




1. Dofinansowanie drogi Cisewo-Zielenie-
wo – gmina Kobylanka otrzymała dofi-
nansowanie na budowę drogi Cisewo-
-Zieleniewo. Podpisanie porozumienie 
z Lasami Państwowymi w sprawie bu-
dowy drogi. 

2. Spotkanie z prezydentem Stargardu 
Rafałem Zającem – wynegocjowane 
dofinansowanie na ratownictwo wod-
ne i bezpieczeństwo nad jeziorem Mie-
dwiem w sezonie letnim 2019.

3. Szkoła w Kobylance i szkoła w Reptowie 
złożyły wnioski o dofinansowanie sto-
łówek szkolnych. Łączna wartość obu 
wniosków to kwota 48 889. Uzyskane 
dofinansowanie: 80%. Wkład własny 
gminy – 9.777,00 zł.

4. Konferencja z Wicemarszałkiem Jaro-
sławem Rzepą. Podczas spotkania po-
ruszone zostały tematy dofinansowań 
unijnych na bieżący rok. We wrześniu 
2019 roku zostaną złożone wnioski 
o dofinansowanie budowy lub moder-
nizacji sieci wodociągowych – fundusze 
na budowę wodociągu do Gajęckiego 
Ługu. Złożone zostaną również wnioski 
na modernizację sieci do Niedźwiedzia 
i Motańca (wymiana rur na większą 
średnicę) – złożone zostały pisma do 
Wodociągów Zachodniopomorskich 
o wskazanie wytycznych do zaprojek-
towania tej sieci. Planowane jest rów-
nież złożenie wniosku o dofinansowanie 
budowy targowiska (teren obok CKiR – 
o ile uda się uzyskać prawo do dyspono-
wania nieruchomością).

5. Udział w wyjeździe studyjnym członków 
Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego do Malmo i Kopenha-
gi - spotkania dotyczące zintegrowane-
go transportu, co wiąże się z inwestycją 

W okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy, Wójt Gminy Kobylanka, realizowa-
ła następujące zadania:

w Reptowie i Miedwiecku (punkty prze-
siadkowe). Koszty wyjazdu były pokryte 
ze środków Stowarzyszenia.

6. Spotkanie z młodzieżą w sprawie statu-
tu Młodzieżowej Rady Gminy. Przedsta-
wicielami radnych byli p. Grabowska i p. 
Stechnij. Młodzież zgłosiła swoje pomy-
sły i uwagi do statutu, projekt uchwa-
ły zostanie poddany pod obrady Rady 
Gminy. Wybory do MRG są planowane 
na wrzesień.

7. Kolejne spotkanie z Wicemarszałkiem 
Tomaszem Sobierajem w sprawie ścież-
ki pieszo-rowerowej z Kobylanki do Biel-
kowa. Ustalenie warunków i terminów 
realizacji inwestycji.

8. Zebranie wiejskie w Motańcu w sprawie 
poprawy bezpieczeństwa na drogach. 
Ustalono wspólnie zamontowanie tzw. 
mijanek oraz ustawienie dodatkowych 
znaków drogowych. Przeprowadzono 
przy współudziale mieszkańców wizję 
lokalną w celu ustalenia usytuowania 
mijanek. Do końca wakacji 2019 roku te 
czynności zostaną wykonane. Ponadto 
mieszkańcy zdecydowali w głosowaniu 
o dołożeniu 10 tys. z funduszu sołeckie-
go do projektu chodnika. 

9. 29 maja odbył się odbiór prac w świetli-
cy w Bielkowie. 
Zainicjowane spotkanie z przewodni-
czącymi komisji Rady - mimo ustaleń 
i oficjalnych zaproszeń w dzień spotka-
nia Przewodnicząca RG Pana Alicja Or-
don poinformowała sekretariat, że nie 
stawią się na spotkaniu.
Odbyło się spotkanie z rodzicami 
uczniów szkoły w Reptowie w związku 
z rezygnacją dyrektora Mariusza Duboj-
skiego.

Sprawozdanie z działalności wójta w okresie od 
22.04.2019r. do 31.05.2019r.

10.

11.

Ścieżka pieszo-rowe-
rowa Kobylanka-Biel-
kowo jeszcze w tym 

Długo wyczekiwana inwestycja ujrzy 
światło dzienne. To co było niewy-
konalne w ostatnich latach zostanie 
w końcu zrealizowane i to w ekspre-
sowym tempie.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Koby-
lanki do Bielkowa to efekt negocjacji pod-
jętych przez Wójt gminy Kobylanka z Za-
rządem Dróg Wojewódzkich i Urządedem 
Marszałkowskim w Szczecinie w pierw-
szym kwartale 2019 roku. Porozumienie 
zakłada budowę ciągu pieszo-rowerowego 
o długości 1,2 km przy zaangażowaniu fi-
nansowym gminy w wysokości tylko 10%. 
Inwestycja ma zostać całościowo zrealizo-
wana jeszcze w tym roku. Oficjalne porozu-
mienie w przedmiotowej sprawie zostanie 
podpisane na przełomie czerwca i lipca. 
Na zdjęciu od lewej: Michał Żuber – Dyrek-
tor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, Tomasz Sobieraj – Wice-
marszałek Województwa Zachodniopo-
morskiego, Bożena Hok – Skarbnik gminy 
Kobylanka, Julita Pilecka – Wójt gminy Ko-
bylanka, Irena Rybarczyk – Zastępca Wójta 
gminy Kobylanka. 
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Zbudujemy nową szko-
łę w Kunowie!

Rozpoczyna się generalny remont za-
daszenia Szkoły Podstawowej w Ku-
nowie a jednocześnie prowadzone są 
prace przygotowawcze pod budowę 
nowej placówki oświatowej w gmi-
nie Kobylanka.
„Problem szkoły w Kunowie to efekt wie-
lu lat zaniechań, niespełnionych obietnic 
i lekceważenia tematu. Swoją „cegiełkę” 
dołożyła też reforma oświaty, powodująca 
zwiększenie liczby oddziałów. W rezultacie 
stanęliśmy „pod ścianą”, zmuszeni do pod-
jęcia natychmiastowych decyzji odnośnie 
przyszłości szkoły” powiedziała NG Wójt 
gminy Kobylanka Pani Julita Pilecka. 
Przypomnijmy, że 25.02.2019r. miało miej-
sce spotkanie rodziców dzieci uczących się 
na co dzień w Szkole Podstawowej w Kuno-
wie, radnych gminy Kobylanka oraz miesz-
kańców gminy z Panią Wójt i urzędnikami 
w sprawie przyszłości szkoły w Kunowie. 
Zostały przedstawione trzy możliwe roz-
wiązania z ich zaletami i wadami oraz sza-
cunkowe wartości ich ewentualnych reali-
zacji. Wariant pierwszy zakładał całkowitą 
likwidację placówki w Kunowie. Wariant 
drugi to budowa zupełnie nowej szkoły 
przy normalnym funkcjonowaniu dzisiej-
szej szkoły w Kunowie. Trzeci wariant to 
budowa nowej szkoły z przeniesieniem 
uczniów do Reptowa na czas budowy.
Ostatecznie zdecydowali rodzice i wybrali 
wariant drugi, zgodnie z którym zostanie 
wykonany niezbędny remont w istniejącej 
szkole aby mogła funkcjonować jeszcze 
przez kilka lat (modernizacja dachu i ogrze-
wania), a jednocześnie rozpoczęte zostaną 
prace w kierunku budowy zupełnie nowej 
placówki edukacyjnej zlokalizowanej na 
działce przy wjeździe do Kunowa.
Stosownie do podjętej decyzji Urząd Gmi-
ny rozpoczął działania – uzyskano niezbęd-
ne pozwolenia i zgody w Starostwie Po-
wiatowym, przeprowadzono szczegółowe 
oględziny dachu, opracowano przedmiar 
prac do wykonania oraz kosztorysy, rozpo-
częto postępowanie przetargowe. Do prze-
targu przystąpiło dwóch oferentów a naj-
korzystniejszą ofertę złożyła firma Gozdera 
Cezary z siedzibą w Szczecinie. Wykonawca 
zaoferował realizację zamówienia za kwotę 
brutto 349.743,50 PLN.
Prace rozpoczną się już w pierwszej poło-
wie czerwca a zakończą w połowie sierp-
nia tak aby inwestycja została całkowicie 
zakończona przed rozpoczęciem nowego 
roku szkolnego.
Równolegle do działań remontowych pro-
wadzone są działania dotyczące budowy 
nowej szkoły. Ustalony został harmono-

Droga Zieleniewo –   
Cisewo zakwalifikowa-
na do dofinansowania 
w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych.  

W dniu 26 kwietnia 2019 r. Woje-
woda Zachodniopomorski opubli-
kował ostateczną listę zadań za-
twierdzonych do dofinansowania 
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.  
Z przedmiotową listą można zapoznać 
się na internetowej stronie Zachodnio-
pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Szczecinie. Po podpisaniu umowy o do-
finansowanie zostanie ogłoszony przetarg 
nieograniczony na wyłonienie wykonawcy 
robót budowlanych. 
W związku z realizacją ww. zadania w dniu 
7 maja 2019 r. Gmina Kobylanka, reprezen-
towana przez Panią Julitę Pilecką – Wójta 
Gminy Kobylanka, podpisała  porozu-
mienie z Państwowym Gospodarstwem 
Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo  
Kliniska, reprezentowanym przez Pana Pio-
tra Kmeta – Nadleśniczego Nadleśnictwa  
Kliniska, określające prawa i obowiązki obu 
stron. Przedmiotowe  porozumienie  zakłada,  
że każda ze stron wykona na własny koszt 
odcinek drogi, którego jest właścicielem. 
Gmina dołoży wszelkich starań, by nasz 
odcinek powstał jeszcze w tym roku, na-
tomiast Nadleśnictwo planuje swoją inwe-
stycję w roku przyszłym.
O podpisaniu umowy o dofinansowanie 
oraz o rozstrzygnięciach przetargowych 
poinformujemy w kolejnym numerze.

Miasto Stargard po-
może zapewnić bez-
pieczeństwo nad Mie-
dwiem

Rada Miasta Stargard na sesji w maju br. 
jednogłośnie podjęła uchwałę o przezna-
czeniu kwoty 80 tys. zł na sfinansowanie 
kosztów ratownictwa wodnego nad jezio-

gram działania, odbyły się wizyty studyj-
ne w świeżo wybudowanych szkołach 
w naszym województwie m.in. w Żuko-
wie w gminie Sławno, dokonano rozeznań 
w zakresie wsparcia finansowego z projek-
tów unijnych i dofinansowań ministerial-
nych. Odbyły się już pierwsze spotkania 
z rodzicami i dyrekcją szkoły w celu analizy 
potrzeb i pomysłów na funkcjonowanie no-
wej szkoły. Aktualnie trwają przygotowania 
do wykonania dokumentacji projektowej.

MS

rem Miedwie w sezonie letnim. 
Uchwała jest efektem indywidualnych 
rozmów Pani Wójt Julity Pileckiej z Prezy-
dentem Miasta Stargard Rafałem Zającem. 
Włodarze zgodnie uznali, że z wypoczynku 
nad Miedwiem korzystają w dużej mie-
rze mieszkańcy miasta, w związku z czym 
współudział w zapewnieniu bezpieczeń-
stwa jest możliwy i uzasadniony.
Przekazanie dofinansowania jest pierw-
szym krokiem w kierunku dalszej współ-
pracy Miasta Stargard i Gminy Kobylanka. 
Planowane są także inne działania zmierza-
jące do poprawy infrastruktury nad Mie-
dwiem i wykorzystania potencjału tury-
stycznego, jaki niewątpliwie tkwi w samym 
jeziorze i jego okolicach.

Ochotnicze Straże Po-
żarne sięgają po środki 
zewnętrzne

W ostatnim czasie można było obser-
wować wzmożoną aktywność gminnych 
Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie 
pozyskiwania zewnętrznych środków fi-
nansowych na działalność własną.
Wynikiem tej aktywności są już pierwsze 
wsparcia i dofinansowania: 

• OSP Bielkowo otrzymało promesę na 
nowy wóz strażacki z Funduszu Spra-
wiedliwości w Warszawie 

• OSP Niedźwiedź otrzymało dotację 
w kwocie 5.000,00 PLN na zakup nie-
zbędnego sprzętu w ramach konkursu 
ogłoszonego przez Urząd Marszałkow-
ski w Szczecinie 

• OSP Kunowo otrzymało dotację 
w kwocie 6.000,00 PLN na zakup nie-
zbędnego sprzętu w ramach konkursu 
ogłoszonego przez Urząd Marszałkow-
ski w Szczecinie

• OSP Kobylanka otrzymało dotację 
w kwocie 6.000,00 PLN na zakup nie-
zbędnego sprzętu w ramach konkursu 
ogłoszonego przez Urząd Marszałkow-
ski w Szczecinie 

Gratulujemy i trzymamy kciuki za pozostałe 
wnioski.

Dotacje na upowszech-
nianie kultury fizycznej 
i sportu przyznane

Pod koniec marca, zgodnie z zarządzeniem 
Wójt gminy Kobylanka, ogłoszony został 
otwarty konkurs ofert na realizację zadań 
publicznych w gminie Kobylanka w 2019 
roku przez organizacje pozarządowe oraz 
podmioty prowadzące działalność pożytku 
publicznego w obszarze upowszechnia-
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Wybory do Rad Powia-
towych Zachodniopo-
morskiej Izby Rolniczej

Zachodniopomorska Izba Rolnicza informu-
je o wyborach do walnych zgromadzeń izb 
rolniczych, które odbędą się 28 lipca 2019 r. 
Izby są rolniczym samorządem zawodowym, 
działającym na rzecz rozwiązywania proble-
mów rolnictwa i reprezentującym interesy 
zrzeszonych w nim podmiotów. Podstawę 
prawną działalności samorządu rolniczego 
w Polsce stanowi ustawa z dnia 14 grud-
nia 1995 roku o izbach rolniczych. Wybory 
do walnego zgromadzenia Zachodniopo-
morskiej Izby Rolniczej są dwustopniowe. 
W pierwszym etapie z każdej gminy wybiera-
ni są dwaj delegaci (lub jeden, jeżeli obszar 
użytków rolnych gminy nie przekracza 4 tys. 
ha) – w przypadku Gminy Kobylanka zosta-
ną wybrani dwaj delagaci. Wybrani delegaci 
wchodzą w skład Rady Powiatowej ZIR, która 
- na swym pierwszym posiedzeniu - wybiera 
spośród siebie Przewodniczącego i Delegata. 
Osoby te wchodzą w skład nowego Walnego 
Zgromadzenia Izby, którego kadencja trwa 
4 lata. Osobami uprawnionymi do udziału 
w wyborach są właściciele, posiadacze samo-
istni, użytkownicy wieczyści lub posiadacze 
gospodarstw rolnych tj. gruntów o łącznej 
powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 
1 ha przeliczeniowy płacący podatek na te-
renie ZIR. Szczegółowe informacje w sprawie 
zgłoszonych kandydatur oraz miejsca i godzin 
głosowania zostaną podane w terminie póź-
niejszym.

Młodzieżowa Rada 
Gminy

Pomysł utworzenia Młodzieżowej Rady 
Gminy pojawił się już w październiku 2018 
roku (pisaliśmy o tym w ostatnim wydaniu 
Naszej Gminy). Inicjatorami pomysłu są 
młodzi ludzie z gminy Kobylanka (Paweł 
Sadowski, Agata Jurkiewicz, Tamara Woj-
ciechowska i Dawid Różański). 
24 stycznia 2019 roku na Sesji Rady Gminy 
wykonano pierwszy krok w kierunku reali-
zacji tego pomysłu, kiedy to Wójt gminy 
Kobylanka, Pani Julita Pilecka wspomniała 
o tym projekcie naszym radnym.
Przez kilka miesięcy trwały prace nad spra-
wami formalno-organizacyjnymi nowego 
podmiotu publicznego. 16 maja, na zapro-
szenie Wójt gminy Kobylanka, inicjatorzy, 
młodzież, radni (Pani Czesława Grabowska 
i Pan Andrzej Stechnij) spotkali się przy 
jednym stole aby ustalić w jakiej formie ma 
funkcjonować MRG. Na przedmiotowym 
spotkaniu ustalono statut MRG, który ja-
sno określa kto może być członkiem MRG, 
przedziały wiekowe przedstawicieli Rady, 
zadania oraz kompetencje. 
W trakcie VIII Sesji Rady Gminy Kobylan-
ka w dniu 30.05.2019r. podjęcie uchwały 
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady 
Gminy Kobylanka oraz nadania jej statutu 
– projekt nr 39/19 musiał zostać wycofa-
ny spod głosowania ze względu na uwagi 
radcy prawnego gminy odnośnie zapisów 
statutowych. Uwagi nie zmieniały statutu 
ale go doprecyzowały.
Podjęcie uchwały o powołaniu Młodzieżo-
wej Rady Gminy Kobylanka przeniesiono 

na czerwcową Sesję Rady Gminy. 
Zgodnie ze statutem, wybory do Młodzie-
żowej Rady Gminy Kobylanka zaplanowane 
są na wrzesień 2019 roku.

Granty Sołeckie 
– Rekowo i Koby-
lanka otrzymują po 
10.000,00 zł!!!

EUROWYBORY – Gmi-
na Kobylanka i Star-
gard za Koalicją Euro-
pejską

W Stargardzie i w skali całego powiatu star-
gardzkiego w wyborach do Parlamentu Eu-
ropejskiego (26.05.2019r.) wygrała Koalicja 
Europejska. Inaczej sytuacja wyglądała w po-
szczególnych gminach powiatu stargardzkie-
go. W ośmiu na dziewięć gmin wygrało PiS. 
W skali kraju w wyborach do Parlamentu Eu-
ropejskiego wygrało Prawo i Sprawiedliwość 
(45,38 procent głosów). Drugie była Koalicja 
Europejska (38,47), trzecia Wiosna (6,06), 
czwarta Konfederacja (4,55), piąty Kukiz’15 
(3,69), szósta Lewica Razem (1,24).
W Stargardzie zwyciężyła Koalicja Europej-
ska, która otrzymała 49,65 procent głosów. 
PiS miał 34,55 proc. głosów, Wiosna 6,64, 
Konfederacja 4,98, Kukiz15 3,06, Lewica Ra-
zem 1,11.
W skali całego powiatu stargardzkiego, 
w którym poza miastem Stargard są gminy 
Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylan-
ka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard 
i Suchań, także zwyciężyła KE. Miała 45,84 
procent głosów. Kolejne miejsce zajęli: PiS 
(38,97), Wiosna (6,46), Konfederacja (4,73), 
Kukiz’ 15 (2,88), Lewica Razem (1,13).
Jeśli wziąć pod uwagę wyniki w poszczegól-
nych gminach powiatu stargardzkiego, to 
w ośmiu z dziewięciu wygrało Prawo i Spra-
wiedliwość. Koalicja Europejska zwyciężyła 
tylko w gminie Kobylanka, gdzie otrzymała 
49,50 procent głosów. PiS miało 32,01 proc. 
Kolejne miejsca zajęli: Wiosna (7,65), Konfe-
deracja (7,56), Kukiz’15 (2,19), Lewica Razem 
(1,09). Przypomnijmy, że z ramienia Konfede-
racji z gminy Kobylanka startował Pan Adrian 
Stateczny, który otrzymał w całym okręgu 
lubusko-zachodniopomorskim 1714 głosów.
W okręgu wyborczym w wyborach do Par-
lamentu Europejskiego, obejmującym wo-
jewództwa zachodniopomorskie i lubuskie, 
przyznano cztery mandaty. Z KE zdobyli je 
Bartosz Arłukowicz (239 893 głosów) i Bogu-
sław Liberadzki (99 897), z PiS Joachim Bru-
dziński (185 168) i Elżbieta Rafalska (70 916).
Stargardzki kandydat PiS, Michał Jach otrzy-
mał 4754 głosów, co dało mu ósmy wynik na 
liście PiS. W Stargardzie głosowało na niego 
1659 osób, a w całym powiecie stargardzkim 
2558.

nia kultury fizycznej i sportu. Wójt gminy, 
na przedmiotowy cel, przyznała dotacje 
w łącznej wysokości 120.000,00 PLN. Ko-
misja konkursowa, po analizie złożonych 
wniosków pozytywnie zaopiniowała trzy 
projekty. Wójt gminy Kobylanka przyznała 
dotacje następującym podmiotom:
1. Gminny Zespół Sportowy „Znicz Niedź-

wiedź” z siedziba w Niedźwiedziu, na re-
alizację zadania pn. „Wspieranie i upo-
wszechnianie kultury fizycznej i sportu” 
– przyznana dotacja 60.000,00 PLN

2. Gminny Zespół Sportowy „Zjednocze-
ni Kobylanka” z siedzibą w Reptowie, 
na realizację zadania pn. „Upowszech-
nianie kultury fizycznej w zakresie pił-
ki nożnej w oparciu o bazę sportową 
gminy Kobylanka” – przyznana dotacja 
56.400,00 PLN

3. COOLTURALNI PL Stowarzyszenie Inicja-
tyw Społeczno-Kulturalnych z siedzibą 
w Kobylance, na realizację zadania pn. 
„WENTYL 2019 – familijna edukacja na 
dwóch kółkach” – przyznana dotacja 
3.600,00 PLN

10 maja 2019r. Urząd Marszałkowski w Szcze-
cinie opublikował listę laureatów programu 
Granty Sołeckie 2019.  Wśród nagrodzonych 
sołectw z całego województwa znalazły się 
sołectwa Rekowo i Kobylanka. 
Rekowo – złożony projekt pt. „Żyjmy zdrowiej 
– Smaczny Zakątek” – kwota finansowania 
10.000,00 zł
Kobylanka – złożony projekt pt. „Wspólne 
smaki w Kobylance” – kwota finansowania 
10.000,00 zł

Oba projekty związane są z wyposażeniem 
i doposażeniem punktów gastronomicznych. 

samorząd
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DNI GMINY KOBYLANKA
14-16 CZERWCA 2019

(teren Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance)

14 CZERWCA 2019 (PIĄTEK) – DZIEŃ KONCERTOWY

19:00 – 20:30     Koncert Tomasza Stockingera „JUŻ NIE ZAPOMNISZ MNIE”
21:00 – 22:30     Koncert zespołu rockowego ETA

15 CZERWCA 2019 (SOBOTA) – DZIEŃ RODZINNY

13:00 – 14:00     WYSTĘPY DZIECI Z GMINNYCH PRZEDSZKOLI – program artystyczny
14:00 – 14:30     MEGA BAŃKI MYDLANE – pokaz i zabawa
14:30 – 15:00     BUM – BUM RURKI – zabawa z animatorem część I
15:00 – 15:30     POKAZ WALK RYCERSKICH I TAŃCÓW Z DAWNYCH EPOK
15:30 – 17:00     TURNIEJ SOŁECTW O BECZKĘ PIWA
17:00 – 17:30     TORT OKOLICZNOŚCIOWY – WÓJT GMINY ZAPRASZA
17:30 – 18:00     BUM – BUM RURKI – zabawa z animatorem część II
18:00 – 18:30    „SENIORITY”  Z UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU – występ zespołu
                           tanecznego
19:00 – 20:00     KONCERT ZESPOŁU „WOLNA GRUPA BUKOWINA”
20:15 – 02:00     ZABAWA  POD GWIAZDAMI

Ponadto w godz. 12.00-19.00: stoiska ze smakołykami przygotowanymi przez Koła Go-
spodyń Wiejskich, kiermasze z produktami lokalnymi, wyrobami rękodzielniczymi itp.

16 CZERWCA (NIEDZIELA) – ODPUST ŚW. ANTONIEGO

14:00 – 16:00    Msza św. odpustowa, której będzie przewodniczył ks. Kazimierz Dryni 
                          kowski (wprowadzenie relikwii głównego patrona parafii św. Antoniego
                          i poświęcenie witrażu ku czci Prymasa Tysiąclecia).
16:00 – 18.00    Jarmark odpustowy na placu przy kościele, występy zespołów LIPKA
                          I KALINY, przysmaki przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich,
                          kramiki z różnościami.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

mieszkańcy
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KGW Reptowo na po-
dium konkursu woje-
wódzkiego!

Koło Gospodyń Wiejskich w Reptowie re-
prezentowało gminę Kobylanka w woje-
wódzkim konkursie „Nasze Kulinarne Dzie-
dzictwo – Smaki Regionów”, którego finał 
odbył się 11 maja w trakcie Pikniku nad 
Odrą, na Wałach Chrobrego w Szczecinie. 
Nasze Panie zachwyciły jury swoim przepi-
sem na śledzia w śmietanie z fasolą i osta-
tecznie zdobyły zaszczytne drugie miejsce 
w województwie. Nagrody otrzymały z rąk 
Wicemarszałka Województwa Zachodnio-
pomorskiego Pana Jarosława Rzepy. Pa-
tronat Honorowy nad wydarzeniem objął 
Marszałek Województwa Zachodniopo-
morskiego Pan Olgierd Geblewicz.

Naszym Paniom serdecznie gratulujemy!!!

Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Spo-
łecznej opublikowało 
projekt ustawy o roz-
szerzeniu programu 
500+

Pod koniec marca opublikowany został 
projekt ustawy dotyczący rozszerzenia 
programu 500+ na każde dziecko. Zgodnie 
z zapowiedziami, prawo do świadczenia 
500+ będą miały wszystkie dzieci i mło-
dzież do 18. roku życia. Projekt przewiduje 
też, że prawo do świadczenia będą miały 
dzieci umieszczone w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych. Wniosek będzie 
składał wówczas dyrektor placówki do 
powiatowego centrum pomocy rodzinie. 
Środki te mają być przeznaczone w szcze-
gólności na rozwój zainteresowań wycho-
wanków placówki oraz na zwiększanie ich 
szans edukacyjnych i rozwojowych. Zgod-
nie z opublikowanym projektem świadcze-
nie w ramach programu 500+ nie będzie 
podlegało żadnemu kryterium dochodo-
wemu. Nie będzie również rozstrzygane 
w drodze decyzji administracyjnej, a je-
dynie wydana zostanie informacja o przy-
znaniu świadczenia. Rodzic, któremu uro-
dzi się dziecko, będzie miał 3-miesiące na 
złożenie wniosku o przyznanie świadczenia 
w ramach programu 500+. Złożenie wnio-
sku w tym terminie będzie skutkowało 
przyznaniem świadczenia z wyrównaniem 
od dnia narodzin dziecka, a nie jak dotych-
czas od miesiąca, w którym wniosek został 
złożony. Zmieniony ma zostać okres świad-
czeniowy, na jaki przyznawane jest świad-
czenie. Obecnie okres ten trwa od 1 paź-
dziernika do 30 września następnego roku. 
Od roku 2021 będzie się on rozpoczynał 1 
czerwca i potrwa do 31 maja następnego 
roku. Wnioski w 2019 roku będzie można 
składać od 1 lipca drogą elektroniczną oraz 
od 1 sierpnia drogą papierową. Złożenie 
wniosku do końca września br. gwarantu-
je przyznanie świadczenia z wyrównaniem 
od 1 lipca br.

Zmiana organizacji ru-
chu w dniu 15 czerwca

Urząd Gminy Kobylanka informuje, że 
w związku z obchodami DNI GMINY KOBY-
LANKA 
w dniu 15 czerwca 2019 roku nastąpi zmiana 
organizacji ruchu.
W tym dniu dojazd  do Centrum Kultury i Re-
kreacji w Kobylance od ul. Szczecińskiej bę-
dzie zamknięty dla ruchu samochodowego. 
Dojazd do osiedli: Sosnowego, Kwiatowego, 
Nowy Horyzont oraz ul. Jeziornej będzie 
możliwy od strony Osiedla Zielonego – zjazd 
z ul. Szczecińskiej, następnie przez ul. Magel-
lana i ul. Arctowskiego.
Zmiana organizacji ruchu będzie obowiązy-
wała w godzinach od 10:00 do 20:00.
Miejsca postoju samochodów wyznaczone 
będą na parkingu przy Urzędzie Gminy, przy 
kościele oraz ośrodku zdrowia. Nie będzie 
możliwości parkowania przy ul. Jeziornej.
Za utrudnienia przepraszamy.

Rusza kolejna edycja 
konkursu „Tu miesz-
kam, tu zmieniam”

Fundacja Santander Bank Polska im. Igna-
cego Jana Paderewskiego po raz piąty 
ogłasza nabór wniosków do ogólnopol-
skiego konkursu grantowego „Tu miesz-
kam, tu zmieniam”. W tegorocznej edycji 
68 najlepszych projektów może liczyć na 
dofinansowanie o łącznej wartości 500 ty-
sięcy złotych. 
Zachęcamy do zgłaszania inicjatyw, któ-
rych celem jest podniesienie poziomu ży-
cia i funkcjonowania w lokalnych społecz-
nościach oraz integrację tych środowisk 
poprzez realizację wspólnych pomysłów. 
Mogą one dotyczyć wielu aspektów m.in. 
tworzenia i wyposażenia bibliotek, do-
mów kultury, placów zabaw, boisk, parków 
i innych. Ważne by projekt miał miejsce 
w przestrzeni publicznej i był dostępny 
dla wszystkich. Konkurs promuje działania 
na rzecz ochrony środowiska, pogłębiania 
więzi lokalnych oraz integracji międzypo-
koleniowej. 
Jury doceni szczególnie inicjatywy angażu-
jące dużą grupę mieszkańców, którym zale-
ży na zmianie i chcą poświęcić swój czas na 
wspólne działania. 
Autorami wniosków mogą być organizacje, 
które posiadają zdolność prawną i działa-
ją w lokalnym środowisku. Należą do nich 
m.in.: szkoły, fundacje, stowarzyszenia, bi-
blioteki, domy kultury, muzea, kluby spor-
towe, jednostki samorządu terytorialnego 
czy nawet jednostki ochotniczej straży po-
żarnej.. Pomysł może zgłosić każdy! Musi 
tylko namówić jedną z wyżej wymienionej 
instytucji do współpracy i złożenia takiego 
wniosku. Jedna organizacja może złożyć 
tylko jeden wniosek. 
Wnioski złożone przez osoby indywidualne 
oraz podmioty komercyjne nie będą rozpa-
trywane.
Wysokość grantów: 

20 organizacji otrzyma dofinansowanie 
w wysokości 10 000 złotych
30 organizacji otrzyma dofinansowanie 
w wysokości 7 000 złotych
18 organizacji otrzyma dofinansowanie 
w wysokości 5 000 złotych
Projekty można zgłaszać w terminie od 24 
maja do 1 lipca 2019 r. przez aplikację in-
ternetową.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 
września 2019 r.

Zapraszamy do udziału !!!

mieszkańcy
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Od 1 lipca 2019 r. nowe 
wzory informacji i de-
klaracji podatkowych

Od 1 lipca 2019 r. zaczną obowiązywać 
nowe ogólnokrajowe formularze informa-
cji i deklaracji podatkowych (informacje 
o gruntach, informacje o nieruchomo-
ściach i obiektach budowlanych, informa-
cje o lasach oraz deklaracje na podatek 
rolny, leśny i od nieruchomości). 
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmia-
nie niektórych ustaw w celu wprowa-
dzenia uproszczeń dla przedsiębiorców 
w prawie podatkowym i gospodarczym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2244), dalej: ustawa, 
zastępuje – przewidziane obecnie dla rad 
gmin – upoważnienie do określania wzo-
rów formularzy informacji i deklaracji na 
podatek rolny, leśny i od nieruchomości 
upoważnieniem dla ministra właściwego 
do spraw finansów publicznych do wyda-
nia rozporządzeń w sprawie jednolitych 
wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny 
i od nieruchomości. 
Nowe formularze (składane w wersji pa-
pierowej i elektronicznej) będą miały za-
stosowanie do informacji i deklaracji doty-
czących podatków i opłat, z tytułu których 
obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 
2019 r. Nie będzie więc trzeba wymieniać 
wszystkich złożonych już przez podatników 
formularzy.
Od 1 lipca 2019 r. wprowadzona zostanie 
powszechna możliwość (a więc dla wszyst-
kich podatników) składania za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej infor-
macji i deklaracji na podatek rolny, leśny, 
od nieruchomości. Wybór formy (papie-
rowa czy elektroniczna) złożenia tych do-
kumentów należeć będzie do podatników. 
Ustawa daje ministrowi właściwemu do 
spraw finansów publicznych kompetencje 
do określenia, w stosownym rozporządze-
niu, sposobu przesyłania informacji i de-
klaracji na podatek rolny, leśny i od nieru-
chomości za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej oraz do określenia rodzajów 
podpisu elektronicznego, którym powinny 
być opatrzone te deklaracje i informacje. 
Dotychczas o możliwości składania dekla-
racji za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej decydowała rada gminy.
Po opublikowaniu stosownych rozporzą-
dzeń ministra finansów informacja w tej 
sprawie zostanie zamieszczona w Biulety-
nie Informacji Publicznej Gminy Kobylanka.

Zachodniopomorski 
Program Antysmogo-
wy

7 500 zł na wymianę pieca.

Do dwóch programów rządowych – Czyste 
Powietrze i ulgi termomodernizacyjnej – 
dołącza kolejny – tym razem finansowany 
z funduszy europejskich. Zachodniopo-
morski Program Antysmogowy oferuje 
gminom województwa zachodniopomor-
skiego 37 milionów złotych dofinansowa-
nia na wymianę starych pieców i termo-
modernizację w ramach działań 2.14 i 2.15 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
Spotkanie informacyjne na temat możli-
wości uzyskania dofinansowania, a tak-
że procedury ubiegania się o fundusze, 
odbędzie się w naszej gminie w dniu 11 
czerwca 2019 r. w Centrum Kultury i Re-
kreacji w Kobylance. Początek spotkania 
zaplanowano na godz. 18.00. 
Zachodniopomorski Program Antysmogo-
wy skierowany jest do jest do osób fizycz-
nych, będących właścicielami budynków 
jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, 
którzy nie skorzystali dotychczas z dofinan-
sowania w ramach rządowego programu 
Czyste Powietrze, realizowanego przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 
Beneficjentami programu są gminy, które 
po uzyskaniu dofinansowania z Regional-
nego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego, będą udzie-
lały swoim mieszkańcom grantów w stałej 
wysokości (ryczałt):
7 500 zł na wymianę: 
• starego kotła/pieca na nowy piec ga-

zowy (w przypadku możliwości podłą-
czenia do sieci gazowej)

• starego kotła/pieca na inne źródło 
energii – panele fotowoltaiczne, pom-
py ciepła, ogrzewanie elektryczne, 
kotły/piece z podajnikiem bez rusztu 
awaryjnego (w przypadku braku moż-
liwości podłączenia do sieci gazowej

25 000 zł na:
• wymianę starego kotła/pieca na nowy 

piec gazowy (w przypadku możliwości 
podłączenia do sieci gazowej) połą-
czoną z częściową termomodernizacją 
budynku (ocieplenie ścian, wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej)

• wymianę starego kotła/pieca na inne 
źródło energii – panele fotowoltaicz-
ne, pompy ciepła, ogrzewanie elek-
tryczne, kotły/piece z podajnikiem 
bez rusztu awaryjnego (w przypadku 
braku możliwości podłączenia do sieci 
gazowej) połączoną z częściową ter-
momodernizacją budynku (ocieple-
nie ścian, wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej)

50 000 zł na:
• wymianę starego kotła/pieca na nowy 

piec gazowy (w przypadku możliwości 
podłączenia do sieci gazowej) połą-

czoną z całkowitą termomodernizację 
budynku (ocieplenie ścian, wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej, ocieple-
nie podłóg stropu i dachu)

• wymianę starego kotła/pieca na inne 
źródło energii – panele fotowoltaicz-
ne, pompy ciepła, ogrzewanie elek-
tryczne, kotły/piece z podajnikiem 
bez rusztu awaryjnego (w przypadku 
braku możliwości podłączenia do sieci 
gazowej) połączoną z całkowitą ter-
momodernizację budynku (ocieple-
nie ścian, wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej, ocieplenie podłóg stropu 
i dachu) 

Należy podkreślić, że wymianie podlegają 
tylko kotły na węgiel, ekogroszek i koks – 
nie istnieje więc możliwość wymiany pieca 
gazowego na panele fotowoltaiczne lub 
pompę ciepła. W przypadku możliwości 
podłączenia do sieci gazowej nie będzie 
dofinansowywana wymiana starego pieca 
na np. panele fotowoltaiczne czy pompę 
ciepła – paliwem promowanym jest gaz. 
Nie istnieje również możliwość dofinanso-
wania samej termomodernizacji.

Rodzicielskie świadcze-
nie uzupełniające

Od 1 marca 2019 roku możesz ubiegać się 
o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. 
Świadczenie to ma zapewnić niezbędne 
środki utrzymania osobom, które zrezy-
gnowały z zatrudnienia, aby wychowywać 
dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie 
podjęły.
Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzy-
mać świadczenie
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające 
możesz otrzymać, jeśli nie masz dochodu 
zapewniającego Ci niezbędne środki utrzy-
mania i jesteś:
• matką, ukończyłaś 60 lat oraz urodzi-

łaś i wychowałaś lub tylko wychowałaś 
co najmniej 4 dzieci,

• ojcem, ukończyłeś 65 lat oraz wycho-
wałeś co najmniej 4 dzieci, ponieważ 
matka dzieci zmarła, porzuciła je lub 
przez długi czas ich nie wychowywała.

Warunek urodzenia i wychowania lub wy-
chowania dzieci dotyczy dzieci własnych, 
dzieci współmałżonka, dzieci przysposo-
bionych lub dzieci przyjętych na wychowa-
nie w ramach rodziny zastępczej, z wyjąt-
kiem rodziny zastępczej zawodowej. 
Aby otrzymać świadczenie, musisz miesz-
kać w Polsce i mieć tutaj ośrodek intere-
sów życiowych przez co najmniej 10 lat (po 
ukończeniu 16 roku życia), a także mieć:
• polskie obywatelstwo lub
• obywatelstwo jednego z państw 

członkowskich Unii Europejskiej albo 

mieszkańcy
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państw członkowskich Europejskie-
go Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) i mieć prawo pobytu lub prawo 
stałego pobytu w Polsce, lub

• zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli 
jesteś cudzoziemcem).

Co zrobić, aby otrzymać rodzicielskie 
świadczenie uzupełniające
Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie 
uzupełniające, musisz zgłosić o nie wnio-
sek. Druk znajdziesz w salach obsługi klien-
tów w naszych placówkach oraz na www.
zus.pl.
Prawidłowo wypełniony wniosek musi za-
wierać: 
• Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, 

datę urodzenia, numer PESEL (jeśli go 
nie masz, podaj serię i numer dowodu 
osobistego albo paszportu),

• Twój adres zamieszkania (jeśli nie 
masz stałego miejsca zamieszkania, 
podaj adres miejsca Twojego pobytu 
lub ostatniego miejsca zamieszkania),

• adres do korespondencji (jeśli jest 
inny niż adres zamieszkania),

• informację o tym, w jaki sposób 
chcesz otrzymywać świadczenie (po-
daj niezbędne dane, abyśmy mogli 
zrealizować wypłatę, np. nazwę banku 
i numer Twojego konta bankowego),

• Twój podpis.
Jakie dokumenty należy dołączyć do 
wniosku o rodzicielskie świadczenie uzu-
pełniające
Do wniosku o rodzicielskie świadczenie 
uzupełniające dołącz:
• akty urodzenia dzieci lub orzeczenia 

sądu o powierzeniu sprawowania pie-
czy zastępczej nad dziećmi, 

• informację o numerach PESEL dzieci,
• oświadczenie o Twojej sytuacji osobi-

stej, rodzinnej, majątkowej i material-
nej,

• inne dokumenty, które mogą mieć 
wpływ na przyznanie świadczenia.

Druk oświadczenia znajdziesz w salach ob-
sługi klientów w naszych placówkach oraz 
na www.zus.pl.
W oświadczeniu musisz potwierdzić m.in., 
czy:
• urodziłaś co najmniej 4 dzieci,
• wychowałaś/wychowałeś co najmniej 

4 dzieci,
miałaś/miałeś przerwy w wychowywaniu 
dzieci, a jeśli tak, to jak długie i jaka była 
ich przyczyna,
• masz ograniczone prawa rodzicielskie 

lub jesteś ich pozbawiona/pozbawio-
ny,

• mieszkasz w Polsce i po ukończeniu 
przez Ciebie 16 roku życia masz tutaj 
ośrodek interesów życiowych (w ro-
zumieniu art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku do-

chodowym od osób fizycznych), a jeśli 
tak, to musisz wskazać długość okresu, 
w jakim

• spełniasz ten warunek przed zgłosze-
niem wniosku o świadczenie,

• masz ustalone prawo do emerytury 
lub renty,

• pobierasz emeryturę lub rentę,
• uzyskujesz dochód z tytułu zatrudnie-

nia lub innej działalności zarobkowej,
• posiadasz gospodarstwo rolne, a jeśli 

tak, to jaka jest jego powierzchnia,
• uzyskujesz dochód z działów specjal-

nych produkcji rolnej,
• uzyskujesz inne dochody,
• przebywasz w areszcie śledczym lub 

zakładzie karnym. 
Powinieneś także potwierdzić inne okolicz-
ności, które mogą mieć wpływ na decyzję 
w sprawie rodzicielskiego świadczenia uzu-
pełniającego.
WAŻNE
Jeśli jesteś ojcem i ubiegasz się rodziciel-
skie świadczenie uzupełniające, w oświad-
czeniu wskaż datę zgonu matki dzieci albo 
datę porzucenia przez nią dzieci albo za-
przestania ich wychowywania przez długi 
okres i potwierdź to dokumentami.
W jaki sposób możesz potwierdzić oko-
liczności brane pod uwagę przy rozpatry-
waniu wniosku
Informacje, które podasz nam we wniosku 
o rodzicielskie świadczenie uzupełniające 
oraz w oświadczeniu o Twojej sytuacji oso-
bistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej, 
możesz udokumentować: 
• zaświadczeniami z właściwego urzę-

du skarbowego, które potwierdzają 
źródła osiąganych dochodów lub przy-
chodów oraz ich wysokość,

• zaświadczeniami, które potwierdzają 
aktualne zatrudnienie lub prowadze-
nie innej działalności zarobkowej oraz 
wysokość osiąganych dochodów lub 
przychodów,

• zaświadczeniami, które potwierdzają 
wysokość innych pobieranych przez 
Ciebie świadczeń,

• zaświadczeniami z urzędu gminy, któ-
re potwierdzają rodzaj oraz wielkość 
posiadanego gospodarstwa rolnego, 

• oświadczeniami o wysokości dochodu 
z gospodarstwa rolnego,

• innymi dokumentami, które potwier-
dzają Twoją sytuację osobistą, rodzin-
ną, majątkową i materialną.

Kto rozpatrzy wniosek o rodzicielskie 
świadczenie uzupełniające
Wniosek o rodzicielskie świadczenie 
uzupełniające rozpatrzy prezes Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Po rozpatrze-
niu Twojego wniosku otrzymasz decyzję 
o przyznaniu prawa do świadczenia albo 
o jego odmowie.

Jeśli podlegałeś ubezpieczeniu społecz-
nemu rolników i nie pobierasz emerytury 
lub renty wyłącznie z ZUS, Twój wniosek 
o rodzicielskie świadczenie uzupełnia-
jące rozpatrzy prezes Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego.
Jaka jest wysokość rodzicielskiego świad-
czenia uzupełniającego
Jeśli nie pobierasz emerytury ani renty, 
rodzicielskie świadczenie uzupełniające 
przysługuje Ci w wysokości najniższej eme-
rytury.
Od 1 marca 2019 r. wynosi ona 1100 zł 
i jest co roku waloryzowana.
Jeśli pobierasz emeryturę lub rentę 
w wysokości niższej niż najniższa eme-
rytura, to rodzicielskie świadczenie uzu-
pełniające będzie dopełnieniem do naj-
niższej emerytury. Oznacza to, że kwota 
rodzicielskiego świadczenia uzupełniają-
cego będzie równa różnicy pomiędzy naj-
niższą emeryturą a wysokością pobieranej 
przez Ciebie emerytury albo renty.
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające 
podlega corocznej waloryzacji.
WAŻNE
Wysokość świadczenia po waloryzacji nie 
może być wyższa od najniższej emerytury. 
Jeśli otrzymasz świadczenie w wysokości 
dopełnienia do najniższej emerytury, to 
suma rodzicielskiego świadczenia uzupeł-
niającego i emerytury albo renty, którą po-
bierasz, nie może być wyższa od najniższej 
emerytury.
Na jakich zasadach wypłacamy rodziciel-
skie świadczenie uzupełniające
Wypłata świadczenia przysługuje od pierw-
szego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS 
wydał decyzję w Twojej sprawie, nie wcze-
śniej jednak niż od dnia, w którym osiągnę-
łaś/osiągnąłeś powszechny wiek emerytal-
ny (60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni).
O tym, że zaczynamy wypłacać Ci rodziciel-
skie świadczenie uzupełniające, poinfor-
mujemy Cię odrębnym zawiadomieniem
O czym musisz nas powiadomić, jeśli przy-
znano Ci rodzicielskie świadczenie uzupeł-
niające
Jeśli prezes ZUS przyznał Ci rodzicielskie 
świadczenie uzupełniające, masz obowią-
zek powiadomić nas o wszelkich zmianach, 
które mają wpływ na prawo do tego świad-
czenia i jego wysokość.
Oznacza to, że musisz nas powiadomić, je-
śli np. podejmiesz zatrudnienie, osiągniesz 
dodatkowy dochód lub uzyskasz prawo do 
innego świadczenia.
Kiedy ustaną okoliczności, które były pod-
stawą przyznania rodzicielskiego świad-
czenia uzupełniającego (np. podejmiesz 
zatrudnienie i zmieni się Twoja sytuacja 
materialna), otrzymasz od nas decyzję.
Poinformujemy Cię w niej o ustaniu pra-
wa do świadczenia i jego przyczynach oraz 

mieszkańcy
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wskażemy datę, od której wypłata świad-
czenia nie będzie Ci przysługiwać.
Kiedy nie otrzymasz rodzicielskiego 
świadczenia uzupełniającego
Nie otrzymasz rodzicielskiego świadczenia 
uzupełniającego, jeśli jesteś:
• uprawniony/uprawniona do emerytu-

ry albo renty w wysokości co najmniej 
najniższej emerytury,

• tymczasowo aresztowany/aresztowa-
na albo odbywasz karę pozbawienia 
wolności (z wyłączeniem odbywania 
kary pozbawienia wolności w systemie 
dozoru elektronicznego).

Możesz nie otrzymać rodzicielskiego 
świadczenia uzupełniającego, jeśli:
• sąd pozbawił Cię władzy rodzicielskiej 

albo ją ograniczył przez umieszczenie 
dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej,

• długotrwale zaprzestałaś/zaprzestałeś 
wychowywania dzieci.

WAŻNE
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające 
przysługuje wyłącznie wtedy, gdy w trakcie 
jego pobierania mieszkasz w Polsce.
Co możesz zrobić, jeśli nie zgadzasz się 
z decyzją
Jeśli nie zgadzasz się z decyzją w sprawie 
rodzicielskiego świadczenia uzupełniające-
go, masz prawo: 
• w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji 

zgłosić wniosek do prezesa ZUS o po-
nowne rozpatrzenie sprawy,

• w ciągu 30 dni od doręczenia decy-
zji zgłosić skargę do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie 
za pośrednictwem prezesa ZUS.

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją wydaną po 
ponownym rozpatrzeniu Twojej sprawy, 
masz prawo złożyć skargę do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Warsza-
wie.
WAŻNE
Do sądu okręgowego – sądu pracy i ubez-
pieczeń społecznych złóż odwołanie, jeśli 
nie zgadzasz się z decyzją oddziału ZUS 
w sprawie:
• ponownego ustalenia wysokości ro-

dzicielskiego świadczenia uzupełnia-
jącego,

• ustania prawa do tego świadczenia,
• wypłaty tego świadczenia,
• zwrotu nienależnie pobranego świad-

czenia.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. 
o rodzicielskim świadczeniu uzupełniają-
cym (Dz.U. poz. 303).
Dowiedz się więcej o rodzicielskim świad-
czeniu uzupełniającym.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
Oddział w Szczecinie

Ul. Citroena 2, 70-769 Szczecin
tel. 91 810 15 44, 502 006 895

UWAGA MIESZKAŃCY!
ZMIANY W REGULAMI-
NIE ODBIORU ODPA-
DÓW!

W dniu 30 maja 2019 roku Rada Gminy Ko-
bylanka uchwaliła zmiany w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Kobylanka w zakresie ilości odpa-
dów segregowanych odbieranych sprzed 
posesji. Zmiany wynikają stąd, że systema-
tycznie wzrasta ilość odpadów selektyw-
nych odbieranych od mieszkańców naszej 
gminy. Ponadto od marca 2019 roku w ra-
mach zbiórki sprzed posesji odbierana jest 
dodatkowa frakcja odpadów od mieszkań-
ców, a mianowicie odpady ulegające bio-
degradacji – wprowadzenie tej frakcji jest 
skutkiem zmiany przepisów ustawowych. 
W rezultacie wyznaczone opłaty za odbiór 
odpadów w wysokości 11,50 zł/osobę nie 
wystarczają na pokrycie kosztów wywozu 
tych odpadów. W związku z powyższym 
wprowadzone zostały limity odnośnie od-
bioru odpadów segregowanych sprzed 
posesji. Nowe rozwiązania wprowadzają 
ograniczenia liczby worków wydawanych 
mieszkańcom. Dotyczy to wszystkich ro-
dzajów worków do selektywnej zbiórki 
odpadów. Worki wydawane będą zgodnie 
z następującą zasadą: 
1. dla papieru i tektury – jeden worek ko-

loru niebieskiego oznaczony napisem 
„PAPIER” – na każdą zadeklarowaną 
i zamieszkującą daną nieruchomość 
osobę oraz dwa worki dla zadeklaro-
wanych domków letniskowych i innych 
nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez 
część roku;

2. dla szkła – jeden worek koloru zielone-
go oznaczony napisem „SZKŁO” – na 
każdą zadeklarowaną i zamieszkującą 
daną nieruchomość osobę oraz dwa 
worki dla zadeklarowanych domków 
letniskowych i innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyj-
no-wypoczynkowe przez część roku;

3. dla metali i tworzyw sztucznych – je-
den worek koloru żółtego oznaczo-
ny napisem „METALE I TWORZYWA 
SZTUCZNE” – na każdą zadeklarowaną 
i zamieszkującą daną nieruchomość 
osobę oraz dwa worki dla zadeklaro-
wanych domków letniskowych i innych 
nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez 
część roku; 

4. dla odpadów ulegających biodegrada-
cji, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów – jeden worek koloru 

brązowego oznaczony napisem „BIO” 
– na każdą zadeklarowaną i zamiesz-
kującą daną nieruchomość osobę oraz 
dwa worki dla zadeklarowanych dom-
ków letniskowych i innych nierucho-
mości wykorzystywanych na cele re-
kreacyjno-wypoczynkowe przez część 
roku.

Powyższe limity będą odbierane w ramach 
dotychczasowej opłaty w wysokości 11,50 
zł miesięcznie od osoby.
Aby umożliwić mieszkańcom gminy odbiór 
odpadów segregowanych wykraczających 
ponad limit, wprowadzono dodatkowe 
usługi w postaci możliwości odpłatnego 
pobrania worków dla poszczególnych od-
padów selektywnych. Worki można będzie 
zakupić i odebrać w Urzędzie Gminy w Ko-
bylance. W dniu odbioru firma odbierająca 
odpady segregowane odbierze sprzed po-
sesji worki w liczbie zgodnej z liczbą osób 
zadeklarowanych oraz worki oznaczone 
jako dodatkowe. Cena za usługę odbioru 
jednego dodatkowego worka wynosić bę-
dzie 4,00 zł.

Pamiętajmy także, że wszystkie odpady 
selektywne mogą być oddawane bez do-
datkowych opłat do Gminnego Punktu 

Gospodarowanie od-
padami komunalnymi 
w Gminie Kobylanka

Od 1 marca 2019 roku na terenie gminy 
Kobylanka obowiązują nowe zasady se-
gregacji odpadów komunalnych. Oprócz 
papieru, szkła i tworzyw sztucznych, segre-
gujemy również odpady ulegające biode-
gradacji. Trafiają one do brązowego worka. 
Odpady te mogą być również komposto-
wane we własnym zakresie. Należy pamię-
tać, aby odpadów biodegradowalnych nie 
wrzucać do czarnych pojemników na od-
pady zmieszane. W przypadku wrzucenia 
do takiego pojemnika np. gałęzi, skoszonej 
trawy czy innych odpadów biodegradowal-
nych, firma odbierająca nie opróżni pojem-
nika. 
Pamiętajmy o podstawowej zasadzie se-
gregacji, zgodnie z którą należy oddzielać 
surowce od odpadów, które nie nadają 
się do powtórnego przetworzenia. Jeżeli 
mieszkańcy mają wątpliwości, gdzie wrzu-
cić konkretny odpad, poniżej przedstawio-
ne zostały podpowiedzi.

mieszkańcy

Nasza Gmina | czerwiec 2019 nr 3



• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
• nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczyn-

nych
• plastikowe opakowania po produktach spożywczych
• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
• opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), ko-

smetykach (np. szamponach), itp.
• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
• aluminiowe puszki po napojach i sokach
• puszki po konserwach
• folię aluminiową
• metale kolorowe
• kapsle, zakrętki od słoików

DO JAKIEGO WORKA POWINIEN TRAFIĆ KONKRETNY ODPAD?

• butelek i pojemników z zawartością
• plastikowych zabawek
• opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
• opakowań po olejach silnikowych
• części samochodowych
• zużytych baterii i akumulatorów
• puszek i pojemników po farbach i lakierach
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
Należy wrzucać Nie należy wrzucać

• opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
• katalogi, ulotki, prospekty
• gazety i czasopisma
• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
• zeszyty i książki
• papier pakowy
• torby i worki papierowe

• ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
• papieru lakierowanego i powleczonego folią
• papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
• kartonów po mleku i napojach
• papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach 

budowlanych
• tapet
• pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jedno-

razowych

PAPIER
Należy wrzucać Nie należy wrzucać

• Butelki i słoiki po napojach i żywności Szklane opakowania po ko-
smetykach 

• Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
• Szkła okularowego
• Szkła żaroodpornego
• Zniczy z zawartością wosku
• Żarówek i świetlówek
• Reflektorów
• Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
• Luster
• Szyb okiennych i zbrojonych
• Monitorów i lamp telewizyjnych
• Termometrów i strzykawek

SZKŁO
Należy wrzucać Nie należy wrzucać

• odpadki warzywne i owocowe  
(w tym obierki itp.)

• gałęzie drzew i krzewów
• skoszoną trawę, liście, kwiaty
• trociny i korę drzew
• niezaimpregnowane drewno
• resztki jedzenia

• kości zwierząt
• oleju jadalnego
• odchodów zwierząt
• popiołu z węgla kamiennego
• leków
• drewna impregnowanego
• płyt wiórowych i pilśniowych MDF
• ziemi i kamieni
• innych odpadów komunalnych  

(w tym niebezpiecznych)

ODPADY BIODEGRADOWALNE
Należy wrzucać Nie należy wrzucać

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych.

ODPADY ZMIESZANE

Źródło: http://naszesmieci.mos.gov.pl/

mieszkańcy
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Skazany na Bluesa

Burzliwe życie Ryśka Riedla, lidera i wokali-
sty grupy DŻEM, który stał się jednym z naj-
większych polskich zespołów rockowych. 
To właśnie jego sylwetkę chcielibyśmy 
przypomnieć w zbliżającym się lipcowym 
koncercie. Niech Amfiteatr w Morzyczynie 
wybrzmi utworami z repertuaru legendar-
nej grupy w wykonaniu Macieja Lipiny - od-
twórcy głównej roli w spektaklu „Skazany 
na bluesa” - pierwszej w Polsce teatralnej 
adaptacji filmu Przemysława Angermana 
i Jana Kidawy-Błońskiego w reżyserii Arka-
diusza Jakubika.
Serdecznie zapraszamy nie tylko oddanych 
fanów ale i ciekawych, którzy chcą usłyszeć 
jak wybrzmiewa prawdziwy polski rock.
Organizator: Centrum Kultury i Rekreacji 
w Kobylance 
Bilety: 35,00 zł.

Wakacje z Blondynką
Taniec, śpiew ,porywająca muzy-
ka, entuzjazm, 200 barwnych kostiu-
mów, pióra, fraki, suknie. To wszyst-
ko co w musicalu najlepsze zobaczą 
Państwo w barwnym dwugodzinnym wi-
dowisku o charakterze musicalowo –re-
wiowym w wykonaniu Teatru Broadway. 
W repertuarze widowiska usłyszą Pań-
stwo największe hity i przeboje klasyki 
polskiej piosenki, takie jak: Vabank Va-
bank, Bo we mnie jest sex, Dumka, Dziw-
ny jest ten świat, O mnie się nie martw, 
Trzynastego czy chociażby Sing sing. 
Teatr Broadway- Prywatny Teatr Mu-
zyczny Małgorzaty Obłój od czter-
nastu lat odnosi sukcesy na scenach 
w kraju i za granicą. Jest to jedyny te-
atr rozrywki na Pomorzu Zachodnim. 
30 młodych artystów zaprezentuje wa-
chlarz umiejętności wokalnych i tanecz-
nych. Bogaty repertuar spektaklu zawiera 
wiele wątków romantycznych i komedio-
wych. Życzymy miłego wieczoru w roztań-
czonej atmosferze.
Organizator: Centrum Kultury i Rekreacji 
w Kobylance
Bilety: 30,00 zł.

Niedokończony kon-
cert WGB

Już 15.06.2019r z okazji Dni Gminy Koby-
lanka chcieliśmy Państwu przypomnieć 
o genialnym zespole przedstawiającym 
poezję śpiewaną od ponad 40 lat, z nie-
ustającym powodzeniem koncertującym 
w Polsce zdobywając sobie coraz to nowe 
pokolenia wiernych słuchaczy. Wolna Gru-
pa Bukowina stała się obecnie na polskiej 
scenie muzycznej zjawiskiem trwałym 
i znaczącym.

W 2018 roku mieliśmy przyjemność gościć 
już po raz kolejny ten wyśmienity zespół 
u siebie i na drodze niewiarygodnie szczę-
śliwego dla nas wypadku był to koncert 
całkowicie bez prądu. Chwilowy smutek 
i przeświadczenie, iż będzie trzeba go od-
wołać, przerodził się w zachwyt i niezapo-
mniane minuty wypełnione cudownymi 
utworami gdy muzycy zdecydowali się za-
grać dla pełnej sali w całkowitych ciemno-
ściach i bez jakiegokolwiek wsparcia elek-
tryczności.
Tym razem mamy jednak nadzieję, iż bę-
dziemy mogli w pełni docenić każdy aspekt 
przygotowanego specjalne dla nas „spek-
taklu” w wykonaniu Wolnej Grupy Bu-
kowiny. Chociaż nadzieja na kolejny brak 
zasilania pozostanie w każdym kto usłyszał 
wersję unplugged.
Organizator: Centrum Kultury i Rekreacji 
w Kobylance

Krzysztof Krawczyk      
z zespołem

26.07.2019 roku w morzyczyńskim Am-
fiteatrze wystąpi legenda polskiej sceny 
muzycznej czyli Krzysztof Krawczyk. Tym 
razem artysta wystąpi z towarzyszeniem 
11 osobowego zespołu i zaśpiewa najwięk-
sze swoje przeboje np. „Parostatek”, „Mój 
Przyjacielu”, „Ostatni raz zatańczysz ze 
mną”, „Z Tobą pójdę jak na bal”, „Byle było 
tak” i wiele wiele innych.
Przed koncertem Krzysztofa Krawczyka na 
scenie pojawi się młody artysta pochodzą-
cy ze Stargardu, Krzysztof Wyszyński.
Organizator: COOLTURALNI PL Kobylanka
Bilety: 39,00 zł (do 19.06.), 45,00 zł (od 
20.06. do 12.07.), 50,00 (od 13.07.)
Bilety dostępne na www.biletyna.pl oraz 
www.bilety.fm oraz stacjonarnie
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I Miedwiańska Gala Stand-Up
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W czwartek 22 sierpnia w przepięknych 
okolicznościach przyrody w amfiteatrze 
nad jeziorem Miedwie wystąpi specjalnie 
dla was niezwykła mieszanka komików!
Bartosz Gajda (50 Twarzy Gajdy) - wybitna 
osobowość, gwiazda estrady, jeden z naj-
lepszych komików na świecie. Połączenie 
najlepszych cech Zbigniewa Buczkowskie-
go i Gerarda Depardieu. Gwiazda estrady. 
Ogrom jego talentu można docenić oglą-
dając kanał 50 Twarzy Gajdy, który ma po-
nad 20 mln subskrybentów, a poszczególne 
filmiki mają po kilkanaście (słownie kilka-
set) miliardów wyświetleń.Gwiazda estra-
dy - tak ten opis pisał sam Bartek!
Grzegorz Dolniak - Szczeciński komik na 
warszawskiej emigracji. Słoik widywany na 
co dzień w telewizyjnej Dwójce oraz na an-
tenie TVP Rozrywka, gdzie z powodzeniem 
prowadzi programy i felietony satyryczne. 
Od lat związany ze środowiskiem kabare-
towym i komediowym. Jest pomysłodawcą 
i dyrektorem artystycznym Festiwalu Ko-
medii SZPAK, aktorem teatru improwizacji 
Przyjezdni. Los sceniczny rzucił go również 
w objęcia programu solowego, powszech-
nie zwanego stand upem.
Grzegorz Halama - Komik, aktor komedio-
wy, filmowy i teatralny, parodysta i mu-
zyk. Znany ze świetnego poczucia humoru 
i własnego stylu. Ojciec Chrzestny polskie-
go stand-up’u. Wykreował wiele postaci, 
a wśród nich Pana Józka (hodowcę kurcza-
ków z Chociul), Śpiewającą bakterię, czy 
w ostatnim czasie Ochroniarza z super-
marketu. Grzegorz Halama mając wypra-
cowany przez lata własny styl, z charakte-
rystycznym dla siebie poczuciem humoru, 
opowiada o tematach uniwersalnych.
Imprezę poprowadzi:
Damian „Viking” Usewicz - szczeciński ko-
mik, konferansjer oraz organizator imprez 
komediowych. Ze sceną związany od 10 
lat, występował na wielu scenach w całej 
Polsce. Za swoją działalność nominowany 

do nagrody „Człowiek Roku 2017 Głosu 
Szczecińskiego”- nie wygrał ale trochę gło-
sów dostał - głównie od siebie. W swoich 
występach nieszablonowo porusza tematy 
z życia wzięta, okraszając je czarnym hu-
morem z charakterystycznym dla siebie 
dystansem, utrzymując przy tym bardzo 
dobry kontakt z publicznością. Prywatnie 
mąż i ojciec co jest ogromną inspiracją do 
jego żartów.

Organizatorzy: COOLTURALNI PL, Agencja 
Artystyczna Dabe, 5th Element
Bilety: TICKETOS
39 zł- Promocja do 30.06
49 zł - przedsprzedaż do 31.07
59 zł - przedsprzedaż do 21.08
69 zł - w dniu wydarzenia.

GastroWeek - festiwal 
jedzenia

GastroWeek jest pierwszym tego typu wy-
darzeniem kulinarnym w tej części Polski! 
Foodtrucki, gastronomie, Splash of colors 
i masa atrakcji – a to wszystko już w pierw-
szy weekend sierpnia, w Morzyczynie! 
Celem imprezy jest promowanie idei slow 
foodu, czyli jedzenia przygotowanego ze 
świeżych, starannie dobranych produktów 
„na oczach” klienta. Slow food to również 
kultura celebrowania posiłków, jedzenia 
bez pośpiechu. Meksykańskie tortille, 
amerykańskie burgery, belgijskie frytki, 
soczyste szaszłyki, lody, różne rodzaje piw, 
słodkości, miody pitne oraz wiele, wiele in-
nych atrakcji!

Oprócz samego jedzenia na ludzi czekać 
będą ciekawe atrakcje m.in. konkursy, stre-
fa dla dzieci, strefa chill czy zawody kulinar-
ne! 
Organizatorzy: COOLTURALNI PL, 5th ELE-
MENT

„WENTYL 2019” - Familijna Edukacja Na 
Dwóch Kółkach to projekt społeczny o cha-
rakterze sportowo-rekreacyjnym mający 
na celu integrację mieszkańców gminy Ko-
bylanka poprzez edukację, sport i kulturę 
fizyczną w wymiarze wielopokoleniowym. 
Projekt składa się z trzech familijnych raj-
dów rowerowych po specjalnie przygoto-
wanych trasach edukacyjnych w gminie 
Kobylanka. Każda z tras będzie składała 
się z 5 punktów pośrednich, na których 
uczestnicy (podzieleni na grupy) będą 
mieli do wykonania zadania (wyznaczone 
przez odwiedzanych Sołtysów, właścicieli 
lokalnych przedsiębiorstw, przedstawicieli 
klubów sportowych i instytucji pozarządo-
wych). Aby wykonać zadania lub odpowie-
dzieć na pytania odwiedzanych Partnerów 
projektu konieczne będzie „połączenie sił” 
uczestników każdej grupy - z uwzględnie-
niem wieku, płci, wysokości ciała, zdolno-
ści manualnych czy sprawności i kondycji 
ruchowej. WENTYL 2019 to przede wszyst-
kim wspaniała zabawa i dużo uśmiechu.

Udział jest bezpłatny – decyduje kolejność 
zgłoszeń (e-mail: coolturalni.pl@interia.pl 
lub tel. 606252092)
Terminy rajdów: 22.06., 20.07, 31.08.
Organizator: COOLTURALNI PL
Wydarzenie współfinansowane jest ze 
środków Urzędu Gminy w Kobylance.

WENTYL 2019 – Familij-
na Edukacja na Dwóch 
Kółkach
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„Mała książka – wielki 
człowiek”! 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylan-
ce  bierze udział w ogólnopolskiej kampanii 
społecznej Instytutu Książki, mającej na celu 
zachęcanie rodziców do czytania z dziećmi 
i odwiedzania biblioteki. Projekt kierowany 
jest do dzieci w wieku od 3-6 lat , które pod-
czas pierwszej wizyty w bibliotece otrzyma-
ją w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, czyli 
książkę  i Kartę Małego Czytelnika. Za każdą 
wizytę w bibliotece zakończoną wypożycze-
niem minimum jednej książki z księgozbioru 
dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, 
a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonoro-
wany imiennym dyplomem potwierdzającym 
jego czytelnicze zainteresowania. W Wy-
prawce znajdą coś dla siebie także rodzice. 
W Wyprawce znajdą coś dla siebie także ro-
dzice – przygotowana dla nich broszura infor-
macyjna przypomni o nieocenionej roli czyta-
nia w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych 
korzyściach wynikających z częstego odwie-
dzania biblioteki. Dzięki akcji dziecko pozna 
ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciń-
stwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym 
uczestnikiem życia kulturalnego. Dlatego już 
dziś informujemy, że od  września będzie 
możliwość odebrania pierwszych  Wypra-
wek czytelniczych oraz  zachęcamy do od-
wiedzania biblioteki. 

GBP w Kobylance

Klub Seniora zaprasza 
na wspólny wyjazd

Klub Seniora z Kobylanki organizuje wyciecz-
kę do Gdańska na Jarmark Dominikański. Wy-
jazd od 16 do 18 sierpnia 2019 roku. Koszt 
wyjazdu 250 zł od osoby. W cenie wyżywie-
nie i nocleg. W razie chęci uczestnictwa zapi-
sy u Sołtysa Kobylanki. 

Konkurs trwa. Moty-
wy lokalnego pejzażu 
czekają na odkrycie

Przybywa zdjęć, nadsyłanych przez uczestni-
ków konkursu fotograficznego pod hasłem 
„Krajobraz Powiatu Stargardzkiego”. Konkurs 
stanowi część projektu „Bobrowa Polana 
V- podniesienie świadomości mieszkańców 
powiatu stargardzkiego, finansowanego 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 
Piękno wiosennej przyrody, która rozkwita 
niemal na nowo po niedawnych opadach 
deszczu, sprzyja  poszukiwaniu odpowied-
niego motywu. A wystarczy tylko wyjść poza 
rogatki miejscowości, by doświadczyć uroku 
lokalnego pejzażu. Zachęcamy więc, by łą-
cząc przyjemne z pożytecznym, brać w rękę 
aparat dowolnego typu i rodzaju- włącznie 
z tym w osobistym smartfonie - i wybrać się 
na fotograficzne łowy. Autorzy najlepszych 
zdjęć, wybranych przez kapitułę konkursową, 
mogą liczyć na nagrody, ufundowane przez 
organizatora konkursu - Powiat Stargardz-
ki. Zdjęcia motywów w skali makro i mikro, 
uchwyconych podczas wędrówek po urokli-
wych zakątkach gmin powiatu, można nad-
syłać do końca sierpnia 2019 r. na facebooku 
znajdziecie specjalną zakładkę pod hasłem: 
konkurs fotograficzny. Nadsyłane tu zdjęcia 
poddawane są ocenie  jury. 
Po zakończeniu konkursu, jego kapituła wy-
bierze najlepsze zdjęcia. Jurorzy  przy ocenie 
nadesłanych fotografii wezmą  pod uwagę 
przed wszystkim: jakość, oryginalność i kre-
atywność autorów. Im bardziej  niebanalne 
podejście do sprawy i zaskakujący kadr lub 
ujęcie - tym więcej wzrasta szansa na wygra-
ną… 
Okolica i miejscowości powiatu, wydawało-
by się już dawno poznane i odkryte, czekają 
zatem na chętnych, którzy potrafią spojrzeć 
na bliskie sobie rejony zupełnie inaczej. Za-
chęcamy więc do wnikliwego rejestrowania 
ulotnej lecz pełnej uroku rzeczywistości. Jest 
również szansa, że nadesłane zdjęcia bar-
dziej  otworzą oczy tym, którzy przyzwycza-
jeni do rodzimego pejzażu poszukują innych 
wrażeń. Tymczasem  do odkrycia pozostaje 
wiele, niemal tuż za oknem. I taki jest przede 
wszystkim cel ogłoszonego przez Powiat 
Stargardzki konkursu. 

Starostwo Powiatowe w Stargardzie

KORTEZ – Holiday Tour 
– Amfiteatr w Morzy-
czynie – 08.07.2019.

Wysoki, małomówny o melancholijnym spoj-
rzeniu. Godny zaufania. Prawdopodobnie je-
den z największych wschodzących talentów 
na naszym rynku. Kortez, czyli Łukasz Feder-
kiewicz, to 27-letni kompozytor i wokalista 
z pochodzący z Iwonicza. Wyedukowany pia-
nista i puzonista z zacięciem do muzyki kla-
sycznej.  Artysta obdarzony jest niezwykłą, 
muzyczną wrażliwością, ogromnym talentem 
i głosem, który zdobył serca setek tysięcy fa-
nek oraz fanów. Wyjątkowy, głęboki i lekko 
szorstki wokal stał się jego wizytówką. Jego 
kompozycje, to liryczne ballady niepozbawio-
ne wpadających w ucho melodii i życiowych, 
ujmujących tekstów. 24 września 2015 roku 
ukazała się jego debiutancka płyta zatytu-
łowana „Bumerang”, która jest intymnym 
zbiorem opowiadań o miłości i jej braku. To 
jedna z najlepiej sprzedających się i najlepiej 
przyjętych płyt na polskim rynku muzycz-
nym w ostatnich latach. Miesiąc po premie-
rze „Bumeranga” Kortez wydał drugą EP-kę 
z trzema utworami: „Od Dawna Już Wiem”, 
„Ćma Barowa” i „Kominy”. W połowie grud-
nia sprzedaż „Bumeranga” przekroczyła 15 
000 sztuk, a co za tym idzie - debiut Korteza 
uzyskał status „Złotej Płyty”, zaś w drugiej po-
łowie stycznia sprzedaż albumu przekroczyła 
30 000 egzemplarzy, który tym samym uzy-
skał status „Platynowej Płyty”. „Bumerang” 
przyniósł artyście Fryderyka 2016 za Fono-
graficzny Debiut Roku oraz „Mateusza”, czyli 
Nagrodę Muzyczną Programu Trzeciego im. 
Mateusza Święcickiego za: „umiejętność wy-
rażania w prostych słowach wielu skompliko-
wanych emocji i zebranie ich w spójną całość 
na płycie „Bumerang” oraz za dotarcie do 
szerokiej publiczności z niełatwym i odbie-
gającym od komercyjnych standardów prze-
kazem artystycznym”. Kortez doceniany jest 
nie tylko przez rzeszę fanów, ale także dzien-
nikarzy, krytyków i portale muzyczne. Oprócz 
Fryderyka 2016 i Mateusza ma na swoim 
koncie nagrodę im. Anny Jantar w konkursie 
Debiuty w ramach 53. Festiwalu w Opolu. 

Grał na wielu polskich festiwalach, w tym 
Open’er Festival 2016, Life Festival, Co Jest 
Grane 24 Festival. Praktycznie każdy koncert 
artysty jest wyprzedany i gromadzi pełne sale 
publiczności. 
W składzie koncertowym Korteza występu-
ją ambitni i utalentowani muzycy. Festiwale 
i większe koncerty gra z towarzyszeniem kil-
kuosobowego zespołu w składzie Krzysztof 
Domański, Kuba Galiński, Lesław Matecki 
i Marcin Ułanowski, zaś do sal siedzących 
przyjeżdża w Trio - z Kortezem i Krzysztofem 
Domańskim występuje także Olek Świerkot, 
który od samego początku towarzyszył arty-
ście w pracy nad „Bumerangiem” jako mu-
zyk, multiinstrumentalista, producent i dobra 
dusza projektu. W 2010 roku Olek Świerkot 
zastąpił w Jazzboy Studio Bogdana Kondrac-
kiego na stanowisku producenta muzycz-
nego. Wspólnie z Romanem Szczepankiem 
i Błażejem Nowickim współtworzy projekt 
Miss Polski. Z Kubą Galińskim produkował 
„Second Hand” Marcina Rozynka i „Bawię 
Się Świetnie” Ani Dąbrowskiej. W 2015 roku 
wyprodukował „Bumerang” Korteza. Jest bli-
skim współpracownikiem Dawida Podsiadło.

BILETY: www.bietyna.pl
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