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W świątecznym nastroju...
Idą Święta Bożego Na-
rodzenia. W wielu insty-
tucjach gminy Ustronie 
Morskie zorganizowano 
imprezy Mikołajkowe. 

Na jednej z nich, w 
Gminnym Ośrodku Kul-
tury, podczas Pierwszych 
Ustrońskich Mikołajek 
bawiły się dzieci wraz z 
rodzicami. Frekwencja 
przerosła oczekiwania 
organizatorów. Projekt 
powstał z inicjatywy 
ustrońskich mam - Na-
talii Jastrzębskiej, Kariny 
Kochańskiej oraz Elżbie-
ty Holz. 
Organizatorki wsparli 
lokalni przedsiębiorcy, 
osoby prywatne, Urząd 
Gminy oraz Gminny 
Ośrodek Kultury. 

Uczniowie z klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej w Ustroniu Mor-
skim pomagali w przystrojeniu choinki, która stanęła przed urzędem 
gminy. Mimo mrozu najmłodsi bawili się bardzo dobrze. Na drzewku 
znalazło się miejsce na bombki oraz światełka. Każde dziecko włą-
czyło się do wspólnego ubierania świątecznej choinki a w nagrodę 
otrzymało od Wójt Bernadety Borkowskiej słodki upominek.

Choinka przed 
urzędem już ubrana
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- To był trudny rok na objętym 
przez Panią stanowisku?
- To był trudny rok, mimo, 
że miałam już kontakt z 
gminą. Byłam przewodni-
czącą rady jednak wybór  
na stanowisko Wójta oznaczał 
nowe obowiązki i nowe wyzwa-
nia. Musiałam dopasować się do 
panujących warunków tak aby 
wszystko zaczęło dobrze funk-
cjonować. 

- Czy była Pani zaskoczona tym 
jak wiele jest do zrobienia a pro-
blemy nie zawsze udaje się roz-
wiązać natychmiastowo?
- Na początku wydawało mi się, 
że zrobię wszystko dużo szyb-
ciej. Wiedziałam, że pracy będzie 
bardzo dużo. Rozpoczynając ka-
dencję w urzędzie miałam wizję 
jak ma wyglądać gmina i co 
trzeba zrobić. Planów było i jest 
sporo. Dlatego też Wójt swoje 
stanowisko obejmuje na pięć lat. 
Nie wszystko udało się wykonać 
w pierwszym roku urzędowania. 
Procedury, w tym także proces 
inwestycyjny - trwają czasami 
bardzo długo. Przede mną jesz-
cze dużo wyzwań i zadań do 
realizacji, aby zaspokoić wszyst-
kie potrzeby naszych mieszkań-
ców, a tym samym spełnić  dane 
obietnice wyborcze. Wyzwaniem 
było uporządkowanie urzędu od 
strony kadrowej. Rotacja na klu-
czowych stanowiskach oraz brak 
sekretarza, to wszystko składało 
się na trudną sytuację wewnętrz-
ną. Aktualnie zamykamy prak-
tycznie skład osobowy a całość 
powinna już odpowiednio funk-
cjonować. 

- Nie bez kłopotów ale udało 
się zakończyć budowę Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych.
- Zgadza się, umowę z wyko-
nawcą podpisaliśmy  w kwiet-
niu,  we wrześniu odbył się od-
biór końcowy prac związanych 
z PSZOKiem w Ustroniu Mor-
skim. Zastałam niestety szereg  
błędów  w dokumentacji, które 
skutkowały tym, iż  niemożliwe 
było oddanie obiektu do użytko-
wania.  Jednakże nie moją in-
tencją było mówienie o błędach 
poprzednika, dlatego też przy-
stąpiliśmy do działań formalizu-
jących, które na dzień dzisiejszy 
mamy już wyprostowane. W 
PSZOKu zbierane będą odpady 
komunalne  z pewnymi wyłącze-
niami. To ogrodzony, oświetlony 
utwardzony plac,  wyposażony 
w kontenery i pojemniki, wagę 
samochodową, wiatę, magazyny 
na odpady oraz kontener biuro-
wo-socjalny dla obsługi. Do-
datkowo na PSZOK wykonano 
ścieżkę edukacyjną wyposażoną 
w tablice edukacyjne  a teren jest 
monitorowany. Mam nadzieję, 
że już po nowym roku będzie 
służył mieszkańcom gminy.

- Po pierwszym roku możemy 
jednak mówić już o kilku suk-
cesach. Po rozpoczęciu pracy 
wskazywała Pani na problemy 
z komunikacją, czy konieczność 
budowy i remontów dróg w gmi-
nie.
- Tak, udało się uzyskać dofinan-
sowanie do przebudowy ulicy 
Wiejskiej w Ustroniu Morskim, 
jest to kwota niemal miliona 
pięciuset tysięcy złotych. Ten 
remont był długo wyczekiwa-
ny. Gmina pozyskała środki w 
ramach Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Kwota stanowi 50% 
wysokości kosztów inwestycji. 
Roboty budowlane obejmą odci-
nek od ulicy Bolesława Chrobre-
go do krajowej „11”. Mieszkańcy  
i turyści zyskają nowe chodniki, 
miejsca postojowe, odwodnienie 
i oznakowanie. Zaprojektowano 
sześć przejść dla pieszych oraz 
przewidziane zostały trzy progi 
zwalniające. Rozpoczęcie prze-
widziane jest na początek 2020 
roku. Całość prac musi zakoń-
czyć się do połowy przyszłego 
roku. 
Osiemset tysięcy złotych gmina 
przeznaczyła także na remonty 
ulicy Targowej, Okrzei i drogę 
w Kukini. Przy Okrzei sporym 
problemem były uszkodzone 
chodniki i asfalt. Nie było miejsc 
parkingowych. Przebudowa była 
konieczna w tym miejscu rów-
nież ze względu na siedzibę 
ośrodka Klimczok, do którego 
przyjeżdżają osoby niewidome. 
W Kukini natomiast remontu 
z prawdziwego zdarzenia nie 
było od czasów powojennych. 
Szutrowa droga nie będzie już 
problemem. 
Wszystkie te działania udaje się 
wykonać bez zaciągania kredy-
tów, gmina wykonuje prace z 
własnych środków. Prowadzimy 
aktywną politykę inwestycyjną 
a finanse są na stabilnym pozio-
mie. 
To nie koniec inwestycji, ko-
nieczny był także remont w CSR 
Helios.
Wymiana nawiewów, malowa-
nie, renowacja płytek czy prak-
tycznie nowa sauna to tylko kilka 
z prac, które udało się wykonać. 
Cały zakres robót to wartość pra-
wie 150 tysięcy złotych.
W ramach poprawy komunika-
cji, gmina uruchomiła dodatko-
we połączenie dla mieszkańców 
Rusowa. 
Połączenie swego czasu zostało 
zaniechane, na tej trasie brako-
wało zdecydowanie frekwencji. 
Jednak o popołudniowy kurs 
mieszkańcy prosili od dawna, 
pierwsze próbne autobusy ruszy-
ły już w 2018 roku. Potrzebne 
były jednak stanowcze działania. 
Postaraliśmy się o dofinansowa-
nie do dodatkowej linii. Dzięki 
tym staraniom gmina otrzymała 
z rządowego programu pienią-
dze na walkę z wykluczeniem 

Ustronie Morskie – podsumowanie roku

komunikacyjnym łącznie to 
4 700 złotych. 
Udało się rozbudować sieć stre-
fy płatnego parkowania na tere-
nie gminy, która obowiązuje w 
sezonie letnim. 
Strefa została poszerzona. Tego-
roczny sezon letni to dużo więk-
sze wpływy niż rok wcześniej. 
Gmina, po odjęciu wydatków 
na ten cel, zyskała w 2019 roku 
około 135 tysięcy złotych. Na te-
renie Ustronia Morskiego funk-
cjonowało  31 parkomatów.  

- Od samego początku stawiała 
Pani także na działania inte-
grujące społeczność gminną. 
Oprócz imprez w sezonie dla 
turystów nie zapomniała Pani o 
mieszkańcach. Po latach udało 
się zorganizować dożynki w no-
wej lokalizacji. 
- Wysłuchaliśmy głosu rolników, 
którzy podkreślali, że Ustronie 
Morskie nie jest miejscowością 
rolniczą. Przenieśliśmy wyda-
rzenie po 23 latach do Rusowa. 
Mieszkańcy sołectwa byli bar-
dzo zadowoleni. Panowała ka-
meralna atmosfera a na imprezie 
pojawili się także sąsiedzi z in-
nych gmin. Myślę, że będziemy 
to kontynuować w przyszłych 
latach tak aby każdy był zado-
wolony. W zamian dla Ustronia 
Morskiego przygotowaliśmy 
Piknik Lawendowy na zakoń-
czenie wakacji. Na pewno jest 
to też duża zasługa pani Sołtys 
i Rady Sołeckiej, którzy mocno 
zaangażowali się w organizację 
tego wydarzenia. 

- Zapowiadała Pani również 
usprawnienie systemu edukacji 
i rekreacji. Wzrost nakładu na 
szkolnictwo i wyposażenie w 
placówkach oświatowych.
- Najważniejszym do tej pory 
sukcesem jest 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 Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Ko-
lejne szesnaście tysięcy złotych 
dołoży urząd gminy. Pieniądze 
zostaną przekazane na realizację 
projektu Fabryka Kompetencji 
Kluczowych i skorzystają z nich 
głównie uczniowie.  Zaplanowa-
ne zostały między innymi zaję-
cia logopedyczne i te w zakresie 
myślenia logiczno-matematycz-
nego. Program zakłada również 
kształcenie różnych kompeten-
cji. W sumie przedsięwzięcie 
obejmie 272 uczniów z Ustronia 
Morskiego. Nasza praca została 
doceniona również w zakresie 
rekreacji i sportu. Gmina otrzy-
mała nagrodę od Marszałka 
Województwa dla najbardziej 
usportowionego zachodniopo-
morskiego samorządu. Ustro-
nie Morskie zajęło V miejsce 
w XXV Sportowym Turnieju 
Miast i Gmin 2019 na Pomorzu 
Zachodnim oraz VII miejsce 
w klasyfikacji ogólnopolskiej. 
To był zaszczyt kiedy mogłam 
odebrać statuetkę i czek o warto-
ści 10 000 zł.
Z kolejnego projektu korzystają 
świetlice w Rusowie i Ustroniu 
Morskim.
Głównie zyskała świetlica w 
Rusowie ponieważ tam jest już 
realizowany projekt. Dofinan-
sowanie pochodzi ze środków 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Zachod-
niopomorskiego na lata 2014-
2020 pn. "Dzieci lubią ogniska". 
Świetlica wyposażona została w  
laptopy, telewizor, nowe krzesła 
i biurka. Placówka otrzymała 
dwie kanapy i zestaw regałów, a 
także stoły szkolne. Fani gier do 
dyspozycji będą mieli konsolę 
PS4 i planszówki. Zaplanowa-
ne są zajęcia kulinarne, podczas 
których wykorzystana będzie 

płyta indukcyjna czy mikrofa-
lówka. Podczas realizacji pro-
jektu dzieci wyjadą na minimum 
dwie wycieczki. Projekt potrwa 
do 30 czerwca 2022 roku.  Po-
dobne działania realizowane 
będą w świetlicy w Ustroniu. 
Możliwe jest to wszystko dzięki 
współpracy gminy z TPD. 

- Zakładała Pani także stypen-
dia dla zdolnej młodzieży.
- Gmina postanowiła przyznać 
takie wyróżnienia dla sportow-
ców, na ten cel przeznaczono 
7 800 zł . Pomagaliśmy także 
przy pozyskaniu pieniędzy dla 
Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „Sokół” . Kwota 15 000 
złotych z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki przeznaczona będzie 
na zajęcia z piłki siatkowej i pły-
wania a także na zakup sprzętu 
sportowego. 
Ważnym elementem funkcjono-
wania urzędu jest pozyskiwanie 
środków unijnych, jakie dzia-
łania zostały podjęte i w jakich 
aspektach mieszkańcy gminy 
mogą liczyć na pomoc. 
Nowe siłownie zewnętrzne 
stanęły w Rusowie i Sianożę-
tach. Mieszkańcy obu sołectw 
zyskali w sumie szesnaście 
urządzeń a na ten cel przezna-
czono prawie 70 000 złotych. 
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 terenu. 
Otrzymaliśmy grant na projekt 
„Planowanie z mieszkańcami” – 
to pieniądze pozyskane na dzia-
łania polegające  na wdrożeniu 
procesów partycypacji społecz-
nej połączone z edukacją miesz-
kańców w zakresie zasad plano-
wania przestrzennego w gminie. 
Opracowany, w ramach projektu 
grantowego, Indywidualny Plan 
Konsultacji obejmie pogłębione 
konsultacje społeczne planu za-
gospodarowania przestrzennego. 
Konsultacje będą wykraczały 
poza wymogi nakładane na gminę  
i na tym najbardziej mi zależa-
ło, aby wyjść do mieszkańców 
i z nimi rozmawiać. Proces 
rozpocznie się w styczniu 2020 
roku.
Gmina pomaga także dbać o 
ekologię
Urzędnicy udzielają po-
rad i wspierają mieszkań-
ców przy wypełnianiu wnio-
sków o dofinansowanie  
w ramach Programu Czyste Po-
wietrze. Nie trzeba już jeździć 
do Koszalina. Pracownicy po-
magają załatwić formalności w 
urzędzie. Udzielamy informacji 
jak złożyć wniosek, sprawdza-
my jego poprawność i doradza-
my we wszystkich kwestiach 
rządowego programu Czyste 
Powietrze. 
Ponadto zebraliśmy wnioski 

mieszkańców dotyczące usu-
wania azbestu i barszczu So-
snowskiego. W przyszłym roku 
będziemy ubiegać się o dofi-
nansowanie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczeci-
nie do pokrycia kosztów związa-
nych z demontażem, transportem 
i utylizacją wyrobów zawierają-
cych azbest oraz na usuwanie 
barszczu. 

- Ważna jest także sama komu-
nikacja z mieszkańcami gminy, 
usprawniła Pani przepływ in-
formacji pomiędzy urzędem a 
społecznością lokalną.
- Jestem otwarta na rozmowy 
i spotkania z mieszkańcami. 
Zawsze staram się pomóc i 
wysłuchać. Wydajemy biule-
tyn kwartalny, aby informować 
mieszkańców o tym co dzieje się 
na terenie gminy. 
Biorę udział we wszystkich 
zebraniach sołeckich – przy 
wyborze sołtysa, później w 
związku ze zmianą odpłatności 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, przy wyborze 
zadań do realizacji ze środków 
funduszu sołeckiego.  Podczas 
tych spotkań miałam okazję wy-
słuchać opinii,  poznać wnioski i 
pomysły mieszkańców na różne 
tematy dotyczące spraw całej 
gminy, jak i dotyczących spraw 
sołeckich. Jest to cenna wiedza, 
którą postaram się wykorzystać 
w mojej dalszej pracy, w cią-
głym podnoszeniu standardów 
życia mieszkańców i poprawia-
niu funkcjonowania instytucji 
gminnych.
W naszej gminie w budżecie 
wyodrębniono  Fundusz Sołecki, 
który  jest swoistym funduszem 
obywatelskim. Mieszkańcy decy-
dują jak zostanie rozdysponowa-
ny, które ich zdaniem inwestycje  
są najpilniejsze do realizacji w 
ich miejscowościach. To demo-
kratyczny proces podejmowania 
decyzji, w którym bezpośrednio 
uczestniczą mieszkańcy sołec-
twa, na równych prawach. 

- Co czeka Panią i Urząd w ko-
lejnych miesiącach? Jaki to bę-
dzie rok?
- Jestem przekonana, że będzie 
to lepszy rok i trochę lżejszy 
niż obecny. Z czego to wynika? 
Mamy więcej doświadczenia 
i lepiej znamy się z mieszkań-
cami.  Zrealizowaliśmy te naj-
ważniejsze działania, które były 
niezbędne w ich i naszej ocenie.  
To będzie też rok pełen inwesty-
cji, które są przez wszystkich 
wyczekiwane. W tym miejscu 
chciałabym podziękować rad-
nym i moim współpracowni-
kom, gdyż bez dobrej i mądrej 
współpracy nie byłoby możliwe 
zrealizowanie tych wszystkich 
zadań. 

Dziękuję za rozmowę

      Wybory samorządowe w całej Polsce odbyły się w październiku 2018 roku, od końca listopada stanowisko Wójta gminy Ustronie Morskie objęła Ber-
nadeta Borkowska. Kończy się rok kalendarzowy, to czas podsumowań i planów na dalszą część kadencji. Sprawdzamy co udało się zrobić w gminie i jakie 
działania będą realizowane w kolejnych miesiącach.
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Złote Gody czyli jubileusz 
50-lecia pożycia małżeń-
skiego obchodzili Pań-
stwo Krystyna i Tadeusz 
Trzeszczkowscy. 

Podczas uroczystości 
w ustrońskim urzędzie kwia-
ty, odznaczenia państwowe 
oraz gratulacje Jubilatom 
wręczyła Wójt Ustronia Mor-
skiego Bernadeta Borkow-
ska oraz kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Ryszard 
Słomczewski.  
  Na uroczystości pojawiła 
się również rodzina państwa 
Trzeszczkowskich.
- Dziadkowie poznali się 
w styczniu 1969 roku, 
w pociągu relacji Koło-
brzeg-Białogard.   
Dziadek jechał z rodzeń-
stwem. Los tak chciał, że 

Babcia usiadła obok i pod-
czas jazdy rozwiązywała 
krzyżówki w czym Dziadek 
zaczął jej pomagać. Podróż 
ta trwała około 30 minut. 
W tym czasie dziadkowie 
zdołali się poznać oraz wy-
mienić numerami telefo-
nów. Od tego momentu nie 
minęło dużo czasu, dziad-
kowie po 3,5 miesiąca, 5 
kwietnia 1969 roku wzięli 
ślub i zamieszkali przy ul. 
Wiejskiej gdzie Dziadek bu-
dował dom. Do dziś minęło 
już 50 lat a dziadkowie żyją 
w szczęściu z dziećmi, wnu-
kami i prawnukami - opowia-
dał wnuk Państwa Trzeszcz-
kowskich - Dominik. 
Jubilatom życzymy dużo 
zdrowia i szczęścia oraz po-
ciechy z całej rodziny. 
Serdeczne gratulacje!

Złote Gody Państwa 
Trzeszczkowskich

Koniec roku to czas podsu-
mowań, ale także planowania 
nowych inwestycji. Gmina 
Ustronie Morskie przygoto-
wuje się do kolejnych zadań. 

Poniżej, w skrócie przedstawia-
ny, co działo w związku z dal-
szym inwestycyjnym rozwojem 
naszej gminy.
Ustronie Morskie: Wójt 
Bernadeta Borkowska pod-
pisała umowę z wykonawcą 
na przebudowę ul. Wiejskiej 
w Ustroniu Morskim.  
Firma Colas Sp. z o.o. jest na 
etapie sporządzania projektu 
tymczasowej organizacji ruchu. 
Po jego zatwierdzeniu rozpocz-
ną się roboty budowlane.  
Prace powinny ruszyć na 
początku 2020 roku.  
Przebudowa dotyczy odcinka 
od ulicy Bolesława Chrobrego 
do krajowej „11”. 
Mieszkańcy i turyści zyskają 

Gmina Ustronie Morskie 

Nie zwalniamy tempa inwestycji

nowe chodniki, miejsca posto-
jowe, odwodnienie i oznakowa-
nie. Zaprojektowano przejścia 
dla pieszych oraz przewidziane 
zostały progi zwalniające.

Wartość inwestycji to kwota po-
nad 3 milionów złotych. 

Dzięki staraniom Wójt Berna-
dety Borkowskiej, udało się 

rozszerzyć zakres dofinansowa-
nia o koszty jakie poniesie gmi-
na przy opłaceniu Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego.

    Sianożety: w listopadzie 
mieszkańcy sołectwa Sianożę-
ty spotkali się z Wójt Berna-
detą Borkowską aby omówić 
projekt świetlicy, która doce-
lowo powstanie u zbiegu ulic 
Lotniczej i Kwiatowej.  
Pierwszym etapem jest przygo-
towanie dokumentów do końca 
2019 roku. Wszystkich uwag 
wysłuchał projektant, który na-
stępnie naniesie poprawki. Bu-
dynek będzie miał 160 metrów 

kwadratowych powierzchni 
użytkowej. Składać się będzie 
z sali głównej, zaplecza socjal-
nego i magazynu. Świetlica jest 
mocno wyczekiwana w Siano-
żętach, mamy nadzieję, że już 
nie długo uda się zrealizować 
budowę obiektu – podkreślali 
po spotkaniu mieszkańcy z Sia-
nożęt. Gmina po otrzymaniu 
projektu budowlanego rozpocz-
nie poszukiwania zewnętrznych 
źródeł finansowania. 

    Rusowo: Także do końca 
2019 roku przygotowany zosta-
nie projekt budowlany nowej re-
mizy strażackiej w Rusowie. 
W konsultacjach, które odby-
ły się w urzędzie gminy wzięli 
udział strażacy z OSP w Ruso-
wie, Wójt Bernadeta Borkowska, 
Zastępca wójta Sylwia Halama, 
kierownik referatu Inwestycji i 
Gospodarki Komunalnej Anna 
Pietkowska, Stefan Jagieło-
wicz - prezes zarządu ZOSP RP 

Ustronie Morskie oraz przedsta-
wiciel biura projektowego. 
Po konstruktywnej wymianie 
zdań i pomysłów udało się usta-
lić ostateczny kształt i wygląd re-
mizy. Budynek będzie miał 150 
metrów kwadratowych, składać 
się będzie z garażu, magazynku, 
sali z aneksem kuchennym oraz 
zapleczem socjalnym dla straża-
ków. 
Remiza strażacka powstanie 
w obecnej lokalizacji. 

Spotkanie w sprawie przebudowy 
ulicy Wiejskiej w Ustroniu Morskim

Gmina Ustronie Morskie:  
wybudowana zostanie sieć 
światłowodowa oraz zapewnio-
ny zostanie dostęp do szeroko-
pasmowego Internetu. Umowę 
z koordynatorami inwestycji, 
podpisała Wójt Bernadeta Bor-
kowska. Pierwsza podłączona 
zostanie Szkoła Podstawowa 
w Ustroniu Morskim, prace po-
trwają do końca kwietnia 2020 
roku. 
  Budowa będzie realizowana 
w ramach Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa, które-
go zadaniem jest zapewnienie 
dostępu do szerokopasmowe-
go Internetu na obszarze ko-
szalińskim województwa za-
chodniopomorskiego w tym 
Gminy Ustronie Morskie. 

Projekt będzie polegał na wy-
budowaniu sieci światłowodu 
oraz zapewnieniu dostępu do 
szerokopasmowego Internetu 
o gwarantowanej przepusto-
wości min. 100 Mb/(syme-
trycznie) na obszarach wy-
kluczonych cyfrowo. Projekt 
wykonany będzie w technologii 
doziemnej i naziemnej - kable 
zostaną ułożone w kanalizacji 
teletechnicznej oraz na pod-
budowie napowietrznej (pod-
wieszanie kabli na słupach).
  W ramach realizacji projektu 
zostanie wybudowana infra-
struktura w postaci sieci świa-
tłowodowej wraz ze wszystki-
mi niezbędnymi urządzeniami, 
zgodnie z technologią sieci 
NGA. Sieć zostanie wybudo-

wana zgodnie z założeniami 
opisu technicznego. Wynikiem 
realizacji projektu będzie sieć 
szerokopasmowa, pozwalająca 
na świadczenie usług z duży-
mi prędkościami, na terenach, 
które zostały wykazane jako 

obszar interwencyjny, czyli 
wykluczony cyfrowo. Obszary 
interwencyjne zostały zidenty-
fikowane w wyniku inwenta-
ryzacji przeprowadzonej przez 
Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej.

Podpisanie umowy dotyczącej światłowodu

Spotkanie w Sianożętach Spotkanie w Rusowie

Apel w sprawie
osób bezdomnych

   W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i wystę-
pującymi zagrożeniami związanymi z niskimi temperatura-
mi apeluję do wszystkich mieszkańców naszej gminy, aby 
zwracali szczególną uwagę na osoby i rodziny narażone na 
negatywne skutki zimy.
   W przypadku posiadania jakichkolwiek informacji na te-
mat zamieszkiwania lub przebywania w/w osób na terenie 
naszej gminy prosimy o niezwłoczne informowanie tutej-
szego Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej, a w przy-
padku bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia także 
Policji.
   apeluję także o zwrócenie uwagi na osoby starsze, scho-
rowane, samotne, którym w szczególny sposób mogą za-
grażać skutki zimy.
   Wrażliwość oraz szybka i właściwa reakcja może pomóc 
przetrwać zimę osobom będącym w trudnej sytuacji ży-
ciowej.                                                     Bernadeta Borkowska

Wójt Gminy 
Ustronie Morskie
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W styczniu rozpoczną się 
konsultacje społeczne, które 
będą dotyczyły miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego „Dojście do 
morza Rolna” w Ustroniu 
Morskim. 

Już teraz zachęcamy miesz-
kańców gminy do aktywnego 
uczestniczenia w spotkaniach  
i wymianie opinii. 
Zachęcamy Państwa serdecznie 
do przesyłania do gminy swo-
ich numerów telefonów lub ad-
resów e-mail aby być na bieżą-
co z prowadzonym projektem. 
Szczegółowe informacje zna-
leźć można na stronie urzędu. 

Proces konsultacyjny będzie 
obejmował obszar przylegają-
cy do obecnej ulicy Jantarowej, 
blisko Urzędu Gminy Ustronie 
Morskie, będący w posiadaniu 
osób prawnych, fizycznych 
oraz gminy. 
Celem opracowania planu jest 
wprowadzenie ustaleń nowego 
przebiegu dojścia do morza,  
poprzez połączenie obecnej 
drogi wewnętrznej i utworzenie 
nowego, wspólnego dojścia. 
Celem konsultacji, które roz-
poczną się w nowym roku bę-
dzie uzyskanie Państwa opinii 
dotyczących zagospodarowania 
terenu objętego planem miej-
scowym. 

W ramach prowadzonych kon-
sultacji chcemy przekazać 
wiedzę mieszkańcom gminy 
Ustronie Morskie w zakresie 
procesów planowania prze-
strzennego i konsultacji spo-
łecznych. 
Przeprowadzone będą spotka-
nia otwarte, spacer badawczy, 
warsztaty i otwarte zostaną 
punkty konsultacyjne. Aktualne 
informacje znajdą się na: stronie 
www, rozdawanych ulotkach 
czy plakatach, które rozwie-
szane będą w najważniejszych 
miejscach w gminie Ustronie 
Morskie. Zapraszamy wszyst-
kich mieszkańców do aktywne-
go udziału w projekcie.

 Ustronie Morskie

Dojście do morza Rolna 
- zapraszamy na konsultacje społeczne

Sołtysi z gminy Ustronie 
Morskie mieli okazję 
porozmawiać o idei 
budżetu obywatelskiego 
jakim jest Fundusz Lokal-
ny.org. 

Spotkanie poprowadziła 
przedstawiciel Fundacji Na-
uka dla Środowiska, która 
stworzyła projekt. 
Jest to mechanizm, który 
pozwala pozyskiwać środki 
lokalnie. 
To wyjątkowy sposób dzia-
łania umożliwiający organi-
zowanie się ludzi i zaspoka-
janie ich potrzeb. 
Poprzez przekazanie raz 
w roku 1% podatku dochodo-
wego dla swojej społeczno-
ści (dla siebie) możliwe jest  

z zebranych środków kupie-
nie lub zrobienie tego co bę-
dzie w społeczności napraw-
dę potrzebne.  
Fundusz opiera się na III fi-
larach: pełnej przejrzystości 
przy wydatkowaniu środ-
ków, ich bezpieczeństwo 
oraz prosta realizacja, która 
nie wymaga pisania wnio-
sków. 
Suma zgromadzonych pie-
niędzy zależy tylko od 
mieszkańców. 
Pomysł spodobał się sołty-
som w gminie, którzy mają 
teraz czas na rozeznanie 
w lokalnych społeczno-
ściach i podjęcie decyzji naj-
później do lutego 2020 roku.

Nowy budżet obywatelski 
w gminie Ustronie Morskie?

Zrównoważenie budżetu na 
2020 roku wymaga od gmi-
ny podwyższenia podatków 
i opłat. 
To efekt przeniesienia na 
barki samorządu kosztów 
polityki rządowej, szcze-
gólnie zmiany w oświacie, 
są jednym z głównych po-
wodów trudnej sytuacji fi-
nansowej gminy. 
Wydatki rosną a subwencja 
oświatowa nie pokrywa ich 
w pełni. 
Gmina w przyszłym roku 
poniesie także większe 
koszty związane z obsługą 
plaży. 
Wzrost średniego wynagro-
dzenia za pracę (dla pracow-
ników ze stażem ponad 20 
lat to ponad 800 zł na oso-
bę) wpływa na konieczność 
zabezpieczenia większych 
środkow w budżecie.
Wzrost podatków pozwoli 
na zwiększenie przychodów 
o niespełna milion złotych. 
- Nadal jednak ta kwota nie 
pozwoli na zasypanie dziu-
ry budżetowej. Mieszkań-
ców gminy Ustronie Mor-
skie zapewniamy, że Urząd 

robi wszystko aby koszty 
życia były jak najmniejsze 
a opłaty na niezmienionym 
poziomie. Nie zawsze jed-
nak zależy to od nas – pod-
kreśla Wójt Bernadeta Bor-
kowska.
W związku z tym Rada 
Gminy uchwaliła kilka 
zmian. 

Nowa ryczałtowa 
stawka opłaty za go-
spodarowanie odpa-
dami komunalnymi. 
Dla obiektów, które działa-
ją jedynie przez część roku 
będzie to kwota 169,30 zł 
za rok za jeden domek let-
niskowy lub od innej nieru-
chomości wykorzystywanej 
na cele rekreacyjno-wypo-
czynkowe, jeżeli odpady są 
zbierane i odbierane w spo-
sób selektywny. Natomiast 
jeżeli właściciel nie zbiera i 
odbiera odpadów w sposób 
selektywny, ta opłata wzra-
sta do 507,90 zł za rok.

Radni określili wyso-
kości stawek w podat-
ku od nieruchomości 

na 2020 rok. 
1. Zależą one od gruntów: 
a) związanych z prowadze-
niem działalności gospo-
darczej, bez względu na 
sposób sklasyfikowania w 
ewidencji gruntów i budyn-
ków – 0,95 zł od 1m² po-
wierzchni; 
b) pod wodami powierzch-
niowymi stojącymi lub wo-
dami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorni-
ków sztucznych – 4,80 zł 
od 1 ha powierzchni; 
c) pozostałych, w tym za-
jętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku 
publicznego – 0,50 zł za 
1m² powierzchni; 
d) niezabudowanych obję-
tych obszarem rewitalizacji, 
o którym mowa w ustawie 
z dnia 9 października 2015 
r. o rewitalizacji (Dz. U. z 
2018 r. 1398 oraz z 2019 r. 
poz. 730), i położonych na 
terenach, dla których miej-
scowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego prze-
widuje przeznaczenie pod 

zabudowę mieszkaniową, 
usługową albo zabudowę o 
przeznaczeniu mieszanym 
obejmującym wyłącznie te 
rodzaje zabudowy, jeżeli od 
dnia wejścia w życie tego 
planu w odniesieniu do tych 
gruntów upłynął okres 4 lat, 
a w tym czasie nie zakoń-
czono budowy zgodnie z 
przepisami prawa budow-
lanego – 3,15 zł od 1m² po-
wierzchni.

2. Od budynków i ich czę-
ści: 
a) mieszkalnych – 0,81 zł 
od 1m² powierzchni użyt-
kowej; 
b) związanych z prowadze-
niem działalności gospo-
darczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 
23,90 zł od 1m² powierzch-
ni użytkowej; 
c) zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siew-
nym – 11,18 zł od 1m² po-
wierzchni użytkowej; 

d) związanych z udziela-
niem świadczeń zdrowot-
nych rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń 
– 4,87 zł od 1m² powierzch-
ni użytkowej;
e) od pozostałych, w tym 
zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicz-
nego przez organizacje po-
żytku publicznego – 8,05 zł 
od 1m² powierzchni użyt-
kowej.
3. Od budowli – 2 % ich 
wartości określonej na pod-
stawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 
3-7.

Nowa opłata targowa. 
Na terenie gminy Ustro-
nie Morskie wprowadzo-
ne zostały dzienne stawki 
pobierane od osób fizycz-
nych, osób prawnych oraz 
jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowo-
ści prawnej, dokonujących 
sprzedaży na targowiskach:
1. we wszystkich miejscach 
przy sprzedaży obnośnej 

oraz na stoiskach handlo-
wych o metrażu do 3 m² – 
30 zł;
2. na stoiskach handlowych 
o metrażu powyżej 3 m² do 
6 m² – 45 zł;
3. na stoiskach handlowych 
o metrażu powyżej 6 m² do 
10 m² – 65 zł, a za każdy 
następny metr kwadratowy 
stoiska powyżej 10 m² – 6 
zł;
4. na stoisku handlowym o 
metrażu powyżej 100 m² – 
610 zł.

Należy pamiętać, że w przy-
padku, gdy dla danej sprze-
daży właściwa jest więcej 
niż jedna stawka opłaty 
targowej, stosuje się stawkę 
wyższą. 

Przypominamy, że w 
okresie od 1 stycznia do 31 
maja oraz od 1 września 
do 31 grudnia pobiera się 
opłatę targową w wysoko-
ści 50 %. Terminem płat-
ności jest dzień, w którym 
dokonywana jest sprze-
daż. Opłata jest płatna, 
bez wezwania.

Nieuniknione podwyżki w gminie

Za zimowe utrzymanie 
dróg odpowiada admini-
strator drogi.

Urząd Gminy Ustronie 
Morskie koordynuje praca-
mi zimowego utrzymania 
dróg i chodnikówgmin-
nych. 

Za stan dróg gminnych 
odpowiada Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Ustroniu Morskim 
oraz Zakład Usługowy 
Jan Dzik przy ul. Kaszte-
lańskiej 9 w Kołobrzegu.

Numer alarmowy do ko-
ordynatora utrzymania 
dróg, tel.: 669 910 069.

Urząd Gminy 
w Ustroniu Morskim 
Dyżurny: Magdalena Kar-
was tel. 94 35 14 180 (pn. 
– pt. w godz. 7.30-15.30)

Uwagi:
W naszych warunkach 
klimatycznych, na dro-
gach często zdarzają się 
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Drodzy Mieszkańcy!!!
Urząd Gminy Ustronie Morskie przypomina, iż od  
1 stycznia 2020 roku należy złożyć nową deklarację o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi. W deklaracji należy podać ilość wody zużytej w 2019 
roku (informację pozyskają Państwo z Miejskich Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Kołobrzegu).

Deklarację należy złożyć do 15 stycznia 2020 roku.

Opłatę należy uiścić zgodnie ze złożoną nową deklaracją 
(tabela płatności  pkt. F.1.5) _ – na nr konta przypisany 
danemu płatnikowi .

Wszelkie informacje uzyskacie Państwo pod nr tele-
fonu 

94/ 35 14 181 oraz w pok. nr 15 tut. Urzędu.

Od 1 stycznia 2020 r. zmieniają się przepisy ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z 
tą ustawą właściciele nieruchomości muszą segregować 
śmieci.
Od kwietnia br. roku w naszej Gminie obowiązuje nowa 
metoda ustalania opłaty i stawka opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamiesz-
kałych (odpady segregowane 4 zł/m3 wody,  odpady zbie-
rane w sposób nieselektywny 9 zł/m3 wody). Tak ustalona 
wysokość opłaty pozwoliła na zabezpieczenie kosztów 
funkcjonowania systemu. 
Przypominamy, iż zgodnie z przepisami opłaty za gospo-
darowanie odpadami mogą być wykorzystywane wyłącz-
nie na pokrycie kosztów tego systemu. 
Samorządy nie mogą zarabiać na odbiorze odpadów, ale 
również nie mogą do tego systemu dopłacać. System musi 
się bilansować, a to oznacza, że jego koszty nie mogą być 
wyższe od pobieranej opłaty, w przeciwnym wypadku po-
wstaje deficyt, który pokrywany jest z innych dochodów, 
a tak być nie może. Gmina jest jedynie organizatorem 
gminnego systemu zbiórki odpadów komunalnych. 
System musi zapewnić odbiór wszystkich rodzajów od-
padów i w tym celu gmina dokonuje regularnej analizy 
aktualnego stanu gospodarki odpadami, potrzeb miesz-
kańców w tym zakresie, ilości powstających odpadów, 
stanu infrastruktury, kosztów funkcjonowania syste-
mu. Gmina utrzyma odpłatność na bieżącym poziomie 
w sytuacji, gdy nie wzrośnie opłata  za przetworzenie 
tony śmieci w Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów w Korzyścienku.    
Czynniki wpływające na wzrost cen za gospodarowanie 
odpadami to także skrócenie okresu magazynowania od-
padów z 3 lat do 1 roku oraz sukcesywny wzrost ilości 
wytwarzanych odpadów. 

Wójt 
Gminy Ustronie Morskie 

informuje, iż 
linia autobusowa do rusowa uruchomiona w bieżą-
cym roku (kurs o godz. 18.00)  będzie kontynuowa-
na w roku 2020, zostanie rozszerzona o miejscowość 
Bagicz. 
Gmina wnioskowała ponownie o dofinansowanie z 
Funduszu rozwoju  Przewozów autobusowych na li-
nię komunikacyjną  Bagicz  - rusowo- Bagicz o łącz-
nej długości 38 km. 
Kwota dofinansowania na rok 2020 to 9 614 zł.

przypadki gołoledzi, której 
nie przewidują podawane 
metrologiczne prognozy po-
gody. Kierowcy muszą pa-
miętać, że bezpieczeństwo 
ruchu w okresie zimy zale-
ży przede wszystkim od ich 
ostrożnej jazdy.

Pamiętajmy: właściciel 
nieruchomości jest odpo-
wiedzialny za odśnieżanie 
chodnika, jeżeli chodnik jest 
położony wzdłuż jego nie-
ruchomości. W przypadku 
nieodśnieżenia i uszczerbku 
na zdrowiu pieszego, ten 
ma prawo domagać się od 

właściciela nieruchomości 
odszkodowania. 
Na terenie gminy Ustronie 
Morskie działają następują-
cy zarządcy dróg:

Drogi Powiatowe - szkody 
należy zgłaszać do Zarządu 
Dróg Powiatowych w Koło-
brzegu:  

tel. 94 35 28 810. 

Drogi Krajowe - w Zarzą-
dzie Dróg Krajowych w Ko-
szalinie: 

tel. 94 34 55 273.

Koncert, bieg i uroczysta 
msza święta, tak między 
innymi mieszkańcy gminy 
Ustronie Morskie obchodzi-
li rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 
Wydarzenia związane ze 
Świętem Niepodległości roz-
poczęły się od krótkiej lekcji 
historii Polski w Szkole Pod-
stawowej w Ustroniu Mor-
skim. Na scenie zaprezento-
wali się uczniowie klasy 3b, 
którzy recytowali wiersze a 
także orkiestra Morka, która 
wykonała wiązankę pieśni 
patriotycznych. Natomiast 
uczniowie klasy 3c przygo-
towali wystawę lapbooków, 
która była podsumowaniem 
dwuletniego projektu "Pol-
ska moja Ojczyzna"
Podczas apelu nastąpiło tak-
że ogłoszenie wyników 17. 
edycji konkursu literackiego 
„Moja mała Ojczyzna, jestem 
jej częścią”, objętego patro-
natem Zachodniopomorskie-
go Kuratora Oświaty. 
Nagrody i dyplomy wręczyły 
laureatom Wójt Gminy Ber-
nadeta Borkowska i Dyrek-
tor Szkoły Mariola Ostrow-
ska (lista nagrodzonych na 
str 6)

Wydarzenia rocznicowe kon-
tynuowane były w sobotni 
wieczór. Na scenie Gminne-
go Ośrodka Kultury wystąpił 
zespół Kurna Chata. Widzo-
wie mieli okazję posłuchać 
muzyki etno – trans, world 
fusion czy piosenki aktorsko 
– autorskie. Kurna Chata jest 
przykładem na to, że orygi-
nalna forma aranżacyjna w 
połączeniu z profesjonalnym 
wykonaniem oraz świadomą 
kreacją w kierunku różno-
rodności nastrojów muzycz-
nych, może prowadzić do 
błyskotliwego końcowego 
efektu artystycznego. Tak też 

Ustronie Morskie

Narodowe Święto Niepodległości

było w Ustroniu Morskim, 
gdzie na widowni zasiadło 
około stu osób. Repertuar 
koncertowy Kurnej Chaty to 
z jednej strony ciekawe in-
terpretacje tradycyjnych pol-
skich tematów folkowych w 
stylu wykonawczym „ethno-
modern”, a z drugiej strony 
ocierające się o muzyczno-
kabaretowy pastisz, dowcip-

ne utwory inspirowane tek-
stami z tradycyjnej muzyki 
ludowej. 
W niedzielę odbył się Koło-
brzeski Bieg Niepodległości 
2019. Zawodnicy ścigali się 
na 3 dystansach. Trasa pół-
maratonu przebiegała rów-
nież przez gminę Ustronie 
Morskie. W Sianożętach, dla 
uczestników, przygotowany 
był specjalny punkt z wodą i 
bananami. 
W półmaratonie wzięło 
udział ponad 100 biegaczy. 
Klasyfikację wygrał Tomasz 
Kozłowicz z Wielkiej Lipy, 
który z czasem 1:14:19 jako 
pierwszy przekroczył linię 
mety.
Reprezentant 7PRO Igor 
Siódmiak ze Szczecinka był 
najlepszy na dystansie 10 
km, na metę dotarł z czasem 
32:31. Biegowej imprezie 
towarzyszył tradycyjnie już 

bieg Kołobrzeskiej Mili, 
który organizowany  został 
dla uczniów szkół podsta-
wowych.  Na dystansie 1,6 
kilometra wystartowało po-
nad 70 dzieci a bieg wygrał 
Jan Jakubowski, który na 
co dzień reprezentuje barwy 
Sztormu Kołobrzeg. 
W poniedziałek 11 listopada 
w Kościele pod wezwaniem 
Podwyższenia Krzyża Świę-
tego odbyła się Msza święta 
za Ojczyznę, podczas uro-
czystości pojawili się straża-
cy Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Ustronia Morskiego ze 
swoim sztandarem. Po mszy 
Strażacka Orkiestra Dęta 
Morka wykonała utwory pa-
triotyczne. Po godzinie 13 na 
strzelnicy OLR „Klimczok” 
rywalizowali zawodnicy o 
puchar Wójta Gminy Ustro-
nie Morskie w strzelaniu z 
karabinka pneumatycznego.

Ustronie Morskie

Narodowe Święto Niepodległości
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Przedszkole w Ustroniu 
Morskim w 2020 roku bę-
dzie starało się o uzyska-
nie certyfikatu placówki 
daltońskiej. 

Jednym z kolejnych ele-
mentów było szkolenie w 
Częstochowie prowadzone 
przez Polskie Stowarzysze-
nie Dalton. 
W konferencji wzięła udział 
Dyrektor Przedszkola Alina 
Gajewicz. 
Aktualnie Przedszkole jest 
w procesie certyfikacji i  
przygotowuje się do audytu, 
który określi w jakim stop-
niu placówka wywiązała się 
z określonych wymagań. 
Po ich spełnieniu placówka 
może otrzymać certyfikat 
i stanie się członkiem Pol-
skiego Stowarzyszenia Dal-
ton.

Najmłodsze dzieci z  przedszkola w Ustroniu Morskim są już pełno-
prawnymi przedszkolakami. W październiku odbyło się pasowanie 
w grupie I „Pingwinki”. Nie zabrakło emocji i uśmiechów. Pojawiały 
się czasem łzy ale na szczęście blisko byli rodzice, którzy wspierali 
swoje pociechy w tym ważnym dla nich dniu.

31 października przypadał Dzień Dyni. Ten dzień dla grupy Smer-
fów był bardzo pomarańczowy. Wszyscy ubrali coś w tym kolorze, 
były biegi wokół Dyni, oraz tańce, a na sam koniec upieczone zosta-
ło pomarańczowe ciasto.  Każdy mógł podziwiać prawie 60 prze-
pięknych dyniowych lampionów, wykonanych przez rodziców i dzieci 
z całego przedszkola.

Z życia przedszkolaka 

W życiu przedszkola dzieje się sporo. Spotkanie z Alpakami dało 
dzieciom wiele radości, gdyż miały z tymi zwierzętami bezpośred-
ni kontakt, mogły je głaskać, prowadzić na spacer, oraz karmić. 
Najmłodsi spotkali się także z Panią weterynarz. To była bardzo 
pouczająca lekcja, gdyż dzieci dowiedziały się na czym polega ten 
zawód, oraz jak należy się zajmować zwierzętami, gdy są chore.

Dzieciaki chętnie włączyły się także w przygotowania kartek świą-
tecznych dla Prezydenta Polski. Konkurs wygrała wspierana przez 
mamę Annę – Lena Sochacka. Pocztówka została wysłana z życze-
niami świątecznymi do Prezydenta Andrzeja Dudy. Nagrodę Lenie 
wręczyła Wójt Bernadeta Borkowska.

Aleksandra Sałach 
– uczennica klasy VIII b 
– została laureatką Kon-
kursu Kultura na Dziś. 

Finałowa Gala odbyła się 
w Szczecińskim Inkubato-
rze Kultury a fotograficzna 
wizja Oli zdobyła uznanie 
oceniających. 
Organizatorami wydarzenia 
było Sławęcińskie Stowarzy-
szenie Inicjatyw Lokalnych 
oraz Młodzieżowy Ośrodek 
Socjoterapii w Ryszewku.  
Konkurs skierowany był do 
uczniów i wychowanków 
szkół podstawowych i po-
nadpodstawowych, placó-
wek socjoterapeutycznych 
i wychowawczych, świetlic, 
ośrodków kultury, organi-
zacji z terenu wojewódz-
twa  zachodniopomorskiego 
w ramach projektu Podaj 
Kulturę dofinansowanego 
ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących 
z   Funduszu Promocji    
Kultury.   

* Biblioteka w Ustroniu Mor-
skim bierze udział w projekcie 
"Z książką na start" przezna-
czonym dla dzieci urodzonych 
w latach 2013-2016, który re-
alizowany jest w ramach ogól-
nopolskiej kampanii "Mała 
książka-Wielki człowiek". 
Akcja polega na założeniu 
karty małego czytelnika, który 
dostaje w prezencie książkę. 
Placówka zaprasza wszystkich 
rodziców z dziećmi w wieku od 
3 do 6 lat. 
W styczniu w bibliotece po-
jawią się kolejne wyprawki, 
więc dla żadnego dziecka nie 
zabraknie upominków.

* W listopadzie odwiedziła 
bibliotekę grupa czterolatków 
"Kubusie Puchatki" (na zdjęciu 
powyżej). 
Dzieci wysłuchały baj-
ki "O rybaku i złotej ryb-
ce" oraz zapoznały się z hi-
storią Ustronia Morskiego,  
a szczególnie z dawną zabudo-
wą naszej miejscowości. 
Na koniec dzieci wykonały 
pracę plastyczną związaną te-
matycznie z czytaną bajką.

* Biblioteka zakończyła zaku-
py nowych książek w ramach 
Programu Wieloletniego na lata 
2016-2020 Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa "Priory-
tet 1 -Zakup nowości wydaw-
niczych do bibliotek publicz-
nych". Mieszkańcy Ustronia 
Morskiego mogą skorzystać  
z 228 nowych pozycji, na ten 
cel przeznaczono kwotę 5080 
złotych.

* 30 listopada w filii w Ruso-
wie odbyły się Andrzejki. Dzie-
ci, pod opieką pani Beaty Pra-
skiej, z wielkim entuzjazmem 
uczestniczyły w andrzejkowych 
zabawach i wróżbach. Ten wy-
jątkowy dzień magii i odkrywa-
nia przyszłości zakończył się 
słodkim poczęstunkiem.

Ustronie Morskie
Przedszkole 
z certyfikatem

Ustronie Morskie
Fotograficzny 
laur Oli

Ustronie Morskie

Z życia biblioteki gminnej

Szkoła Podstawowa (kl. I – III)
Poezja:

I miejsce Maria Adamczewska Moja ojczyzna,
I miejsce Zuzanna Zatorska Mój dom,
II miejsce Julia Kotlińska, Moje Ustronie,
III miejsce Maja Brzezińska Nasza ojczyzna,
III miejsce Noemi Grobelska Moja kochana ro-
dzinka,

Wyróżnienia:
Natasza Grzebielucha XXX,
Dominik Shegel Mój dom ojczysty, 
Kacper Szwed Ojczyzna,
Magdalena Wardzińska Mój dom, moja ojczy-
zna, moja Europa,
Maja Wruck Jesień,
Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni są uczniami Szkoły 
Podstawowej im. M. Konopnickiej w Ustroniu Morskim 

Szkoła Podstawowa (kl. IV—VI)
Proza:

I miejsce Aleksy Stańczak Niezwykły dzień, 
Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej 
w Ustroniu Morskim  
II miejsce Jagoda Szymańska Sen jak z bajki, 
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie

Poezja:
I miejsce Oliwia Iwanowska Ustronie Morskie 
– 4 pory roku, Szkoła Podstawowa im. M. Ko-
nopnickiej w Ustroniu Morskim
II miejsce Agata Stanisławczyk Piękno, Szkoła 
Podstawowa im. M. Konopnickiej w Ustroniu 
Morskim
III miejsce Kacper Majcher Nasz biało– czer-
wony przewodnik, Szkoła Podstawowa im. Orła 
Białego w Czerninie

Szkoła Podstawowa (kl. VII—VIII)
Proza:

I miejsce Lena Michałowska Zagubiona w cza-
sie, Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej 
w Ustroniu Morskim
II miejsce Dominika Puzio Życiowa burza, 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. B. Chrobrego 
w Kołobrzegu
III miejsce Maria Lewandowska Magiczna szka-
tułka, Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej 
w Ustroniu Morskim
III miejsce Urszula Pietrzak Tajemniczy sen, 
Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego w Kamie-
niu Pomorskim

Wyróżnienie:
Julien Dieu Kartka z pamiętnika, Szkoła Podsta-
wowa nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Pol-
skiego w Kołobrzegu

Poezja:
I miejsce Zofia Wierzbicka Oblicza ojczy-
zny, Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej 
w Ustroniu Morskim  
II miejsce Joanna Nawrocka Mój mały świat, 
Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej 
w Ustroniu Morskim  
III miejsce Maria Cholewińska Smutna Smut-
nego Szaraka rymowanka, Prywatna Szkoła 
Podstawowa Morska Kraina w Kołobrzegu

Wyniki 17. edycji konkursu literackiego 
„Moja mała Ojczyzna, jestem jej częścią”
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Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim znalazł się wśród 97 organiza-
cji z Polski, które otrzymały rekomendację do dofinansowania w regionalnym Konkursie 
Grantowym równać szanse. Komisja ekspertów przyznała 8 500 złotych, które pomogą 
zrealizować działania włączające w kulturę młodzież w wieku 13-19 lat.

Sporo osób pojawiło się na 
wernisażu pracy profesora Ro-

Ustroński GOK tętni życiem, mieszkańcy nie mogą narzekać 
na brak wydarzeń kulturalnych  organizowanych w ośrodku.

Ustronie Morskie

Najlepsza zabawa tylko z Gminnym Ośrodkiem Kultury

Koncert zespołu Hubas Koncert zespołu Kurna Chata

Jubileusz Złotej Rybki

mualda Kołodzieja, a koncerty 
Hubasa, Kurnej Chaty i Jubile-
usz Złotych Rybek wypełniły 
po brzegi salę widowiskową. 
W GOKu odbyła się tak-

że Fabryka Kartek świą-
tecznych czy Dzień Dyni.  
Ośrodek Kultury zachęca 
wszystkich do wsparcia i 
przynoszenia przedmiotów 

na licytację w ramach Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 
Ustronie zagra razem z WOŚP 
już 12 stycznia.

I Ustrońskie 
Mikołajki w GOK
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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

Zawodniczka Kyokushin 
Karate Kołobrzeg Buntai, 
mieszkanka Sianożęt, Julia 
Iwan zdobyła w Portugalii 
wicemistrzostwo Europy 
w sportach walki Kyokushin 
Karate. 

Karate

Wicemistrzyni Europy z Sianożęt

W finale, który odbył się w Vila 
do Conde lepsza okazała się re-
prezentantka Kazachstanu.  

Vila do Conde zamieniło się 
w stolicę miłośników i pasjo-
natów Karate Kyokushin, któ-
rzy zjechali nie tylko z całej 
Europy ale również z Libanu 
i Kazachstanu.   
Łącznie w turnieju startowa-
ło 182 zawodników. Polskę 
i Kołobrzeski Klub Karate 
Kyokushin Buntai reprezento-
wała 13-letnia Julia Iwan pod-
opieczna Sensei Pawła Falko 
– 3dan. 
Zawodniczka Kołobrzeskiego 
Buntai wywalczyła 2 miejsce 
w kategorii kumite dziewczy-
nek 12-13lat +45kg.
W fazie eliminacyjnej Julia 
Iwan pokonała dwie zawod-
niczki z Hiszpanii. 
W finale spotkała się z dużo 
cięższą od siebie reprezentant-
ką Kazachstanu. Wskazaniem 
sędziów 3 do 2 Julia uplaso-
wała się na drugiej pozycji 
zostając srebrną medalistką 
Mistrzostw Europy. 
Oprócz walk Julia startowała 
również w konkurencji kata, 
zajmując 5 miejsce.
Julia Iwan, otrzymała także za 
2019 rok wyróżnienie przy-
znawane przez Radę Gminy 
Ustronie Morskie. Jest to na-
groda pieniężna oraz dyplom 
za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, dzia-
łalności kulturalnej, społecz-
nej oraz sportowej.

Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów 
sportowych.

Gmina Ustronie Morskie 
zajęła V miejsce w XXV 
Sportowym Turnieju Miast 
i Gmin 2019 na Pomorzu 
Zachodnim oraz VII miejsce 
w klasyfikacji ogólnopolskiej. 

Statuetkę i czek o wartości 
10 000 zł w Międzyzdrojach, 
w imieniu urzędu gminy, ode-
brała Wójt Bernadeta Borkow-
ska. 
Ustronie Morskie rywalizowało 
w Grupie I - gmin do 5 tysięcy 
mieszkańców. 
Nasza gmina otrzymała nagro-
dę od Marszałka Województwa 
dla najbardziej usportowionego 
zachodniopomorskiego samo-
rządu.
Przedsięwzięcie tradycyjnie 
przeprowadzono od Dnia Mat-

ki do Dnia Dziecka (26 maja - 1 
czerwca). Wzorem ubiegłych 
lat polegało na aktywnym 
uczestnictwie w różnych miej-
scach regionu w imprezach 
rekreacyjno-sportowych, np. 
biegach, grach zespołowych, 
tańcu, rajdach rowerowych czy 
innej formie aktywnej turysty-
ki. Na Pomorzu Zachodnim 
w 2458 imprezach zorganizo-
wanych w 87 miastach oraz 
gminach uczestniczyło w su-
mie 270 tys. osób. To głównie: 
uczniowie, przedszkolaki, se-
niorzy, studenci, wczasowicze, 
harcerze, policjanci oraz osoby 
na co dzień pracujące. 
Chciałabym podziękować 
wszystkim zaangażowanym 
osobom w gminie bez których 
ten sukces nie byłby możliwy. 

W gminie Ustronie Morskie 
udało się zorganizować wy-
darzenia, w których chętnie 
uczestniczyli mieszkańcy - 
dodaje Wójt gminy Bernadeta 
Borkowska. Mam nadzieję, że 
w przyszłym roku ponownie 
pokażemy, że jesteśmy aktyw-
ną lokalną społecznością. 
Oto klasyfikacja podsumowu-
jąca przedsięwzięcie w woje-
wództwie zachodniopomor-
skim. Uhonorowani zostali:
a/ Grupa I - Gminy do 5 tysię-
cy mieszkańców: I miejsce - 
Dziwnów, II miejsce - Brzeżno, 
III miejsce - Moryń, IV miejsce 
- Stepnica, V miejsce - Ustro-
nie Morskie, VI miejsce - Re-
wal, VII miejsce - Karnice, VIII 
miejsce - Osina, IX miejsce - 
Boleszkowice.

Rekreacja

Ustronie VII w Polsce

Z udziałem 117 młodych pły-
waczek i pływaków rozegra-
no w kompleksie Centrum 
Sportowo – Rekreacyjne-
go „Helios” w Ustroniu 
Morskim IX Mikołajkowe 
Międzyszkolne Zawody 
Pływackie „Helios 2019”. 

Organizatorami imprezy była 
Szkoła Podstawowa w Ustro-
niu Morskim, Uczniowski Klub 
Sportowy „Sokół” Ustronie 
Morskie oraz Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. 
W zawodach wystąpili repre-
zentanci Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Koszalinie, Szkoły Pod-
stawowej w Mielnie, Tymieniu, 
Dobrzycy i najbardziej liczna 
ekipa gospodarzy. 
Każdy wyścig był ogromną 
dawką emocji szczególnie dla 
dość licznej grupy debiutują-
cych pływaków, ich rodziców 
i opiekunów. 
Najszybsze „trójki” uczestni-

ków w poszczególnych wyści-
gach otrzymały medale, dyplo-
my i świąteczne akcesoria. 
Każdy zawodnik otrzymał pa-
miątkowy dyplom i czekolad-
ki.

Dekoracji zwycięzców do-
konali Wójt Gminy Ustronie 
Morskie Pani Bernadeta Bor-
kowska oraz Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Ustroniu Morskim Pan 
Zenon Wajgert. 

Organizatorzy dziękują wszyst-
kim uczestnikom imprezy, ich 
opiekunom, kibicom, rodzi-
com, szczególnie tym, którzy 
pomagali przy sędziowaniu za-
wodów oraz upiekli przepyszne 
ciasta do działającej podczas 
zawodów kawiarenki.

Pełne wyniki zawodów na stro-
nie internetowej urzędu gminy.

Helios

Mikołajkowe pływanie

Julia Iwan z trenerem Sensei Pawłem Falko – 3dan.


