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Na początek...

Dzisiaj, w Państwa ręce, trafia 
pierwszy numer naszej gmin-
nej gazety. 
Będzie tu można znaleźć infor-
macje, dotyczące szeroko poj-
mowanego życia gminy, wia-
domości z Urzędu, ogłoszenia 
o dotacjach itd. 
Uważam, że wiedza o tym, co 
się w gminie dzieje, powin-
na docierać do jak najszerszej 
grupy mieszkańców, aby w 
sprawy Naszej społeczności 
angażowało się jeszcze więcej 
osób.  
Mamy wiele dokonań, mamy 

też wiele do zrobienia. 
Nie zawsze pełna informacja 
o sprawach najistotniejszych 
dociera do wszystkich miesz-
kańców.  
Stąd pomysł na publikację, któ-
ra nie tylko przedstawi sprawy 
ważne, które należy Państwu 
przybliżyć, życie społeczno-
kulturalne, ale też pokaże pięk-
no miejsca, w którym żyjemy. 
Istotną rolą gazety, skupionej 
na życiu lokalnym i otwartej 
na szeroką tematykę zaintere-
sowań mieszkańców, jest inte-
gracja. 
Dlatego zapraszam do współ-
pracy wszystkich zaintere-
sowanych współtworzeniem 
niniejszego tytułu. Mam na-
dzieję, że każdy odnajdzie tutaj 
wiadomości i artykuły interesu-
jące go, oraz że z ciekawością 
będzie oczekiwali na kolejne 
wydanie naszego biuletynu.  

Bernadeta Borkowska
Wójt Gminy 

Ustronie Morskie

Kąpielisko  „Nad-
brzeżna”  w 
Ustroniu Morskim 
otrzymało  w tym 
roku  certyfikat 
jakości „Przyjazna 
Plaża”. 

Jest to wyróżnienie 
o podobnej randze 
jak „Błękitna Fla-
ga”.
Ciesząc się, z przy-
znanego certyfikatu 
jakości już dziś za-
praszamy Państwa 
na uroczystość jego 
wręczenia. 
Impreza odbędzie 
się 4 lipca o godz. 
12.00 na kąpielisku 
Nadbrzeżna (zejście 
nr 7) w Ustroniu 
Morskim.  

Szczegóły już wkrót-
ce na naszych stro-
nach internetowych.

Przyjazna Plaża w Ustroniu Morskim

Najlepsi z najlepszych!

Stoją od prawej:
Mariola Ostrowska (dyrektor), 
Wiktoria Rudzka, Marta Ciba,  
Blanka Kamińska

Nauczyciele Szkoły Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim mają powody 
do dumy: podczas egzaminów zewnętrznych, uczennice Marta Ciba i Wiktoria Rudzka, 
uzyskały łącznie 120 punktów na 140 możliwych z egzaminu ósmoklasisty, a Blanka Ka-
mińska 100% z języka angielskiego. Gratulujemy! 

O zakończeniu roku szkolnego na str 6 i 7

 W związku z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców ww. programem  
przedłużamy do 10 lipca składanie ankiet sondażowych dotyczących wymiany 
źródła ciepła oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych. 
Ankiety można pobrać ze strony https://www.ustronie-morskie.pl/ w zakładce 

* Zachodniopomorski Program Antysmogowy – poprawa jakości powietrza 
   – dotyczy wymiany pieca 
* Zachodniopomorski Program Antysmogowy – termomodernizacja budynków   
   jednorodzinnych

Ustronie Morskie w Zachodniopomorskim 
Programie Antysmogowym

Certyfikat ekologiczny

Przyznany na sezon 2019 dla kąpieliska

Nabrzeżna w Ustroniu Morskim
Wyróżnienie to potwierdza działalność Kąpieliska z poszanowaniem 
dla środowiska naturalnego oraz spełnienie kryteriów określonych 
w programie Przyjazna Plaża z zakresu:

* jakości wody,
* informacji i edukacji ekologicznej,
* bezpieczeństwa,
* zarządzania środowiskowego
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Nasze rozmowy

Będzie sprawiedliwiej i... taniej
Rozmowa z Bernadetą Borkowska, wójtem gminy Ustronie Morskie

Ustronie Morskie

Powstaje PSZOK

Głos: - W 2013 roku całkowicie 
zmienił się system gospodaro-
wania odpadami komunalnymi 
w całej Polsce, a tym samym w 
naszej gminie. Teraz wkracza-
my w kolejny etap tzw. rewolucji 
śmieciowej...
Bernadeta Borkowska:  - 
Wzrost opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi to efekt 
wielu czynników, które nie są 
zależne od gminy. Po pierwsze 
wzrost kosztów funkcjonowania 
systemu odbioru i zagospodaro-
wania odpadów. Wyższe kosz-
ty energii, odbioru i transportu 
odpadów oraz opłaty z tytułu 
składowania i magazynowania 
odpadów, czyli tzw. „opłaty 

marszałkowskiej” powodują 
podniesienie cen. Po drugie, w 
2019 roku nastąpiły ogranicze-
nia na rynku zbytu surowców 
wtórnych w związku z czym 
drożeje przyjęcie tych odpadów 
do zakładu przetwarzającego 
odpady komunalne. 
   Zmiany dotyczą również naszej 
gminy. Za przetwarzanie śmieci 
w powiecie kołobrzeskim a tym 
samym w Ustroniu Morskim od-
powiada Regionalna Instalacja 
Przetwarzania Odpadów w Ko-
rzyścienku. W lutym tego roku 
ustalone zostały nowe stawki. 
Podwyżka za tonę odpadów ko-
munalnych wyniosła ponad 120 
zł i aktualnie jest na poziomie 
340,37 zł. Drożej zapłacimy 
także za tonę odpadów ulegają-
cych biodegradacji, wzrost był 
podobny i dziś to ostatecznie 
236,98 zł. Z analiz wynika, że 
w gminie produkuje się średnio 
około 1120 kilogramów śmieci 
na osobę. Mieszkaniec Ustronia 
Morskiego w tym aspekcie prze-
wyższa prawie czterokrotnie 
mieszkańca małego miasta do 
50 tysięcy osób. To oczywiście 
efekt turystycznego charakteru 
gminy. W większości gospo-

darstw domowych prowadzona 
jest działalność gospodarcza po-
legająca na wynajmie kwater, co 
powoduje generowanie większej 
ilości odpadów.

Głos: - Czy w 2019 roku ta ten-
dencja utrzymuje się? Jeśli tak, 
to czy było to uwzględnione w 
budżecie gminy?
B.B. - Tylko do końca maja od-
daliśmy na wysypisko dwukrot-
nie więcej odpadów niż analo-
gicznym okresie roku ubiegłego. 
W tym roku zakładamy produk-
cję 942 ton odpadów segrego-
wanych i 3564,30 ton odpadów 
niesegregowanych. To dla gmi-
ny przekłada się na wzrost opła-
ty o ponad pół miliona złotych. 
Niestety budżet na ten rok  nie 
zawierał prawidłowo oszacowa-
nych kosztów gospodarki odpa-
dami. 

Głos: - Jakie działania wykona-
ła gmina i jak to przełoży się na 
koszty dla mieszkańców?
B.B. - Musieliśmy prawidłowo 
skalkulować opłatę za gospoda-
rowanie odpadami komunalny-
mi. To powinno z jednej strony 
zapewniać sprawne funkcjono-

wanie systemu odbioru odpa-
dów na terenie gminy, z drugiej 
zaś nie powinno stanowić źródła 
jej dodatkowych zysków. Gmina 
nie może zarabiać na odpadach. 
Musimy tak skalkulować opłatę 
dla mieszkańca, by pokryć kosz-
ty odbioru i zagospodarowa-
nia odpadów. Przeprowadzono 
liczne analizy,  wykazały one iż 
system przez ostatnie lata się nie 
bilansuje. Stąd też koniecznym 
było uszczelnienie systemu, tak 
aby był on bardziej sprawiedli-
wy. Aby za odpady płacili, ci, 
którzy je rzeczywiście wytwa-
rzają. Dlatego też zmieniono 
system naliczania opłat. Jest to 
sposób, który obejmuje także 
osoby krótkotrwale przebywa-
jące na terenie gminy, ale także 
wytwarzające śmieci.

G: - Czy analizowano podwyżkę 
wg metody obowiązującej po-
przednio, tzn. od mieszkańca? 
Jaka musiałaby to być kwota?
B.B- Oczywiście, że tak. Na-
szą intencją było, jak wcześniej 
wspomniałam uszczelnienie 
systemu. Nie ma to być podwyż-
ka dla przeciętnego mieszkań-
ca. Jeżeli podwyższylibyśmy 

stawki od osoby, dotknęłyby 
one osoby rzetelnie tą opła-
tę ponoszące. Kalkulowano 
podwyżkę za odpady zbiera-
ne selektywnie na poziomie  
18 zł i nieselektywnie  w wyso-
kości 36 zł. W obecnej chwili 
mieszkańcy rozliczają się we-
dług zużycia wody za rok 2018 
(do obliczeń należało przyjąć 
okres zamknięty). Normy wska-
zują, iż przeciętna osoba zużywa 
3 m3 wody, gdy pomnożymy to 
przez 4 zł, daje to stawkę 12 zł 
miesięcznie i to kwota opłaty za 
odpady zbierane selektywnie. 
Gdy nie jest prowadzona dzia-
łalność gospodarcza mieszkańcy 
mogą odliczyć stan wody z pod-
licznika. Jedynym utrudnieniem 
tej zmiany jest to, iż mieszkań-
cy każdego roku do 15 stycznia 
będą musieli składać nowe de-
klaracje, tzn. określać wysokość 
opłaty na nowy rok wg ilości zu-
żytej wody w roku ubiegłym.

G: - Zmieniają się też zasady 
recyklingu, a brak rozdzielenia 
odpadów na poszczególne grupy 
oznacza kary nie tylko dla miesz-
kańców, ale także dla gminy...  
B.B - Dlatego musimy ogromny 
nacisk położyć na selekcjono-
wanie odpadów. Ustawodawca 
nakazuje, aby w 2020 r. ilość od-
padów „do odzysku” stanowiła 
50 procent ich masy. W innym 
przypadku, jako gmina, zapłaci-
my wysokie kary wynikające z 
przepisów ogólnokrajowych. 
Musimy więc nauczyć się wła-
ściwej segregacji. Przepro-
wadzimy dodatkowe lekcje  
w szkole od nowego roku szkol-
nego. Zachęcimy mieszkańców 
do zadbania o środowisko i prze-
strzegania podstawowych zasad. 
Musimy postawić na edukację. 
Tylko w taki sposób poprawimy 
nasze nawyki związane z segre-
gacją śmieci.
W ostatnim czasie odbyłam roz-
mowę z właścicielem firmy od-
bierającej odpady, niestety nadal 

w gminie mamy problem z pra-
widłową segregacją.
Zwracam się więc do mieszkań-
ców naszej gminy aby zwrócili 
uwagę w jaki sposób wyrzu-
cają śmieci. Dlatego apeluję 
do Państwa o zapoznanie się z 
zasadami zbiórki selektywnej i 
stosowanie ich w praktyce. We 
wszystkich sołectwach Gminy 
odbyły się spotkania z miesz-
kańcami w sprawie prawidłowej 
selekcji odpadów.  Bardzo dzię-
kuję obecnym mieszkańcom za 
aktywny udział. Liczę jednak, że 
w przyszłości frekwencja będzie 
jeszcze większa niż dotychczas.
 
G. - Coraz częściej problemem 
staje się porzucanie śmieci w la-
sach, czy na polach.
G.G. - Był moment, gdy wyda-
wało się, że ten problem znik-
nął. Ostatnio znów się nasilił. 
Dlatego przypominam, że nie 
można pozbywać się odpadów 
powstających na swoich pose-
sjach w niedozwolony sposób. 
Niedopuszczalne jest palenie 
śmieci oraz wywożenie ich w 
jakiekolwiek miejsca, ponieważ 
tylko pojemniki do ich zbiera-
nia są dla nich docelowe. Takie 
działania są zabronione gdyż 
stwarzają zagrożenie dla środo-
wiska naturalnego oraz ludzi i 
podlegają karze.
W związku z powyższym pro-
szę wszystkich mieszkańców o 
przestrzeganie zasad segregacji 
odpadów, oraz o stosowanie się 
do wytycznych związanych z 
ich selekcją.  Leży to w interesie 
wszystkich mieszkańców naszej 
gminy.
W urzędzie został powołany 
Zespół ds. kontroli prawidłowej 
segregacji odpadów oraz umów 
na wywóz nieczystości. Liczę na 
Państwa zrozumienie dla akcji 
mającej na celu poprawę stanu 
naszego środowiska i czystości. 
Jednocześnie proszę o współ-
pracę podczas kontroli. Uprzej-
mie proszę o przygotowanie 

Nowoczesny PSZOK powsta-
je w Ustroniu Morskim przy 
ul. Kołobrzeskiej. 

Od września Mieszkańcy będą 
mogli oddawać do niego, nie-
odpłatnie, selektywnie zebrane 
odpady.  Przyjmowane są tam 
frakcje (czyli rodzaje) śmieci, 
których nie możemy wyrzucić 
do kontenera na odpady segre-
gowane pod naszym domem np. 

zbite talerze, cegły czy pobite 
lustra, chemikalia, żarówki, zu-
żyte baterie, sprzęt elektryczny, 
odpady budowlane, czy stare 
meble i in. 

Zadanie w 85 % jest  finanso-
wane z Funduszu Spójności w 
ramach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2014-2020, działania 
2.2.

Gmina sięga po 
środki zewnętrzne

Sołectwo Sianożęty
...otrzyma 10 tys. zł na reali-
zowane inwestycje. „Grant 
sołecki” przeznaczony zo-
stanie na dofinansowanie 
budowy siłowni zewnętrz-
nej na boisku sportowym 
przy ul. Kwiatowej. W znaj-
dującej się tam przestrzeni 
publicznej wykonana zo-
stanie siłownia plenerowa 
i zamontowane 5 urządzeń 
fitness. 
Konkurencja była duża: o 
dotację w wysokości 10 tys. 
zł wystartowały 542 sołec-

twa z woj. zachodniopomor-
skiego. 
Wsparcie finansowe przy-
znano 180 beneficjentom. 
Projekt zgłoszony przez 
gminę Ustronie Morskie, 
a dokładnie sołectwo Sia-
nożęty znalazł się w gronie 
zwycięzców, już drugi raz z 
rzędu. Jest on uzupełnieniem 
– kontynuacją zadania, które 
zostało zrealizowane w roku 
ubiegłym przy wsparciu 
środków pochodzących z 
budżetu Marszałka Woj. Za-
chodniopomorskiego.

Rusowo: powstanie siłow-
nia zewnętrzna
18.500 zł to dofinansowanie 
przyznane gminie z budżetu 
Województwa Zachodnio-
pomorskiego na poprawę i 
modernizację infrastruktury 

sportowej. Urządzenia ze-
wnętrzne do uprawiania ak-
tywności fizycznej zostaną 
zamontowane na terenie przy 
placu zabaw w Rusowie. 
Wartość zadania 38.500 zł.

Ustronie Morskie: Wiej-
ska na liście Wojewody
Przebudowa ulicy Wiejskiej 
została wskazana przez Wo-
jewodę Zachodniopomor-
skiego do dofinansowania 

w ramach programu Fundu-
szu Dróg Samorządowych. 
Wniosek czeka na zatwier-
dzenie przez Prezesa Rady 
Ministrów.

Ustronie Morskie: Fa-
bryka Kompetencji Kluczo-
wych
Ponad 145 tys trafi do Gmi-
ny na realizację projektu 
partnerskiego pn. „Fabryka 
Kompetencji Kluczowych” 
dofinansowanego RPO Wo-
jewództwa Zachodniopo-
morskiego 2014-2020.
Realizatorem zadania bę-
dzie Szkoła Podstawowa im. 
Marii Konopnickiej. Wkład 

własny Gminy to 16 tys. 
W ramach projektu zostaną 
przeprowadzone innowa-
cyjne zajęcia dodatkowe dla 
uczniów – np. matematyka 
w kuchni, zajęcia fizycz-
no-astronomiczne, przyrod-
nicze, lekcje wyjazdowe, 
robotyka i programowanie. 
Zostaną zakupione nowo-
czesne pomoce dydaktycz-
ne. Więcej informacji już we 
wrześniu.

Gmina Ustronie Mor-
skie: 15 tyś euro na darmo-
we WIFI
Komisja Europejska ogłosi-
ła wyniki ostatniego naboru 
wniosków w ramach progra-
mu WiFi4EU przewidujące-
go dotacje dla gmin na zakup 
sprzętu i instalację hotspo-
tów. Na liście 3400 europej-
skich gmin, które uzyskały 

wsparcie w ramach progra-
mu znalazło się 181 polskich 
samorządów, w tym Ustro-
nie Morskie. Bon o wartości 
15 tys. euro gmina przezna-
czy na instalację hot spotów, 
w świetlicach wiejskich, 
oraz miejscach najliczniej 
odwiedzanych przez miesz-
kańców  i turystów gminy.

Gmina Ustronie Mor-
skie: trafia kolejny grant
„Planowanie z mieszkańca-
mi” to projekt polegający na 
wdrożeniu procesów party-
cypacji społecznej połączo-
ny z edukacją mieszkańców 
dotyczącej zasad planowa-
nia przestrzennego w gmi-
nie. Opracowany, w ramach 
projektu grantowego. Indy-
widualny Plan Konsultacji 
obejmie pogłębione konsul-
tacje społeczne wskazanego 
przez gminę planu zagospo-

darowania przestrzennego. 
Przez pogłębione konsulta-
cje rozumie się konsultacje 
wykraczające poza wymo-
gi nakładane na gminę na 
mocy przepisów ustawy o 
planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.
Od jesieni br. odbędą się 
spotkania otwarte (debaty) 
z mieszkańcami z wykorzy-
staniem panelu ekspertów. 
Zostanie stworzony  i wypo-
sażony punkt mobilny kon-
sultacji społecznych.

To trzeba zrobić:
- Budowa promenady na odcinku 
wzdłuż Boulevardu
- Budowa zejść na plażę nr 3 i 4 
w Sianożętach oraz 14 i 15 
w Ustroniu Morskim
- Wymiana płotów przy promenadzie 
szczególnie na odcinku od amfiteatru 
w kierunku zachodnim (w realizacji). 
- Naprawa nawierzchni na prome-
nadzie. 
- Pielęgnacja roślinności znajdującej 
się na klifie. 
- Możliwość wykorzystania ścianki 
Larsena do celów turystycznych. 
- Odbudowa plaży przy pomocy 
refulacji. 
- Uporządkowanie głazów na plaży 
w centrum Ustronia. 
- Budowa pomostów lub miejsc 
postoju dla łódek i pontonów na 
terenie gminy. 
- Naprawa dalby na przystani 
rybackiej w Ustroniu oraz poprawa 
funkcjonalności portu.O budowie promenady 

w centralnej części Ustronia 
Morskiego dyskutowano 
podczas spotkania radnych 
ustrońskiego samorządu 
z przedstawicielami Urzędu 
Morskiego w Słupsku. 

I urzędnicy, i radni wzięli też 
udział w wizji lokalnej w miej-

Ustronie Morskie

O promenadzie i ochronie 
wybrzeża...

Uwaga! Ważne
W okresie letnim – lipiec i sierpień odpady selektywne:
- plastik – odbierane będą raz w tygodniu w dniu odbioru odpa-
dów pozostałych po segregacji – dotyczy to wszystkich nierucho-
mości zamieszkałych i niezamieszkałych,
- papier i szkło w nieruchomościach, w których ilość zużytej wody 
przekracza 1000m3 odbiór odbywał się będzie 2 razy w miesiącu,
- bio odpady w nieruchomościach, w których ilość zużytej wody 
przekracza 1000m3 odbiór odbywał się będzie raz w tygodniu.

Tak Nie

Szkło kolor zielony

dokumentów potwierdzających 
wniesienie opłat za opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych.

G. - Utrzymanie czystości i po-
rządku to bardzo ważna sprawa.
B.B – Pamiętajmy, że nasze oto-
czenie świadczy o nas i naszej 
kulturze. To od Nas zależy, czy 
otaczające nas środowisko bę-
dzie zdrowe i przyjazne. Mając 
na względzie estetyczny wygląd 
naszych miejscowości i zdrowie 
mieszkańców nie możemy wy-
rzucać odpadów do lasu, na teren 
lotniska, czy też do przydrożnych 
rowów. Wszystkie te działania 
zagrażają nam samym, naszym 
dzieciom, wnukom, przyrodzie  
i środowisku w którym żyjemy 
oraz generują konsekwencje 
zdrowotne, środowiskowe i ma-
terialne.
Przypominam, że w ramach 
obecnego systemu gospodar-
ki odpadami na terenie Gminy 
Ustronie Morskie każdy miesz-
kaniec może oddać firmie od-
bierającej odpady komunalne 
dowolną ilość zmieszanych i se-
gregowanych odpadów powsta-
łych w gospodarstwie domo-
wym, zgodnie z obowiązującym 
harmonogramem ich odbioru, 
oraz złożonych deklaracji.
Nie zaśmiecajmy, nie zatru-
wajmy i nie niszczmy Nasze-
go Wspólnego Dobra, dbajmy 
wszyscy razem o ład i porządek 
w Naszej Gminie, zapewnijmy 
sobie samym i przyszłym poko-
leniom majątek w postaci czy-
stych lasów, plaż i pięknej przy-
rody. Wspólnie dbajmy o teren 
naszej małej Ojczyzny, której 
jesteśmy gospodarzami.

scu przyszłej budowy czyli na 
odcinku plaży wzdłuż Boule-
vardu.
Oprócz kwestii promenady po-
ruszono także problemy związa-
ne z ochroną wybrzeża na tere-
nie gminy Ustronie Morskie. 
M.in. mówiono o budowie zejść 
na plażę nr 3 i 4 w Sianożętach 
oraz 14 i 15 w Ustroniu Mor-
skim i innych (patrz tabela obok) 

Oprócz samorządowców z 
gminy Ustronie Morskie w 
spotkaniu wzięli udział: Wło-
dzimierz Kotuniak Dyrektor 
Urzędu Morskiego w Słupsku, 
Marek Brzozowski - Naczelnik 
Inspektoratu Nadzoru Tech-
nicznego i Zagospodarowania 
Technicznego oraz Agnieszka 
Kurzyńska - Kierownik Obwo-
du Ochrony Wybrzeża Ustronie 

Morskie, a także Czesław Hoc 
wówczas jeszcze Europoseł oraz 
Henryk Carewicz - radny Sejmi-
ku Zachodniopomorskiego. 
Głównym inicjatorem wydarze-
nia był Krzysztof Grzywnowicz 
- Przewodniczący Rady Gminy 
Ustronie Morskie.    (sim)

Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
rozdzieliło środki finan-
sowe w ramach "Narodo-
wego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa". 

Między innymi dotację 
w wysokości 5.080 zł otrzy-
ma Biblioteka Publiczna 
Gminy Ustronie Morskie. 
Pieniądze mają być przezna-
czone na realizację zadania 
„Zakup nowości wydawni-
czych do bibliotek publicz-
nych".                               (r)

Ustronie Morskie

Dostali na 
książki

Wybory do izb rolniczych
Na 28 lipca zaplanowano 
wybory do Zachodniopomor-
skiej Izby Rolniczej Powiatu 
Kołobrzeskiego.
 
Tylko 5 lipca, w godz. od 
13.30 do 15.30, w sali narad 
w Urzędzie Gminy Ustronie 
Morskie, Komisja Okręgowa 
przyjmować będzie zgłoszenia 
kandydatów do rady powiato-
wej Zachodniopomorskiej Izby 

Rolniczej. 
W tym dniu, po godzinie 15.30 
(ale tylko do godz. 24.) zgło-
szenia można dokonać pod nr 
tel.: 601 312 941 lub 606 885 
691 (miejsce rejestracji świetli-
ca wiejska w Kukini). 
- Zachęcam wszystkich rolni-
ków do skorzystania z przy-
sługującego im prawa wybor-
czego - mówi Sylwia Halama 
- zastępca wójta gminy Ustro-

nie Morskie. - W ten sposób 
możecie zdecydować kto bę-
dzie Was reprezentował w celu 
rozwiązywania problemów 
rolnictwa i przedstawiania in-
teresów członków samorządu 
rolniczego. Tylko liczny udział 
rolników w wyborach do izb 
rolniczych może zapewnić wy-
bór właściwych przedstawicie-
li - dodaje.

  Czyste tworzywa sztuczne, 
opakowania wielomateriałowe, 
opakowania metalowe oraz w 
szczególności:
- plastikowe butelki bez nakrę-
tek,
- plastikowe i metalowe nakręt-
ki, 
- plastikowe opakowania po pro-
duktach spożywczych (pojem-
niczki po jogurtach, napojach, 
masłach, margarynach itp.),
- plastikowe opakowania po 
chemii,
- plastikowe torby i worki,
- folie,
- styropianowe opakowania,
- kartony po mleku, napojach,
- metalowe opakowania po kon-
serwach i napojach,
- drobne elementy metalowe

- plastikowe butelki i pojemni-
ki po olejach (spożywczych, 
chłodniczych, silnikowych),
- plastikowe opakowania po 
lekach
- plastikowe strzykawki,
- zabawki,
- sprzęt AGD,
- styropian budowlany,
- opakowania po aerozolach,
- puszki po farbach,
- baterie,
- plastikowe odpady budow-
lane.

Żółte pojemniki lub worki
PLASTIK

Pojemniki na odpady zmieszane:

* wszystko, co pozostało po 
segregacji

* odpady które podlegają  
segregacji

Niebieskie pojemniki lub worki
PAPIER

Czysty papier i czysta tektu-
ra, w szczególności:
- gazety i czasopisma, 
- książki w miękkich okład-
kach lub po usunięciu okła-
dek,
- reklamy, ulotki,
- katalogi i prospekty,
- karton,
- bibuła,
- listy, papier do pisania, 
- zeszyty bez okładek i two-
rzyw sztucznych,
- papierowe opakowania, 
- papierowe worki
- kartoniki po lekach.

- zabrudzony i tłusty papier,
- papier z folią, 
- papier termiczny,
- kartony po mleku i napo-
jach,
- papier przebitkowy (rachun-
ki, faktury),
- pieluchy jednorazowe, arty-
kuły higieniczne,
-  worki po cemencie, 
- tapety,
- tuby tekturowe,
- wytłaczanki po jajkach.

  Czyste szkło, w szczególności:
- szklane butelki po napojach,
- szklane słoiki,
- szklane opakowania po ko-
smetykach.

- szkło stołowe, 
- szkło żaroodporne,
- porcelana i ceramika,
- lustra i szkło okienne,
- witrażowe i żarówki, 
- reflektory i szyby samo-
chodowe

Bioodpady kolor brązowy

• odpadki warzywne i owocowe
• drobne gałęzie drzewi krzewów
• skoszoną trawę, chwasty
• liście, kwiaty, trociny i korę drzew
• resztki jedzenia

• kości i odchodów zwierząt
• popiołu z węgla kamiennego
• drewna impregnowanego
• płyt wiórowych i MDF
• ziemi i kamieni
• leków
• oleju jadalnego
• mięsa, zepsutej żywności
• niedopałków papierosów
• żwirku, piasku dla kota

Tak Nie
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Opłata miejscowa

Od kilku dni trwa już let-
ni sezon wypoczynkowy. 

O bezpieczeństwo wypo-
czywających zadbała gmina 
Ustronie Morskie, która  wy-
znaczono 6 kąpielisk mor-
skich: 
dwa w miejscowości Siano-
żęty Radar (przy ul. Plażo-
wej) i Neptun (przy ul. Ku 
Morzu), 
oraz 4 w Ustroniu Morskim 
o nazwach: Nadbrzeżna 
(przy ul. Nadbrzeżnej), Fre-
gata (pomiędzy ul. Nad-
brzeżną a Przystanią Rybac-
ką), Centralna (przy zejściu 
nr 9) oraz Muszla (pomię-
dzy ulicami Spokojną i Gra-
niczną). 

Dla wyżej wymienionych 
kąpielisk Urząd Gminy 
Ustronie Morskie za-
trudnia na umowę zlece-
nie, na okres od 22 czerw-
ca do 31 sierpnia br. 26 
ratowników (w tym Kie-
rownika Obsługi Plaży)  i 
lekarza plaży ze stosow-
nymi uprawnieniami.  

Każde stanowisko wypo-
sażone jest zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami w 
niezbędny sprzęt medyczny 
i ratowniczy. 

Do swojej dyspozycji ratow-
nicy będą mieli także  sprzęt 
pływający: Hybryda Sportis 
z przyczepnym silnikiem 
Yamaha 50 KM,  nowy sku-
ter wodny Yamaha VX HD 
Cruiser, oraz quad.
W celu zapewnienia bezpie-
czeństwa medycznego, w 

Ośrodku Zdrowia w Ustro-
niu Morskim stacjonować 
będzie całodobowo karetka 
pogotowia ratunkowego, 
będąca w stałym kontakcie z 
pracującymi na plaży ratow-
nikami WOPR. Ustrońskie 
plaże czynne będą codzien-
nie w godz. od godz. 10.00 

do godz. 18.00.
Jak co roku dofinansowuje-
my policję. Oznacza to cało-
dobową obsługę Posterunku 
Policji w Ustroniu Morskim,   
oraz dodatkowe wsparcie 8 
funkcjonariuszy z oddziału 
Prewencji w Szczecinie.

„Sezon” już się zaczął...
- Gmina dba o bezpieczeństwo

Opłata miejscowa jest jed-
nym ze źródeł dochodów 
własnych budżetu gminy 
Ustronie Morskie. 

Dzięki wpływom m.in. z tej 
opłaty możemy realizować 
inwestycje służące lokalnej 
społeczności jak również 
podnoszące atrakcyjność tu-
rystyczną naszej gminy.

Wójt Gminy Ustronie Mor-
skie informuje, iż rozlicze-

niem opłaty miejscowej na 
terenie gminy Ustronie Mor-
skie zajmuje się Gminny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji.
     
  W związku z tym wszelkie 
sprawy związane z zawar-
ciem umów na pobór opłaty 
miejscowej oraz jej rozli-
czeniem należy załatwiać 
w GOSiR przy ul.Polnej 3, 
pokój nr 1. od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7.30  
- 15.30 

Strefa płatnego parkowania
Od 1 lipca obowiązuje strefa płatnego parkowania. 
W stosunku do roku ubiegłego została ona rozsze-
rzona. Wszelkie informacje można uzyskać w biurze 
strefy w GOSIr – tel. (94) 35-15-095

Uwaga! 
Dla stałych mieszkańców przygotowano abonament 
mieszkańca ulicy, który można wykupić w biurze GO-
Sir.

Gmina Ustronie Morskie

Obradował lokalny „parlament”
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W ostatnim czasie do 
Urzędu wpływają liczne 
zgłoszenia dotyczące dzi-
ków pojawiających się w 
terenach zabudowanych. 

Wójt Gminy apeluje, aby 
absolutnie ich nie dokar-
miać. Głównym powodem 
pojawiania się dzikiej zwie-
rzyny jest łatwy dostęp do 
pożywienia. Karmiony dzik 
szybko przyzwyczaja się 
do takiej sytuacji i będzie 
przekazywał taką postawę 
swojemu potomstwu. Na-
leży zadbać więc o to, aby 
skoszona trawa, owoce, 
resztki pożywienia, obier-
ki oraz inne odpady orga-
niczne i komunalne były 
kompostowane wyłącznie 
w zamkniętych ogrodach i 
pojemnikach. 
W okolicy, gdzie pojawia-
ją się dziki, przydomowe 

ogrody powinny być 
zamykane. W 

tym 

Ważne!

Uwaga na dziki i lisy!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim 
jako realizator rządowego programu  „rodzina 500+” infor-
muje, że zgodnie z projektem zmian w programie,  od 1 lipca 
2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przyznawane 
również na pierwsze dziecko (do 18 roku życia)  bez względu 
na dochody rodziny.
 Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej 
-  począwszy od 1 lipca
 a od 1 sierpnia zapraszamy po wnioski papierowe.
jednocześnie informujemy, że  wnioski o świadczenie „Dobry 
Start” tzw. 300+  można składać w tych samych terminach 
co wnioski o świadczenie 500+. 

Więcej informacji 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Ustroniu Morskim 
ul. Osiedlowa 2b I piętro 

tel: 94 35 14 050

Uwaga! Ważne

Program rodzina 500+ 
od 1 lipca 2019 r. bez 
kryterium dochodowego!

rejonie musimy wyelimi-
nować dokarmianie jakich-
kolwiek zwierząt, zarówno 
celowe, jak i przypadkowe, 
poprzez wyrzucanie odpa-
dów żywno-
ściowych w 
ł a t w o 

dostępnych dla dzików 
miejscach.
Dziki są zwierzętami, któ-
re chętnie zjadają reszt-
ki ludzkiego pożywienia. 
Śmietniki przy posesjach 
należy zamykać, nie zosta-
wiać otwartych worków ze 

śmieciami obok pojem-
ników. Nie wyrzucajmy 

odpadków pożywienia w 
miejscach do tego nieprze-
znaczonych!

Jeśli spotkamy dzika to 
przede wszyst-

k i m 

należy pozostawić zwierzę 
w spokoju. Nie należy się 
do niego zbliżać, a także nie 
można wykonywać w jego 
kierunku gwałtownych ru-
chów. Rozdrażnione zwie-
rzę może zaatakować. Uczu-
lamy również rodziców, by 
uświadomili dzieci, że wi-
dząc dzika należy zachować 
szczególną ostrożność.

Problem stanowic moga tez 
lisy. Dlatego, jeżeli zaobser-
wują Państwo pojawiające 
się w okolicy lisy prosimy 
informacje taką zgłaszać 
bezpośrednio do GOSIRu,  
tel. (94) 35-15-095 wew. 
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Zapraszamy do biblioteki

Gmina Ustronie Morskie dys-
ponuje atrakcyjnymi nierucho-
mościami przeznaczonymi do 
sprzedaży. 

Wszystkie z oferowanych nieru-
chomości przeznaczone są pod 
zabudowę. Obecnie przygotowa-
nych do sprzedaży jest 15 działek 
położonych w miejscowościach 
Ustronie Morskie, Sianożęty, Wie-
niotowo i Rusowo.  
Z wykazem nieruchomości, opi-
sem, przeznaczeniem w miejsco-
wym planie zagospodarowania 
przestrzennego, ceną,  planowa-
nymi terminami przetargu, mapą 

lokalizacyjną nieruchomości oraz 
treścią bieżących ogłaszanych 
przetargów i rokowań można za-
poznać się na stronie internetowej 
Gminy  www.ustronie-morskie.pl/
nieruchomości.  
   Szczegółowe informacje można 
uzyskać w Referacie   Gospodarki 
Nieruchomościami  Zagospodaro-
wania Przestrzennego  i Rolnictwa 
Urzędu Gminy w  Ustroniu Mor-
skim  ul. Rolna 2, parter ,  pok. 
Nr 5 lub Nr 6  tel. 94-35–14-188 
lub pod numerem 94-35-14-187 
(e-mail: w.swiecka@ustronie-mor-
skie.pl lub e.ostrowska @ustronie-
morskie.pl).

Ponad 500 projektów 
otrzymało wsparcie w ra-
mach tegorocznej edycji 
Programu „Społecznik 
2019 - 2021” organizowa-
nego przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

Po raz pierwszy w historii 
ustrońskiego samorządu 
po granty sięgnęły nasze 
lokalne stowarzyszenia. 
I to z sukcesem, bo aż 5 
z 7 złożonych wniosków 
o wsparcie przeszło pozy-
tywnie ocenę merytorycz-
ną i formalną. 

W poniedziałek 24 czerw-
ca, w Urzędzie Miasta 
Kołobrzeg swoje pierwsze 
umowy podpisali:
1) Fundacja Pływamy 
i Ratujemy z Ustronia 
Morskiego, która otrzy-

Ustrońscy społecznicy dostali małe granty
1. Tytuł projektu: Warsz-
taty ekologiczne pachnące 
lawendą dla dzieci 
2. Tytuł projektu: Kultywo-
wanie tradycji ludowych 
w ramach dożynek gmin-
nych w Ustroniu Morskim 
3. Tytuł projektu: Warsz-
taty terapii lawen-
dowej dla dorosłych  

Kolejne nabory do 
Programu SPOŁECZ-
NIK  jesienią 2019 r. 

Zapraszamy zatem wszyst-
kie organizacje pozarzą-
dowe, które mają cieka-
wy pomysł na inicjatywy 
integrujące mieszkańców 
naszej gminy  do kontak-
tu z Referatem Promo-
cji i Rozwoju tel. 94 35 
14 189.

mała grant w wysokości 
3.800,00 zł na zadanie 
z zakresu upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu 
wśród mieszkańców gmi-
ny Ustronie Morskie.
2)  Koło Gospodyń Wiej-
skich w Rusowie (opie-
kun) wspierający projekt 
zgłoszony przez grupę nie-
formalną. Tytuł projektu: 

Wszyscy jesteśmy artysta-
mi czyli twórcza aktywiza-
cja społeczności lokalnej 
gminy Ustronie Morskie. 
Otrzymane wsparcie: 
4.000,00 zł.
Na liście rezerwowej cze-
kają jeszcze projekty, które 
mają szanse na dofinanso-
wanie swoich działań  jesz-
cze w tym roku a są to:

Z uwagi na turystów prze-
bywających w Ustroniu 
Morskim biblioteka w Ustro-
niu pracuje dodatkowo od 1 
lipca do 31 sierpnia, w każdy 
poniedziałek, od godz. 10.00 
do godz. 14.00.                

W związku z premierą najnow-
szej książki Magdaleny Majcher 
„Zimny kolor nieba”, której 

akcja rozgrywa się w Ustro-
niu Morskim, 5 lipca o godz. 
17.00 biblioteka organizuje 
spotkanie z autorką książki.                                                                          

10 lipca o godz. 16 biblioteka 
zaprasza wszystkie dzieci na 
przedstawienie Studia Teatral-
nego KrakArt z Krakowa na 
przedstawienie pt. „Pipi Skar-
petka”.

Nieruchomości na sprzedaż

Letnia przerwa, w pracy 
Rady Gminy Ustronie Mor-
skie, nie oznacza, że radni 
nie pracują. 
W każdy czwartek, w godzi-
nach 8 - 9. na interesantów 
będzie czekał Przewodni-

czący Rady Gminy Ustronie 
Morskie.
Z pozostałymi radnymi bę-
dzie można umówić się tele-
fonicznie za pośrednictwem 
Biura Rady, tel.  94 35 14 192

Ustronie Morskie

Radni w lecie pracują

Głównym tematem czerw-
cowej sesji Rady Gminy 
w Ustroniu Morskim było 
podsumowanie poprzed-
niego roku budżetowego 
w samorządzie. 

Zmiany w Ustawie o samo-
rządzie spowodowały, że 
po raz pierwszy decyzja o 
udzieleniu Wójtowi absolu-
torium z wykonania budże-
tu za rok poprzedni, zastała 
poprzedzona dyskusją nad 
„Raportem o stanie gminy” 
oraz głosowaniem nad wo-
tum zaufania dla włodarza 
gminy. 
Wójt Gminy Bernadeta Bor-
kowska otrzymała i wotum 
zaufania i absolutorium z 
wykonania budżetu za rok 
2018, chociaż tak napraw-
dę uczestniczyła w jego re-
alizacji tylko przez ostatni 
miesiąc 2018 r. 
Nie brała udziału w tworze-
niu budżetu na rok bieżący 
- Tegoroczny budżet jest 
trudnym budżetem, nie kon-
struowanym przeze mnie i 
obecna radę, choć co prawda 
przyjęty w obecnej kadencji. 

Zapisane pozycje inwesty-
cyjne są niedoszacowane, 
dlatego też musimy je na 
bieżąca aktualizować. Nie-
stety niektóre z nich należy 
wykreślać. Dotyczy to rów-
nież kosztów obsługi Urzędu 
(w tym m.in. wynagrodzeń 
pracowniczych, programów 
komputerowych, ubezpie-
czenia mienia, usług poczto-
wych, środków czystości…). 
Staramy się sięgać po środki 
zewnętrzne i maksymalnie 
je wykorzystywać - mówi 
Wójt. I dodaje: 
- Liczę na Państwa wsparcie 
i konstruktywne rozmowy. 
Zachęcam do spotkań w 
moim gabinecie, gdyż drzwi 
Urzędu są dla Państwa za-
wsze otwarte.    
Oprócz uchwały absoluto-
ryjnej, radni podjęli szereg 
bieżących uchwał m.in. w 
sprawie udzielenia pomocy 
dla Powiatu Kołobrzeskie-
go, uchwalenia planu zago-
spodarowania przestrzenne-
go dla obrębu Wieniotowo 
i Gwizd itd. szczegóły na 
stronie internetowej urzędu.    
                                                     (r)

Nowe miejsce do handlu
Pilotażowo w tym roku 
naprzeciwko Kościoła 
w Ustroniu Morskim 
zostało wyznaczone miejsce 
do handlu. 

Do dyspozycji sprzedających 
przygotowano 10 stanowisk. 
Zachęcamy lokalnych produ-
centów płotów rolnych bądź 
inne osoby chętne do wysta-
wienia się. 

Mamy nadzieję, że miejsce to 
przyjmie się, przypadnie do 
gustu zarówno sprzedającym 
jak i kupującym. 
Korzystanie przez sprzeda-
jącego możliwe będzie po 
uiszczeniu opłaty targowej u 
inkasenta.
Dla miejscowych rolników 
przygotowano specjalną ofer-
tę – szczegóły w Gminnym 
Ośrodku Sportu i Rekreacji. 
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Uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2018 - 2019

Lata spędzone w tej szkole, 
to już historia, a jednocze-
śnie początek nowego cza-
su…. 
Przed uczniami droga ku 
indywidualnemu rozwojo-
wi, ku odkrywaniu nowych 
możliwości, ku dorosło-
ści. Dzisiaj, kiedy nadszedł 
czas rozstania życzymy, aby 
doświadczenia zdobyte w  
szkole dodały Wam odwagi, 
wiary w siebie i pomogły 
dotrzeć do wyznaczonego 
celu. 

Największymi osiągnięcia-
mi konkursowymi mogą 
pochwalić się tegorocz-
ni finaliści wojewódzkich 
konkursów przedmioto-
wych organizowanych przez 
Zachodniopomorskiego 
Kuratora Oświaty. Są to: 
Amelia Januszewska – fina-
listka konkursu biologicz-
nego, opiekun Ewa Bielec 
oraz Marta Ciba i Krystian 
Radatz – finaliści konkursu 
języka niemieckiego, opie-
kunowie Barbara Mazurek i 
Adam Depta.
Warto też wspomnieć sukce-
sy odnoszone przez naszych 
uczniów w konkursach po-
zaszkolnych. Wśród wielu 

sukcesów Julii Iwan należy 
wymienić zajęcie I miejsca 
na Mistrzostwach Europy 
w Kaliningradzie oraz po-
wołanie do kadry narodowej 
karate. Długa jest lista suk-
cesów pływackich Zuzanny 
Pytloch, która niedawno 
zajęła I, II i III miejsce w 
Otwartych Mistrzostwach 
Województwa Zachodnio-
pomorskiego w Pływa-
niu. Liczna grupa naszych 
uczniów gra w strażackiej 
orkiestrze dętej Morka, 
Marta Ciba występuje w 
grupie teatralnej MDM w 
Gminnym Ośrodku Kultury, 
Nikola Małyszewicz ukoń-
czyła z wyróżnieniem Szko-
łę Muzyczną.

Dziękuję Nauczycielom, 
którzy odkrywali w uczniach 
talenty, motywowali do 
działania, zachęcali do wy-
tężonej pracy, abyście byli 
coraz lepiej przygotowani 
do wyzwań, jakie niesie 
współczesny świat.
Trzeba stwierdzić, że minio-
ne dziesięć miesięcy to czas 
wytężonej pracy, zakończo-
nej licznymi sukcesami na 
polu sportowym, wycho-
wawczym i edukacyjnym.

Prymus szkoły Borys Struszczak (ukończył kl.IV) , średnia 6,0

Grupa młodsza (rocznik 2006 i młodsi): 
Roksana Hofman, Justyna Klimorow-
ska, Maria Makowska, Sammy Dudek, 
Oliwia Surdyk, Małgorzata Zając, Ka-
rol Wolniewicz, Alicja Szubert, Mateusz 
Ciba oraz opiekun Krzysztof Grzywno-
wicz (na zdjęciu powyżej).
Pozostali to:  Igor Rymaszewski, Arka-
diusz Taramas, Julia Iwan, Sara Hofman, 
Borys Struszczak, Dawid Wróblewski, 
Jakub Żeromski,  Patrycja Dojka, Mag-
dalena Bartczak, Aleksandra Windorp-

ska, Bartłomiej Holz, Wojciech Bartczak, 
Amelia Klukowska, Przemysław Wojcie-
chowski, Angelika Plesiak.
 
W grupie starszej - roczniki 2003 - 2005: 
Marta Kucharycz, Kamila Kameduła, 
Krzysztof  Wincza, Wojciech Bedus, Iwo-
na Woszczak, Katarzyna Pluta, Aleksan-
dra Sałach, Igor Krakowski, Wiktoria 
Osman, Zuzanna Pytloch, Nikola Lipska, 
Kacper Holz i Oskar Malarewicz.

Najlepsi sportowcy: w grupie młodszej  - rocznik 2006 i młodsi.

Na zdjęciu cała klasa – II w 100% wzorowi uczniowieCzekanie na ostatni dzwonek

Najlepsi sportowcy Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Ustroniu Morskim

    Za kilka dni 
(od 4 do 7 lipca)  
Zuzanna Pytloch 
będzie reprezen-
towała gminę 
Ustronie Morskie 
na Mistrzostwach 
Polski 14 latków 
w pływaniu w 
Olsztynie! 

Wszyscy 
trzymamy 
kciuki !!!

Tegoroczne zakończenie roku szkolnego ma 
charakter historyczny. 
Z jednej strony dlatego, że żegnamy ostatni 
rocznik gimnazjalistów, z drugiej, bo mury na-
szej szkoły opuszcza pierwszy rocznik absol-
wentów ośmioklasowej szkoły podstawowej.

Amelia Bujniewicz, 
Noemi Grobelska, 
julia Kotlińska, 
Bartek Madejsza, 
Kamil Małyszewicz, 
julia Markiewicz, 
Olga Męch, 
Konrad Płomiński, 
filip Tomczyk, 
Marcin Trzeszczkowski, 
Dominik Shlegel, 
Amelia Szulecka - Kudlik, 
Kacper Szwed, 
Zuzanna Zatorska, 
Maria Adamczewska, 
Arina Hariacha, 
Maja Holz, 
Oskar Pawlak, 
roksana Tataro, 
Adam ficner, 
Borys rydz, 
Alicja Dzik, 
Matylda Kurkowska, 
Przemysław Walkowiak,  
Kamil Małyszewicz, 
Alicja Pietrzak, 
lena Wachowicz, 
lena  Iwańczyk, 
Malwina Kurkowska, 
jakub Bińkowski, 
Blanka Masiak, 
Wiktor Magda, 
Borys rydz, 
Marcelina Zabłocka, 
Adrian ficner, 
filip Suder-Maksymowicz, 
Mateusz Borkowski, 
Adrian Szulecki – Kudlik, 
Maja Brzezińska, 
Magdalena Wardzińska, 
Maja Dudek, 
Antoni Klukowski, 
Maja Wruck, 
Kacper Matejek, 
Antoni Klukowski, 
Borys Bartczak, 
Milena Kwaśniewska, 
Wojciech Szwajłyk, Aleksan-
dra żmudzińska, Aleksander 
Kowalski, 
Oliwia rojek 
Marcelina Zabłocka.

Nagrodzeni,wyróżnieni, laureaci konkursów, sportowcy...
Klasy I-III

Amelia januszewska
Marta ciba
Krystian radatz
Anastazja Olejnik, 
Ernest caban, 
Maria lewandowska, 
Mateusz Olejnik, 
Aleksandra Windorpska, 
Sonia Staszak, 
Patrycja Dojka, 
Oliwia Pączek, 
Nikola Małyszewicz
Amelia januszewska
Anastazja Olejnik
Wiktoria Wruck. 
Bernadetta cap.
lena Michałowska
Zuzanna Pytloch, 
Aniela Szklarska, 
Aleksandra lipska, 
Patrycja Zasada, 
Antoni Szklarski
Milena Haber, 
Blanka Kamińska
laura Pietrzak, 
Natalii Kurczak, 

Aleksandra lipska
Oskar rękas, 
Kinga Szulecka, 
Aleksander Taramas, 
Zofia Wierzbicka 
Maria cholewińska 
Aleksandra Piotrowska 
Marta Kucharycz, 
Wiktor Psykała
Patrycja Zasada, 
Maksym Kalociński
Amelia Klukowska, 
Zuzanna Miller, 
laura Pietrzak, 
Maria rojek, 
Aleksandra Sałach, 
Amelia januszewskia, 
Kamila Kameduła, 
Marta Oleszczuk, 
Wiktoria Osman, 
Kinga Szulecka 
Patryk Wichniewicz
Aniela Szklarska, 
filip Kopiel,
Wojciech Bedus
julia Iwan

Klasy starsze

Krzysztof Grzywnowicz
Przewodniczący rady Gminy 
Ustronie Morskie z radnymi

Bernadeta Borkowska
Wójt Gminy Ustronie Morskie 

z pracownikami urzędu i jednostkami organizacyjnymi

Wszystkim nauczycielom, 
pracownikom administracji i obsługi

bardzo serdecznie dziękujemy za codzienny trud
wkładany w nauczanie, opiekę i wychowanie uczniów
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ustroniu Morskim

oraz dzieci z ustrońskiego przedszkola.
Rodzicom, uczniom i naszym przedszkolakom

życzymy wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji,
miłego wypoczynku oraz szczęśliwego powrotu

do szkoły i przedszkola

W kończącym się roku szkol-
nym 2018/2019 uczniowie na-
szej szkoły mieli możliwość 
wszechstronnego spraw-
dzenia swoich umiejętności 
sportowych. 

Tradycyjnie brali udział w 
większości imprez współorga-
nizowanych przez Wojewódzki 
Szkolny Związek Sportowy w 
ramach Igrzysk Dzieci i Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w takich 
dyscyplinach jak:  pływanie, 
biegi przełajowe, unihokej, pił-
ka ręczna, piłka siatkowa, piłka 
nożna i lekka atletyka. 

Ponadto Szkoła była organiza-
torami szeregu imprez szkol-
nych i międzyszkolnych o za-

sięgu powiatowym. 
Aktywność została po raz ko-
lejny doceniona w konkursie 
Kołobrzeskiego Szkolnego 
Związku Sportowego, w któ-
rym zajęli trzecie miejsce w 
powiecie kołobrzeskim.

Od kilku lat wiedzie prym w 
pływaniu szkolnym. 
W tym roku drużyna dziewcząt 
wywalczyła srebrny medal mi-
strzostw województwa, a dru-
żyna chłopców uplasowała się 
na nielubianym przez sportow-
ców czwartym miejscu. 

Lekkoatleci sięgnęli po me-
dale mistrzostw powiatu w 
Sztafetowych Biegach Przeła-
jowych, Unihokeju, Trójboju 

i Czwórboju Lekkoatletycz-
nym, Drużynowych Biegach 
Przełajowych, Indywidualnej 
Lekkiej Atletyce, I w Strzelaniu 
z Karabinka Pneumatycznego. 

Ponadto uczniowie wzięli 
udział w kilku międzyszkolnych 
zawodach spoza kalendarza 
Szkolnego Związku Sportowe-
go również odnosząc sukcesy. 

Imprezy te to: Memoriał im. Mi-
chała Barty, Mikołajkowe Mię-
dzyszkolne Zawody Pływackie 
Helios 2018 , Amatorskie Za-
wody Pływackie Umiem Pły-
wać i Biegi Integracyjne towa-
rzyszące Biegowi Papieskiemu.

Osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2018/2019:
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Przedszkolaki z grup 
starszych, wspólnie z wójt 
Bernadetą Borkowską 
miały okazję oglądnąć 
niesamowity spektakl. 

W rolę bohaterów baj-
ki braci Grimm pod tytu-
łem „Gwiazdy – dukaty” 
wcieliły się nauczycielki 
ustrońskiego przedszkola. 
Panie opowiedziały dzie-
ciom historię o biednej 

dziewczynce, która miała 
wielkie serce. Mimo ubó-
stwa, oddawała swoje rze-
czy bardziej potrzebującym 
i biedniejszym od siebie. W 
zamian za piękny gest zosta-
ła nagrodzona przez niebiosa 
„złotym deszczem” gwiazd, 
które po upadku na ziemię 
zmieniły się w złote dukaty. 
Przedstawienie bardzo się 
wszystkim podobało, jednak 
najwięcej emocji wzbudził 

prezent przyniesiony przez 
wójt Bernadetę Borkowską. 
Była to srebrna, metalowa 
kula, w której znajdowała 
się postać małej dziewczyn-
ki siedzącej pod gwiazdami. 
Ten okolicznościowy poda-
runek wraz z tekstem bajki 
braci Grimm, przekazali  
wójt gminy niemieccy part-
nerzy z miasta Werneuchen, 
którzy gościli u nas w maju 
w ramach obchodów Dni 

Ustronia Morskiego. Jak 
poinformowała wójt, oko-
licznościowy upominek ma 
przynosić dzieciom szczę-
ście oraz przypominać o pol-
sko - niemieckiej przyjaźni, 
opartej na dobrej, długolet-
niej współpracy. Po spekta-
klu na dzieci czekała kolejna 
wspaniała atrakcja. Była to 
wielka, cukrowa wata, którą 
mogli spróbować wszyscy 
miłośnicy słodkości.

Ustronie Morskie

Dzień polsko – niemieckiej przyjaźni

Aniela Szklarska i Filip 
Kopiel ze szkoły podsta-
wowej oraz Wojciech Be-
dus i Patryk Wichniewicz 
z gimnazjum reprezen-
towali szkołe w Ustroniu 
Morskim podczas finału 
międzywojewódzkiego 
Konkursu Wiedzy o Mo-
rzu. 
 
Konkurs składał się z kilku 
etapów i sprawdzał wiedzę 
dotyczącą geografii, biolo-
gii, a także historii związa-

Konkurs wiedzy o morzu

SZKOlNE SPrAWy

nej z Morzem Bałtyckim.
Po podsumowaniu wyni-
ków zostały wręczone me-
dale i nagrody. 
Patryk Wichniewicz zajął 
w konkursie III miejsce, 
a pozostali uczniowie uzy-
skali tytuły finalistów. 
 Uczestnicy rozpoznawali 
po opisie zawody związa-
ne z gospodarka morską, 
na podstawie tekstów mieli 
podać nazwisko osoby, któ-
rej biografia związana jest 
z morzem, nazywali stop-
nie wojskowe w Marynar-
ce Wojennej przedstawione 
na slajdach. Pomysłodawcą 
i autorem pytań oraz zadań 
praktycznych był dr Ja-
rosław Kłodziński, radny 
Miasta Gdyni, a także czło-
nek zarządu Związku Miast 
i Gmin Morskich, organi-
zatora konkursu. 
Patronat honorowy nad 
konkursem objął Prezydent 
Gdyni dr Wojciech Szczu-
rek. 

Sukces Młodzieżo-
wej Grupy Teatralnej 
"MDM" (Mały Dom 
Marzeń)

Od 16 do 18 czerwca w 
Płośnicy odbyła się XXXII 
edycja Ogólnopolskiego 
Przeglądu Niekłopotliwych, 
Nieprofesjonalnych Teatrów 
Amatorskich. 
Udział w imprezie wzię-
ło 13 grup młodzieżowych 

i dziecięcych z całej Polski, 
w tym grupa teatralna MDM 
z Ustronia Morskiego. 
Tegoroczny festiwal był 
dla nas szczęśliwy, bowiem 
podopieczne p. Barbary 
Sroki - instruktor Gok-u za-
chwyciły konkursowe jury 
spektaklem „Szafa” i zdoby-
ły Grand Prix festiwalu. 
Gratulujemy serdecznie 
zwycięstwa i życzymy dal-
szych sukcesów.

Szanowni rodzicie i Opie-
kunowie, w imieniu Kasy 
rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego zwracam 
się do Państwa z apelem 
o zapewnienie bezpie-
czeństwa dzieciom, które 
wkrótce rozpoczną letnie 
wakacje.
Od wielu lat Kasa rol-
niczego Ubezpieczenia 
Społecznego propaguje 
zasady bezpiecznej pracy 
rolniczej oraz bezpiecz-
nego przebywania w go-
spodarstwach rolnych nie 
tylko wśród rolników, lecz 
także wśród dzieci za-
mieszkujących na obsza-
rach wiejskich.

Wakacyjny apel Prezesa KRUS
choć z roku na rok popra-
wia się bezpieczeństwo 
pracy w gospodarstwach 
rolnych, o czym świadczy 
zmniejszenie się liczby 
wypadków zgłaszanych 
do Kasy, to jednak wciąż 
dochodzi do wielu tragicz-
nych zdarzeń, również z 
udziałem najmłodszych.  
Wasze  dzieci  najczęściej  
spędzają  czas  wolny  od 
nauki w miejscu zamiesz-
kania, a więc w pobli-
żu pracujących maszyn 
i urządzeń rolniczych, 
zwierząt hodowlanych i 
domowych, nawozów, 
paliw i innych substancji 
chemicznych stosowa-
nych w procesie produk-
cji rolnej, w pobliżu dróg 
publicznych, zbiorników 
wodnych i obszarów le-
śnych. Dzieci często nie 
są świadome zagrożeń, 
które występują w środo-
wisku pracy rolniczej. Po-
zostawiane bez właściwej 
opieki osób dorosłych, 
stają się ofiarami wielu-
tragicznych w skutkach-
wypadków.

czas wakacji to także 
czas żniw i zbioru pło-
dów rolnych. Zapewnijcie 
wcześniej Waszym dzie-
ciom właściwą opiekę 
oraz przygotujcie miejsce 
do wypoczynku i zabawy 
z dala od części produk-
cyjnej gospodarstwa.
Zachęcam    Państwa    
do    podnoszenia    wie-
dzy    na    temat    za-
sad    ochrony    zdrowia    
i    życia w gospodarstwie 
rolnym poprzez udział 
w działaniach prewen-
cyjnych Kasy i proszę, 
by motywowali Państwo 
również Wasze pociechy 
do udziału w inicjaty-
wach  skierowanych  do 
najmłodszych.  Z myślą 
o nich opracowaliśmy 
między innymi kurs e-
learningowy Bezpiecznie 
na wsi mamy - upadkom 
zapobiegamy,   który   jest   
dostępny   na   stronie   
internetowej   prewencja.
krus.gov.pl.   Opracowa-
ny w nowoczesnej formie 
kurs ma na celu uświa-
domienie najmłodszym 

mieszkańcom wsi zagro-
żeń, jakie mogą wystąpić 
w gospodarstwie rolnym,  
a  także  uczy  właściwych  
zachowań  podczas  prze-
bywania na jego terenie.
Drogie Dzieci,
zapraszam Was do udzia-
łu w kursie-jestem pew-
na, że rozwiązywanie 
zagadek i quizów będzie 
okazją do wspaniałej za-
bawy. Na końcu czeka 
Was test, dzięki które-
mu sprawdzicie, w jakim 
stopniu przyswoiłyście 
sobie wiedzę o zasadach 
bezpieczeństwa w gospo-
darstwie rolnym.
Na czas wakacji, który w 
gospodarstwach rolnych 
jest też okresem wytężo-
nej pracy, życzę Wszyst-
kim sprzyjającej pogo-
dy i dobrych zbiorów, a 
wszystkim Dzieciom uda-
nego i bezpiecznego wy-
poczynku.

Prezes Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego

Aleksandra Hadzik

Ustronie Morskie

Mały Dom Marzeń 
spełnia marzenia
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Ustronie Morskie najlepsze!

Małgorzata Zając (kategoria wiekowa 10 - 12 lat), 
Kuba Węclewski (uczniowie starsi) oraz drużyna w 
składzie: Małgorzata Zając, Zuzanna Bolechow-
ska, Sammy Dudek, Mateusz Ciba, Kuba Węc-
lewski, Nikola Liszka i Wiktoria Rudzka to zwy-
cięzcy Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w ruchu 
Drogowym. Wszyscy są uczniami Szkoły Podstawowej 
w Ustroniu Morskim! 

Kilka dni później, podczas 
turnieju wojewódzkiego 
drużyna złożona z uczniów 
klasy 5a także okazała się 
najlepsza i dzięki temu re-
prezentowała nasze woje-
wództwo na finale ogólno-
polskim. 
Drużyna ósmoklasistów 
zajęła w województwie III 
miejsce. 
  XLII Ogólnopolski Turnie-
ju Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym rozegrano  w 
Bochni i w  Mikluszowicach 
(województwo małopol-
skie). Wzięła w nim udział 

drużyna naszej szkoły, która 
reprezentowała wojewódz-
two zachodniopomorskie w 
grupie I – uczniowie w wie-
ku 10-12 lat. 
Skład drużyny: Małgorzata 
Zając, Zuzanna Bolechow-
ska, Sammy Dudek i Ma-
teusz Ciba (opiekun zespo-
łu - Tadeusz Winnik). 
Pierwszy dzień zmagań 
rozpoczął się od pisania te-
stów, które były wyjątkowo 
trudne. Po napisaniu testów 
uczestnicy przejechali na 
teren kopalni soli w Bochni, 
gdzie czekały kolejne zada-

nia: rowerowy tor przeszkód 
i udzielanie pierwszej po-
mocy przedmedycznej. 
Po zakończeniu konkurencji 
wszyscy udali się na zwie-
dzanie kopalni. 
W ostatnim dniu zmagań na-
leżało już tylko poprawnie 
przejechać po wylosowa-
nych punktach miasteczka 
ruchu drogowego i cierpli-
wie czekać na ogłoszenie 
wyników. 
Ostateczne uczniowie re-
prezentujący nasze woje-
wództwo w grupie I zajęli 
w finale Ogólnopolskiego 
Turnieju  BRD dla uczniów 
szkół podstawowych XII 
miejsce. 
Zdobyli kolejne ciekawe do-
świadczenia i może przełoży 
się to w przyszłości na jesz-
cze lepsze wyniki. 

Siedemnastoosobowa re-
prezentacja UKS „Sokół” 
Ustronie Morskie na za-
kończenie sezonu pływac-
kiego uczestniczyła 
w XXIII Zawodach Pły-
wackich o Puchar Prezesa 
SG Neukolln Berlin. 

W rywalizacji uczestniczy-
ło blisko 1000 zawodników 
z czternastu państw i trzy-
dziestu klubów sportowych. 
W zawodach stojących na 
bardzo wysokim poziomie 
sportowym nasi zawodnicy 

uzyskali wiele czołowych 
pozycji w swoich katego-
riach wiekowych. W więk-
szości ustanowili rekordy 
życiowe, a start na dzie-
sięciotorowym, odkrytym 
obiekcie stanowi dla wszyst-
kich nowe doświadczenie. 
Na szczególne wyróżnienie 
zasługują Justyna Klimo-
rowska, która zdobyła dwa 
złote medale oraz Oliwia 
Surdyk, która wywalczy-
ła złoty i srebrny „krążek”. 
Blisko podium była Julia 
Kotlińska zajmując czwarte 

miejsce na dystansie 50 me-
trów stylem grzbietowym, a 
do medalu zabrakło jej 0,01 
sekundy... Piąte miejsce wy-
walczyła sztafeta dziewcząt 
4 x 50 m stylem dowolnym. 
Uczestnicy wyjazdu wyko-
rzystali wolny czas na zwie-
dzanie miasta, a także na 
wizytę w popularnym ber-
lińskim zoo. Pobyt stanowił 
swoistą przygodę, ponieważ 
dzieci musiały samodzielnie 
przygotować nocleg w przy-
wiezionych namiotach.

Pływanie

Sukcesy „Sokoła” w Berlinie
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Wychowanek NKS Astra 
– Robert Żolik z tytułem 
wicemistrza Polski!

  Trampkarze starsi Aka-
demii Piłkarskiej Pogoni 
Szczecin zostali wicemi-
strzami Polski!
   W finałowym starciu, któ-
re miało miejsce we wtorek 
18 czerwca   br. w podwar-
szawskich Ząbkach młodzi 

piłkarze przegrali tylko z 
Legią Warszawa 1:3.
W drużynie „srebrnych chło-
paków” zagrał wychowanek 
Nadmorskiego Klubu Spor-
towego ASTRA Ustronie 
Morskie, stypendysta naszej 
gminy Robert Żolik. 
Serdecznie gratulujemy 
zdobytego trofeum i życzy-
my dalszych sukcesów spor-
towych !

Piłka Nożna

Robert Żolik 
wicemistrzem 

Polski!

Piłka Nożna

Finał ligi 
w Ustroniu
Na Stadionie Sportowym 
w Ustroniu Morskim 
rozegrano Turniej Finało-
wy Ligi Bałtyckiej Orlika. 
Zwyciężyli piłkarze KS 
Gwardia Koszalin.

Rozegrano 36. spotkań, w 
których padło 135. bramek! 
Dało to 3,75 goli na jedno 
spotkanie! 
Zawodnicy grupy kołobrze-
skiej zajęli II miejsce w tur-
nieju. 
Grali w składzie: 
Wiktor Dzikiewicz – Adam 
Wychowałek, Sebastian 
Szulc, Jakub Jarosz, Tomasz 
Szydłowski, Igor Uszakie-
wicz, Marcel Kamecki, Mi-
łosz Wroński (wszyscy MKP 
Kotwica Kołobrzeg), Kon-
rad Strojek, Fabian Drze-
wiecki (obaj UKS Chrobry 
Drzonowo), Tomasz Sa-
marak, Błażej Malarewicz, 
Jakub Żeromski, Mikołaj 
Bugiel i Przemysław Walko-
wiak (wszyscy NKS Astra 
Ustronie Morskie).
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Za nami VI już Senioriada 
powiatu kołobrzeskiego. 
W tym roku gospodarzem 
ulubionej imprezy Seniorów 
było Miasto Gościno.

Sobotnie, upalne popołudnie 
wypełnione było atrakcjami ad-
resowanymi do seniorów. Boga-
ty program przewidywał, szereg  
atrakcji  opartych na wspólnej 
zabawie, angażującej seniorów 
do różnych formy aktywności 
i rekreacji sportowej. Był więc 
emocjonujący  konkurs na naj-

dłuższą obierkę z jabłka,  wy-
kop własnego buta, wbicie piętą 
piłki do bramki oraz występy 
a często nawet popisy artystycz-
ne  zespołów z poszczególnych 
miejscowości.
Wśród uczestników nie mo-
gło zabraknąć  także  zacnych 
Seniorów z gminy Ustronie 
Morskie. Ustroński Klub Senio-
ra,  który niedawno zyskał na-
zwę "Róża wiatrów", na czele 
z przewodniczącą Koła - Doro-
tą Gałęzowską aktywnie uczest-
niczył w imprezie wraz z Wójt 

Bernadetą Borkowską oraz Iza-
belą Poznańską, kierowniczką 
GOPS w Ustroniu Morskim.
To właśnie włodarze gmin roz-
poczęli pierwszą rywalizację 
sportową. Zmierzyli się w kon-
kurencji  pod nazwą „rzut ka-
loszem”.
Zwycięski rzut kaloszem  na-
leżał do  wójt gminy Ustronie 
Morskie -Bernadety  Borkow-
skiej!
Ważnym ustrońskim akcen-
tem był występ zespołu „Złote 
Rybki”, który porwał do tańca 

publiczność i uświetnił uroczy-
stość.
Seniorzy prawdziwie ze sobą 
konkurowali w walce do zwy-
cięstwa! Ostatecznie w podsu-
mowaniu wszystkich konku-
rencji zwyciężył Klub Seniora  
„Pod Aniołami” z Rymania.
Zwycięzcom serdecznie gratu-
lujemy a organizatorom dzię-
kujemy za zaproszenie,  nie-
codzienną gościnność oraz za  
radośnie spędzony czas.

„Róża Wiatrów” na Senioriadzie w Gościnie

Sołtysi nowej kadencji 2019 – 2023

Serdecznie gratuluję nowo wybranym sołtysom oraz członkom rad sołeckich, życząc owocnej pracy z mieszkańcami, a także ciekawych pomysłów oraz 
wytrwałości w realizacji planów i zamierzeń. 
Gorąco dziękuję wszystkim osobom, które dotychczas pełniąc funkcję Sołtysa czy członka rady Sołeckiej zabiegały o dobro lokalnej społeczności. 
Składam podziękowania za podejmowanie i skuteczne realizowanie działań służących rozwojowi Sołectw, a tym samym całej naszej Gminy.

Sołectwo 
Ustronie Morskie 

Sołtys: Olga Sroka

Rada sołecka: 
Urszula Kraska – Śmilgiewicz, 
Piotr Winiecki, 
Beata Banasiak, 
Jadwiga Owczarzak – Jastrzębska

Sołectwo 
Sianożęty

Sołtys: Marian Bedus

Rada sołecka: 
Piotr Zieliński, 
Marek Duda, 
Sandra Okupska, 
Weronika Jabłońska 
Dariusz Myszkier

Sołectwo 
Gwizd 

Sołtys: Maria Piątek

Rada sołecka: 
Krystyna Borowska, 
Joanna Kobel, 
Irena Stanisławska

Sołectwo 
Kukinia 

Sołtys: justyna Pryłowska

Rada sołecka: 
Anna Rojek, 
Monika Wiśniewska, 
Katarzyna Słoboda, 
Jadwiga Małyszewicz, 
Karolina Piotrowska

Sołectwo 
Kukinka 

Sołtys: Krzysztof Szydłowski

Rada sołecka: 
Żaneta Dziubak, 
Wioletta Krawczyk, 
Ewa Hawryluk, 
Katarzyna Hałuszka, 
Aleksandra Grzanka

Sołectwo 
Rusowo 

Sołtys: Sylwia Pluta

Rada sołecka: 
Wichniewicz Zenon, 
Żołnierczuk Roman, 
Pietrzak Agnieszka, 
Chorąży Teresa

Mijają juz ponad 3 miesiące od czasu, gdy 
odbyły sie zebrania wiejskie mające na celu 
wyłonienie sołtysów i rad sołeckich w 6 sołec-
twach naszej gminy. 

W wyniku wyborów w sołectwach nadmorskich: 
Ustronie Morskie i Sianożęty nastąpiły zmiany 

na stanowisku sołtysa, w pozostałych miejscowo-
ściach funkcję sołtysa powierzono dotychczaso-
wym gospodarzom  wsi. 
Warto dodać, że w obecnej kadencji większą część 
składu osobowego sołtysów stanowią kobiety. 
Największe zainteresowanie oraz bardzo duża 
frekwencja była podczas wyborów sołtysa i rady 

sołeckiej w Ustroniu Morskim. Łącznie na 3073 
uprawnionych do głosowania mieszkańców, 
do urn poszło 406 osób. Frekwencja w wyborach 
osiągnęła wartość: 13,21 %.
W każdym zebraniu uczestniczyła wójt gminy 
Ustronie Morskie – Bernadeta Borkowska oraz 
przedstawiciele rady gminy. Na spotkaniach po-

ruszano wiele tematów związanych z daną miej-
scowością, mieszkańcy zgłaszali wnioski doty-
czące spraw ich sołectwa. 
Zebrania wiejskie były też okazją do podsumowa-
nia ubiegłej kadencji, oraz rozmów dotyczących 
zrealizowanych i planowanych inwestycjach na 
najbliższy rok .

Bernadeta Borkowska
wójt gminy 

Ustronie Morskie 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 1500 egzemplarzy

Z A T R U D N I M Y 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustroniu Morskim informuje,  

że zatrudni na stanowisko: 

Sprzątaczki na okres  
od 01 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. 

Forma zatrudnienia : umowa zlecenie,  
  praca w systemie dwuzmianowym tzw. 2/2 (dwa dni pracy, dwa dni wolnego)   

Osoby zainteresowane mogą składać swoje oferty osobiście   
w Gminnym Ośrodku Sportu  

i Rekreacji w Ustroniu Morskim   
ul. Polna 3 (BASEN) pok. Nr 5 

 email :  gosir@ustronie-morskie.pl 
 Kontakt telefoniczny : Ewa Bartczak Podinspektor ds. kadr i płac nr Tel. 94-35-15-095 wew. 106  
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CZERWIEC
22 czerwca / godz. 16:00 - POWITANIE lATA Z PIrATAMI lAMBErTA miejsce: Beach Bar lambert ul. Kościuszki 14 
. wstęp wolny  
godz. 11.00 - TUrNIEj GOlfOWy W rUSOWIE Miejsce: Golf driving range, rusowo 57. wstęp płatny.

27 czerwca/godz. 19.00 – SPEKTAKl DlA DZIEcI BOMBOWA WyPrAWA  Amfiteatr ul. B. chrobrego. wstęp płatny

29 czerwca /godz. 13.00 – POWIATOWE ZAWODy SPOrTOWO-POżArNIcZE  Miejsce: Stadion sportowy, ul. Woj-
ska Polskiego 24b. wstęp wolny
godz. 19.30 - rOcKOWE rOZPOcZĘcIE lATA Miejsce: amfiteatr ul. Bolesława chrobrego. wstęp wolny

LIPIEC 
01-31 lipca – lETNIE MISTrZOSTWA W PŁyWANIU HElIOS 2019 – fOrMA KOrESPONDENcyjNA  Miejsce: cSr 
HElIOS, ul. Polna 3. wstęp płatny.
01 – 06 lipca – XVI SPOTKANIA Z SATyrĄ I KAryKATUrĄ „MOrKA” Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury, promenada 
nadmorska. wstęp wolny.
01 lipca / godz. 16.30– OTWArcIE XVI SPOTKAŃ Z SATyrĄ I  KAryKATUrA, SPOTKANIE Z KAryKATUrZySTAMI 
Godz. 17.00 - WySTĘP KABArETU cZESUAf Miejsce: scena przed GOK-em ul. Nadbrzeżna 20.  wstęp wolny.
03 lipca / godz. 10.00 WAKAcyjNE WArSZTATy PlASTycZNE DlA DZIEcI 
Miejsce: pracownia plastyczna / plac przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, ul. Nadbrzeżna 20. wstęp wolny.
04 lipca / godz. 12.00 – UrEcZySTE WrĘcZENIE cErTyfIKATU jAKOścI „PrZyjAZNA PlAżA” 
               Pokazy ratownictwa morskiego  Miejsce: kąpielisko strzeżone „Nabrzeżna”. wstęp wolny 
               WySTĘP OrKIESTry DĘTEj MOrKA  DZIEŃ KAryKATUrZySTy W USTrONIU MOrSKIM 
godz. 13.00 POKAZy KUlINArNE Z rOBErTEM BOcHENKO Plac przed GOK, ul. Nadbrzeżna 20. wstęp wolny.
04 lipca / godz. 19.00 - SPEKTAKl DlA DZIEcI BOMBOWA WyPrAWA Amfiteatr ul. Bolesława chrobrego. wstęp 
płatny
05 - 07 lipca godz. 19.00 – fESTIWAl INDII Miejsce: parking cSr Helios ul. Polna 3 . wstęp wolny.
06 lipca / godz. 10.00 WAKAcyjNE WArSZTATy PlASTycZNE DlA DZIEcI 
Miejsce: pracownia plastyczna  / plac przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, ul. Nadbrzeżna 20. wstęp wolny.
06 lipca / godz. 11.00 - TUrNIEj GOlfOWy W rUSOWIE 
Miejsce: Golf driving range, rusowo 57. wstęp płatny
06 lipca / godz. 16.00 – WErNISAż POPlENErOWy XVI SPOTKAŃ Z SATyrĄ I  KAryKATUrA MOrKA”
Miejsce: scena przed GOK-em. wstęp wolny.
06 – 07 lipca – SŁONEcZNA STAcjA Z TV POlSAT, ZAjĘcIA SPOrTOWE, KONKUrSy, SPOTKANIA Z GWIAZDAMI, 
KINO lETNIE
Miejsce: plaża przy zejściu nr 6 a w Ustroniu Morskim. wstęp wolny. 
08 lipca / godz. 19.00 – KONcErT AKOrDEONOWy 100 OSOBOWEj OrKIESTry Z NIEMIEc 
Miejsce: amfiteatr ul. Bolesława chrobrego. wstęp wolny. 
10 lipca / godz. 10.00 WAKAcyjNE WArSZTATy PlASTycZNE DlA DZIEcI 
Miejsce: pracownia plastyczna  / plac przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, ul. Nadbrzeżna 20. wstęp wolny.
11 lipca / godz. 22.00 - KINO NA lEżAKAcH „NArZEcZONy NA NIBy” Miejsce: parking cSr HElIOS ul. Polna 3 . 
wstęp wolny.  
12 lipca / godz. 19.00 - SPEKTAKl DlA DZIEcI  BOMBOWA WyPrAWA Miejsce: amfiteatr. wstęp Płatny
godz. 19.00 -  KONcErT OrKIESTry DĘTEj „MOrKA” Miejsce: scena przed GOK-em ul. Nadbrzeżna 20. wstęp wolny.
13 lipca / godz. 10.00 WAKAcyjNE WArSZTATy PlASTycZNE DlA DZIEcI 
Miejsce: pracownia plastyczna / plac przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, ul. Nadbrzeżna 20. wstęp wolny.
godz. 19.00 - KONCERT ZESPOŁU ROCKIN”BIRDS  Miejsce:  plac przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, ul. Nad-
brzeżnej 20. wstęp wolny.
16 lipca / godz. 19.30 - KABArET SKEcZÓW MĘcZĄcycH Miejsce: amfiteatr ul. Bolesława chrobrego. wstęp Płatny
17 lipca / godz. 10.00 WAKAcyjNE WArSZTATy PlASTycZNE DlA DZIEcI 
Miejsce: pracownia plastyczna / plac przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, ul. Nadbrzeżna 20. wstęp wolny.
18 lipca / godz. 20.00 KONcErT clEO Miejsce: amfiteatr ul. Bolesława chrobrego. wstęp płatny
19 lipca / godz. 19.00 - SPEKTAKl DlA DZIEcI BOMBOWA WyPrAWA 
Miejsce: amfiteatr ul. Bolesława chrobrego wstęp płatny
20 lipca / godz. 10.00 WAKAcyjNE WArSZTATy PlASTycZNE DlA DZIEcI 
Miejsce: pracownia plastyczna / plac przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, ul. Nadbrzeżna 20. wstęp wolny.
21 lipca / godz. 11.00 - TUrNIEj GOlfOWy W rUSOWIE
Miejsce: Golf driving range, rusowo 57. wstęp płatny 
godz. 19.30 – KABArET NOWAKI Miejsce: amfiteatr. wstęp płatny
24 lipca / godz. 9.00 - BIEG śNIADANIOWy I BIEG NOrDIc – WAlKING  Miejsce: plaża w Sianożętach zejście nr 3 
ul. Plażowa . wstęp wolny. 
godz. 10.00 WAKAcyjNE WArSZTATy PlASTycZNE DlA DZIEcI  Miejsce: pracownia plastyczna / plac przed Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury, ul. Nadbrzeżna 20. wstęp wolny.
godz. 19.30 – KABArET SMIlE Miejsce: amfiteatr ul. Bolesława chrobrego .wstęp płatny
26 lipca / godz. 19.00 - SPEKTAKl DlA DZIEcI BOMBOWA WyPrAWA  Miejsce: amfiteatr. wstęp płatny
godz. 19.00 -  KONcErT OrKIESTry DĘTEj „MOrKA” Miejsce: scena przed GOK-em ul. Nadbrzeżna 20. wstęp wolny.
27 lipca – VII WAKAcyjNy TUrNIEj SIATKÓWKI PlAżOWEj HElIOS 2019 cSr HElIOS, ul. Polna 3. wstęp wolny.
godz. 10.00 WAKAcyjNE WArSZTATy PlASTycZNE DlA DZIEcI Miejsce: pracownia plastyczna / plac przed Gminnym 
Ośrodkiem Kultury, ul. Nadbrzeżna 20. wstęp wolny.

29 lipca / godz. 19.30 - KABArET SKEcZÓW MĘcZĄcycH Miejsce: amfiteatr ul. Bolesława chrobrego. wstęp płatny
31 lipca / godz. 10.00 WAKAcyjNE WArSZTATy PlASTycZNE DlA DZIEcI Miejsce: pracownia plastyczna  / plac 
przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, ul. Nadbrzeżna 20. wstęp wolny.

SIERPIEŃ
01-31 sierpnia – TEST SPrAWNOścI rATOWNIcZEj HElIOS 2019 – fOrMA KOrESPONDENcyjNA 
Miejsce: cSr HElIOS, ul. Polna 3. wstęp płatny
01 sierpień / godz. 19.30 - ANDrZEj GrABOWSKI Miejsce: amfiteatr ul. Bolesława chrobrego. wstęp płatny
02 sierpień / godz. 19.00 - SPEKTAKl DlA DZIEcI BOMBOWA WyPrAWA  Miejsce: amfiteatr ul. Bolesława chrobre-
go. wstęp płatny
godz. 19.00 – 22.00 KONcErT #STrEETArT2019 - PrAWDZIWA MUZyKA! PrAWDZIWE EMOcjE!
Miejsce: camping **** Pod Brzozami, ul. Targowa 2A w Ustroniu Morskim. wstęp wolny.
03 sierpień / godz. 10.00 WAKAcyjNE WArSZTATy PlASTycZNE DlA DZIEcI 
Miejsce: pracownia plastyczna  / plac przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, ul. Nadbrzeżna 20. wstęp wolny.
03 sierpnia / godz. 16.00 – PIKNIK rODZINNy W SIANOżĘTAcH Miejsce: Plac przy zbiegu ul. Kwiatowej I lotniczej. 
wstęp wolny. 
godz. 20.00-21.30 - KONcErT SPEcyfIcZNI  Miejsce: Plac przy zbiegu ul. Kwiatowej I lotniczej. wstęp wolny.  
04 sierpnia – VIII WAKAcyjNy TUrNIEj TENISA ZIEMNEGO „HElIOS cUP 2019” Miejsce: korty tenisowe cSr HE-
lIOS, ul. Polna 3. wstęp płatny.
godz. 19.30 – KABArET POD WyrWIGrOSZEM Miejsce: amfiteatr ul. Bolesława chrobrego .wstęp płatny
06 sierpień / godz. 19.30 – KABArET PArANIENOrMAlNI Miejsce: amfiteatr ul. Bolesława chrobrego. wstęp płatny
07 sierpień / godz. 10.00 WAKAcyjNE WArSZTATy PlASTycZNE DlA DZIEcI 
Miejsce: pracownia plastyczna / plac przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, ul. Nadbrzeżna 20. wstęp wolny.
08 sierpień / godz. 19.30  - KABArET MŁODycH PANÓW  Miejsce: amfiteatr ul. Bolesława chrobrego .wstęp płatny
09 sierpień / godz. 19.00 -  SPEKTAKl DlA DZIEcI BOMBOWA WyPrAWA  Miejsce: amfiteatr ul. Bolesława chro-
brego. wstęp płatny
godz. 19.00 -  KONcErT OrKIESTry DĘTEj „MOrKA” Miejsce: scena przed GOK-em ul. Nadbrzeżna 20. Wstęp wolny.
10 sierpień / godz. 10.00 WAKAcyjNE WArSZTATy PlASTycZNE DlA DZIEcI  Miejsce: pracownia plastyczna / plac 
przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, ul. Nadbrzeżna 20. wstęp wolny.
10 sierpnia / godz. 10:00 -ArBUZOBrANIE Z HOTElEM lAMBErT**** MEDIcAl SPA i Michałem Wójcikiem z Kaba-
retu Ani Mru-Mru! miejsce: Beach Bar lambert ul. Kościuszki 14. wstęp wolny
11 sierpień / godz. 19.00 – 22.00 KONcErT #STrEETArT2019 - PrAWDZIWA MUZyKA! PrAWDZIWE EMOcjE!
Miejsce: plac przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, ul. Nadbrzeżnej 20. wstęp wolny.
14 sierpień / godz. 10.00 WAKAcyjNE WArSZTATy PlASTycZNE DlA DZIEcI  Miejsce: pracownia plastyczna  / plac 
przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, ul. Nadbrzeżna 20. wstęp wolny.
15 sierpień / Godz. 9.00 -  19.00 - śWIĘTO cHlEBA W SKANSENIE cHlEBA W USTrONIU MOrSKIM.  Miejsce: 
Skansen chleba ul. Kołobrzeska 9. wstęp wolny
godz. 17.30 -  SPEKTAKl DlA DZIEcI BOMBOWA WyPrAWA  Miejsce: amfiteatr ul. Bolesława chrobrego .wstęp 
Płatny
godz. 20.00 – KABArET NOWAKI  Miejsce: amfiteatr ul. Bolesława chrobrego . wstęp Płatny
17 sierpień / godz. 10.00 Wakacyjne warsztaty plastyczne dla dzieci  Miejsce: pracownia plastyczna  / plac przed 
Gminnym Ośrodkiem Kultury, ul. Nadbrzeżna 20. wstęp wolny.
17 sierpnia / godz. 12.00 - ZlOT STArycH I ZAByTKOWycH SAMOcHODÓW Miejsce: parking cSr Helios ul. Polna 
3 . wstęp wolny.
godz. 19.30 - KABArET SKEcZÓW MĘcZĄcycH Miejsce: amfiteatr ul. Bolesława chrobrego. Wwstęp płatny
19 sierpnia / godz. 11.00 – rAjD rOWErOWO – PIESZy DO NAjSTArSZycH DĘBÓW W POlScE. Miejsce: las 
Kołobrzeski. Zapisy cIT ul. Osiedlowa 2b te. 94 35 14 175. wstęp wolny.
21 sierpień / godz. 10.00 WAKAcyjNE WArSZTATy PlASTycZNE DlA DZIEcI  Miejsce: pracownia plastyczna  / plac 
przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, ul. Nadbrzeżna 20. wstęp wolny.
23 sierpień  / godz. 19.00 -  KONcErT OrKIESTry DĘTEj „MOrKA”  Miejsce: scena przed GOK-em ul. Nadbrzeżna 
20. wstęp wolny.
24 sierpień / godz. 10.00 WAKAcyjNE WArSZTATy PlASTycZNE DlA DZIEcI  Miejsce: pracownia plastyczna  / plac 
przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, ul. Nadbrzeżna 20. wstęp wolny.
godz. 19.00 – 21.00 – KONcErT ZESPOŁU NO BAD DAyS.  Miejsce:  plac przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, ul. 
Nadbrzeżnej 20. wstęp wolny.
28 sierpień / godz. 10.00 WAKAcyjNE WArSZTATy PlASTycZNE DlA DZIEcI  Miejsce: pracownia plastyczna / plac 
przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, ul. Nadbrzeżna 20. wstęp wolny.
31 sierpień / godz. 10.00 WAKAcyjNE WArSZTATy PlASTycZNE DlA DZIEcI  Miejsce: pracownia plastyczna / plac 
przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, ul. Nadbrzeżna 20. wstęp wolny.
31 sierpnia / godz. 13.00 POżEGNANIE lATA PIKNIK lAWENDOWO-MIODOWy Miejsce: Stadion sportowy, ul. 
Wojska Polskiego 24b. wstęp wolny

WRZESIEŃ
7 września – DOżyNKI GMINNE. Miejsce: rUSOWO . wstęp wolny 
15 września / godz. 11.00 - TUrNIEj GOlfOWy W rUSOWIE Miejsce: Golf driving range, rusowo 57. wstęp płatny

  


