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Przyjazna Plaża 
w Ustroniu Morskim

Ustronie Morskie może się pochwalić certyfikatem ja-
kości Przyjazna Plaża, wydawanym za spełnienie okre-
ślonych kryteriów z zakresu bezpieczeństwa, jakości 
wody oraz prowadzonych przez samorząd działań eko-
logicznych. 

Więcej o przyznaniu certyfikatu na stronie 3

Podczas XXII Sesji 
Rady Gminy Ustronie 
Morskie, Wójt Ber-
nadeta Borkowska 
otrzymała absoluto-
rium z tytułu wykona-
nia budżetu za 2019 
rok, Radni udzieli-
li Wójt gminy także 
wotum zaufania. W 
obu głosowaniach 
Wójt otrzymała po 14 
głosów poparcia.

Wójt Gminy Ustronie Morskie z absolutorium
Sto lat Pani Antoniny

Więcej na stronie 2

Pieniądze na przebudowę 
drogi w Rusowie

Gmina otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego dotację w 
wysokości prawie 105 000 złotych. Więcej o dofinansowaniu nastronie 3
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Sołectwa z Rusowa 
oraz Ustronia Morskiego 
otrzymały dofinansowania 
z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodnio-
pomorskiego. W sumie na 
realizację projektów w naszej 
gminie Marszałek przezna-
czył 20 000 złotych. 

Dzięki konkursowi, w Rusowie 
zagospodarowana będzie prze-
strzeń publiczna. Powstanie 
parking na placu przy świetlicy 
wiejskiej, zakupiony zostanie 
stojak na rowery a także pojem-
nik na nakrętki. 
Wartość grantu to 10 000 zło-
tych a cała inwestycja koszto-
wać będzie niespełna 24 tysiące 

złotych.
W Ustroniu Morskim utworzo-
na będzie czytelnia pod chmur-
ką. Dofinansowanie wyniesie 
również 10 000 złotych, a kwota 
przeznaczona będzie na zamon-
towanie gabloty i ławek oraz 
nasadzenie roślin w donicach. 
Projekt stworzy miejsce do wy-
miany książek i jest odpowie-
dzią na zgłoszenia mieszkańców 
z sołectwa Ustronie Morskie. 
Czytelnia pod chmurką zloka-
lizowana będzie przy Gminnym 
Ośrodku Kultury a wartość re-
alizowanego działania to prawie 
25 tysięcy złotych. 
W tym roku pula środków w 
konkursie wyniosła 1,8 mln zł. 
Zgłoszone zostały 503 projekty.

Granty Sołeckie 2020

Komisja Dialogu Społecznego ds. kształtowania zieleni i ochrony przyrody

Ponad 270 000 złotych do-
finansowania otrzymała 
Gmina Ustronie Morskie na 
modernizację boiska spor-
towego "Orlik 2012". 

Całkowity koszt inwesty-
cji wyniesie 541 236 zło-
tych, pieniądze na realiza-
cję inwestycji przyznało 
Ministerstwo Sportu.

   W ramach prac remonto-
wych wykonane będzie: 
* boisko - wymiana na-
wierzchni ze sztucznej 
trawy; 

Modernizacja boiska sportowego 
„Orlik 2012” w Ustroniu Morskim

Pani Antonina Bogusław-
ska (z domu Świerżewska) 
skończyła 100 lat! 

Jubilatkę odwiedziła Wójt 
gminy Ustronie Morskie 
Bernadeta Borkowska, Za-
stępca Wójta Sylwia Halama 
oraz Przewodniczący Rady 
Gminy Krzysztof Grzywno-
wicz. Pani Antonina otrzy-
mała prezenty, życzenia oraz 
list gratulacyjny od Premiera 
Mateusza Morawieckiego. 
Antonina Bogusławska uro-
dziła się 13 czerwca 1920 
roku w Warszawie, miesz-
kała na kresach wschodnich, 
dolnym śląsku, Wrocławiu 
i ponownie w Warszawie. 
Od 2016 roku razem z córką 
Marią mieszkają w Ustroniu 
Morskim. 
Pani Antonina ma 9 wnu-
cząt, 11 prawnucząt i pra-
prawnuka. 

100 urodziny Antoniny Bogusławskiej90 000 złotych 
dofinansowania na zakup 

laptopów dla uczniów
Gmina Ustronie Mor-
skie, w sumie otrzymała 
dwa dofinansowania na 
zakup komputerów dla 
dzieci ze szkoły podsta-
wowej. 

Pierwsze wsparcie finan-
sowe to kwota 45 000 zł. 
Decyzją Pani Wójt Berna-
dety Borkowskiej, gmina 
złożyła wniosek do Mini-
sterstwa Cyfryzacji, aby 
wspomóc zdalne naucza-
nie ustrońskich uczniów 
oraz nauczycieli. 
Po dokonanej diagnozie, 
sprzęt trafił do najbardziej 

potrzebujących, w sumie 
zakupiliśmy z pieniędzy 
ministerialnych 15 takich 
zestawów. Środki pocho-
dzą z Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa. 
Drugie dofinansowanie to 
także 45 000 złotych, które 
trafiło do gminy w ramach 
Programu Szkoła Zdalna+ 
w gminie Ustronie Mor-
skie. 
Z pozyskanych funduszy 
europejskich, kolejne 15 
zestawów komputero-
wych przekazanych będzie 
ustrońskim uczniom. 

* ogrodzenie - naprawa 
uszkodzonych elemen-
tów ogrodzenia / cał-
kowita wymiana siatki 
ogrodzeniowej: * bram-
ki - demontaż istnieją-
cych bramek i montaż 
nowych; 
* piłkochwyty - demon-
taż istniejących siatek i 
montaż nowych; 
* pawilon socjalno-ma-
gazynowy - malowanie 
desek elewacyjnych, 
uszczelnienie dachu i 
naprawa podejścia kana-
lizacyjnego w WC mę-
skim; 
* montaż dodatkowego 
piłkochwytu przy boisku 
wielofunkcyjnym i mon-
taż ławek przy boisku do 
gry w piłkę nożną.
To bardzo dobra wiado-
mość, staramy się wyko-
rzystywać wszelkie oka-
zje aby rozwijać naszą 
gminę. 
Dzięki wsparciu z Mi-
nisterstwa Sportu dzieci 
i młodzież będą miały 
jeszcze lepsze warunki 
do uprawiania sportu - 
powiedziała Wójt gminy 
Ustronie Morskie Ber-
nadeta Borkowska.
Prace remontowe zapla-
nowane są na kwiecień 
2021 roku.

Wójt Gminy Ustronie 
Morskie zadecydowała 
o powołaniu Komisji 
Dialogu Społecznego ds. 
kształtowania zieleni 
i ochrony przyrody.

Działanie to daje możli-
wość
otwarcia przed mieszkań-
cami Ustronia Morskiego 
zupełnie nowej przestrzeni 
pozwalającej na doradztwo 

oraz opiniowanie progra-
mów, projektów i strategii 
o kluczowym znaczeniu 
dla przyszłego kształtu i 
wyglądu miejsca, w któ-
rym żyją.
Zebrania KDS będą miały 
charakter otwartych spo-
tkań.
Ideą tych działań będą 
natomiast podejmowanie 
i wskazywanie istotnych 
społecznie celów i inicja-

tyw w obszarze kształto-
wania zieleni gminnej oraz 
ochrony przyrody.
Nabór do KDS jest otwar-
ty. Kandydatów mogą 
zgłaszać lokalne organi-
zacje społeczne, sołectwa, 
stowarzyszenia, i in. do 
dnia 31.07.2020 r. 
Ostateczny skład Komisji 
zostanie podany do pu-
blicznej wiadomości. Cele 
działania oraz formułowa-

nie przez Komisję ocen i 
propozycji będą mieć cha-
rakter „ponad wszystkimi 
podziałami”. 
A głównym ich zamysłem 
winien być wpływ na po-
prawę wyglądu i wize-
runku naszej Gminy, a w 
dłuższym okresie wydatne 
polepszenie komfortu  ży-
cia mieszkańców.
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Gmina Ustronie Morskie 
otrzymała ponad 450 000 
złotych dofinansowania w 
ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych. Urząd, 
rządowe wsparcie, prze-
znaczy na budowę odcin-
ków dróg gminnych przy 
ul. Liliowej i Wczasowej 
w Sianożętach. Całość in-
westycji będzie kosztowała 
około 900 tysięcy złotych.

50% środków pochodzić 
będzie z budżetu gminy. 
Jako urząd staramy się wy-
korzystywać wszelkie moż-
liwości, aby poprawić ja-
kość dróg na terenie gminy 
Ustronie Morskie. To kolej-
na ważna realizowana przez 
nas inwestycja. Cieszę się, 
że udało się pozyskać te pie-
niądze - podkreśla Bernade-
ta Borkowska, Wójt gminy 
Ustronie Morskie.
Po podpisaniu umowy z 
urzędem wojewódzkim wy-
łoniony został wykonawca 
robót. Prace drogowe za-

Wójt gminy Ustronie Mor-
skie, Bernadeta Borkowska 
podpisała umowę na dofi-
nansowanie przebudowy 
drogi w Rusowie. 

Gmina otrzyma z Urzędu 
Marszałkowskiego Woje-
wództwa Zachodniopomor-
skiego dotację w wysokości 
prawie 105 000 złotych. W 
ramach inwestycji powstanie 
droga dojazdowa do grun-
tów rolnych wykonana z płyt 

drogowych betonowych. 
Prace powinny rozpocząć się 
najwcześniej 
Cały koszt inwestycji będzie 
wynosił ponad pół miliona 
złotych. 
Prace powinny rozpocząć 
się w sierpniu.
Finansowanie zadania po-
chodzi ze środków budżeto-
wych Województwa Zachod-
niopomorskiego określonych 
w ustawie o ochronie grun-
tów rolnych i leśnych. 

Dofinansowanie na budowę dróg

kończone zostaną jeszcze w 
październiku 2020 roku. Z 
nowej nawierzchni na pew-
no skorzystają mieszkańcy, 
którzy w większości prowa-
dzą przy tych ulicach usłu-
gi turystyczne. Oprócz na-
wierzchni, roboty obejmują 
wykonanie krawężników, 
oznakowania i budowę sieci 
kanalizacji deszczowej.
Z tej inwestycji ucieszą się 

zarówno mieszkańcy oraz 
turyści. Drogi dobrej jakości 
są potrzebne nam wszystkim 
– podkreśla Marian Bedus, 
Sołtys Sianożęt. Przypomi-
nam, że aktualnie porusza-
my się w tym miejscu drogą 
gruntową – dodaje.  
W województwie zachod-
niopomorskim, w ramach 
FDS, realizowanych będzie 
69 zadań, a to oznacza po-

wstanie 115 kilometrów no-
wych dróg.
Przypominamy, że podczas 
realizacji inwestycji możli-
we będzie włączenie się do 
sieci kanalizacji deszczo-
wej. Osoby zainteresowane 
prosimy o jak najszybsze 
złożenie wniosku w siedzi-
bie urzędu gminy. 

Przebudowa drogi w Rusowie

Gmina Ustronie Morskie 
otrzymała 19 000 złotych 
na budowę siłowni 
zewnętrznych w Kukini 
i Kukince. 

Urząd skorzysta w 2020 
roku ze wsparcia Urzędu 
Marszałkowskiego przezna-
czonego na modernizację 
infrastruktury sportowej w 
regionie. 
W sumie oba projekty to 
koszt 40 000 złotych. W obu 
miejscowościach powsta-
ną miejsca do ćwiczeń dla 
mieszkańców. To kolejne 
sołectwa, które wzbogacą 
się o nowy sprzęt.
Finansowa pomoc trafi w 
sumie do 88 zachodniopo-
morskich gmin i powiatów, 
które pozyskane fundusze 
przeznaczą na remonty 

m.in. hal sportowych, sal 
gimnastycznych, stadionów 
piłkarskich, skateparków 
czy basenów. W budżecie 
województwa zabezpieczo-
no na ten cel 1,5 mln zł. To 
o 150 tys. więcej niż przed 
rokiem.
Wnioski o dofinansowanie 
inwestycji można było skła-
dać do końca lutego 2020 
roku. 
O fundusze aplikowały sa-
morządy gminne lub po-
wiatowe z województwa 
zachodniopomorskiego.  
Maksymalne wsparcie wy-
niosło do 50% wartości 
kosztów inwestycji, lecz nie 
więcej jednak niż 20 tys. zł. 
Każdy samorząd mógł ubie-
gać się o dofinansowanie 
jednego projektu. 

Budowa siłowni 
w Kukini i Kukince

Kąpielisko „Nadbrzeż-
na” w Ustroniu Morskim 
otrzymało Certyfikat Ja-
kości „Przyjazna Plaża” 
na sezon 2020.

Wyróżnienie to przyznawa-
ne jest na podstawie przesła-
nego do Fundacji dla Eduka-
cji Ekologicznej formularza, 
który zawiera kryteria pro-
gramu Przyjazna Plaża. Aby 
otrzymać wyróżnienie nale-
żało spełnić wymagania w 
wymienionych obszarów: 
bezpieczeństwa na plaży, 
jakości wody, prowadzenia 
działań ekologicznych - co 
oznacza, że kąpielisko z 
certyfikatem Przyjazna Pla-
ża ma odpowiednie zabez-
pieczenie ratownicze oraz 
sprzętowe, jakość wody w 
kąpielisku jest odpowiednia 
do kąpieli. Wyróżnienie to 
oznacza także, że kwestie 
ekologii i ochrony środowi-
ska są brane pod uwagę w 
zarządzaniu kąpieliskiem. 
Certyfikat jest krajowym 
odpowiednikiem „Błękitnej 
Flagi”.
To wyróżnienie, które ob-
liguje nas do spełniania ry-
gorystycznych kryteriów 
dotyczących ustrońskich 
kąpielisk. Cieszę się, że 
ponownie kąpielisko „Nad-
brzeżna” znalazło uznanie w 
oczach Fundacji dla Eduka-
cji Ekologicznej i otrzymało 
ten prestiżowy certyfikat. 

Ustronie Morskie z certyfikatem 
jakości Przyjazna Plaża

Szanowni Państwo jak co 
roku dbamy o odpowiednią 
jakość wody, bezpieczeń-
stwo na plaży a także dbamy 
o środowisko. Życzę wszyst-
kim udanego wypoczynku w 
Gminie Ustronie Morskie, 
zapraszam Państwa do nas 
przez cały rok i jeszcze raz 
dziękuję Fundacji dla Edu-
kacji Ekologicznej za przy-
znanie certyfikatu jakości 
Przyjazna Plaża - powie-
działa Wójt Bernadeta Bor-
kowska.
Uroczystość, która odbyła 
się 11 lipca, była również 
okazją do wręczenia ratow-

nikom WOPR symbolicz-
nego czeku o wartości 10 
000 złotych na zakup nowe-

go sprzętu do ratownictwa 
wodnego.

Przypominamy o wnoszeniu 
opłaty miejscowej

Opłata miejscowa jest jednym ze źródeł dochodów własnych bu-
dżetu gminy Ustronie Morskie. Dzięki wpływom m.in. z tej opła-
ty możemy realizować inwestycje służące lokalnej społeczności 
jak również podnoszące atrakcyjność turystyczną naszej gminy. 
Wójt Gminy Ustronie Morskie informuje, iż rozliczeniem opłaty 
miejscowej na terenie gminy zajmuje się Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji.
W związku z tym wszelkie sprawy związane z zawarciem umów 
na pobór opłaty miejscowej oraz jej rozliczeniem należy zała-
twiać w GOSiR przy ul.Polnej 3, pokój nr 1. od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7.30  - 15.30.



ochRona śRodoWISka

Dzięki wsparciu Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Ustroniu Morskim zrealizowany został kolejny ekologiczny projekt.Przed Heliosem, OW Lazur, 
przestrzenią między marketem DINO a strażą pożarną oraz urzędem gminy Sołectwo Ustronie Mor-
skie pilotażowo posiało łąki kwietne.To pierwszy taki projekt w historii naszej gminy. Brawo dla Olgi 
Sroki Sołtys Ustronia Morskiego wraz z Radą Sołecką.

Łąki kwietne w Ustroniu Morskim

Składamy serdeczne gratula-
cje dla Pani Olgi Sroki, Soł-
tys Ustronia Morskiego, za 
otrzymane dofinansowanie 
w ramach konkursu Działaj 
Lokalnie 2020. Projekt pod 
nazwą "Przedszkolaki ratują 
pszczoły" dostanie 5 943 zło-
tych. Dzięki wsparciu dzieci z 
Ustronia Morskiego stworzą 
ogród lawendowy i dowiedzą 
się, jak zadbać o pszczoły. Na 
łąkach kwietnych pojawią się 

Zarząd Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wod-
nej w Szczecinie ogłosił od 
dnia 01.07.2020 roku nabór 
wniosków dla zadań realizo-
wanych w lata 2020 - 2024, 
wpisujących się w Program 
Priorytetowy „Moja Woda” 
na lata 2020-2024.” W ra-
mach naboru będą przyj-
mowane jedynie wnioski 
wypełnione i przesłane do 
Funduszu za pomocą porta-
lu beneficjenta.
W celu złożenia wniosku o 
dofinansowanie należy:
1)    Założyć konto w por-
talu beneficjenta na stronie 
https://wnioski.wfos.szcze-
cin.pl (nie dotyczy podmio-
tów posiadających już konto 
w portalu beneficjenta). Po 
aktywacji konta będzie moż-
na się zalogować i korzystać 

z portalu. Dodatkowe in-
formacje znajdą Państwo w 
portalu beneficjenta w sekcji 
„pytania i odpowiedzi”.
2)    Pobrać, a następnie wy-
pełnić aktywny formularz 
PDF wniosku o dofinanso-
wanie dostępny po lewej 
stronie „DOSTĘPNE FOR-
MULARZE WNIOSKÓW 
OFERTA DOFINAN-
SOWAŃ odnośnik PRO-
GRAMY I KONKURSY - 
WNIOSKI) po zalogowaniu 
w portalu Beneficjenta. Po 
zakończeniu wypełniania 
należy sprawdzić popraw-
ność wpisanych danych,
3)    Wysłać wypełniony for-
mularz wniosku do Fundu-
szu za pomocą „SKRZYNKI 
PODAWCZEJ – PDF”– do-
stępnej w portalu benefi-
cjenta,
4)    Wydrukować wypeł-

niony formularz wniosku, 
podpisać i dostarczyć wraz 
z dokumentami wymienio-
nymi w spisie wymaganych 
załączników, znajdującym 
się na ostatnich stronach 
formularza wniosku, do:
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Szczeci-
nieul. Solskiego 3, 
71-323 SzczecinlubBiuro 
Koszalinul. Zwycięstwa 
111, 75-601 Koszalinw go-
dzinach jego pracy tj. 8:00-
15:00.
W przypadku pytań doty-
czących naboru wniosków 
do Państwa dyspozycji są 
pracownicy Funduszu:
w Biurze Szczecin: Pani Syl-
wia Szarkowska - tel. 91 48-
55-133. W Biurze Koszalin: 
Pani Emilia Jankiewicz - tel. 
94 34-67-214

Nabór wniosków w ramach 
Programu Moja Woda

Działaj Lokalnie - hotele dla pszczół

też hotele dla pszczół.Ustroń-
ska grupa inicjatywna, z Olgą 
Sroką na czele, działać będzie 

we współpracy z Sołectwem a 
opiekunem projektu jest Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Ustroniu 
Morskim. W wyniku oceny 
Komisji Konkursowej wybra-
no 11 przedsięwzięć na łączną 
kwotę 55 613 zł w tym po raz 
pierwszy w Gminie Ustronie 
Morskie. Najwyżej oceniony 
projekt otrzymał 31,75 punk-
ty. Ustroński pomysł otrzymał 
31,33 punktów i zajął trzecie 
miejsce w rankingu.

Pamiętaj! Segreguj odpady, zaoszczędzisz duże pieniądze!
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Uwaga! PSZOK otwarty będzie w następujących dniach: wtorki i czwartki od 10-17 oraz w soboty w godzinach 10-15.



Gospodarka odpadami

Szanowni Państwo, 
15 lipca uruchomiony 
został Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych znajdujący się 
przy ul. Kołobrzeskiej 1b.

Drodzy Mieszkańcy, do 
PSZOK prosimy zabrać in-
formację o płatnościach, to 
dokument, który dostajecie 
Państwo od Urzędu Gminy 
z wyliczeniem kwot do za-
płaty i na podstawie, którego 
możecie oddawać odpady.  

Co można oddać na Punkt 
Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych:
- opakowania ze szkła bez-
barwne i kolorowe,
- papier i tektura (w tym 
opakowania),
- metale,
- opakowania wielomateria-
łowe,
- tworzywa sztuczne,
- zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny,
- odpady niebezpieczne po-
wstające w gospodarstwach 
domowych (tj: resztki farb, 
lakierów, klejów, żywic, 
środki do konserwacji i 
ochrony drewna oraz opa-
kowania po nich, rozpusz-

czalniki, środki czyszczące, 
substancje do wybarwiania 
plam i opakowania po nich, 
zbiórki po aerozolach, po-
zostałości po domowych 
środkach do dezynfekcji i 
dezynsekcji, środki ochrony 
roślin, chemikalia, przepra-
cowane oleje i inne),
- przeterminowane leki oraz 
opakowania po nich,
- odpady niekwalifikujące 
się do odpadów medycz-

nych powstałe w gospodar-
stwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniek-
cji (zastrzyków) i przepro-
wadzania monitoringu po-
ziomu substancji we krwi w 
szczególności igieł i strzy-
kawek,
- pozostałości po środkach 
do dezynfekcji, dezynsek-
cji,
- przepracowane oleje jadal-

ne,
- baterie, akumulatory,
- popiół,
- środki ochrony roślin,
- zbiorniki po aerozolach,
- świetlówki, termometry,
- zużyte kartridże, tonery,
- zużyty sprzęt AGD i RTV 
(tylko w całości),
- odpady wielkogabarytowe 
(np. meble, szafki, regały, 
półki, stoliki, ławy, łóżka, 
wersalki, kanapy, dywany, 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych uruchomiony

wykładziny,), narty, wózki.) 
- łącznie do 300kg/rok
- opony od samochodów 
osobowych, motocyklowe, 
rowerowe do 5 st./rok (z wy-
łączeniem opon z samocho-
dów ciężarowych, dostaw-
czych i pojazdów rolniczych 
oraz maszyn rolniczych
- odpady ulegające biode-
gradacji w tym odpady zie-
lone,
- odpady remontowo-budo-
walne i rozbiórkowe z wyłą-
czeniem odpadów o kodzie 
17 03 80 (papa odpadowa) 
i 17 06 04 (materiały izola-
cyjne inne niż wymienione 
w 17 06 01 i 17 06 03) - li-
mit 1000 kg na jeden punkt 
wywozowy na każdy rok ka-
lendarzowy.

Odpady remontowo-bu-
dowlane i rozbiórkowe, 
o których mowa powyżej 
należy dostarczyć w spo-
sób selektywny z podzia-
łem na:
- odpady betonu i gruzu be-
tonowego,
- odpady gruzu ceglanego,
- odpady ceramiczne i ele-
menty wyposażenia: 
np. sanitarne, armatura itp., 
drewno np. ościeżnice, 

drzwi, ramy okienne, par-
kiet, boazeria itp.,
- szkło np. szyby okienne lu-
stra, luksfery itp., tworzywa 
sztuczne np. płytki PCV, in-
stalacje PCV, panele ścienne 
itp.

Czego nie można oddać na 
Punkt Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów:
* odpady budowlane i re-
montowe pochodzące z 
działalności (m.in. styro-
pian, dachówki, blacho da-
chówki,  
* wszelkiego rodzaju szkło 
okienne, samochodowe, 
* gruz, pustaki, cegły, płyty 
gipsowo kartonowe, rynny;
metalowe i plastikowe, rury 
-kanalizacyjne, ciepłowni-
cze, kostka brukowa, gleba 
i grunt z wykopów);
* odpady budowlane i re-
montowe niebezpieczne 
(m.in. papa, eternit, wata 
szklana);
* odpady komunalne z go-
spodarstw domowych;
* części samochodowe;
* farby, lakiery, zużyty olej 
silnikowy.

Pamiętaj! Segreguj odpady, zaoszczędzisz duże pieniądze!

 5 www.ustronie-morskie.pl

Uwaga! PSZOK otwarty będzie w następujących dniach: wtorki i czwartki od 10-17 oraz w soboty w godzinach 10-15.
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Pod koniec czerwca plaża 
oraz ulice Ustronia Mor-
skiego zamieniły się w plan 
filmowy. Między innymi na 
terenie naszej gminy kręcone 
były zdjęcia do filmu "NA 
ZAWSZE MELOMANI". To 
dokument kreatywny o dłu-
gości 75 minut. Opowiada on 
historię narodzin jazzu w Pol-
sce i zespołu Melomani z lat 
1948-1960, w składzie, któ-
rego grały ówczesne gwiaz-
dy jazzu ale i przyszli wielcy 
twórcy muzyki filmowej i fil-
mów. Byli to: Andrzej IDON 
Wojciechowski, Witold DEN-
TOX Sobociński, Jerzy DU-
DUŚ Matuszkiewicz, Andrzej 
Trzaskowski i Krzysztof KO-
MEDA Trzciński, który wów-
czas Komedą jeszcze 
nie był. W późniejszym czasie 
do zespołu dochodził: Antoni 
Studziński i Alojzy Thomysa. 
W 1956 roku zespół jako bo-
haterowie okresu "katakumb" 
jazzowych otwierał I Między-
narodowy Festiwal Jazzowy 
w Sopocie.W 1952 ich twór-
czość rozkwitła w Ustroniu 
Morskim grając przez dwa 

miesiące w Ustroniance ścią-
gając filmowców, literatów 
i dziennikarzy muzycznych, 
m.in Jerzego Gruzę.  W Ustro-
niance zespół się scemento-
wał i po pobycie powstało 
szereg anegdot filmowych 
i jazzowych. Do dziś mówi 
się, że Komeda narodził się w 
Ustroniu Morskim, gdzie po-
znał słynną pianistkę Barbarę 
Hes-Bukowską.   
Produkcję filmu decyzją Pani 
Wójt Bernadety Borkowskiej 
wspiera Gmina Ustronie Mor-
skie.
Za wsparcie dziękujemy tak-
że Hotelowi Skal w Ustroniu 
Morskim. Premiera filmu 
przewidziana jest na lipiec 
przyszłego roku a jeden z po-
kazów odbędzie się także w 
Ustroniu Morskim. 
W filmie wystąpiła także 
mieszkanka Ustronia Mor-
skiego Dorota Gałęzowska, 
która opowiadała ciekawe hi-
storie związane z naszą gmi-
ną. 
Pani Dorota okazała się nie-
samowitym wsparciem dla 
ekipy filmowej.  

Film „Na zawsze Melomani”
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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

13 sportowców z terenu 
gminy Ustronie Morskie 
otrzymało stypendium 
sportowe za osiągane wy-
niki w krajowym i mię-
dzynarodowym współza-
wodnictwie. Taką decyzję 
podjęła Wójt gminy Ber-
nadeta Borkowska, po 
zasięgnięciu opinii komisji 
publicznej Rady Gminy w 
Ustroniu Morskim.

W tym roku, w gronie lau-
reatów znaleźli się zawod-
nicy uprawiający: karate, 
pływanie, piłkę nożną czy 
piłkę siatkową. Zgodnie z 
obowiązującą uchwałą w 
sprawie określenia zasad, 
trybu przyznawania, po-
zbawiania oraz rodzajów 
i wysokości stypendiów 
sportowych (Uchwała nr 
V/29/2019 Rady Gminy 
Ustronie Morskie z dnia 24 
stycznia 2019 r.) sportowcy, 
w zależności od osiągnię-
tego wyniku sportowego, 
otrzymają przez 4 do 5 mie-
sięcy kwotę stypendium od 
100,00 zł do 400,00 zł mie-
sięcznie. Łączna wartość 
przyznanego wsparcia z 
budżetu gminy to: 7.900,00 
zł brutto.
Stypendium sportowe w 
2020 r. otrzymali: Julia 
Magdalena Iwan, zawod-
niczka KYOKUSHIN 

Stypendia sportowe przyznane

KARATE KOŁOBRZEG 
BUNTAI; Maria Makow-
ska, zawodniczka UKS 
SOKÓŁ USTRONIE 
MORSKIE; Karol Mar-
cin Wolniewicz, zawodnik 
FUNDACJA PŁYWAMY 
I RATUJEMY USTRO-
NIE MORSKIE; Justyna 
Agnieszka Klimorowska, 
zawodniczka UKS SOKÓŁ 
USTRONIE MORSKIE; 
Oliwia Surdyk, zawodnicz-
ka UKS SOKÓŁ USTRO-
NIE MORSKIE; Sammy 
Dudek, zawodnik GWAR-
DIA KOSZALIN; Patrycja 
Maria Dojka, zawodniczka 
FUNDACJA PŁYWAMY 
I RATUJEMY USTRONIE 
MORSKIE; Magdalena Zo-
fia Bartczak, zawodniczka 
FUNDACJA PŁYWAMY 
I RATUJEMY USTRO-
NIE MORSKIE; Mateusz 
Antoni Ciba, zawodniczka 
FUNDACJA PŁYWAMY 
I RATUJEMY USTRONIE 
MORSKIE; Małgorzata 
Anna Zając, zawodniczka 
FUNDACJA PŁYWAMY 
I RATUJEMY USTRO-
NIE MORSKIE; Zuzan-

na Pytloch, zawodniczka 
UKS SOKÓŁ USTRONIE 
MORSKIE obecnie KLUB 
PŁYWACKI „BAŁTYK” 
KOŁOBRZEG; Aleksander 
Czachorowski, zawodnik 
OPP KOŁOBRZEG; Ro-
bert Żolik, zawodnik AKA-
DEMIA PIŁKARSKA PO-
GOŃ SZCZECIN.
Wójt gminy Bernadeta 
Borkowska serdecznie gra-
tuluje pracowitości i wy-
trwałości sportowej oraz 
umiejętności łączenia edu-

kacji ze sportem.
- Jestem dumna, że Gmina 
Ustronie Morskie ma tak 
wspaniałych sportowców. 
Składam serdeczne podzię-
kowania za wybitne osią-
gnięcia sportowe - mówi 
wójt gminy. - Gratuluję 
wielkiej charyzmy i ogrom-
nej motywacji, dzięki której 
nasi sportowcy zdobywają 
medale. Dziękuję za pięk-
ne reprezentowanie Gminy 
Ustronie Morskie oraz jej 
promocję!

W Ogólnopolskim Kon-
kursie Plastycznym „Ja na 
igrzyskach olimpijskich” 
zorganizowanym przez Mu-
zeum Sportu w Warszawie 
trzecią nagrodę jury przy-
znało naszej młodej artyst-
ce Laili Darabasz. Uznanie 

w oczach jurorów zdobyła 
piękna praca zatytułowana 
„Pływanie – moja ulubiona 
dyscyplina sportowa”. Ko-
lejny sukces w konkursie 
plastycznym i jak zwykle 
duma nas rozpiera! Laila - 
gratulujemy!

Brawo, Laila!

W czerwcu podczas wal-
nego zebrania klubu NKS 
Astra Ustronie Morskie wy-
brane zostały nowe władze. 
Prezesem Klubu został Mar-
cin Walkowiak, Sekretarzem 
Klubu Kinga Kurkowska, 
Członkami Zarządu Seba-
stian Karczewski, Maciej 
Kowalski, Artur Walkowiak. 
Przewodniczącą Komisji 
Rewizyjnej została wybrana 

Natalia Jastrzębska. Dodat-
kowo w skład poszczegól-
nych komisji weszli Robert 
Kucharycz, Tadeusz Skrzy-
pek, Sławomir Konarski 
oraz Dariusz Myszkier.
Serdecznie gratulujemy 
wszystkim wybranym i ży-
czymy powodzenia w pracy 
na rzecz ustrońskiego klu-
bu. Działajcie i rozwijajcie 
Astrę!

Nowe władze NKS 
Astra Ustronie Morskie

Siłownia gminna 
ponownie otwarta

Siłownia gminna wznowiła swoją działalność. Zapra-
szamy wszystkich chętnych do korzystania z obiektu 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 
21:00 i w soboty od godziny 11:00 do 17:00. Siłownia 
zlokalizowana jest przy ul. Osiedlowej 2B w Ustroniu 
Morskim.


