i rozbudowę am-
fiteatru i parku kulturowego 
w Ustroniu Morskim. 

Urząd starał się o dofinansowa-
nie w ramach naboru do Progra-
mu „Kultura”. Decyzją Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego gmina wnio-
skowanych środków niestety 
nie dostanie. Wniosek gminy 
Ustronie Morskie otrzymał 57 
punktów. Dofinansowania zo-
stały przyznane projektom, któ-
re uzyskały minimum 70 punk-
tów. Za co straciliśmy punkty? 
Między innymi za to, że amfite-
atr nie jest zabytkiem czy utwo-
rzenie tylko jednego miejsca 
pracy. Niestety nie udało się też 

gminie pozyskać partnera z in-
stytucjami z Państw-Darczyń-
ców. Natomiast najbardziej wy-
czerpująco przedstawiony był 
aspekt techniczno-budowlany 

projektu, który uzyskał maksy-
malną liczę punktów. Podobnie 
oceniona została promocja i 
informacja o planowanej inwe-
stycji.

Co dalej z amfiteatrem? Obiekt 
na pewno zostanie przygotowa-
ny do kolejnego sezonu w 2021 
roku. Jeszcze w tym roku po-
szukiwany będzie dzierżawca, 
który przejmie teren w okresie 
wakacyjnym i zajmie się czę-
ścią koncertową oraz gastrono-
miczną. Jesteśmy przekonani, 
że sytuacja epidemiologiczna 
w przyszłym roku uspokoi się, 
oferta kulturalna zostanie przy-
gotowana a turyści w pełni będą 
mogli skorzystać z amfiteatru w 
Ustroniu Morskim.
Nie poddajemy się i walczy-
my dalej. Gmina nadal będzie 
poszukiwała dostępnych moż-
liwości zewnętrznego finanso-
wania przebudowy amfiteatru i 
utworzenia parku kulturowego 
w Ustroniu Morskim.

Ustronie Morskie

Bez dofinansowania na amfiteatr

Projekt nowego amfiteatru powstał kilka lat temu
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- Rok 2020 wywrócił wszystkie 
nasze plany do góry nogami. A 
przecież w styczniu, na premie-
rze „Kolibra”, wzruszającego 
nawet najbardziej nieczułe oso-
by spektaklu według scenariusza 
Anny Masiak, na koncertach 
Strażackiej Orkiestry Dętej i 
zespołu Złota Rybka, nic nie 
zapowiadało tego, co przyniósł 
marzec. Nawet najwięksi czarno-
widze nie przewidzieli zakazów 
i ograniczeń, które nas dopadły. 
Wszystkie plany się rozsypały 
i mieliśmy tylko dwa wyjścia: 
poddać się i czekać, aż będzie 
lepiej (jak już wiemy, do tej pory 
nie jest znacząco lepiej…); albo 
zrobić wszystko żeby odnaleźć 
się w nowej, nieprzewidywalnej 
rzeczywistości… Poddawanie 
się jest ostatecznością, więc ro-
biliśmy, co się dało i jak się dało 
– podkreśla dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Ustroniu 
Morskim Łukasz Molski.

Na pierwszy ogień poszła pra-
cownia plastyczna, która parę 
dni przed marcową tragedią roz-
poczęła prace nad przygotowa-
niami do wystawy „Frida to ja”. 
Podopieczni pracowni już znali 
Fridę Kahlo, już mieli wybrane 
obrazy, już zaczęli pracować… 
mieliśmy to wszystko zostawić? 
Dorota Waligóra wymyśliła sys-
tem, w którym można było kon-
tynuować prace, zaryzykowa-
liśmy, w najgorszym wypadku 
mogło nie wyjść. Podopieczni 
naszej pracowni plastycznej pra-
cowali nad reinterpretacją obra-
zów Fridy, a Dorota Waligóra w 
izolacji wymyśliła cykl kolaży, 
który pączkował, pączkował, aż 
zatrzymał się po czterdziestej 
pracy. Finał tych pandemicznych 
przygód ze sztukami plastyczny-
mi zaprezentowaliśmy we wrze-
śniu, w czasie meksykańskiej 
fiesty wernisażowej – dodaje 
Łukasz Molski.

Laura Pietrzak 

Zatracić siebie 
(fragment)

Rozczarowanie ...
Porażka ...
Smutek ...
Beznadzieja ...
Gdy zawładną sercem,
świat staje się szary.
I choćbyś był mędrcem,
nie pomogą żadne czary.
Głowa pełna czarnych my-
śli,
ciało zupełnie opadło z sił.
- Co Ci jest? - pytają doro-
śli,
gdy życie zamienia się w 
ulotny pył.
Na sercu ciąży głaz,
czujesz, że jesteś sam ...
Choć próbujesz podnieść 
się nie raz,
wygrywa nicość.
Myślisz: - Oto, co mam.
Zaufałeś światu i sobie,
miałeś cele i marzenia.
Ale teraz czujesz, że jesteś 
w żałobie.
I to jest nie do zniesienia.

Mama nie spodziewała 
się, że niedaleko naszego 
domu, w starym i zaniedba-
nym budynku może ktoś 
mieszkać. Każdego dnia 
pomagałyśmy staruszce w 
codziennych obowiązkach, 
przynosiłyśmy zakupy, 
dużo rozmawiałyśmy, stała 
się dla naszej rodziny bar-
dzo bliską osobą.  Z czasem 
zauważyłyśmy, że nie tylko 
pani Matylda stała się rado-
sna i pełna sił, ale również 

te uschnięte drzewa na ze-
wnątrz zaczęły odżywać. 
W sercu starszej pani rozbu-
dziła się radość i miłość, a 
wraz z nią rozkwitała przy-
roda wokół domu. Byłyśmy 
bardzo szczęśliwe, że mo-
głyśmy pomóc. Każdego 
dnia dziękowała nam za to. 
Pani Matylda stała się dla 
nas bardzo ważna osobą 
i do dnia dzisiejszego tak 
właśnie jest, pokochałyśmy 
ją całym sercem.

Wiktoria Małyszewicz 

Wizyta miłości 
                                     (fragment)

Oliwia Iwanowska 

Trzy kolory
Niebieski

Mówią, że morze ma kolor 
niebieski.
Ja jednak z tym się zgodzić 
nie mogę.
W lipcowy poranek jest la-
zurowe,
a już w południe turkuso-
we.
Po sztormie przybiera bar-
wę stalową,
Gdy wyjrzy słońce-szafi-
rową.
Więc gdy chcesz morze na-
malować,
Powinieneś całą paletę 
barw przygotować.

Rozstrzygnięto konkurs 
poezji

Nagrody 
i wyrożnienia

klasy I –III
I miejsce: Kalina Lewan-
dowska, Moja Ojczyzna, 
Szkoła Podstawowa nr 3 w 
Kołobrzegu

Wyróżnienie:
Hanna Byczkowiak, Moja 
mała ojczyzna, Szkoła Pod-
stawowa w Ustroniu Mor-
skim
Laila Darabasz, Moja mała 
ojczyzna, Szkoła Podstawo-
wa w Ustroniu Morskim

klasy IV –VI
proza:

I miejsce: Katarzyna Cha-
mela, Mój niezwykły dzień,
Szkoła Podstawowa w 
Czerninie
I miejsce: Wiktoria Mały-
szewicz, Wizyta miłości,
Szkoła Podstawowa w 
Ustroniu Morskim

Wyróżnienie:
Aleksy Stańczak, Mniej - 
znaczy więcej, Szkoła Pod-
stawowa w Ustroniu Mor-
skim

poezja:
I miejsce Oliwia Iwanow-
ska, Ustronie Morskie. Trzy 
kolory, Szkoła Podstawowa 
w Ustroniu Morskim

Wyróżnienie: Hanna Lu-
dwiczak, Moja mała oj-
czyzna-jestem jej częścią, 
Szkoła Podstawowa w Bie-
siekie-rzu.

klasy VII –VIII
proza:

I miejsce Iga Julianna Ja-
worska, Mój las, Szkoła
Podstawowa nr 37 w Szcze-
cinie

Wyróżnienia:
Michalina Kasperczuk, 
Pamiętnik Michaliny, Szko-
ła Podstawowa nr 1 
w Choszcznie
Regina Cesarano, Przysię-
ga, Polsko-Amerykańskie 
Szkoły Prywatne w Szcze-
cinie

poezja:
I miejsce Laura Pietrzak, 
Zatracić siebie..., Szkoła
Podstawowa w Ustroniu 
Morskim
I miejsce Maria Falkowska, 
Mroźny poranek, Gil, Cud 
natury, Szkoła Podstawowa 
nr 4 w Kołobrzegu

Aż 55 prac z całego 
województwa zachodnio-
pomorskiego wpłynęło na 
Konkurs Literacki „Moja 
Mała Ojczyzna - jestem 
jej częścią” zorganizowa-
ny przez Szkołę Podstawo-
wą im. Marii Konopnic-
kiej w Ustroniu Morskim 
pod patronatem Zachod-
niopomorskiego Kuratora 
Oświaty. 

W XVIII edycji Konkur-
su Literackiego wzięli 
udział uczniowie ze szkół 
w Kołobrzegu, Koszalinie, 
Biesiekierzu, Szczecinie, 
Czerninie, Rymaniu, Sta-
rym Czarnowie, Choszcz-
nie, Gryfinie, Mostkowie i 
Ustroniu Morskim.
„ Celem konkursu było za-
chęcenie miłośników pisania 
do prezentowania własnych 
umiejętności, popularyzo-
wanie twórczości literackiej 
dzieci i młodzieży poza szko-
łą oraz rozwijanie ich wraż-
liwości i wyobraźni. 
Uczestnicy mieli pełną do-
wolność zarówno co do tre-
ści jak i formy utworów. 
Tematyka utworów nieko-
niecznie musiała być związa-
na z rodzinną miejscowością 
i jej okolicami, ponieważ to 
ludzie tworzą małe ojczyzny, 
a nasze dzieci i młodzież są 
ważną ich częścią” - czy-
tamy w okolicznościowym 
folderze wydanym przez or-
ganizatorów konkursu.
Obok przedstawiamy wyni-
ki konkursu oraz fragmenty 
poezji i prozy stworzonej 
przez laureatów z terenu 
gminy Ustronie Morskie.

Źródło: szkoła podstawowa 
im. Marii konopnickiej 

w Ustroniu Morski

Gmina Ustronie Morskie

Pandemia zmieniła 
kulturalne plany

Kolejnym znakiem zapytania 
była Strażacka Orkiestra Dęta 
MORKA. Jak pracować, kiedy 
nie można się spotkać? Tu po-
mógł upór Wiktorii Ostrowskiej 
i Kamila Płachty oraz interneto-
wy projekt Adama Sztaby. Nie-
którzy muzycy z naszej orkiestry 
nagrali swoje partie instrumen-
tów do wielkiej ogólnopolskiej 
orkiestry wirtualnej i postano-
wili podzielić się wiedzą z pozo-
stałymi orkiestrantami. W czasie 
izolacji nagrali samodzielnie 
trzy utwory, a kiedy można było 
już próbować na żywo, nagrali 
koncert z okazji Trzydziestole-
cia samorządu lokalnego. Zdal-
na praca naszej orkiestry została 
zauważona i doceniona przez 
ekspertów X Ogólnopolskiej 
Giełdy Projektów, najważniej-
szego w Polsce wydarzenia dla 
animatorów kultury, organizo-
wanego przez Narodowe Cen-
trum Kultury. Wiktoria i Kamil 
dostali zaproszenie do zaprezen-
towania zdalnej pracy Strażac-
kiej Orkiestry Dętej MORKA 
w sesji posterowej podczas X 
Ogólnopolskiej Giełdy Projek-
tów. Wyprawa do Warszawy z 
opowieścią o tym, jak pracować 
zdalnie i mieć efekty, pomogła 
Wiktorii i Kamilowi spojrzeć z 
nowej perspektywy na działal-
ność naszej orkiestry i dała wia-
rę w to, że warto próbować.

A co z seniorkami? Złota Ryb-
ka miała odpłynąć? Za żadne 
skarby! To w jaki sposób Jan 
Sokolnicki utrzymał zespół w 
formie jest owiane tajemnicą. A 
kiedy Złota Rybka wybrała się 
na festiwal folkowy do Swoło-
wa, wracała bardzo uradowana. 
Startowali w konkursie razem z 
zawodowcami i zostali uznani 
za jeden z najlepszych zespo-
łów przeglądu. Jury nagrodziło 
naszą Złotą Rybkę regulamino-
wym wyróżnieniem i nagrodą 
pieniężną.

Tym, co w roku 2020 łączyło 
pracownię plastyczną, orkiestrę 
i Złotą Rybkę był projekt re-
alizowany w ramach programu 
Równać Szanse. Grupa mło-
dzieży uczyła się, jak pracować 
w kulturze i z kulturą. Trochę 
na żywo, trochę zdalnie. O nich 
jeszcze nie raz usłyszycie.
Nawiązaliśmy też współpra-
cę z Czaplineckim Ośrodkiem 
Kultury i siecią Bardzo Młoda 
Kultura Zachodniopomorskie. 
Planujemy wspólne działania, 
ale wszyscy wiemy, od czego 
zależy ich realizacja. 
To był wariacki rok. Jeśli na-
stępny nie będzie gorszy, to bę-
dzie dobrze.
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Prowadzona od kilku lat 
przez Fundację PlasticsEuro-
pe Polska kampania eduka-
cyjno-społeczna pt. „Plastik 
nie do pieca – piec nie do 
plastiku” przypomina o szko-
dliwości spalania odpadów 
w piecach, przydomowych 
kotłowniach i na wolnym 
powietrzu.

Problem złej jakości powietrza 
w Polsce, szczególnie dotkliwy 
w okresie jesienno-zimowym, 
od dłuższego czasu obecny jest 
w świadomości publicznej. Na 
większości terytorium Polski 
za zanieczyszczenie powietrza 
odpowiada w głównej mierze 
tzw. niska emisja, czyli emisje 
z pojazdów oraz z domowych 
palenisk i kotłowni. Duży 
udział ma tu zjawisko spalania 
odpadów w piecach. Spalając 

Ważne! 

„Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Ustroniu Morskim 
przypomina, że osoby starsze 
lub niepełnosprawne, którym 
nie może udzielić wsparcia ro-
dzina lub najbliższe otoczenie 
np. sąsiedzi, mogą zwrócić się 
o pomoc w zrobieniu zakupów 
dzwoniąc  pod numery telefo-
nów: 94 35 14 177 lub 607 727 
878 w godzinach pracy Ośrod-
ka tj. od poniedziałku do piątku 
od 7.30 do 15.30.
Aby skorzystać z tej formy po-
mocy należy przygotować listę 
niezbędnych produktów żyw-
nościowych, recepty i pienią-
dze. Koszt zakupów pokrywa 
zainteresowana osoba. Zakupy 
powinny być ograniczone do 
artykułów niezbędnych.

Uwaga! Ważne

GOPS pomoże w zakupach

Pamiętajmy o  osobach star-
szych, niepełnosprawnych 
mieszkańcach naszej gminy i 
pomagajmy sobie nawzajem, 
bądźmy dla siebie uprzejmi i 
życzliwi w tym trudnym dla 

wszystkich czasie.
Jednocześnie prosimy o kon-
takt osoby, które chciałyby po-
magać wolontarystycznie pod 
nr tel.: 94-35 14 176

plastik nie tylko marnujemy su-
rowiec do recyklingu, ale także 
emitujemy do powietrza pyły 
i inne szkodliwe substancje, 
przyczyniając się do zwiększe-
nia zanieczyszczenia powietrza 
w najbliższym otoczeniu, szko-
dząc sobie i innym.
Sezon grzewczy w pełni… ape-

lujemy o przemyślenie tego, co 
wrzucamy do naszych pieców. 
Dbajmy nie tylko o siebie ale 
przede wszystkim zastanówmy 
się jakie środowisko przygo-
towujemy dla naszych potom-
ków. Bądźmy odpowiedzialni 
za zdrowie nasze i naszych naj-
bliższych.

Skorzystaj z programu „Czyste Powietrze” 
zamień stary piec na nowy

Teraz bez wychodzenia z domu można starać się o dotację na wymianę kopciuchów i termomoder-
nizację domu. Wystarczy wejść na: www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze, 
wypełnić wniosek, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać go korzystając z podpisu 
zaufanego lub kwalifikowanego potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
Dla tych, którzy nie mają profilu zaufanego, nadal funkcjonuje dotychczasowa ścieżka. Przy tej opcji 
należy zalogować się na Portalu Beneficjenta dostępnym na stronie internetowej Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Należy wypełnić wniosek, któ-
ry po wydrukowaniu i podpisaniu, wraz z załącznikami, trzeba dostarczyć w wersji papierowej do 
WFOŚiGW lub gminy. 
Opierając się na obowiązujących od 15 maja 2020 r. nowych zasadach w programie „Czyste Powie-
trze” 2.0, osoby fizyczne (właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych) o dochodach 
miesięcznych do 1400 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwa jednooso-
bowe), mają szansę na dotację do 60% poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji (maksymal-
nie 37 tys. zł). Pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza”, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są 
uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania (część pierwsza programu). To oznacza, że 
mogą starać się o wsparcie do 25 tys. zł przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji foto-
woltaicznej (a nawet do 30 tys. zł jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację PV). Po-
nadto dla wszystkich – w rozliczeniu PIT – dostępna jest ulga termomodernizacyjna (do 53 tys. zł).
W naszej gminie chętnie Państwu pomoże Magdalena Karwas telefon: 94 35 14 180, mail: m.kar-
was@ustronie-morskie.pl lub ul. Rolna 2, pokój nr 18.

Szukamy właśnie Ciebie!
OGŁOSZENIE O NABORZE NA 

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
inspektor/podinspektor ds. inwestycji i gospodarki komunalnej 

w referacie inwestycji i Gospodarki komunalnej 
w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie

Jeśli posiadasz:
* doświadczenie w pracy na takim samym lub podobnym stanowisku jak objęte 
naborem w administracji państwowej lub samorządowej, 
* doświadczenie w wykonawstwie w zakresie budowlanym lub sieciowym mini-
mum 2 lata, 
* wykształcenie wyższe techniczne o profilu budowlanym lub w zakresie sieci 
i instalacji sanitarnych, 
* znajomość przepisów: prawo budowlane, ustawa o drogach publicznych, usta-
wa o finansach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, 
* predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, sumienność, zdyscyplino-
wanie, samodzielność, bezstronność, kreatywność, odporność na stres, umiejęt-
ność stosowania odpowiednich przepisów, postępowania zgodnie z etyką zawo-
dową. 

To szukamy właśnie Ciebie!
Termin, miejsce i forma składania dokumentów:
wymagane dokumenty aplikacyjne można:
* złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Ustronie Morskie, do skrzynki znajdującej się 
w wejściu głównym lub 
* przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Ustronie Morskie, ul. rolna 
2 78-111 Ustronie Morskie lub 
* przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż 
przesłane w formie elektronicznej dokumenty aplikacyjne muszą być uwierzy-
telnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne. 

dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Urzędu Gminy lub przesłane pocztą 
winny znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko 
inspektor / podinspektor ds.  inwestycji i gospodarki komunalnej w referacie in-
westycji i Gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie”

dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 23 grudnia 2020 r. 

o zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje odpowied-
nio data złożenia do urzędu lub data stempla pocztowego.
więcej szczegółów http://bip.ustronie-morskie.pl/index.php?id=125306 
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NKS Astra Ustronie Mor-
skie
Nowe otwarcie w klubie rozpo-
częło się w tym roku od zmian 
i czerwcowych wyborów no-
wych władz. Nastąpiła „Astra-
Reaktywacja” a szkolenie mło-
dzieży stało się priorytetem w 
Astrze, grupy młodzieżowe 
rozrosły się w ekspresowym 
tempie. Obecnie to ponad 60 
zawodników młodzieżowych w 
klubie. W drugiej połowie roku 
NKS Astra była organizatorem 
wielu turniejów piłkarskich i 
inicjatyw społecznych w naszej 
miejscowości.
„Grupa Bambini/Skrzat”
Grupa oficjalnie złożona z za-
wodników z rocznika 2015/16. 
Jest to najmłodsza grupa dzie-
cięca, licząca 12 zawodników 
w której odbywają się przede 
wszystkim gry i zabawy z ele-
mentami piłkarskimi. Zajęcia 
prowadzone są przez 2h w ty-
godniu.
„Grupa Żak”
18 osobowa grupa, która jako 
najmłodsza w historii klubu 
Astra Ustronie Morskie, w tym 
roku zadebiutowała i uczestni-
czyła w oficjalnych rozgryw-
kach „Pierwsza Piłka” Za-
chodniopomorskiego Związku 
Piłki Nożnej. Drużyna w swo-
im debiutanckim sezonie zapre-
zentowała się bardzo dobrze, 
uczestnicząc we wrześniu i w 
październiku w sześciu turnie-
jach z tego cyklu .
„Grupa Orlik”
Od września grupa Orlik Star-
szy brała udział w rozgrywkach 
„Pierwsza Piłka” w ramach roz-
grywek Zachodniopomorskiego 
Związku Piłki Nożnej. Chłopcy 
wzięli udział w 5 turniejach 
w ramach tych rozgrywek w 
swojej kategorii wiekowej, nie 
pozostawiając innym złudzeń, 
kto jest najlepszy podczas tych 
rozgrywek. Duet „MW”, czyli 
Małyszewicz - Walkowiak to 
prawdziwy postrach, ale bra-
wa dla całej drużyny, bo piłka 
nożna to sport zespołowy, po-
mimo indywidualności i każdy 
z chłopców ma taki sam wkład 
w grę i wyniki zespołu.
Klub NKS Astra był dwukrotnie 
organizatorem Turnieju „Pierw-
sza Piłka” zarówno w kategorii 
Żak, jak i Orlik Starszy.
 „Grupa Młodzik”
Drużyna uczestniczy w roz-
grywkach Ligi Młodzika regio-
nu koszalińskiego. 7 miejsce 
na koniec rundy to naprawdę 
dobry wynik młodych zawod-
ników, podopiecznych trenera 
Łukasza Wiśniewskiego, któ-
ry przejął drużynę od czwar-
tej kolejki ligowej. Drużyna 
w obecnej rundzie rozpoczęła 
sezon od 3 porażek. Przełom 
nastąpił w Dygowie, gdzie już 

NKS Astra Ustronie Morskie 

Minął sportowy rok

Z inicjatywy obecnego Zarzą-
du Klubu oraz kibiców NKS 
Astra, po przyjęciu jednogło-
śnie stosownej uchwały przez 
Radę Gminy Ustronie Morskie, 
stadion w Ustroniu Morskim 
przyjął nazwę im. Jerzego Ma-
kowskiego!
7/8.10.2020 „Piłkarska 
Astra czeka”
300 dzieci podzielonych gru-
powo i czasowo, z Przedszko-
la oraz Szkoły Podstawowej 
w Ustroniu Morskim, przez 2 
dni wzięło aktywnie udział w 
inicjatywie klubu NKS Astra 
Ustronie Morskie pod tytułem 
"Piłkarska Astra czeka”, mają-
cej na celu przede wszystkim 
aktywizację oraz zachęcenie 
dzieci i młodzieży do spędza-
nia wolnego czasu na świeżym 
powietrzu, poprzez trening 
ogólnorozwojowy, a zarazem 
piłkarski. Każdy uczestnik oka-
zał się zwycięzcą, otrzymując 
w nagrodę pamiątkowy medal 
z herbem klubowym oraz oko-
licznościowy dyplom.
„Halloween w Astrze”
W klubie NKS Astra odbyły się 
treningi piłkarskie grup mło-
dzieżowych w halloweenowym 
klimacie. Był slalom z dynią, 

konkurencje sprawnościowe, 
wspólne tańce i wiele atrak-
cji dla młodych zawodników 
Astry. Mnóstwo gry w piłkę 
nożną, a na deser klimatyczny 
mecz: 
Grupy Młodzieżowe Astry vs 
Senior Team (Rodzice + Tre-
ner Koordynator + Dyrektor + 
Prezes wsparci napastnikiem 
pierwszego zespołu)
„Turniej Piłki Nożnej 
z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości”
Na zaproszenie klubu NKS 
Astra w Ustroniu Morskim, od 
godzin rannych, w zmaganiach 
piłkarskich, wzięło udział łącz-
nie 9 drużyn, w dwóch kate-
goriach wiekowych. W czysto 
sportowej rywalizacji drużyna 
NKS Astra, w starszej katego-
rii wiekowej, nie była zbyt go-
ścinna dla rywali i okazała się 
bezkonkurencyjna na boisku. 
Natomiast w młodszej grupie 
Żak tradycyjnie turniej miał 
charakter czysto zabawowy, 
aczkolwiek z widocznymi ele-
mentami współzawodnictwa.
„Turniej Mikołajkowy” 
z udziałem grup młodzie-
żowych.
7 godzin grania w piłkę nożną, 

4 kategorie wiekowe, turnieje 
na 2 płytach boiskowych, na 
8 specjalnie wytyczonych bo-
iskach. Debiut najmłodszej gru-
py Bambini, Skrzaty i Żaki w 
akcji, bez klasyfikacji turniejo-
wej, każde dziecko obdarowane 
mikołajkowym prezentem.
„Turniej Orlika” 16 zespołów 
podzielonych na 2 grupy.
Zwycięstwo bezkonkuren-
cyjnego w tej kategorii ze-
społu AP Bałtyk Koszalin 
z kompletem zwycięstw.  
5 miejsce naszego zespołu, 
wśród 16 drużyn, to bardzo do-
bry występ drużyny NKS Astra. 
Turniej został współfinansowa-
ny z budżetu Województwa 
Zachodniopomorskiego w ra-
mach zadania publicznego pn. 
„Program Społecznik na lata 
2019-2021”

***
Klub NKS Astra od lipca br. 
roku w zakresie kultury fizycz-
nej i sportu uczestniczył już 
dwóch w projektach Programu 
Społecznik na lata 2019-2021, 
Rządowym Programie „Klub”, 
a obecnie Programie Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 
Budżet klubu, od wielu lat, jest 

w głównej mierze oparty na do-
tacji z Urzędu Gminy Ustronie 
Morskie.
- Pula środków przyznana dla 
Klubu z w/w pozwala na zakup 
sprzętu i odzieży sportowej, ale 
również na przeprowadzenie 
wielu przedsięwzięć z zakresu 
upowszechniania sportu dzieci 
i młodzieży. Jesteśmy bardzo 
dumni i szczęśliwi mogąc reali-
zować nasze plany – podkreśla 
prezes klubu Marcin Walko-
wiak.

***
Klub NKS Astra składa ser-
deczne podziękowania licznym 
osobom i firmom, które wspar-
ły działania i funkcjonowanie 
klubu oraz w wydatny sposób 
przyczyniły się do prawdziwej 
rewolucji piłkarskiej w Ustro-
niu Morskim. 
Osobne podziękowania i wyra-
zy uznania dla zaangażowanej 
grupy rodziców dzieci grają-
cych w klubie. Od pewnego 
czasu wykrystalizował się stały 
"komitet organizacyjny rodzi-
cielski" i tym osobom należą się 
największe brawa za organiza-
cję turniejową całego ostatnie-
go półrocza naszych grup mło-
dzieżowych.

To był udany rok Julii Iwan, 
mieszkanki gminy Ustronie 
Morskie, zawodniczki repre-
zentującej barwy kołobrze-
skiego klubu Karate Kyoku-
shin Kołobrzeg Buntai. 

Julia Iwan wywalczyła złoty 
i srebrny medal podczas XVI 
Międzynarodowego Turnieju 
Dzieci i Młodzieży w Karate 
Kyokushin o Puchar Prezyden-
ta Miasta Świnoujście. Pod-
czas Wojewódzkiej Olimpiady 
Młodzieży w Resku, ponownie 
sięgnęła po złoto w konkuren-
cji kata i srebro w kumite. Julia 
wywalczyła także złoty medal 
w kumite podczas Mistrzostw 
Makroregionu Zachodniego w 
Nowym Tomyślu. Reprezen-

tantka klubu Kyokushin Ka-
rate Kołobrzeg BUNTAI była 
najlepsza w kategorii juniorek 
młodszych -55kg. 
Do tego dorobku Julka dołoży-
ła jeszcze srebro w kata. Bardzo 
miłym zaskoczeniem dla Julii 
Iwan, było także wyróżnienie 
dla najlepszej zawodniczki w 
tej kategorii wiekowej. Złoto 
udało się przywieźć z V edycji 
międzynarodowego turnieju 
Karate Kyokushin YOUNG 
OYAMA`S CUP w Bydgosz-
czy. Julia Iwan to podopieczna 
sensei Pawła Falko, która tym 
razem zdobyła złoto w kata do 
lat 15. Julce, rodzicom oraz tre-
nerowi życzymy dużo zdrowia 
i kolejnych sukcesów w 2021 
roku. Gratulacje.

Karate

Pasmo sukcesów Julii Iwan

pod wodzą nowego trenera, 
piłkarze z Ustronia Morskiego 
odnieśli pierwsze zwycięstwo, 
po golu w samej końcówce 
spotkania. Chłopcy odnieśli 
jesienią w sumie 3 zwycięstwa 
w tym wszystkie wyjazdowe. 
3 punkty udało się wywalczyć 
w meczu z wiceliderem z Bia-
łogardu. NKS Astra pokonała 
Unię 3:1. Młodzicy okazali się 
lepsi również od Sokoła, gdzie 
w Karlinie wygrali 4:1. 
Działalność charytatyw-
na i społeczna
Czerwcowy Festyn Rodzinny 
"Astra Dzieciom i Bartkowi"
Klub NKS Astra kilka dni po 
wyborze nowych władz klubu 
zorganizował festyn rodzinny, 
z którego całkowity dochód 
został przeznaczony na lecze-
nie i dalszą rehabilitację kolegi 
i mieszkańca Ustronia Mor-
skiego Bartka Januszewskie-
go. Podczas Festynu odbył się 
turniej piłkarski dla grup mło-
dzieżowych Astry, gry i zabawy 
z animatorem, a wszystko to 
przy akompaniamencie miej-
scowej Strażackiej Orkiestry 
Dętej Morka i miejscowego DJ 
Toneya.
W podziękowaniu klub otrzy-
mał symboliczną statuetkę "Su-
per Darczyńca 2020”
„Wakacje z Astrą”
Po raz pierwszy w historii klubu 
grupy młodzieżowe grały i tre-
nowały w okresie wakacyjnym.
Młodzi zawodnicy Astry 
uczestniczyli w Turniejach 
Charytatywnych w Kołobrzegu 
i Gościnie, pomagając również 
potrzebującym. Na Turnieju 
Gwardyjka Summer Cup w 
Koszalinie, dzieci miały okazję 
rywalizować z klubami z Gdań-
ska, Słupska, Szczecinka, Ko-
szalina. Natomiast w Ustroniu 
odbyły się mecze sparingowe z 
grupami Gwardii Koszalin.
„Stadion w Ustroniu Mor-
skim im. Jerzego Makow-
skiego”
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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. 47 78 46 686

Ochotnicza Straż Pożarna
tel. 94 35 15 508

Ważne telefony 
w Ustroniu Morskim

UKS Sokół 
Ustronie Morskie
Rok 2020 ze względu na sytu-
ację epidemiologiczną nie obfi-
tował w tak dużą liczbę imprez 
sportowych jak corocznie. 
Jednakże zawodnikom 
Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „Sokół” i uczniom 
Szkoły Podstawowej w Ustro-
niu Morskim udało się wziąć 
udział w kilkunastu zawodach 
rangi powiatowej, wojewódz-
kiej i ogólnopolskiej.  
Bardzo miłą niespodziankę 
przyniósł nam początek roku, 
kiedy to podczas Mistrzostw 
Powiatu Kołobrzeskiego 
w Pływaniu Drużynowym 
w ramach Igrzysk Dzieci 
i Igrzysk Młodzieży Szkolnej, 
wszystkie nasze szkolne repre-
zentacje okazały się najlepsze.  
Nasze zespoły wywalczyły 
prawo udziału w finale wo-
jewódzkim, gdzie medale 
mieliśmy niemal pewne, nie-
stety finał już się nie odbył… 
Ponownie nasza szkoła w 
konkursie organizowanym 
przez Kołobrzeski Szkolny 
Związek Sportowy na najak-
tywniejszą sportowo szkołę 
w powiecie zajęła pierwsze 
miejsce w kategorii Igrzysk 
Dzieci za miniony rok szkolny. 
Nasi klubowi pływacy zdoby-
wali medale oraz ustanawiali 
rekordy szkoły w pływaniu w 
zawodach Otylia Swim Cup 
2020 w Szczecinie, w Otwar-
tych Mistrzostwach Okręgu 
Lubuskiego w Drzonkowie, 
w Ogólnopolskich Zawodach 
Pływackich Sprawdzamy For-

mę na Termach w Poznaniu, o 
Puchar Prezydenta Miasta w 
Koszalinie, o Puchar Prezesa 
Klubu MKP w Szczecinie, w 
Zachodniopomorskiej Lidze 
Pływackiej w Gryfinie i Kosza-
linie.  Reprezentanci szko-
ły sięgali po medale podczas 
Memoriału im. Michała Barty 
w Kołobrzegu oraz w Mistrzo-
stwach Powiatu w Sztafeto-
wych Biegach Przełajowych w 
Kołobrzegu.  Zorganizo-
waliśmy obóz zimowy w Za-
woi, podczas którego 20 – oso-
bowa grupa dzieci uczyła się i 
doskonaliła swoje umiejętności 
narciarskie, a także poznawała 
kulturę tamtego regionu Polski. 
Naszym sukcesem w tak trud-
nym czasie było zorganizowa-
nie Jesiennych Biegów Prze-
łajowych, w których wzięło 
udział 253 uczniów ustroń-

skiej „podstawówki”!  
Zorganizowaliśmy na terenie 
naszej Gminy szereg imprez 
sportowych w ramach Europej-
skiego Tygodnia Sportu: Rajd 
Rowerowy do Gąsek, Turnieje 
Mini Piłki Siatkowej, Dwubój 
Lekkoatletyczny, Sztafety Pły-
wackie, Turniej Badmintona i 
Test Coopera dla dzieci, mło-
dzieży oraz mieszkańców Gmi-
ny Ustronie Morskie.  
Zachęcaliśmy naszych 
uczniów do zdrowego stylu 
życia, m.in. poprzez spotkania 
z dietetykiem oraz organiza-
cję konkursów „na odległość” 
z okazji „Dnia Dziecka” oraz 
„Aktywny grudzień”.  
Zawodnicy „Sokoła” włączy-
li się także w akcję „Życzenia 
dla Mieszkańców” z okazji 
„Dni Ustronia Morskiego”. 
Cieszymy się, że w tak trud-
nym dla wszystkich czasie 
frekwencja dzieci na zaję-
ciach sportowych dopisuje. 
Zarząd klubu, trenerzy i za-
wodnicy życzą sympatykom 
Uczniowskiego Klubu Spor-
towego „Sokół” zdrowych 
i spokojnych Świąt! 

Fundacja Pływamy 
i Ratujemy 
To był bardzo udany rok dla 
Fundacji Pływamy i Ratujemy 
z Ustronia Morskiego. 
Olbrzymim sukcesem fundacji 
jest powołanie zawodniczki 
Patrycji Dojka do kadry woje-
wództwa zachodniopomorskie-
go młodzików w roku 2020. 
Pływacy z Ustronia w koń-
czącym się roku wielokrot-
nie z zawodów ogólnopol-
skich i wojewódzkich wracali 
do domu z medalami.  
W ostatniej finałowej rundzie 
Pomorskiej Ligi Ratownictwa 
Wodnego 2020, która odbyła 
się w Słupsku, cała drużyna 
zaprezentowała wspaniałą for-
mę i umiejętność współpracy. 
Efekty są imponujące 8 me-
dali: 5 Młodzików (3 złote, 

1 srebrny, 1 brązowy), 2 Junio-
rów Młodszych (2 brązowe), 
1 Juniorów (brązowy), II miej-
sce w klasyfikacji medalowej 
Młodzików, III miejsce w kla-
syfikacji medalowej Juniorów 
Młodszych, tytuł multimeda-
listy dla Karola Wolniewicza, 
który zdobył 2 złote medale. 
Podczas Otylia Swim Cup 2020 
w Gdańsku zawodnicy Fundacji 
wywalczyli 7 medali (dwa zło-
te, dwa srebrne i trzy brązowe). 
Puchar dla najlepszego zawod-
nika w roczniku 2009 zdobył 
Borys Struszczka a Puchar 
Otylii Jędrzejczak i II miejsce 
w roczniku 2008 Magdalena 
Bartczak.
Zawodnicy Fundacji zajęli 
także czołowe lokaty podczas 
Pomorskiej Ligi Ratownictwa 
Wodnego Runda I Mistrzostwa 
w Ratownictwie Wodnym o 
Puchar Burmistrza Miasta Ko-
ścierzyna. 
Pływacy spisali się na medal 
również w XI Memoriale Stani-
sława Uby - Ogólnopolskie Za-
wody Pływackie Dzieci i Mło-
dzieży. Ustroniacy ustanowili 
swoje nowe rekordy życiowe i 
zdobyli dla klubu trzy medale: 
dwa srebrne i jeden brązowy.
Niezwykłym wydarzeniem 
był również obóz pływacki w 
Ustroniu Morskim prowadzony 
przez dwóch olimpijczyków: 
Konrada Czerniaka i Łukasza 
Gąsiora. W obiekcie CSR He-
lios trenowało piętnastu zawod-
ników, w tym także z Fundacji 
Pływamy i Ratujemy.
Mimo bardzo ciężkiego okresu 
dla klubów sportowych, funda-
cja działa bez przerwy oferując 
całym rodzinom możliwość 
przetrwania w dobrej kondycji 

fizycznej i dodatkowo w do-
brym humorze. 
W okresie od marca do czerwca, 
kiedy baseny były zamknięte 
zajęcia praktyczne i teoretycz-
ne prowadzone były on-line, 
następnie zostały przeniesione 
na świeże powietrze, na plażę 
i boisko. Obecnie co tydzień 
organizowane są rodzinne mor-
sowania i zajęcia jogi.
5 grudnia zawodnicy grupy 
ratowniczej podsumowali rok 
ciężkiej pracy biorąc udział po 
raz pierwszy w Zimowych Mi-
strzostwach Polski w Ratow-
nictwie Wodnym. 
Do Szczecina wybrana została 
jedenastoosobowa grupa, któ-
ra miała okazję rywalizować 
z najlepszymi zawodnikami w 
Polsce. Czterech zawodników 
uplasowało się w pierwszej 
dziesiątce w kraju w swoich ka-
tegoriach wiekowych.
Oprócz umiejętności pływac-
kich Fundacja Pływamy i Ra-
tujemy umożliwia młodzieży 

zdobywanie doświadczeń nur-
kowych i w bieżącym roku 
udało się przeprowadzić takie 
szkolenie zakończone egzami-
nem na Płetwonurka Młodzie-
żowego z uprawnieniami do 12 
m głębokości. 
Dzieci otrzymały certyfikaty, 
które uprawniają je do konty-
nuacji i zdobywania kolejnych. 
Finalnie będziemy mogli cie-
szyć się świetnie wyszkoloną 
kadrą ratowniczą z uprawnie-
niami płetwonurka, co stanowi 
jeden z głównych celów Fun-
dacji.
Fundacja serdecznie dziękuje 
Programowi Społecznik, Ko-
szalińskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A. za wspar-
cie finansowe działań i Radzie 
Młodzieży Województwa Za-
chodniopomorskiego za reko-
mendację dla projektu. Podzię-
kowania również za fundusze 
otrzymane w ramach dotacji z 
Urzędu Gminy Ustronie Mor-
skie. 

Pływanie

Minął sportowy rok
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