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Nagroda dla 
Julii Iwan

Julia Iwan z Sianożęt otrzymała nagrodę Rady 
Gminy Ustronie Morskie. 
Zawodniczka Kyokushin Karate Kołobrzeg Buntai 
dostała nagrodę pieniężną oraz statuetkę za osiągnię-
cia w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności 
kulturalnej, społecznej oraz sportowej. Do nagrody 
nominowała ją Wójt Bernadeta Borkowska.         
              Julii życzymy kolejnych sukcesów 
i gratulujemy osiąganych wyników sportowych!

Nasze sportowe sukcesy

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy
aby ten czas był pełen pokoju i wiary oraz stał się źródłem

radości i wzajemnej życzliwości.
Niech Zmartwychwstanie da siłę w pokonywaniu

codziennych trudności i pozwoli z ufnością 
patrzeć w przyszłość.

Życzymy radosnego, wiosennego nastroju, oraz serdecznych
spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.

Wesołego Alleluja!
Przewodniczący 

Rady Gminy 
Ustronie Morskie

Krzysztof Grzywnowicz

Wójt Gminy 
Ustronie Morskie

Bernadeta Borkowska



Pożegnaliśmy 
Andrzeja Pogonowi-
cza. 

Znany społecznik i mi-
łośnik historii Ustro-
nia Morskiego odszedł 
w wieku 67 lat. 
Wspaniały człowiek, 
ale i prawdziwy ko-
lekcjoner, który łączył 
pasję z życiem codzien-
nym, popularyzację naj-
cenniejszych wartości 
historycznych gminy 
Ustronie Morskie.
Andrzej Pogonowicz 
- w Ustroniu Morskim 
mieszkał od ponad 30 lat 
i wrósł w tę miejscowość 
całym sercem. 
Z miejscem zamiesz-
kania wiązała się jego 
wielka pasja – kolekcjo-
nowanie przedwojen-
nych dokumentów doty-
czących gminy. 
W jego zbiorach znaj-
dowały się listy, mapy, 
fotografie, a przede 
wszystkim pocztówki. 
Pan Andrzej chętnie brał 
czynny udział w tworze-
niu imprez kulturalnych 
oraz dzielił się swoją pa-
sją, prowadził prelekcje 
historyczne dla turystów 
na temat historii naszego 
regionu i pokazywał ze-
brane materiały. 
Na ich bazie powstał al-
bum „Na granicy czasu” 

o Ustroniu Morskim, 
który jest jednocześnie 
materiałem promocyj-
nym gminy.  P r z y 
współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury re-
alizował projekt mię-
dzypokoleniowy pt.: „A 
pamiętasz babciu a pa-
miętasz dziadku” czego 
owocem było wydanie 
publikacji poświęconej 
pierwszym osadnikom 
gminy. 
Przez ponad rok dla mi-
łośników historii naszej 
„małej ojczyzny” spo-
łecznie prezentował na 
łamach gazety Głosu 
Koszalińskiego część 
swoich zbiorów.
W 2016 roku został lau-
reatem nagrody Rady 
Gminy Ustronie Morskie 
za osiągnięcia w dzie-
dzinie twórczości arty-
stycznej, działalności 
kulturalnej, społecznej 
oraz sportowej. 
W 2018 roku został uho-
norowany Pierścieniem 
Herbowym Wójta Gmi-
ny Ustronie Morskie.

Żegnamy Andrzeja 
z żalem, ale i dumą oraz 
pewnością, że pamięć o 

nim nie przeminie, 
a wszystko czego nas 
nauczył będzie rosło 
w każdym pokoleniu.

Pożegnanie 
Andrzeja Pogonowicza
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Park kulturowy z amfiteatrem 
w Ustroniu Morskim

Gmina Ustronie Morskie zło-
żyła wniosek o dofinansowa-
nie do Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
dotyczący przebudowy am-
fiteatru 
w Ustroniu Morskim. 

Wnioskowana kwota wynosi 
ponad cztery i pół miliona zło-
tych. 
Wyniki poznamy pod koniec 
2020 roku. Jeśli gmina otrzyma 
środki, prace rozpoczną się w 
2021 roku i potrwają co naj-
mniej przez 2 lata.

Rozważania nt. realizacji ni-
niejszego projektu były brane 
pod uwagę już od dłuższego 
czasu. 
Niestety do dziś nie udało się 
zrealizować zamierzenia w po-
staci budowy nowoczesnego 
obiektu w naszej gminie.
W II połowie 2016 r., na potrze-
by opracowania strategii roz-
woju gminy, przeprowadzono 
badanie ankietowe.  W tych 
badaniach niewiele ponad 25% 
respondentów uważało atrak-
cyjność kulturalną i turystycz-
ną gminy za dobrą lub bardzo 
dobrą, z czego ocenę najwyższą 
wybrało zaledwie 4 ankietowa-
nych. 
Najwięcej badanych, prawie 
33%, oceniało atrakcyjność 
kulturalną i turystyczną gminy 
źle, nieco mniej, tj. 28,85%: 
dostatecznie, natomiast bardzo 
źle: 13,46% ankietowanych.
Oferta kulturalna Gminy opiera 
się na działalności Gminnego 
Ośrodka Kultury oraz świetlic 
wiejskich. 
W kulturalnej ofercie gminy 
brakuje produktu takiego jak 
np. amfiteatr, w którym mo-
głyby się odbywać wydarzenia 
kulturalne, artystyczne, wysta-
wy. 
Przedsięwzięcie to znajdu-
je swoje odzwierciedlenie w 
dokumentach planistycznych 
gminy, w tym w „Strategii Roz-
woju Gminy Ustronie Morskie 
na lata 2016-2020+ oraz zapi-
sach w Lokalnym Programie 
Rewitalizacji dla Gminy Ustro-
nie Morskie. 
W programach tych wykazano, 
że odnowa amfiteatru stano-
wi bardzo ważne zadanie dla 
mieszkańców, gdyż stanowi on 
przestrzeń nieatrakcyjną. 
Aktualnie letnia oferta tury-
styczna Ustronia Morskiego 
jest bardzo dobrze rozwinięta, 
jednakże oferta kulturalna, na-
wet w tym okresie taka nie jest. 

Zakres projektu obejmuje prze-
budowę wraz z rozbudową 
budynków na terenie obiektu 
amfiteatru: budynków zaplecza 

sceny, kas, sanitariatów, małej 
gastronomi, trybun widowni 
oraz zagospodarowania terenu. 
W trakcie przebudowy wymia-
nie ulegną elementy konstruk-
cyjne nie nadające się do dal-
szej eksploatacji (konstrukcja 
dachu). 
Pozostała konstrukcja (funda-
menty, ściany nośne) zostanie 
wykorzystana jako baza prze-
budowy oraz rozbudowy. 
W ramach projektu budynki 
zostaną rozbudowane, wymie-
nione zostaną w nich instalacje 

elektryczne i sanitarne, biały 
montaż oraz stolarka okienna i 
drzwiowa, a trybuny widowni 
zostaną powiększone i otrzy-
mają zadaszenie. 
Nowoczesne zadaszenie zosta-
nie pokryte membraną. 
Budynek zaplecza sceny zo-
stanie rozbudowany, tak by w 
środku znalazły się komfortowe 
garderoby dla artystów, nowe 
łazienki oraz pomieszczenie 
kuchenne, gościnne i gospoda-
rza.  Również scena zo-
stanie powiększona i otrzyma 

nowe zadaszenie. W budynku 
kasy biletowej znajdować się 
będzie również biuro informa-
cji kulturalnej oraz łazienka 
dla pracowników. Całość infra-
struktury dostępna będzie dla 
osób niepełnosprawnych.
Na terenie działki projektuje się 
również tereny utwardzone oraz 
sześć miejsc parkingowych dla 
samochodów osobowych, w 
tym jedno dla osoby niepełno-
sprawnej. Obiekt otrzyma rów-
nież nowe ogrodzenie. 

   Drodzy Mieszkańcy, 

Urząd Gminy Ustronie Morskie 
wspólnie z Gminnym ośrodkiem Pomocy Społecznej 

apeluje o zainteresowanie się samotnymi osobami starszymi.

W związku z sytuacją epidemiologiczną i licznymi apelami ze strony Rządu i Ministerstwa wiemy, 
że grupą najbardziej narażoną na skutki koronawirusa są seniorzy. Właśnie im powinniśmy pomóc. 
Zwracamy się z prośbą o kontaktowanie się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i przeka-
zywanie informacji o osobach samotnych, starszych, potrzebujących pomocy i niepełnosprawnych. 
Drobne sprawy, zakupy, zaniesienie listów na pocztę, czy zwykłe wyprowadzenie psa na spacer – to 
może być niezwykle przydatne. Pomoc sąsiedzka jest dziś bardzo ważna. W obliczu zagrożenia ko-
ronawirusem nie zapominajmy o byciu uprzejmym i wzajemnej trosce o siebie.

Jeśli ktoś potrzebuje pomocy a nie ma wokół rodziny i osób najbliższych – 
wspólnie pomyślimy jak pomóc!

Zadzwoń 94 35 14 177 lub napisz i.poznanska@ustronie-morskie.pl

PAMIĘTAJCIE o zachowaniu szczególnej ostrożności i zasad higieny.
Uprzejmie prosimy o załatwianie, w miarę możliwości, spraw urzędowych w GOPS - telefonicznie.
Zachowujemy się odpowiedzialnie kiedy nie narażamy innych na zachorowanie.

Bernadeta Borkowska, 
Wójt Gminy Ustronie Morskie

Izabela Poznańska, 
kierownik GOPS w Ustroniu Morskim



Uwaga! oszuści 
udają policję
Policjanci apelują o ostrożność, 
gdyż przestępcy ciągle podejmu-
ją nowe próby oszukania osób i 
przejęcia ich oszczędności.

W ostatnich dniach mieszkańcy 
gminy Dygowo i Ustronia Mor-
skiego otrzymują połączenia te-
lefoniczne od kobiety podającej 
się za członka rodziny, który miał 
spowodować wypadek drogowy i 
prosi o przekazanie różnych kwot 
pieniędzy tytułem zwolnienia tej 
osoby z zatrzymania. 
W trakcie rozmowy włącza się 
druga kobieta, która podaje się za 
policjantkę i mówi, że jest taka 
możliwość, żeby zwolnić osobę 
po wcześniejszym przekazaniu 
pieniędzy.
  Oszuści wyłudzający pieniądze 
od osób nie ustają w swojej prze-
stępczej działalności. 

Rozpoczęły się prace w ra-
mach budowy sieci tras ro-
werowych Pomorza Zachod-
niego – Trasa Velo Baltica na 
odc. Dźwirzyno – Marszewo 
etap II.
 
W Gminie Ustronie Morskie 
do wykonania są trzy odcinki 
inwestycyjne: pierwszy wzdłuż 

Ruszyła budowa ścieżki 
rowerowej w Ustroniu Morskim 
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Na początku marca odbyło 
się II spotkanie dotyczące 
konslutacji społecznych w ra-
mach projektu „Planowanie 
z Mieszkańcami”. 

W Sali konferencyjnej przy 
Urzędzie Gminy pojawiło się 
30 osób, które wysłuchały 
przedstawionych i wyciągnię-
tych wniosków z pierwszej 
części, nie zabrakło wniosków 
właścicieli działek obszaru przy 
ul. Jantarowej, a dla każdego 
uczestnika przewidziana była 
niespodzianka. 
Uczestnicy otrzymali także do 
wypełnienia ankietę związaną 
z terenami w gminie Ustro-

Rozpoczęły się prace związa-
ne z przebudową ulicy Wiej-
skiej w Ustroniu Morskim. 

Drogowcy przygotują nową na-
wierzchnię jezdni wraz z pod-
budową, wymienią większość 
istniejącej kanalizacji deszczo-
wej oraz zostanie ona uzupeł-
niona.
Wykonane zostaną nowe chod-
niki i wjazdy oraz miejsca 

parkingowe. Ponadto MWiK 
realizuje prace związane z wy-
mianą sieci wodociągowej oraz 
uzupełnieniem kanalizacji sani-
tarnej od ul. Zielonej w stronę 
cmentarza.
W związku z wymianą czę-
ści przyłączy wodociągowych 
i kanalizacyjnych będą wystę-
powały czasowe wyłączenia 
z ruchu. Prosimy o nieparko-
wanie wzdłuż ulicy Wiejskiej.

Wykonawcą zadania jest firma 
Colas Polska Sp. z o.o. Wartość 
robót budowlanych wynosi 
ponad trzy miliony złotych. 
Roboty są możliwe dzięki dofi-
nansowaniu w wysokości 50% 
z Funduszu Dróg Samorządo-
wych.
Za zaistniałe utrudnienia prze-
praszamy i prosimy o wyrozu-
miałość.

Prace przy Wiejskiej rozpoczęteOtwarcie świetlicy 
w Gwiździe

Podsumowanie 
II etapu konsultacji społecznych

Świetlica w Gwiździe zyskała 
nowy blask. 

W budynku przeprowadzony 
został kapitalny remont. Prze-
budowany został układ po-
mieszczeń, wykonano nowe 
instalacje wodno-kanalizacyjne 
i elektryczne, wykonano nowe 
wykończenia ścian i podłóg, 
wymieniono stolarkę oraz ocie-
plono poddasze. 
Zmodernizowana świetlica stała 
się atrakcyjnym miejscem spo-

tkań dla lokalnej społeczności. 
Realizowane w niej będą za-
jęcia świetlicowe dla dzieci i 
młodzieży, spotkania okolicz-
nościowe, warsztaty kulinarne, 
kulturalne.
Całkowita wartość robót wy-
niosła prawie 190 tys. zł. 
Realizacja zadania była możli-
wa dzięki pozyskanemu przez 
gminę dofinansowaniu w wy-
sokości ponad 100 tys. zł z 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. 

Za nami pierwsza, w tym 
roku, narada wójta 
z sołtysami.

Głównym celem spotkania było 
omówienie spraw bieżących w 
gminie, wymienienie się spo-
strzeżeniami oraz doświadcze-
niami. 
Podczas zebrania poruszono 
również sprawy związane z 
właściwym planowaniem i wy-
datkowaniem środków z fundu-
szu sołeckiego. 
Rozmawiano o współpracy so-

Nasza Gmina, podobnie jak 
całe państwo, doświadcza 
walki z koronawirusem. 

Do walki i pomocy włączyło 
się także Sołectwo Ustronie 
Morskie. To odpowiedź na apel 
szczecińskiego szpitala, któ-
ry prosi nie tylko o finansowe 
wsparcie ale prosi także o pomoc 
w zaopatrzeniu szpitala w środki 
dezynfekujące, maseczki oraz 
rękawiczki jednorazowe.
Sołectwo zorganizowało więc 
taką zbiórkę i zachęca mieszkań-
ców do przekazywania: masek, 
rękawiczek oraz środków dezyn-
fekujących, które niezwłocznie 

będzie przekazywać do szpitala.
Akcję wsparł urząd gminy oraz 
lokalna policja, Sołectwo uzy-
skało zgodę na taką zbiórkę oraz 
pozwolenie na odbieranie darów 
od mieszkańców gminy.
Każda paczka rękawiczek, każdy 
nawet najmniejszy płyn dezyn-
fekujący, maseczka może urato-
wać ludzkie życie. Jeśli możecie 
Państwo pomóc - zachęcamy do 
kontaktu – podkreśla Olga Sro-
ka, Sołtys Ustronia Morskiego. 
Podjedziemy pod wskazany ad-
res, odbierzemy paczki, zacho-
wując wszelkie środki ostrożno-
ści i higieny – dodaje.

Obowiązkowe 
udrażnianie 
rowów
Wójt Gminy przypomina, że 
utrzymywanie urządzeń meliora-
cji wodnych należy do zaintere-
sowanych właścicieli gruntów. 
Jeżeli obowiązek, nie jest wy-
konywany, właściwy organ Wód 
Polskich ustala, w drodze decy-
zji, proporcjonalnie do odnoszo-
nych korzyści przez właścicieli 
gruntów, szczegółowe zakresy i 
terminy jego wykonywania. 
Udrożnione rowy przyczyniają 
się do obniżenia poziomu wód 
podskórnych, co jest niezwykle 
istotne zarówno dla obiektów bu-
dowlanych, jak i dla upraw rol-
nych oraz leśnych. 
Ponadto prawidłowe funkcjono-
wanie systemu rowów zapobiega 
tworzeniu się zastoisk wód opa-
dowych. Utrzymanie urządzeń 
melioracji wodnych szczegóło-
wych jest obowiązkiem wszyst-
kich zainteresowanych, szcze-
gólnie jest ono obowiązkowe 
dla gruntów objętych dopłatami 
unijnymi. 
Dbałość o urządzenia wodne jest 
koniecznością wynikającą nie 
tylko z przepisów prawa, lecz 
również z uwagi na bezpieczeń-
stwo własne oraz sąsiadów. Tyl-
ko sprawne urządzenia melioracji 
eliminują ryzyko podtopień.

nie Morskie. Dzień później, w 
Gminnym Ośrodku Kultury, 
przy okazji organizowanego 
wernisażu, także zorganizo-

wany był punkt konsultacyjny, 
z którego chętnie skorzystali 
mieszkańcy gminy.

Sołectwo Ustronie Morskie 
niesie pomoc

Jeśli chcą Państwo pomóc wystarczy kontakt na poniższe 
numery telefonów:  

OLGA – 603 051 331, ULA – 602 630 284

Z sołtysami o ważnych 
sprawach

łectw z urzędem gminy oraz 
komunikacji z mieszkańcami.  
Spotkanie zakończyło się dys-
kusją, podczas której podejmo-
wane były tematy istotne dla 
naszej gminy, m.in.: remonty 
bieżące dróg gminnych, wy-
cinki drzew, melioracje, gospo-
darka odpadami komunalnymi, 
wynajem świetlic wiejskich, 
aktualne programy dotacyjne.
Sołtysi zgłaszali bieżące spra-
wy wymagające interwencji 
gminy.

plaży od dł. około 370 metrów, 
drugi od drogi dojazdowej am-
fiteatru do ul. Granicznej o dłu-
gości około 210 metrów i trze-
ci, który połączy już istniejącą 
ścieżkę rowerową, wzdłuż ul. 
Wojska Polskiego. 
W ramach projektu oznako-
wana zostanie także istniejąca 
ścieżka rowerowa R10. Gmina 
do tej inwestycji dołoży 58 608 
złotych. 
Budowa odcinka w Ustroniu 
Morskim zakończy się przed 
sezonem letnim.
Projekt przewidziany jest 
do współfinansowania przez 
Unię Europejską z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopo-
morskiego na lata 2014-2020.
Prace na całym odcinku pomię-
dzy Dźwirzynem a Marszewem 
mają zakończyć się do końca 
sierpnia.

Dyżurny Komendy Powiato-
wej Policji w Kołobrzegu ode-
brał kilkanaście sygnałów o 
oszustach. Policjanci apelują 
o ostrożność, gdyż przestępcy 
ciągle podejmują nowe próby 
oszukania osób i przejęcia ich 
oszczędności.
  Apelujemy o ostrzeganiu swo-
ich najbliższych  o tego typu 
oszustach. 
W przypadku otrzymania takie-
go telefonu należy powiadomić 
Komendę Powiatową Policji w 
Kołobrzegu, tel. 94 35 33 511, 
94 35 33 512 lub 997.
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Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Ustronie Morskie.
Zapraszamy do włączenia 
się do akcji odnawiania pol-
skich cmentarzy na Ukra-
inie. 
Organizatorem wypra-
wy jest Fundacja Studio 
Wschód. Poszukiwani są 
wolontariusze, którzy w lip-
cu będą gotowi do wyjazdu 
na Ukrainę. 
Restaurowany będzie pol-
ski cmentarz we wsi Zakład 
na Ukrainie, na którym po-
chowani są samotni ludzie 
(starcy i sieroty) podopiecz-
ni Zakładu dobroczynnego 
Fundacji hrabiego Stanisła-
wa Skarbka. 
Do akcji już zgłosili się 
uczniowie Zespołu Szkół 
Rolniczych w Gościnie.
To już kolejna odsłona wy-
jazdów na Ukrainę orga-
nizowana przez Fundację 
Studio Wschód. 
W ubiegłym roku, w lipcu, 
między Sanem a Dnieprem 
uporządkowanych zostało 
150 zapomnianych pol-
skich cmentarzy na Kresach 
Wschodnich. 
Uczestnicy dotarli nawet 
nad brzeg Morza Czarnego 
do Odessy i na stepy aker-
mańskie. Po Ukrainie po raz 
pierwszy za Wołgą i Czela-
bińskiem, wolontariusze 
pracowali w Kazachstanie. 
Ponad 1000 chętnych wyko-
nało zadanie na wschodzie.
Zgłoszenia i więcej infor-
macji dotyczących wyjazdu 
można uzyskać pod adre-
sem mailowym
Informacja.publiczna@
ustronie-morskie.pl

Po raz kolejny młodzi artyści 
z pracowni plastycznej 
Gminnego Ośrodka Kultury 
udowodnili wysoki poziom.

Na VII Ogólnopolskim Kon-

kursie Plastycznym „Moje 
Anioły” organizowanym przez 
Młodzieżowy Dom Kultury 
w Chodzieży i Stowarzyszenie 
Edukacyjno - Kulturalne „Sa-
lon Artystyczny”.

Komisja konkursowa pod prze-
wodnictwem art. plast. Alfre-
da Aszkiełowicza, biorąc pod 
uwagę m.in. oryginalność pra-
cy, kompozycję i rozwiązania 
kolorystyczne przyznało - III 

nagrodę Nadii Góralskiej, nato-
miast wyróżnienia otrzymały: 
Wiktoria Ciborowska, Julia Re-
gińska i Liliana Lewosińska. 
Wyróżniono też kwalifikacją 
do wystawy pokonkursowej 

prace Leny Mastalerz, Kacpra 
Matejka, Poli Marciniak, Bory-
sa Bartczaka, Amelii Klukow-
skiej i Antoniego Klukowskie-
go. 
Prawdziwy deszcz nagród! 

Jesteśmy bardzo dumni i ser-
decznie gratulujemy sukcesu 
przede wszystkim instruktor 
Dorocie Waligórze, pod której 
czujnym okiem pracują nasi 
artyści. 

W gminie Ustronie Morskie 
podczas 28 Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy udało się zebrać rekordo-
wą kwotę. 

Dzięki Państwa hojności na 
konto WOŚP trafiło 44.129,96 
zł. Gratulacje! 
Dziękujemy serdecznie za 
wsparcie tegorocznej akcji. 
Sztab w Ustroniu Morskim pra-
cował pełną parą, nie zabrakło 
wielu atrakcji, występów i licy-
tacji. 

O godzinie 20 przed Gminnym 
Ośrodkiem Kultury tradycyjnie 
zabłysnęło światełko do nieba 
a całość imprezy zakończył ze-
spół Rockin' Birds. 
Zimne ognie były nawiązaniem 
do apelu Jurka Owsiaka "Mam 
nadzieję, że nasze odstąpienie 
od pokazu fajerwerków przy-
czyni się do globalnego zakazu 
urządzenia strzelania na dziko, 
co istotnie jest wielką zmorą 
sylwestrowego dnia, nie tylko 
w dużych miastach, ale całej 
Polsce" - pisał w grudniu 2018 

Rekordowy 28 Finał WOŚP

W trakcie finału WOŚP 
rozstrzygnięty został także 
Konkurs Świąteczny na naj-
ładniej udekorowaną posesję 
w sołectwie Ustronie Mor-
skie, nagrody zdobyli: 
1 miejsce: Fabian Okińczyc
2 miejsce: Ewa Bielec
3 miejsce: Małgorzata       
                              Iwańczyk
Wyróżnienie otrzymała Ewa 
Skrzypek
             Gratulujemy

Sukces młodych plastyków

Jerzy Owsiak rezygnując z do-
tychczasowej formuły "Świa-
tełka do nieba" czyli pokazu 
sztucznych ogni wieńczącego 
finał WOŚP.
Szacunek i podziękowania dla 
wszystkich wolontariuszy i 
osób zaangażowanych w orga-
nizację wydarzenia. 
Bez Was taki wynik nie byłby 
możliwy. 
Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy w Ustroniu Morskim 
gra już od 2002 roku, do tej 
pory zebraliśmy w naszej gmi-
nie 479 378,39 zł.

Wolontariat 
na Ukrainie W ustrońskim urzędzie stanu 

cywilnego odbyły się jubileusze 
50-lecia pożycia małżeńskiego  
– Złote Gody Państwa Marian-
ny i Jerzego Lewandowskich 
oraz Państwa Janiny i Jana 
Tadeusza Lipskich. Kwiaty, 
odznaczenia państwowe oraz 
gratulacje Jubilatom wręczyła 
Wójt Ustronia Morskiego Ber-
nadeta Borkowska oraz Kie-

rownik Urzędu Stanu Cywilne-
go Honorata Gołębiowska.
Podczas uroczystości nie zabra-
kło wzruszeń i pięknych wspo-
mnień.
Jubilatom życzymy dużo zdro-
wia i szczęścia oraz pociechy 
z całej rodziny. 
Serdeczne gratulacje składa 
Wójt Gminy Ustronie Morskie 
Bernadeta Borkowska.

Złote gody

Państwo Marianna i Jerzy Lewandowscy

Państwo Janina i Jan Tadeusz Lipscy.
Uroczyste świętowanie – czyli formalności krok po kroku 
* zgłoszenia można dokonać w przypadku Jubilatów obchodzą-
cych 50-tą rocznicę pożycia małżeńskiego,
* zgłoszenia dokonuje się w tym samym roku co jubileusz, a w 
przypadku gdy jubileusz przypada w styczniu lub lutym, wniosek 
można składać od listopada w poprzedzającym roku,
* udział w uroczystości jest bezpłatny,
*zgłoszenia jubileuszu przyjmuje Urząd Stanu Cywilnego
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Gmina Ustronie Morskie 
otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 150 000 zło-
tych, które przeznaczone 
będzie na utworzenie Klubu 
Seniora w Ustroniu Mor-
skim. 

Obiekt powstanie w wydzie-

lonych pomieszczeniach w 
budynku, w którym zlokali-
zowany jest aktualnie Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej i 
ośrodek zdrowia. 
Dla potrzeb funkcjonowania 
klubu seniora wykorzystana 
zostanie istniejąca infrastruk-
tura, z budynku wydzielona 

zostanie część obiektu zlokali-
zowana na pierwszym piętrze 
o powierzchni ok. 100 m2. Se-
niorzy będą mieli do dyspozy-
cji przestronną sale główną z 
aneksem kuchennym oraz czę-
ścią rekreacyjną wyposażoną 
w sprzęt komputerowy oraz 
RTV, pomieszczenie do zajęć 

Bajkę „O rybaku i złotej 
rybce" zna chyba każdy. 
Jest to bajka z morałem, że 
nie należy żądać zbyt wiele, 
ponieważ można wszystko 
stracić – uczy umiaru. 

Spektakl "O rybaku i złotej ryb-
ce", zadebiutował na deskach 
Gminnego Ośrodka Kultury w 
Ustroniu Morskim pod koniec 
stycznia.  Publiczność miała 
okazję poznać tę bajkę zapre-
zentowaną przez zespół Złota 

Rybka z gościnnym udziałem 
Pawła Tomaszewskiego. 
Reżyseria i scenografia - Bar-
bara Sroka. 
Spektakl dedykowany jest ca-
łym rodzinom, dla widzów w 
każdym wieku.

„O rybaku i złotej rybce” - premiera

150 000 zł na Klub Seniora w Ustroniu Morskim
rehabilitacyjno-ruchowych, 
węzeł sanitarny zawierający 
dostosowania dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz szat-
nię. Projekt zakłada utworze-
nie 30 miejsc w placówce.
W ramach inwestycji wyko-
nana zostanie przebudowa i 
remont wnętrza obiektu, wy-
mieniona zostanie istniejąca 
stolarka, zmodernizowane 
zostaną instalacje sanitarne i 
elektryczne. Ponadto obiekt 
zostanie dostosowany do po-
trzeb osób niepełnospraw-
nych poprzez montaż platform 
umożliwiających komunikację 
z poziomu parteru na poziom 
pierwszego piętra oraz zaku-
pione zostanie kompleksowe 
wyposażenia niezbędne do 
pracy klubu.
Wyniki konkursu ofert w ra-
mach programu Senior+ ogło-
siło Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej. 
Na liście znalazło się w sumie 
10 zachodniopomorskich sa-
morządów, w których powsta-
ną Dzienne Domy i Kluby Se-
nior+ oraz 18, które uzyskały 
środki na utrzymanie miejsc 
w już istniejących placówkach 
dla seniorów

Przed Ośrodkiem Zdrowia w Ustroniu Morskim pojawiło się 
serduszko, do którego mieszkańcy mogą wrzucać plastiko-
we nakrętki. Zbiórka dedykowana jest Aleksandrowi Frazi-
kowi z Sianożęt. Im więcej zakrętek wrzucimy, tym więcej 
środkow finansowych zostanie przekazane na leczenie Olka.

Serduszko pomocy
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Co to jest koronawirus?
Koronawirus to tajemnicza choroba, która spędza sen z powiek 
ludziom na całym świecie. Pierwszy przypadek zachorowania 
pojawił się w mieście Wuhan w Chinach 31 grudnia 2019 roku. 
Wówczas nikt jeszcze nie zdawał sobie sprawy ze skali zagroże-
nia. Swoją nazwę zawdzięcza on swojej budowie cząsteczkowej. 
Pod mikroskopem wygląda, jakby był w kształcie korony.
Wirus atakuje górne drogi oddechowe, powodując przede wszyst-
kim duszności, kaszel i wysoką gorączkę. Łatwo pomylić go ze 
zwykłą grypą. Zarazić się można drogą kropelkową, poprzez kon-
takt z wydzieliną osoby chorej. Przenika przez blony śluzowe i 
szybko rozwija się wewnątrz orgaznimu. Dodatkowo jego czą-
steczki pokryte są glikoproteinami, co oznacza, że może się prze-
nosić także drogą płciową.
Naukowcy mówią także o tym, że zarazić się można poprzez kon-
takt z zakażonymi przedmiotami, jednak nie jest to główna droga 
zakażenia. W takim przypadku od dotknięcia powierzchni objętej 
wirusem a np. naszych ust musi minąć bardzo mało czasu.

Pierwsze objawy zakażenia koronawirusem
Wirus atakuje przede wszystkim układ oddechowy. Pierwsze ob-
jawy pojawiają się z reguły w ciągu 2 do maksymalnie 14 dni od 
kontaktu z zarażoną osobą 
Jeżeli nasz organizm zostanie zainfekowany, wkrótce pojawiają się 
objawy przeziębienia lub grypy. 

Koronawirus, choć śmier-
telnie niebezpieczny, jest 
w gruncie rzeczy zwykłym 
wirusem, podobnym do tego 
wywołującego grypę. 
W grupie ryzyka zakażeniem 
są oczywiście wszyscy, któ-
rzy mają lub mieli kontakt z 
osobą chorą, jednak istnieją 
pewne grupy, u których za-
każenie jest nie tylko bar-
dziej prawdopodobne, ale i 
bardziej niebezpieczne.
Przede wszystkim są to oso-
by starsze, które nie posiada-
ją już tak silnych systemów 
obronnych, co młode orga-
nizmy. Seniorzy powinni 

zwrócić szczególną uwagę 
na wzmacnianie odporności, 
ponieważ w ich przypad-
ku objawy są najsilniejsze, 
a ryzyko zgonu - bardzo 
duże. Zakażenie jest bar-
dziej prawdopodobne także 
w przypadku seniorów, któ-
ry dodatkowo borykają się z 
jakimiś chorobami przewle-
kłymi.
Co ciekawe, dzieci, które 
jeszcze nie mają w pełni 
ukształtowanego układu im-
munologicznego, są o wiele 
mniej narażone na zachoro-
wanie. Przypadków korona-
wirusa u osób poniżej 9 roku 

życia jest stosunkowo nie-
wiele. Naukowcy i lekarze 
sugerują, że ma to związek 
z mechanizmem funkcjo-
nowania systemu odporno-
ściowego u dzieci, u których 
występuje tzw. bezpośrednia 
reakcja immunologiczna.
W grupie ryzyka są także 
osoby o obniżonym syste-
mie odpornościowym (natu-
ralnie lub chorobowo), czyli 
te, które chorują praktycznie 
co sezon. Bardziej narażeni 
są także ludzie zarażeni wi-
rusem HIV, który znacznie 
upośledza układ autoimmu-
nologiczny.

Jak się chronić przed zakażeniem?
Aby nie dopuścić do rozwoju choroby i zahamować jej rozprzestrzenianie, należy podjąć 
odpowiednie działania. Przede wszystkim powinniśmy zrezygnować z podróżowania w ob-
rębie kraju i świata, a także z uczestnictwa w imprezach masowych. Organizatorzy powinni 
odwołać największe wydarzenia, aby uniemożliwić wirusowi rozprzestrzenianie się.
Należy zadbać także o odpowiednią higienę - myć ręce nawet kilkukrotnie w ciągu godziny, 
używając przy tym wody z mydłem. Jednorazowe mycie rąk powinno być bardzo dokładne 
i trwać nie krócej, niż 30 sekund.
Ważne jest także to, aby ograniczyć kontakt z innymi ludźmi do minimum. Jeśli mamy 
taką możliwość, powinniśmy przejść na pracę zdalną, a nasz pracodawca powinien dołożyć 
wszelkich starań, aby nam to umożliwić. Jeśli nasza praca polega na obsłudze klientów, 
powinnismy zadbać o odpowiedni dystans między nimi a nami.
Warto także wzmacniać odporność i przyjmować leki probiotyczne, które wspierają naszą 
florę bakteryjną.
Wszystkie informacje dotyczące zaleceń postępowania umieszczone są na stronie GISu
Jeśli byliśmy w podróży za granicą albo dowiedzieliśmy się, że w naszym pociągu mogło 
dojść do zarażenia, natychmiast poddajmy się kwarantannie i zostańmy w domu na mini-
mum 2 tygodnie. 

Jeśli zauważymy pierwsze objawy, zgłośmy się do lekarza
lub zadzwońmy na specjalną infolinię.

Kto jest najbardziej narażony na zakażenie koronawirusem

Koronawirus sparaliżował życie

Przede wszystkim występuje:
  * wysoka gorączka (powyżej 38 stopni) 
  * męczący kaszel i duszności 
  * kłopoty z oddychaniem 

U części chorych na koronawirusa występują zaburzenia pokarmowe. Nudności, biegunka, wymioty 
przypominające zwykłą "jelitówkę", również mogą się pojawić u części zarażonych pacjentów.
Niektórzy skarżą się na nietypowe uczucie duszności, zaburzenia rytmu serca i spadek ciśnienia 
krwi.
Stopień nasilenia objawów zależy od wyjściowej kondycji organizmu. Silny układ autoimmunolo-
giczny sprawi, że choroba przebiegnie łagodnie, a objawy ustąpią w ciągu dwóch tygodni.
 Zakażenie koronawirusem początkowo przypomina w przebiegu grypę. 
Gorączka, kaszel, utrudnienie oddychania, duszności - to typowe objawy. Oczywiście są łagodniej-
sze przypadki, kiedy człowiek będzie się czuł po prostu osłabiony, jak przy zwykłym przeziębie-
niu. 
    W tych gorszych przypadkach wirus wywołuje zapalenie płuc.

Leczenie koronawirusa
W chwili obecnej nie ma skutecznego leku ani szczepionki przeciwko koronawirusowi. 
Pacjentów leczy się objawowo i poddaje kwarantannie na oddziałach chorób zakaźnych. 
Najważniejsza jest tutaj profilaktyka i odpowiednie działania podjęte zarówno przez nas 
samych, jak i władze państwa.
Co prawda naukowcy opracowali już szczepionkę na koronawirusa, jednak jest ona w fazie 
testów i nie można teraz podać jej człowiekowi. 
Prawdopodobnie będzie ona dostępna dla wszystkich dopiero za około rok.

Dzieci i młodzież do 18. 
roku życia obowiązu-
je zakaz wychodzenia z 
domu bez opieki dorosłej 
osoby. 
tylko obecność rodzica, opie-
kuna prawnego lub kogoś 
dorosłego usprawiedliwia ich 
obecność na ulicy.

Na ulicach należy za-
chować co najmniej 
2-metrową odległość od 
innych ludzi. dotyczy to 
także rodzin i bliskich. Wy-
łączeni z tego obowiązku są 
rodzice z dziećmi wymaga-
jącymi opieki (do 13. r. ż.), 

a także osoby z niepełno-
sprawnościami lub niemogą-
ce się samodzielnie poruszać 
i ich opiekunowie.

Od 1 kwietnia do odwo-
łania obowiązuje zakaz 
przebywania na plażach i 
terenach zielonych, czyli 
parkach, zieleńcach, pro-
menadach, bulwarach, 
ogrodach botanicznych i 
zoologicznych czy ogród-
kach jordanowskich.

Do każdego sklepu może 
wejść maksymalnie tyle 
osób, ile wynosi iloczyn 

Od kilku tygodni mamy 
stan epidemii. 
Od 1 kwietnia mocno 
zaostrzono zasady kwa-
ranrtanny. 

Nowe ograniczenia wpro-
wadzono na pięć tygodni.
Nie można wychodzić z 
domu, z wyjątkiem:
* dojazdu do pracy, 
* wolontariatu na rzecz 
walki z covid-19, 
* załatwiania spraw nie-
zbędnych do życia codzien-
nego. 
chodzi tu o niezbędne za-
kupy spożywcze, wykupie-
nie lekarstw, wizytę u le-
karza, opiekę nad bliskimi, 
wyprowadzanie zwierząt.

Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi 
mandat karny w wysokości 30 000 zł 

Nie opuszczaj miejsca kwarantanny

Nie spotykaj się z innymi osobami, 
a jeśli to możliwe - zachowaj bezpieczny 
odstęp 2 m

Udzielaj Państwowej inspekcji Sanitarnej
informacji na temat stanu zdrowia

W razie pogorszenia się stanu zdrowia,
natychmiast poinformuj przez telefon
Państwową inspekcję Sanitarną i zgłoś się
do oddziału zakaźnego.
często myj ręce, unikaj dotykania oczu i ust, 
myj lub dezynfekuj dotykane powierzchnie, 
kaszląc i kichając zakrywaj usta oraz nos zgię-
tym łokciem lub chusteczką.

co RoBiĆ PodcZAS KWARANtANNy?

cZEGo NiE RoBiĆ PodcZAS KWARANtANNy?

Zasady kwarantanny 
w związku z koronawirusem

liczby wszystkich kas i 
liczby trzy.

Wszyscy klienci muszą robić 
zakupy w jednorazowych 
rękawiczkach. ich zapew-
nienie leży w gestii obsługi 
sklepu.

W godzinach od 10:00 
do 12:00 sklepy i punkty 
usługowe będą przyjmo-
wać i obsługiwać jedynie 
osoby powyżej 65. roku 
życia. 
W pozostałych godzinach 
sklepy i lokale usługowe są 
dostępne dla wszystkich

Za złamanie zasad będą 
stosowane nowe kary 
– od 5 tys. do 30 tys. zł 
grzywny, a nawet ograni-
czenie wolności.  

dlatego apelujemy:
zostań w domu, 

bo tylko to, może uchronić 
przed zarażeniem koronawi-
rusem. 
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przy ul. Kołobrzeskiej w Ustroniu Morskim 

Szczegóły segregacji, regulamin oraz akty prawne dostępne są na stronie www.ustronie-morskie.pl

Za niesegregowanie odpadów zostanie naliczona opłata, będąca dwukrotnością stawki podstawowej!

tu wrzucamy wszystko to, czego nie można wrzucić do powyższych frakcji, z wyłączeniem substancji nie-
bezpiecznych, baterii, leków, materiałów budowlanych, oraz odpadów wielkogabarytowych i sprzętu AGd. te 
problematyczne odpady mozna oddać, zgodnie z regulaminem, do Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Ko-
munalnych PSZoK przy ul. Kołobrzeskiej w Ustroniu Morskim 
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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

NKS Astra „Reaktywacja 2” 

Julia Iwan, mieszkanka 
gminy Ustronie Morskie, 
wywalczyła złoty medal 
w kumite podczas Mi-
strzostw Makroregionu 
Zachodniego w Nowym 
Tomyślu. 

Reprezentantka klubu Ky-
okushin Karate Kołobrzeg 
BUNTAI była najlepsza 
w kategorii juniorek młod-
szych -55kg. Do tego do-
robku Julka dołożyła jesz-
cze srebro w kata. Bardzo 
miłym zaskoczeniem dla 
Julii Iwan, było także wy-
różnienie dla najlepszej za-
wodniczki w tej kategorii 
wiekowej. 
Do strefy medalowej dotarli 

W Luboniu k. Po-
znania, 22 i 23 lutego 
odbyły się Mistrzostwa 
Polski NO-GI w brazy-
lijskim Jiu-Jitsu. 

Podczas zawodów nie 
mogło zabraknąć pod-
opiecznych Karola Stan-
kiewicza (trenera ustroń-
skiego klubu). 
Tytuł Mistrza Polski 
w kategorii brązowych 
pasów -97.5kg zdobył 
Kacper Werema. 
Na trzecim stopniu po-
dium stanął Krzysztof 
Dzida, który rywalizo-
wał w kategorii białych 

pasów -85,5kg. Jakub 
Nowacki, Patryk Wy-
socki oraz Mariusz Ze-
lmachowicz po zaciętych 
walkach niestety odpadli 
z rywalizacji przed strefą 
medalową. 
Kacper Werema chciałby 
podziękować swojemu 
sponsorowi firmie WSK 
Konsorcjum za wspiera-
nie jego sportowej karie-
ry.

Kacprowi serdecznie 
gratulujemy i życzy-
my kolejnych sukcesów 
sportowych!

Wyniki podczas XI Memoriału Stanisława 
Uby (w kolejności alfabetycznej):

- Małgorzata Zając (2008) IV miejsce 100 M stylem 
dowolnym i 100 M stylem klasycznym 
- Karol Wolniewicz (2007) VIII miejsce 100 M stylem 
klasycznym i V miejsce 100 m stylem grzbietowym 
- Borys Struszczak (2009) V miejsce 100 M stylem 
grzbietowym i XII miejsce 100 M stylem dowolnym 
- Bartosz Rodziewicz (2007) VI miejsce 100 M stylem 
grzbietowym i XV miejsce 100 M stylem dowolnym 
(trener Mariusz Mikulski) 
- Alan Parysiak (2008) IX miejsce 100 m stylem grzbie-
towym iXXV miejsce 100 m stylem dowolnym 
- Patrycja Dojka (2008) II miejsce 100 M stylem klasycz-
nym i VIII miejsce 100 M stylem zmiennym 
- Mateusz Ciba (2008) II miejsce 100 M stylem grzbieto-
wym i V miejsce 100 M stylem dowolnym 
- Magdalena Bartczak (2008) III miejsce 100 M stylem 
motylkowym i VII miejsce 100 M stylem dowolnym 

Pływanie

Medale pływaków w Lęborku

Trzy medale wywalczyli 
ustrońscy pływacy pod-
czas zawodów w Lęborku. 

Podczas XI Memoriału Sta-
nisława Uby - Ogólnopol-
skich Zawodów Pływackich 
Dzieci i Młodzieży, zawod-
nicy Fundacji Pływamy 
i Ratujemy z Ustronia Mor-
skiego spisali się na medal. 
Wszyscy zaprezentowa-
li wspaniałą formę i dosko-
nałą technikę. 
Pływacy ustanowili swo-
je nowe rekordy życiowe 
i zdobyli dla klubu trzy me-
dale: dwa srebrne i jeden 
brązowy.
Gratulujemy serdecznie 
Dzieciom, Trenerom i Ro-
dzicom 

Karate

Złoto Julii Iwan

Kacper Werema 
Mistrzem Polski!

także inni reprezentanci klu-
bu Kyokushin Karate Ko-
łobrzeg BUNTAI: Maciej 
Zienkiewicz brąz kumite 

junior młodszy +65kg, Łu-
kasz Miszewski brąz kumite 
masters +85kg oraz Paweł 
Falko brąz kata senior.

Trwa nietuzinkowa akcja 
pod nazwą „Reaktywacja 
2” zainicjonowana przez 
ustroński klub NKS Astra. 

To pomysł, który ma zachę-
cić najmłodszych do wstą-
pienia w szeregi Astry. 
Klub spotyka się z dziećmi 
w szkole, przekazuje histo-
rię i przedstawia swoich wy-
chowanków. 
To między innymi kariera 
Jolanty Siwińskiej - repre-
zentantki Polski w piłce 
nożnej, która rozpoczyna-
ła swoją międzynarodową 
przygodę grając w Astrze.
Na treningi zapraszani są za-
równo chłopcy, jaki dziew-
czynki. Każdy nowy zawod-
nik bezpłatnie otrzymuje po 
miesiącu trenowania stroje 
piłkarskie Astry. 
Serdecznie zapraszamy do 
rozpoczęcia przygody pił-
karskiej w NKS Astra Ustro-
nie Morskie.
Jednocześnie Klub NKS 
Astra Ustronie Morskie 
zwraca się z uprzejmą proś-

bą do wszystkich życzli-
wych osób, o przekazanie 
1% podatku.
„Reaktywacja 2”, wzorem 
tej z 1994 roku, powoduje, 
że nastąpiło nowe otwarcie 
w działalności i funkcjono-
waniu klubu.
Klub NKS Astra funkcjo-
nuje w największym stop-
niu dzięki nieprzerwanemu, 
kilkunastoletniemu wspar-
ciu Urzędu Gminy Ustronie 
Morskie, ale także dzięki 
wymiernej pomocy grona 
przyjaciół. 


