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Zdrowych, spokojnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia,
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 Problem nie pojawił się nagle, sytu-
acja była znana poprzednim władzom 
gminy, jednak nic w tej sprawie nie zro-
biono. Inwestycja w przebudowę wo-
dociągu, czyli wymiana rury doprowa-
dzającej na taką o większej średnicy, to 
przedsięwzięcie, którego koszt szacowany 
jest na przeszło 4 mln zł.
 W obecnej sytuacji finansowej gminy 
nie jest możliwe zrealizowanie tej inwe-
stycji ze środków własnych. Ale pojawiła 
się szansa na pozyskanie zewnętrznego 
wsparcia z funduszy unijnych – 23 sierp-
nia poznaliśmy zasady i terminy skła-
dania wniosków w konkursie w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na dofinansowanie zadań z obszaru go-
spodarki wodno-ściekowej. Wójt gminy 
zdecydowała o złożeniu wniosku, choć 
czasu na przygotowanie dokumentacji dla 
tak poważnej inwestycji było niewiele. 
Dodatkowe utrudnienie stanowił fakt, że 
inwestycja musiała być ujęta w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej, co wymagało 
podjęcia stosownej uchwały przez radę 
gminy. Odrzucenie przez radnych wnio-
sku o rozszerzenie porządku obrad sesji 
w dniu 2 września o ten punkt i przyjęcie 
uchwały dopiero 19 września znacząco 

Przebudowa wodociągu
do Niedźwiedzia

Odkąd Niedźwiedź zaczął się rozrastać, pojawiły się problemy z ciśnieniem wody 
– powodem jest zbyt mała średnica głównej rury doprowadzającej wodę do miej-

scowości. Sytuacja jest dramatyczna zwłaszcza latem, kiedy zużycie wody wzrasta. Tere-
nów pod budownictwo mieszkaniowe jest w Niedźwiedziu bardzo dużo i z pewnością 
przybyłoby wielu nowych mieszkańców w naszej gminie, gdyby nie właśnie problemy 
z wodą. Obecnie Wodociągi Zachodniopomorskie odmawiają wydawania warunków 
włączenia do sieci, bo każde nowe przyłącze pogarsza i tak już złą sytuację.

skróciło czas na przygotowanie doku-
mentów, spowodowało także wyższe 
koszty tej usługi. Udało się jednak zakoń-
czyć sprawę pomyślnie, między innymi 
dzięki dobrym relacjom ze Starostwem 
Powiatowym i Lasami Państwowymi, 
które w błyskawicznym tempie udzieliły 
nam niezbędnych pozwoleń (wodociąg 
częściowo przebiega przez ich nierucho-
mości). W ostatnim możliwym terminie, 
czyli 18 października, wniosek znalazł się 
w Urzędzie Marszałkowskim. Obecnie 
czekamy na rozstrzygnięcia, które poja-
wią się najprawdopodobniej za kilka mie-
sięcy. Maksymalny poziom dofinansowa-
nia może wynieść 63,63%.
 Jeżeli gmina otrzyma dofinansowa-
nie, w 2020 r. zostanie wykonana doku-
mentacja projektowa, a sama inwestycja 
będzie zrealizowana w latach 2021-22.

 Od 1 stycznia 2020 r. będą obo-
wiązywały nowe stawki podatków od 
nieruchomości w 2020 r. Przedsta-
wiają się one następująco:
1) Budynki mieszkalne – 0,75 zł/m2

2) Budynki mieszkalne zajęte na dzia-
łalność gospodarczą – 23,00 zł/m2

3) Budynki zajęte na działalność go-
spodarczą – 23,00 zł/m2

4) Budynki pozostałe – 7,00 zł/m2

5) Grunty zajęte na działalność go-
spodarczą – 0,90 zł/m2

6) Grunty pozostałe – 0,43 zł/m2

7) Grunty pozostałe – gospodarstwa 
rolne – 0,21 zł/m2

8) Budynki zajęte na działalność go-
spodarczą związaną z ochroną 
zdrowia – 4,70 zł/m2

9) Budynki zajęte na działalność go-
spodarczą związaną z materiałem 
siewnym – 11,18 zł/m2

10) Grunty pod jeziorami – 4,80 zł/m2

11) Budowle – 2% ich wartości.
 Indywidualne decyzje określające 
wymiar podatku dla każdej nierucho-
mości będą dostarczane podatnikom 
na początku 2020 r.

Podatki od 
nierucho-

mości
w 2020 r.

 Na prezentację nowego wozu zapro-
szono przedstawicieli Państwowej Straży 
Pożarnej i Urzędu Gminy w Kobylance, 
w tym wójt gminy Julitę Pilecką oraz za-
stępcę wójta Irenę Rybarczyk. Uroczyste 
przekazanie samochodu zaplanowano na 
30 listopada.
 Wartość samochodu to 820 410 zł. 
Zakup stał się możliwy dzięki pozyskanym 
środkom:

Nowy samochód ratowniczo-
gaśniczy dla OSP z Bielkowa

16 października 2019 roku Ochotnicza Straż Pożarna z Bielkowa sfinalizowała 
zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN 

TGM 18.320 w wersji uterenowionej z napędem 4×4. Samochód jest wyposażony 
w zbiornik wody 4600 litrów i środka pianotwórczego 460 litrów oraz autopompę 
2960 dm3/min. Dostawcą była firma MOTO TRUCK Sp. z o.o. z Kielc.

- 380 000 zł – dofinansowanie ze Środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Szczeci-
nie,
- 205 000 zł – dofinansowanie z Komendy 
Głównej Państwowej Straży Pożarnej (fir-
my ubezpieczeniowe),
- 180 000 zł – środki z budżetu gminy Ko-
bylanka,
- 55 410 zł – środki własne OSP Bielkowo.

 Pozyskanie nowego samochodu przez 
jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej 
powoduje zwiększenie potencjału ratow-
niczego w naszej gminie. Pojazd jest no-
woczesny, uterenowiony, spełnia unijne 
standardy w zakresie ekologii. Bez wąt-
pienia posłuży strażakom przez długie lata 
i przyczyni się do poprawy ich pracy.

Agnieszka Wachowiec
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 Nie obyło się bez pewnych problemów, jak to zwykle bywa 
przy każdej inwestycji. Kiedy wykonawca rozpoczął wykopy, 
okazało się, że grunt na tym terenie jest bardziej niestabilny, niż 
zakładano. Spowodowało to konieczność zwiększenia ilości ma-

Ścieżka pieszo-rowerowa Kobylanka – Bielkowo
W chwili przygotowywania materiałów do bieżące-
go numeru „Naszej Gminy” prace związane z budową 

długo wyczekiwanej ścieżki pieszo-rowerowej z Kobylanki do 
Bielkowa dopiero się rozpoczęły. Ale w momencie, gdy czytacie 
Państwo ten tekst, ścieżka najprawdopodobniej jest już ukoń-
czona lub niewiele brakuje do jej ukończenia.

teriałów utwardzających, a to oczywiście skutkowało podwyższe-
niem kosztów inwestycji. Początkowo oddział ZZDW w Chojnie 
myślał o zmniejszeniu zakresu inwestycji (czyli ścieżka byłaby 
krótsza, kończyłaby się tuż za zakrętem w Bielkowie), lecz po roz-
mowie wójt gminy z wicemarszałkiem Tomaszem Sobierajem i in-
terwencji wicemarszałka w tej sprawie udało się wrócić do pier-
wotnych założeń. Nieco wyższe koszty inwestycji będą pokryte ze 
środków przeznaczonych na wycinkę drzew przy ścieżce (wycinka 
została przesunięta na przyszły rok) oraz ze środków własnych 
ZZDW. Udział finansowy naszej gminy nie zmieni się – przypo-
mnijmy, że dołożyliśmy do tej inwestycji 10% kosztów wynikają-
cych z przetargu, tj. 80 tys. zł.

W ramach budowy drugiej nitki obwodnicy powstaje 
także inwestycja polegająca na budowie drogi wspoma-

gającej na odcinku z Niedźwiedzia do Zdunowa. Zgodnie z harmo-
nogramem prac droga ta ma być wykonana do końca bieżącego 
roku, choć z pewnością będzie to uzależnione od warunków at-
mosferycznych. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad, a wykonawcą firma Strabag.
 Droga Niedźwiedź – Zdunowo będzie stanowiła dodatkowe 
połączenie naszej gminy ze Szczecinem. W związku z tym Wójt 
Gminy Kobylanka podjęła wstępne rozmowy ze szczecińskim 
Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w sprawie przedłuże-
nia trasy autobusu linii nr 73 kursującego z Basenu Górniczego 

Droga Niedźwiedź – Zdunowo
do szpitala w Zdunowie. Bezpośrednie skomunikowanie Niedź-
wiedzia ze Szczecinem będzie możliwe, o ile gmina podpisze 
z miastem stosowne porozumienie (podobne do tego, które 
mamy zawarte ze Stargardem) i będzie częściowo finansowała 
przejazdy.
 Mieszkańcy naszej gminy niejednokrotnie sygnalizowali po-
trzebę usprawnienia komunikacji ze Szczecinem. Połączenie ze 
Zdunowem stworzyłoby łatwiejszy dojazd do miasta zarówno 
dla mieszkańców Niedźwiedzia, jak i najbliższych wsi, czyli Mo-
tańca i Reptowa.
 Informacje o ustaleniach i ostatecznych decyzjach w tej 
sprawie będą przekazywane do wiadomości mieszkańców.

Zgodnie z Ustawą o referendum 
lokalnym, referendum w spra-

wie odwołania wójta może odbyć się na 
wniosek mieszkańców lub z inicjatywy 
rady gminy. W naszej gminie referendum 
odbywa się na wniosek mieszkańców. 
Gdyby odbywało się z inicjatywy rady 
gminy, a w głosowaniu większość opo-
wiedziałby się przeciwko odwołaniu wój-
ta, wówczas działalność rady uległaby 
zakończeniu z mocy prawa.

Referendum lokalne

 5 września br., równo 10 miesięcy 
po upływie tzw. okresu ochronnego, 
podczas którego nie można podejmo-
wać inicjatywy referendalnej w zakresie 

osób uprawnionych do głosowania, 
obowiązku wydawania obwieszczeń, 
podziałów na okręgi wyborcze, tworze-
nia komisji obwodowych itp. Różni się 
jednak od wyborów w sposób istotny, 
a mianowicie progiem frekwencyjnym. 
W przypadku odwoływania wójta, aby 
referendum było ważne, minimalna 
frekwencja wynosi 3/5 liczby osób, 
które brały udział w wyborach samo-
rządowych w II turze. Jeżeli w referen-
dum weźmie udział mniej niż 3/5 spo-
śród tych, którzy brali udział wyborze 
wójta, to bez względu na wynik głoso-
wania referendum będzie nieważne.

odwołania organów gminy, komitet refe-
rendalny w składzie: Mariusz Donar – peł-
nomocnik, Danuta Bagińska, Kamila Be-
rent, Janusz Karmowski, Jarosław Pawlisz, 
Wanda Szymaniak, Paweł Sikora, Ryszard 
Jan Zych złożył  do Komisarza Wyborczego 
i Urzędu Gminy zawiadomienie o zamia-
rze przeprowadzenia referendum gmin-
nego w  sprawie odwołania Wójt Gminy 
Kobylanka Julity Pileckiej przed upływem 
kadencji. Komisarz Wyborczy zarządził 
przeprowadzenie referendum na 15 
grudnia br. Procedura przeprowadzenia 
referendum jest podobna do procedu-
ry wyborów samorządowych w zakresie 
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 Całkowite koszty przedsięwzięć rozpo-
czętych w ubiegłym roku wyniosły ponad 
18 mln zł. Roczny budżet gminy to około 
30 mln zł, tak więc jest sprawą oczywistą, 
że aby móc te inwestycje sfinansować, 
trzeba było zwiększyć zadłużenie. Miały 
tego świadomość poprzednie władze gmi-
ny i to one właśnie zaplanowały wzrost 
długu. Władze obecnej kadencji nie miały 
innego wyboru, jak tylko zrealizować ten 
plan. Nie można było przecież przerwać 
inwestycji w połowie i zerwać umów 

Inwestycyjne podsumowanie
pierwszego roku kadencji
22 listopada minął rok od rozpo-
częcia kadencji władz samorzą-

dowych 2018-2023. To dobry moment, 
by podsumować to, co się w tym czasie 
wydarzyło, zwłaszcza że rok 2019 zbliża 
się ku końcowi i zdecydowana większość 
zaplanowanych zadań została już zreali-
zowana. I choć sytuacja finansowa u pro-
gu kadencji nie napawała optymizmem, 
to można mieć ogromną satysfakcję 
z rezultatu – udało się pomyślnie dokoń-
czyć wszystkie rozpoczęte w ubiegłym 
roku inwestycje, wykonano kilka innych, 
a ogólny wynik finansowy za rok 2019 
będzie o wiele lepszy niż przewidywano 
(piszemy o tym w osobnym artykule).

z wykonawcami. Warto też wspomnieć, 
że zdecydowana większość płatności za 
przedsięwzięcia rozpoczęte w roku 2018 
przypadała na rok bieżący.
 Inwestycje rozpoczęte w 2018, a za-
kończone w 2019 r. to:
- budowa ul. Jeziornej w Kobylance
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ko-

bylance
- budowa drogi i placu integracyjnego 

w Rekowie
- budowa dwóch mieszkań socjalnych 

w Reptowie
- zagospodarowanie terenu Campingu 

104 w Zieleniewie.
 Do zrealizowanych inwestycji tego-
rocznych (zaplanowanych na ten rok 
w budżecie lub podjętych w trakcie roku) 
należą:
- przebudowa węzła cieplnego w świetlicy 

w Bielkowie
- remont dachu szkoły w Kunowie
- remont remizy w Kobylance.
 Wśród inwestycji, których realizacja 
rozpoczęła się w tym roku, ale zakończo-
ne będą w pierwszej połowie roku 2020, 
znajdują się:
- rozbudowa świetlicy w Jęczydole (przy-

gotowano dokumentację i uporządko-

wano stan prawny obiektu, uruchomio-
no procedurę zapytania ofertowego na 
wykonanie zadania zmiany sposobu 
użytkowania obiektu i jego rozbudowy)

- budowa podjazdu do remizy w Niedź-
wiedziu (zaktualizowano dokumenta-
cję projektową, przeprowadzono dwa 
postępowania ofertowe, lecz obydwa 
unieważniono z uwagi na zbyt wysokie 
ceny zaoferowane przez wykonawców; 
nowe postępowanie będzie urucho-
mione po przesunięciu przez radę gmi-
ny środków w budżecie lub po uchwale-
niu budżetu na rok 2020) 

- budowa drogi Cisewo-Zieleniewo na od-
cinku należącym do gminy (przeprowa-
dzono dwa postępowania przetargowe 
– pierwsze unieważniono ze względu na 
zbyt wysoką cenę, w drugim wyłoniono 
wykonawcę i zawarto z nim umowę; 
termin wykonania inwestycji wyzna-
czono na 31.03.2020, choć wykonawca 
zadeklarował, że jeszcze w bieżącym 
roku postara się zakończyć budowę) 

- utwardzenie odcinka drogi w Cisewie 
przy strudze Sowno (przygotowano do-
kumentację do przejęcia tego odcinka 
na mienie gminy i dokumentację pro-
jektową, wykonanie zaplanowano na 
początek 2020 r).

 Z myślą o przyszłych inwestycjach 
podjęto lub kontynuowano wiele działań 
projektowych. Niektóre projekty będą 
mogły być zrealizowane już w roku 2020, 
inne są przygotowywane pod kątem re-

Zgodnie z planem we wrześniu i październiku prowadzo-
ne były prace remontowe w remizie Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Kobylance.

 W ramach prac wykonano remont części garażowej oraz sani-
tarnej.
Remont obejmował m.in.:
• wymianę instalacji elektrycznej,
• wykonanie nowej posadzki,
• wyremontowanie ścian i sufitów, 
• wymianę oświetlenia, 
• ułożenie płytek gresowych na ścianach.
 29 października br. odbył się odbiór wykonanego remontu. 
Tego samego dnia miała miejsce w remizie również wizyta pani 
wójt Julity Pileckiej, która przybyła obejrzeć efekty zakończonych 
prac.
 Całkowity koszt robót wyniósł 65 173 zł, z czego:
- kwota 36 173 zł została pokryta ze środków finansowych po-

chodzących z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 
na zadanie publiczne pod tytułem „Zapewnienie gotowości 
bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego”,

- kwota 25 000 zł pochodziła ze środków gminy,
- kwota 4 000 zł otrzymana była z funduszu sołeckiego.
 Wykonawcą remontu była firma Zakład Ogólnobudowlany 
Wiesław Kachniarz z Kobylanki.

Remont remizy OSP Kobylanka

 Wykonanie remontu było możliwe przede wszystkim dzięki 
determinacji członków OSP Kobylanka, którzy również aktyw-
nie uczestniczyli w pracach budowlanych. Remiza zyskała nowy 
blask. Przeprowadzony remont z pewnością przyczyni się do 
zwiększenia komfortu pracy strażaków. 
 Mamy nadzieję, że w przyszłym roku strażakom z OSP Koby-
lanka uda się pozyskać atrakcyjne dofinansowania na tak długo 
oczekiwany przez nich nowy wóz strażacki. Wyremontowana re-
miza czeka w gotowości.

Agnieszka Wachowiec
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20 września odbyło się uroczyste włączenie linii energetycznej 
110 kV Morzyczyn – Drawski Młyn. Bardzo ważna inwestycja 
firmy Enea Operator o wartości blisko 130 mln zł. Przebudowa 
tej linii zapewnia bezpieczeństwo energetyczne całej północno-
-zachodniej części Polski. Linia przebiega przez 3 województwa, 
4 powiaty i 12 gmin.
21 września – uroczyste zakończenie inwestycji w Rekowie. 
Mieszkańcy tej miejscowości zorganizowali wspaniałe wydarze-
nie z okazji wybudowania nowej drogi. Uroczystość odbyła się 
dzięki ogromnemu zaangażowaniu i integracji wszystkich miesz-
kańców wsi.
28 września – Dzień Sąsiada w Kunowie. Bardzo sympatyczna 
impreza integracyjna mieszkańców wsi Kunowo, zorganizowa-
na częściowo z udziałem środków z funduszu sołeckiego, ale też 
z dużym zaangażowaniem mieszkańców i pani sołtys.
W dniach 9 – 25 września odbywały się zebrania wiejskie w po-
szczególnych sołectwach. Wszystkie wnioski i uwagi zgłoszone 
przez mieszkańców zostały przekazane do pracowników meryto-
rycznych urzędu. Część z nich została już zrealizowana, część jest 
w trakcie realizacji.
30 września podpisano umowę z wykonawcą na budowę dro-
gi Cisewo-Zieleniewo. Otrzymaliśmy informację, że wykonawca 
planuje rozpoczęcie prac 28-29 października.
2-3 października – udział wójta i skarbnika w XVII Samorządo-
wym Forum Kapitału i Finansów w Katowicach. Uczestniczyłyśmy 
w wielu ciekawych panelach dyskusyjnych na różne tematy – 
głównie interesowały nas sprawy finansowe, oświata i gospodar-
ka komunalna.
4 października rozstrzygnięto przetarg na budowę ścieżki pie-
szo-rowerowej z Kobylanki do Bielkowa. Najkorzystniejszą ofertę 
złożyła firma PRD Nowogard S.A. za kwotę 777 777,79 zł, pod-
pisano umowę z tym wykonawcą. Przewidywany termin zakoń-
czenia robót to 30 listopada, a ostateczny termin rozliczenia 
inwestycji – 16 grudnia. Nasza gmina współfinansuje to przed-
sięwzięcie kwotą 80 tys. zł. Wykonawca planuje rozpocząć prace 
23 października.
5 października odbył się Dzień Ziemniaka w Kobylance. Były roz-
grywki sportowe i animacje dla dzieci oraz poczęstunek przygo-
towany przez koło gospodyń z Kobylanki.

Sprawozdanie z pracy wójta
pomiędzy sesjami – październik 2019 r.

7,11 i 16 października miały miejsce ślubowania pierwszoklasi-
stów w gminnych szkołach.
11 października odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół i na-
uczycielami, którzy otrzymali nagrodę wójta.
17 października – OSP w Bielkowie otrzymało nowy samochód 
pożarniczy o wartości ponad 800 tys. zł. Udział finansowy gminy 
wyniósł 180 tys., resztę strażacy pozyskali samodzielnie z WFOŚ 
i Komendy Głównej OSP, dołożyli także własne środki.
18 października został złożony wniosek do Urzędu Marszałkow-
skiego na przebudowę wodociągu do Niedźwiedzia. Ubiegamy 
się o dofinansowanie w ramach PROW w wysokości ok. 2 mln 
zł. Całość inwestycji została oszacowana na blisko 4 mln zł. Jeżeli 
otrzymamy dofinansowanie, w 2020 r. będzie przygotowana do-
kumentacja projektowa, a w 2021 realizacja inwestycji. 
18 października wpłynęło pismo z GDDKiA w sprawie Gajęckiego 
Ługu. GDDKiA stanowczo odmawia nam przekazania prawa do 
dysponowania nieruchomością (działką, przez którą przechodził-
by wodociąg), więc nie możemy zrealizować tej inwestycji w tym 
roku. Szukamy innych rozwiązań, by zapewnić mieszkańcom 
wodę.
21 października odbyło się spotkanie z Panią Starostą Iwoną 
Wiśniewską oraz Członkiem Zarządu Powiatu Panią Agatą Łucką 
w sprawie drogi w Kunowie.
21 października wpłynęło pismo od Przewodniczącej Rady Gmi-
ny Kobylanka z wnioskami o informację publiczną, skierowanymi 
do rady i dotyczącymi pracy rady. Wnioski zostały zwrócone prze-
wodniczącej wraz z ponownym wyjaśnieniem, że organy władzy 
publicznej mają obowiązek udzielać informacji publicznej na te-
mat swojej działalności.
21 października z kurtuazyjną wizytą przyjechał do naszej gminy 
nowo wybrany poseł Grzegorz Napieralski.
23 października upłynął termin składania ofert na wykonanie 
podjazdu do remizy w Niedźwiedziu. W pierwszym postępowa-
niu ofertowym wysłano zapytania do 5 wykonawców, wpłynęła 
jedna oferta znacznie przekraczająca zaplanowaną kwotę, mia-
nowicie na 102 808,48 zł brutto. Unieważniono to postępowa-
nie i rozpisano nowe, wysyłając zapytania do 20 wykonawców. 
Ponownie wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę 98 tys. zł, więc 
postępowanie zostało unieważnione.

alizacji w latach następnych. Część doku-
mentacji projektowych jest już zakończo-
na, a część jest w trakcie realizacji. Są to 
projekty następujących inwestycji:
- budowa drogi Reptowo-Morzyczyn (pla-

nowany termin ukończenia – wiosna 
2020 r.)

- budowa chodnika w Motańcu (planowa-
ny termin ukończenia – I połowa 2020 r.)

- przebudowa lub budowa sieci wodo-
ciągowych (ul.Magellana w Kobylance, 
ul. Wakacyjna i ul. Cicha w Zieleniewie, 
Gajęcki Ług)

- budowa drogi i parkingu przy szkole 
w Kobylance (II etap rozbudowy, pro-
jektowanie zakończone)

- budowa punktu przesiadkowego w Rep-
towie i przystanków SKM (inwestycje 
w ramach Stowarzyszenia Szczecińskie-
go Obszaru Metropolitalnego, kontynu-

acja prac projektowych, złożony wnio-
sek o pozwolenie na budowę punktu 
przesiadkowego, przetarg przewidziany 
jest na II połowę 2020 r., wykonanie 
obu inwestycji na rok 2021)

- przebudowa wodociągu do Niedźwie-
dzia (przygotowanie programu funkcjo-
nalno-użytkowego i wniosku o dofinan-
sowanie z funduszy unijnych). 

 W ciągu minionego roku poświęcono 
także wiele uwagi poprawie bezpieczeń-
stwa na terenie gminy. Podjęto różnego 
rodzaju działania i zrealizowano przed-
sięwzięcia inwestycyjne, dzięki którym 
wszyscy mieszkańcy i turyści mogą czuć 
się bezpieczniej:
- zamontowano tzw. mijanki na drodze 

w Motańcu, progi zwalniające na ul. Je-
ziornej w Kobylance i na ul. 3 Maja w Mo-
rzyczynie

- ustawiono znaki drogowe lub lustra 
w Motańcu, Bielkowie (ul. Łąkowa, 
skrzyżowanie), Morzyczynie (os. Pół-
nocne, os. Kryształowe, ul. Łabędzia), 
Kobylance (ul. Jeziorna) i Zieleniewie 
(ul. Polna)

- we współpracy z Powiatem poprawio-
no bezpieczeństwo na skrzyżowaniu 
i na przejściu dla pieszych przy szkole 
w Reptowie (w roku 2020 przejście bę-
dzie doświetlone)

- reaktywowano Miedwiańskie Centrum 
Ratownictwa Wodnego

- dofinansowano zakup wozu strażackie-
go dla OSP w Bielkowie

- zakupiono nowy samochód dla straży 
gminnej

- wprowadzono pomoc w zakresie usuwa-
nia gniazd os i szerszeni (OSP Kunowo).

5
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Finansowe podsumowanie roku
Choć jeszcze w grudniu będą ponoszone wydatki i uzyskiwane dochody, które wpłyną na ogólny wynik budżetu, to już dziś 
wiadomo z całą pewnością, że rok 2019 zakończymy z dużo lepszym rezultatem finansowym niż zakładano. Zarówno zadłu-

żenie, jak i deficyt budżetu będą znacząco niższe, nie tylko od wartości zaplanowanych przez poprzednie władze, ale również tych, 
które zostały przyjęte w projekcie budżetu u progu obecnej kadencji.

 Skąd te znaczące zmiany i dużo lepszy wynik budżetu? Zło-
żyło się na to kilka przyczyn. Pierwszą z nich jest racjonalne i 
oszczędne gospodarowanie środkami poprzez ograniczanie wy-
datków do niezbędnego minimum. Drugą – skuteczne starania 
o pozyskiwanie dodatkowych dochodów ze źródeł zewnętrznych 
(w roku 2019 łączna kwota pozyskanych środków wyniosła bli-
sko 2 mln zł). Trzecią przyczyną jest przesunięcie budowy punktu 
przesiadkowego w Reptowie na 2021 r.

 Warto w tym miejscu wyjaśnić, dlaczego ta inwestycja nie 
została wykonana zgodnie z pierwotnym planem, który zakładał 
zakończenie projektu do lipca i rozpoczęcie budowy w drugiej 
połowie roku. Na sfinansowanie tej inwestycji w czerwcu zostały 
uruchomione obligacje. Dlaczego już wtedy, przed zakończeniem 
projektowania? Ponieważ od 1 lipca wchodziły w życie nowe 
przepisy dotyczące instrumentów rynku finansowego, które po-
wodowały znaczące zmiany w emisji obligacji. Banki zapowiada-
ły, że nie będą w stanie zaproponować nowej oferty (dostosowa-
nej do zmienionych przepisów prawa) wcześniej niż w okolicach 
września lub października, a samego uruchomienia obligacji będą 
mogły dokonać w listopadzie-grudniu. Dodatkowo przewidywa-
ły znaczny wzrost kosztów obsługi długu. W rezultacie mogliśmy 
stanąć przed sytuacją, w której chcąc rozpocząć inwestycję nie 
mielibyśmy na nią zabezpieczenia finansowego. Obligacje zostały 
więc uruchomione w czerwcu na starych, korzystniejszych zasa-
dach i umieszczone na lokacie bankowej. Tymczasem prace nad 
projektem inwestycji trwały dłużej niż przewidywano z uwagi na 
konieczność dokonywania wielu uzgodnień z PKP i zakończyły się 
dopiero w październiku. Opóźnienia te okazały się jednak o tyle 
nieistotne, że pojawiły się okoliczności związane z realizacją in-
westycji, których nikt wcześniej nie wziął pod uwagę: budowa 
punktu przesiadkowego nie może się rozpocząć, zanim PKP nie 
zrealizuje swojej inwestycji przebudowy linii kolejowej, a kon-
kretnie nie wykona przejścia podziemnego pod torami. Gdyby 
punkt przesiadkowy już istniał, zostałby zniszczony, ponieważ 

prace budowlane związane z przejściem muszą przebiegać przez 
teren projektowanego punktu. W tej sytuacji, podczas rozmów 
trójstronnych między gminą, Szczecińskim Stowarzyszeniem Ob-
szaru Metropolitalnego oraz PKP, uzgodniono wspólny harmono-
gram realizacji inwestycji, aby ze sobą nie kolidowały. Efektem 
jest właśnie przesunięcie budowy punktu przesiadkowego na 
2021 rok.

 Co to oznacza dla budżetu gminy? Oszczędna gospodarka 
finansowa, pozyskane środki zewnętrzne oraz obligacje urucho-
mione na budowę punktu przesiadkowego stworzyły niebagatel-
ną kwotę wolnych środków – ok. 4 mln zł, które pozostaną po za-
mknięciu budżetu za 2019 r. i będą przeznaczone na inwestycje w 
2020 r. Jednocześnie nie przewiduje się zaciągania nowych zobo-
wiązań w 2021 r. na budowę punktu, aczkolwiek najprawdopo-
dobniej będzie to wymagało rezygnacji z innych przedsięwzięć, 
które były wcześniej planowane. Zadłużenie gminy, będące skut-
kiem decyzji władz poprzedniej kadencji, mimo systematycznego 
spadku, jeszcze przez kilka lat pozostanie na wysokim poziomie. 
Warto przy tym wspomnieć, że wielkość długu jest istotna na 
koniec każdego roku – w trakcie roku są spłacane raty pożyczek 
i kredytów (miesięcznie lub kwartalnie), obligacje zaś jednora-
zowo w grudniu, toteż rzeczywista wielkość zadłużenia jest wi-
doczna po zamknięciu budżetu w danym roku. Wszystkie dane są 
prezentowane w sprawozdaniach z wykonania budżetu, zamiesz-
czanych na BIP.

 Wiele się mówi w mediach i podczas różnego rodzaju spo-
tkań o trudnościach, jakie dla samorządów niosą decyzje władzy 
centralnej takie jak np. obniżenie stawki podatku dochodowego 
od osób fizycznych, wzrost pensji minimalnej, wzrost wynagro-
dzeń w oświacie itp. Symulacje i prognozy wskazują na znaczny 
spadek dochodów i wzrost wydatków. Na razie jednak wydaje 
się, że skutki tych decyzji odczujemy dopiero w roku 2021, choć 
wiele też zależy od sytuacji na rynku.

Tabela przedstawia plany i wykonanie budżetu gminy (w zaokrągleniu do pełnych złotych):

Plan poprzednich władz
– Wieloletnia Prognoza 

Finansowa, październik 2018 r.

Projekt budżetu obecnych władz, 
styczeń 2019 r. Wykonanie

na 2018 r. na 2019 r. na 2018 r. na 2019 r. za 2018 r. za 2019 r.
(prognoza)

Dochody 31.986.121 30.360.304 - 30.690.043 30.298.149 31.843.838

Wydatki 42.710.664 31.186.016 - 36.667.222 35.690.305 32.202.948

Dług 22.765.264 23.579.977 - 23.361.754 18.095.574 21.859.094

Deficyt -10.724.543     -825.712 - -5.977.179 -5 392 156    -359.110
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Przedsięwzięcie Kwota (zł)

Sołectwo Kunowo – dofinansowanie do grantu 10.000

Dotacja celowa dla Powiatu Stargardzkiego na budowę 
drogi w Kunowie 600.000

Budowa chodnika w Motańcu (I etap) 100.000

Budowa drogi gminnej nr 450001Z do km 0+568,18 
(Cisewo – Zieleniewo) 896.515

Przebudowa drogi gminnej 450014Z Jęczydół – Morzy-
czyn (projekt) 50.000

Wiata przystankowa Jęczydół 20.000

Budowa drogi przebiegającej przez działki 740/1,90 ob-
ręb Cisewo 123.293

Przebudowa dróg gruntowych - Os. Południowe w Mo-
rzyczynie 400.000

Budowa infrastruktury komunikacyjnej i parkingów przy 
SP w Kobylance 990.000

SKM. Linia 351: Budowa, w ramach przystanków prze-
siadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związa-
nych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 
2. Przystanek Reptowo (koszty inżyniera kontraktu)

15.000

ZIT Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem 
parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Rep-
towo (koszty inżyniera kontraktu)

10.000

Poszerzenie działki Niedźwiedź – nabycie gruntów pod 
drogi 140.000

Plany inwestycyjne na 2020 r.
15 listopada Wójt Gminy Kobylanka Julita Pilecka złożyła do Biura Rady Gminy projekt budżetu na 2020 r. Dochody budżetu 
zostały zaplanowane na kwotę 34.689.329 zł, a wydatki – 36.132.848,88 zł. W planie przedsięwzięć inwestycyjnych znalazły 

się działania obejmujące każdą z miejscowości. Projekt budżetu przewiduje następujące wydatki majątkowe:

Przedstawiony projekt budżetu będzie przedmiotem obrad i decyzji Rady Gminy Kobylanka na sesji w grudniu. Obecnie radni mają czas 
na zapoznanie się z propozycjami i ustosunkowanie się do nich.

Wykonanie podjazdu do remizy OSP Niedźwiedź 100.000

Zakup samochodu dla OSP Kobylanka 200.000

Budowa szkoły w Kunowie (projekt) 150.000

Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami, ul. Waka-
cyjna w Zieleniewie 670.000

Budowa wodociągu Gajęcki Ług 100.000

Przebudowa sieci wodociągowej, ul. Magellana w Koby-
lance 440.293

Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Reptowo – 
Niedźwiedź (projekt) 350.000

Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Kobylanka – 
Reptowo (14 punktów), Cisewo (4 punkty), Wielichówko 
(1 punkt), Kobylanka, os. Makowe (2 punkty)

200.000

Budowa placu zabaw w Rekowie 50.000

Budowa przyłączy – „mały domek” w Morzyczynie 20.000

Rozbudowa monitoringu i radiowęzła na terenie prome-
nady 20.000

Sołectwo Bielkowo – zagospodarowanie terenu przy bo-
isku wielofunkcyjnym 23.590

Zakup i montaż ogrodzenia Campingu 104 20.000

Przebudowa budynku świetlicy Koła Gospodyń Wiejskich 
w Kobylance 100.000

Przebudowa budynku świetlicy w Kunowie 50.000

razem 5.848.691

Podsumowanie roku 2019 w OSP
To był wyjątkowy rok dla jednostek z naszej gminy. Działo się naprawdę wiele. 
Strażacy z OSP dzięki pozyskanym zewnętrznym środkom finansowym zakupili 

w bieżącym roku przydatny sprzęt, nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, a także wyre-
montowali jedną z remiz. Rok obfitował niestety również w wyjątkowo wiele pożarów. 

 Jak mówi druh Komendant Gminny 
OSP RP Dariusz Zagrodzki: „W mojej 27-let-
niej karierze, nie przypominam sobie, żeby 
się tak wiele działo jak w tym roku”.
 W tym roku szczególnie dużo było 
długotrwałych akcji pożarniczych, w tym 
m.in. pożary domu w Reptowie, torfo-
wisk, kurnika połączonego z domem 
w Niedźwiedziu. Dodatkowo jeszcze mia-
ła miejsce kilkudniowa akcja poszukiwaw-
cza na jeziorze Miedwie.
 Potwierdzeniem licznych akcji ratow-
niczo-gaśniczych są otrzymywane przez 
Urząd Gminy w Kobylance zestawienia 
kwartalne od Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej, z których wynika, że 
w 2018 r. jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych z naszej gminy były dyspono-

wane do akcji łącznie 90 razy, zaś w tym 
roku już tylko w pierwszych 9 miesiącach 
akcji takich było 127.
 Również ze sporządzonego przez 
Urząd Gminy w Kobylance zestawienia 
należnych wypłat za ekwiwalent za udział 
w akcji ratowniczo-pożarniczych i szkole-
nia pożarniczych członków OSP z naszej 
gminy w latach 2016-2019 wynika, że 
w latach 2016-2018, kwoty za ekwiwalen-
ty były w granicach 15-20 tys. zł rocznie, 
zaś w roku 2019 już za pierwsze 9 miesię-
cy osiągnęły kwotę około 42 tys. zł.
 Przyczyn tak wielu akcji można do-
szukiwać się w zmianach klimatycznych, 
które powodowały w tym roku liczne 
burze, opady gradu, częste upały i suszę. 
Skutkiem powyższych zjawisk była zwięk-

szona liczba pożarów, zalania piwnic, czy 
też sprzątanie powalonych drzew i gałęzi. 
Rok ten był również wyjątkowy z innej, 
pozytywnej strony – ze względu na licz-
ne zakupy sprzętów i wykonany remont 
remizy w OSP Kobylanka, których doko-
nano dzięki zdobytym dofinansowaniom 
zewnętrznym. W 2019 r. Ochotnicze Stra-
że Pożarne z naszej gminy korzystając ze 
środków zewnętrznych sfinansowały:
- zakup samochodu ratowniczo-gaśni-

czego dla OSP w Bielkowie na kwotę 
820 410 zł, w tym z budżetu gminy 
180 000 zł, a z pozostałych źródeł 
640 410 zł.

- remont remizy w Kobylance na kwo-
tę 820 410 zł, w tym z budżetu gminy 
25 000 zł, z funduszu sołeckiego 4 000 zł, 
a z pozostałych źródeł 36 173 zł.

- zakup sprzętu i wyposażenia na kwotę 
około 106 200 zł, w tym z budżetu gmi-
ny około 21 600 zł, a z pozostałych źró-
deł około 84 600 zł.
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JEDNOSTKI 
OSP ZAKUP SPRZĘTÓW I WYPOSAŻENIA KWOTA W ZŁ

W TYM KWOTA 
POKRYTA

Z BUDŻETU 
GMINY

POZYSKANE 
ŚRODKI

Z INNYCH
ŹRÓDEŁ

PROCENT
ZEWNĘTRZNYCH

ŚRODKÓW

KOBYLANKA

radiotelefony, radiostacje przenośne 2 szt., 
radiostacja samochodowa 1 szt. 7 137,00 1 137,00 6 000,00 84,07%

mundury koszarowe 5 szt., hełmy 3 szt., 
mundury wyjściowe 3 szt. 5 500,00 500,00 5 000,00 90,91%

węże strażackie 3 szt. 1 050,00 50,00 1 000,00 95,24%

BIELKOWO

zestaw podpór do stabilizacji pojazdów 10 001,00 4 295,43 5 705,57 57,05%

rękawice strażackie - 5 szt. 1 075,00 675,00 400,00 37,21%

wyposażenie samochodu: węże,
prądownice, drabiny itd. 25 000,00 5 000,00 20 000,00 80,00%

plecak ratowniczy PSP R1, szkolenie KPP 5 100,00 100,00 5 000,00 98,04%

KUNOWO

zakup i wymiana bramy garażowej 13 550,00 2 670,73 10 879,27 80,29%

defibrylator AED 6 000,00 0,00 6 000,00 100,00%

mundury koszarowe 4 szt., buty 4 kpl., 
mundury wyjściowe 3 szt., tlenoterapia 5 530,00 530,00 5 000,00 90,42%

NIEDŹWIEDŹ

agregat prądotwórczy 1 694,00 294,00 1 400,00 82,64%

przenośny zestaw oświetleniowy
4x50 W 2200LM 1 150,00 550,00 600,00 52,17%

umundurowanie 6 672,00 1 672,00 5 000,00 74,94%

defibrylator AED, fantom, maseczkido 
sztucznego oddychania 6 200,00 1 200,00 5 000,00 80,65%

REPTOWO

pompa NIAGARA 2 3 684,00 989,79 2 694,21 73,13%

laptop, mundury wyjściowe 7 szt. 6 945,00 1 945,00 5 000,00 71,99%

Poniższa tabela przedstawia zestawienie sprzętu i wyposażenia pozyskanego w bieżącym roku z użyciem środków zewnętrznych:

 Środki zewnętrzne pozyskane były 
m.in. ze Środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie, z Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej, z funduszu 
sołeckiego sołectwa Kobylanka, z konkur-

su ogłoszonego przez Urząd Marszałkow-
ski w Szczecinie, z dotacji 5000+ z MSWiA, 
z fundacji „ORLEN -DAR SERCA” oraz z La-
sów Państwowych.
 Wszystkim jednostkom gratulujemy 
pozyskanego sprzętu. Mamy nadzieję, 

że sukcesywne doposażanie jednostek 
w nowy sprzęt przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa w naszej gminie, a także 
zachęci do wstępowania w szeregi OSP 
coraz większej liczby ochotników.

Agnieszka Wachowiec
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Sesja w dniu 19.09.2019 r. – obecnych 14 radnych, nieobecny A.Stech-
nij. Procedowano następujące projekty uchwał:
- w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zada-
nia inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703Z. Przej-
ście przez miejscowość Kunowo” – projekt uchwały został wycofany. 
Radni zgłosili chęć rozmowy ze Starostą Powiatu w tej sprawie i próby 
wynegocjowania mniejszego wkładu finansowego ze strony naszej 
gminy. Jednocześnie zadeklarowali, że w razie niepowodzenia tych 
rozmów przyjmą uchwałę w obecnym kształcie na następnej sesji 
w październiku;
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 
Gminy Kobylanka na lata 2013 – 2022 (wpisanie do Strategii budo-
wy targowiska gminnego) – uchwała nie została podjęta; za – 3 głosy 
(U.Gierałtowska, K.Kleinowski, I.Siwiec), przeciw – 10 głosów (Z.Dąb-
kowska, D.Dąbkowski, Z.Drohomirecki. C.Grabowska, Z.Gołembowski, 
, J.Kisielewska, J.Malinowski, D.Orzoł, A.Ordon, R.Stateczny), wstrzy-
mujących się – 1 (A.Świąder);
-  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok – uchwała została 
podjęta, 14 głosów „za”;
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2019-2030- projekt 
nr 64/19 – uchwała została podjęta, 14 głosów „za”;
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia, w drodze regula-
minu niektórych składników wynagradzania nauczycieli oraz wysoko-
ści i warunków przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach na terenie Gminy Kobylanka – uchwała została podjęta, 
14 głosów „za”; 
- w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz ENEA Operator Spółka 
z o.o. z siedzibą w Poznaniu – uchwała została podjęta, 14 głosów „za”; 
- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomo-
ści stanowiących własność Gminy Kobylanka – uchwała została podję-
ta, 14 głosów „za”; 
- w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Zielenie-
wo – uchwała została podjęta, 14 głosów „za”; 
- w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowościach Morzy-
czyn, Zieleniewo i Cisewo – uchwała została podjęta, 14 głosów „za”; 
- w sprawie nadania nazw urzędowych ulic w miejscowości Jęczydół – 
uchwała została podjęta, 14 głosów „za”; 
-  w sprawie sprostowania Uchwały Nr IX/63/19 Rady Gminy Kobylan-
ka z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniającej Uchwałę Nr III/20/10 Rady 
Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uznania za po-
mnik przyrody – uchwała została podjęta, 14 głosów „za”;
- w sprawie sprostowania Uchwały Nr IX/64/19 Rady Gminy Kobylan-
ka z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniającej Uchwałę Nr XIX/121/04 Rady 
Gminy Kobylanka z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uznania za pomni-
ki przyrody – uchwała została podjęta, 14 głosów „za”;
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobo-
wego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Koby-
lanka – uchwała została podjęta, 14 głosów „za”;
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka 
– uznanie skargi za bezzasadną (skarga dotyczyła zachowania wójta 
wobec młodzieży w CKiR w 2017 r.) – uchwała została podjęta, 11 gło-
sów „za” – Z.Dąbkowska, D.Dąbkowski, Z.Drohomirecki, Z.Gołembow-
ski. C.Grabowska, K.Kleinowski, J.Kisielewska, J.Malinowski, A.Ordon, 
D.Orzoł, R.Stateczny, przeciw – 0, wstrzymujących się – 3 (U.Gierał-
towska, I.Siwiec, A.Świąder);
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka 
– uznanie skargi za bezzasadną (skarga dotyczyła odmowy wójt gminy 
rozłożenia na raty zaległości podatkowych) – uchwała została podjęta, 
14 głosów „za”;
- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka 
– projekt nr 76/19 – projekt uchwały został wycofany przez projekto-
dawcę, tj. komisję skarg, wniosków i petycji.

Sesje Rady Gminy Kobylanka
– wrzesień i październik

Sesja w dniu 24.10.2019 r. – obecnych 15 radnych. Procedowano na-
stępujące projekty uchwał:
- w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w opublikowanej Uchwa-
le Nr XIII/74/19 Rady Gminy Kobylanka z dnia 19 września 2019 roku 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok – uchwała została 
podjęta, 15 głosów „za”;
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok – uchwała wraz z au-
topoprawką została podjęta, 15 głosów „za”;
- w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zada-
nia inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703Z. Przej-
ście przez miejscowość Kunowo” – uchwała nie została podjęta, mimo 
deklaracji złożonej przez radnych na poprzedniej sesji; za – 4 głosy 
(U.Gierałtowska, I.Siwiec, A.Stechnij, A.Świąder), przeciw – 11 głosów 
(Z.Dąbkowska, D.Dąbkowski, Z.Drohomirecki, Z.Gołembowski, C.Gra-
bowska, J.Kisielewska, K.Kleinowski,  J.Malinowski, A.Ordon, D.Orzoł, 
R.Stateczny), wstrzymujących się – 0.
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Kobylanka w obrębie Morzyczyn – uchwała została podjęta, 13 gło-
sów „za” (posiedzenie opuścili radna C.Grabowska i radny I.Siwiec);
- w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Kobylanka na lata 2019-2024 – 
uchwała wraz z autopoprawką została podjęta, 13 głosów „za”; 
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
– uchwała została podjęta wraz z przyjętym wnioskiem o obniżeniu 
stawki podatku od budynków pozostałych z 7,46 zł do 7,00 zł za m2; 
za – 11 głosów (Z.Dąbkowska, D.Dąbkowski, Z.Drohomirecki, U.Gierał-
towska, Z.Gołembowski, J.Kisielewska, K.Kleinowski, A.Ordon, R.Sta-
teczny, A.Stechnij, A.Świąder), przeciw – 0, wstrzymujących się – 2 
(J.Malinowski, D.Orzoł);
- w sprawie nadania kategorii drogi gminnej – uchwała została podję-
ta, 13 głosów „za”;
- w sprawie rozpatrzenia skargi na zachowanie Wójta Gminy Kobylan-
ka – projekt uchwały został wycofany z porządku obrad przez projek-
todawcę, tj. komisję skarg, wniosków i petycji;
- w sprawie wyrażenia stanowiska do wystąpienia Wojewody Zachod-
niopomorskiego znak P.4130.846.2019.SA dotyczącego skargi miesz-
kańców na Radę Gminy Kobylanka – projekt uchwały został wycofany 
z porządku obrad przez projektodawców, tj. kluby radnych.

HARMONOGRAM POLOWAŃ ZBIOROWYCH
SEZON ŁOWIECKI 2019/20

Harmonogram zbiorczy opracowano na podstawie harmonogra-
mów poszczególnych kół łowieckich 

miesiąc/rok
KOŁO ŁOWIECKIE

Grzywacz Leśnik OHZ Kliniska

październik 2019 r. - 26 -

listopad 2019 r. 9 9, 30 3-5, 22-24

grudzień 2019 r. 7, 21 7, 21, 28 6-9

styczeń 2020 r. 4, 11 11, 25 4-7, 11

luty 2020 r. - 8 -
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Jubileusz 45-lecia zespołu „Kalina”
 – wywiad z Panią Lukrecją Wasilewską

Zespół folklorystyczny „Kalina” z Kobylanki powstał w 1974 roku i działa przy Cen-
trum Kultury i Rekreacji w Kobylance.
Repertuar zespołu to stare utwory ludowe pochodzące z różnych regionów kraju, 
współczesne utwory ludowe, a także pieśni obrzędowe, biesiadne oraz własne pio-
senki tworzone przez członków zespołu.
Zespół występuje na różnych uroczystościach oraz imprezach gminnych, regional-
nych, krajowych i zagranicznych. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień.

- Jak się zaczęła Pani przygoda z „Kaliną”?
L.W. – Zespół powstał w 1974 roku. Była 
uroczystość państwa Oparów, wówczas 
pierwszy raz panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich zaśpiewały i potem pojawił się po-
mysł, aby utworzyć zespół ludowy. Która 
z pań wybrała nazwę „Kalina” – a byłam 
już kiedyś zaskoczona tym pytaniem – nie 
wiem. Ja, przychodząc do zespołu, zasta-
łam już tę nazwę. Później zespół zaczął się 
rozwijać. Te panie, które go wówczas two-
rzyły, ubierały się w kolorowe spódniczki, 
miały chusteczki, każda, to co miała naj-
ładniejszego, ubierała na występy. Wiem 
o tym z opowiadań, bo jak trafiłam do 
zespołu, panie często wspominały, jak to 
było wcześniej. Kiedy w 1981 r. zamiesz-
kałam w Kobylance, przyszły do mnie dwie 
przedstawicielki „Kaliny”, które powiedzia-
ły, że słyszały, jak w kościele pięknie śpie-
wam i pragną, abym wstąpiła do zespołu. 
Pomyślałam, że lubię śpiewać i co mi za-
leży, mogę spróbować. Trochę się obawia-
łam, jak sobie poradzę, ponieważ byłam 
obciążona pracą, miałam chyba 48 lat, ale 
zdecydowałam się. Byłam najmłodsza…I 
tak się zaczęła moja współpraca z zespo-
łem, a ponieważ cieszyłam się zaufaniem 
pań, wybrały mnie na taką jakby przewod-
niczącą.
- Na zdjęciach widać, że panie bardzo 
dbały o swój wizerunek. Jednakowe stro-
je w tamtych czasach to jakiś cud…
L.W.  – Jak już nam się udało gdzieś zdo-
być materiał, taki jak na zasłony, kremowy 

w czerwone kwiatki i zielone liście, to szy-
łyśmy jednakowe spódniczki, zakładałyśmy 
białe bluzeczki i korale na szyję. Wszystko 
pięknie wyglądało. Takie były pierwsze 
stroje, bardzo barwne.  Z czasem starali-
śmy się pozyskać pieniądze na ten cel.
- A jak to się stało, że trafiły panie pod 
skrzydła Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kobylance?
L.W.  – GOK już działał wtedy, ale przy Kole 
Gospodyń Wiejskich. Koło miało poparcie 
Związku Organizacji Kółek Rolniczych i GS, 
które niejednokrotnie pomagały zorgani-
zować wyjazdy na występy, a w tamtych 
czasach wcale to nie było łatwe. A my 
zawsze mogłyśmy liczyć na wsparcie tych 
organizacji. Zespół jeździł po całym woje-
wództwie, trafiały się nagrody, i to pienięż-
ne, więc trzeba to już było jakoś zagospo-
darować, bardziej formalnie.
- Na zdjęciu z 1985 r. widać pana Zygmun-
ta Kęszkę…
L.W. – Pan Zygmunt Kęszka był instruk-
torem zespołu od samego początku, to 
trzeba podkreślić. Na tym zdjęciu jeste-
śmy na Przeglądzie Twórczości Wiejskiej. 
Dobrze mi się współpracowało z panem 
Zygmuntem, choć czasami różnie bywało. 
On pracował też zawodowo, więc niejed-
nokrotnie nie miał czasu dopracować pro-
gramu, a ja jestem taką osobą, która lubi 
mieć wszystko dopięte na ostatni guzik, 
ale jakoś to się kręciło. W 1986 r. zostałam 
wyróżniona pierwszym dyplomem za krze-
wienie kultury w województwie, a w 1987 

zostałam oddelegowana przez Wojewódz-
ki Dom Kultury i Wojewódzki Związek Kó-
łek Rolniczych i Organizacji Rolniczych na 
90-godzinny kurs zawodowo- artystyczny. 
Tam wybrano mnie nawet na przewodni-
ka imprezy andrzejkowej, poprowadziłam 
koncert.
- Z tych minionych 45 lat macie wiele 
zdjęć, dyplomów, wiele wspomnień…
L.W. – Tak, zawsze dbałam, aby cała praca 
„Kaliny” była udokumentowana, stąd tyle 
fotografii. W tych pierwszych latach istnie-
nia było nas osiemnaście – to był duży ze-
spół. Z biegiem czasu niektóre osoby wy-
kruszały się, a to część pań nie chciała już 
śpiewać, część prowadziła gospodarkę rol-
ną. Kobylanka była przecież wsią, mieszkali 
tutaj rolnicy i nie zawsze ci mężowie byli 
zadowoleni, że żony im wyjeżdżały. Nieraz 
przecież jechało się nawet na kilka dni, jak 
były wojewódzkie przeglądy. A krówki i 
świnki trzeba było nakarmić… (śmiech)
- Skąd wiedziałyście, dokąd jechać, żeby 
zaprezentować swój repertuar?
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L.W. – Kiedyś nie było żadnych „interne-
tów”, więc wieści o dobrym zespole zdo-
bywano w inny sposób. Jak jeździłyśmy na 
różne przeglądy, obserwowano nas, a póź-
niej, jeśli zespół się spodobał, to zaprasza-
no „Kalinę” na dożynki czy inne uroczy-
stości lokalne. Tu jeszcze chcę wspomnieć 
o pani Leokadii Skorży, który miała taki 
artystyczny dryg i potrafiła napisać swoje 
piosenki i to były naprawdę wartościowe 
teksty. Wiem, że pani Leokadia zaśpiewała 
na 40-lecie PRL. Pamiętam, że wtedy ze-
spół pojechał chyba do Kamienia Pomor-
skiego na przegląd i tam zaśpiewałyśmy tę 
pieśń. Utwór został uznany za bardzo war-
tościowy i na koncert galowy został rozpi-
sany na wszystkie zespoły, aby mogły wraz 
z „Kaliną” zaśpiewać refren. „Kalina” stała 
wówczas na środku sceny, a pozostałe ze-
społy po bokach. A potem był rok 1986, 
który był ogłoszony rokiem pokoju i z tej 
okazji też została napisana piękna piosen-
ka. Nasz zespół zawsze miał dobierany 
program do różnych okazji i świąt, to były 
inne czasy i inne święta, ale umiałyśmy się 
dostosować.
- A jak to było z tym rozłamem w zespole? 
Co się stało, że po wielu latach rozeszły się 
wasze drogi z panem Z. Kęszką, instruk-
torem?
L.W. – No cóż, był Gminny Ośrodek Kultu-
ry, przemiany polityczne też zrobiły swoje, 
a w latach 90. wójtem gminy został pan 
Huber, któremu nie bardzo zależało na 
ludowych zespołach. GOK też podupadł, 
działała tylko jakaś świetlica, zespół się 
zbierał albo nie. Prawie się rozpadł, nie 
było go widać. Potem dyrektorem został 
pan Maćkowiak i on z powrotem zaczął to 
scalać. Znalazł jakieś stare zdjęcie zespołu 
i podpytywał o panie, ale nas już wów-
czas było bardzo mało, bo niektóre panie 
miały ponad 80 lat. Była nas garstka. Jak 
zaczęły dochodzić nowe panie, to nie były 
tylko z Kobylanki, ale z Morzyczyna czy Ko-
łbacza. Nie było płaszczyzny porozumienia 
i niektóre z nich postanowiły odejść. Ja 
zostałam, a pan Zygmunt utworzył sobie 
nowy zespół. Nie było to miłe rozstanie, 
może gdyby pan Zygmunt inaczej się do 
mnie odniósł, obdarzył miłym słowem, być 
może pracowalibyśmy dalej razem… Z tymi 

paniami, z którymi teraz współpracuję, 
bardzo się szanujemy, jest mi niezmiernie 
miło, a ja jestem najstarsza...
- Jest pani ich mentorką…
L.W. – No tak, one mają po sześćdzie-
siąt parę lat, a ja ponad osiemdziesiąt… 
(śmiech)
- Sprawia pani przyjemność śpiewanie?
L.W. – Oczywiście, że sprawia mi przyjem-
ność, poza tym jestem obdarzona głosem, 
a to jest bardzo ważne, bo nieraz gdzieś 
ten głos tam ucieka. Muszę się jeszcze 
przyznać, że kiedyś zaczęłam pisać pieśni 
i mam taką „Pieśń o Lipie Zgody”, która 
w 2010 r. została uznana za „Najlepszą 
współczesną pieśń ludową” podczas prze-
glądu w Kamieniu Pomorskim.
- Kto uczył panie śpiewu po rozstaniu z in-
struktorem Kęszką?
L.W. – Tych instruktorów miałyśmy kilku. 
Na samym początku był pan Szeliga, po-
tem pan Robak, potem pan Maślak, jacyś 
nietrwali byli ci instruktorzy... Od trzech 
lat mamy tego naszego Mareczka i muszę 
przyznać, że bardzo dobrze nam się z nim 
współpracuje, bardzo grzeczny chłopak, 
muzyk na wysokim poziomie. On tak nas 
dobrze uczy, prowadzi ćwiczenia głosowe. 
Dla mnie mógłby być jak syn, bardzo go 
lubię.
- Czyim pomysłem są te piękne stroje 
z wyszywanymi lipkami?
L.W. – Na którymś z przeglądów podszedł 
do nas jakiś pan z innego zespołu i powie-
dział, że oni mają stroje dostosowane do 
herbu gminy. Spodobał nam się taki po-
mysł, więc zajęła się tym nasza organiza-
torka, pani Ewa Nowińska. Zespół bardzo 
ładnie wygląda w tych strojach.
- Pani Lukrecjo, z rąk wicemarszałka Rze-
py otrzymała pani ważne odznaczenie. 
Spodziewała się pani takiego zwieńczenia 
swojego dorobku?
L.W. – Niespodzianka była, choć wydała się 
trochę wcześniej, bo pani Ewa Nowińska 
musiała ze mną wywiad przeprowadzić… 
(śmiech) Muszę się pochwalić jeszcze jed-
nym wyróżnieniem – piszę również pieśni 
do kościoła i ostatnio, jak była lustracja ar-
cybiskupa w parafii, zostałam poproszona 
przez proboszcza o napisanie pieśni na tę 
uroczystość. A potem arcybiskup zarządził, 

by przed każdą mszą śpiewać tę pieśń, bo 
takie głębokie są słowa w niej zawarte.
- Dokąd najczęściej jeździcie z występa-
mi?
L.W. – Muszę powiedzieć, że teraz rzadziej 
wyjeżdżamy, ale mamy zaproszenia do 
Szczecina, Stargardu, Kluczewa czy nawet 
do Niemiec. Tam zawsze im się podobają 
nasze występy – brzmienie naszych pieśni 
jest tak piękne, że potem mieszkańcy nas 
za ręce ściskają. Na mszach często jest tak, 
że ich czytania są po niemiecku i potem po 
polsku. To bardzo miłe.
- Jakaś anegdota lub najmilsze pani 
wspomnienie?
L.W. – Dużo tego jest, ale pamiętam jak 
w Kamieniu Pomorskim po występach 
wszystkich zespołów została zorganizowa-
na biesiada dla uczestników i potem wszy-
scy w korowodach bawili się na schodach. 
Było to wspaniałe. Muzyka łączy. Wspomi-
nam często te starsze panie, przecież one 
miały tyle obowiązków, a jednak wciąż 
gdzieś jeździły. To była dla nich odskocznia 
od codzienności. Ja przecież też zawodo-
wo pracowałam, więc wiem, że nie było to 
łatwe. Pracowałam jako kierowniczka za-
kładu w SKR, musiałam jeździć syrenką po 
polach, i to sama, rozwozić rolnikom czę-
ści, do tego zajmowałam się domem – nie 
wiem, jak ja znajdowałam na to wszystko 
czas… Teraz też czasami mam wysokie ci-
śnienie i powinnam zostać w domu, ale 
jednak jadę z zespołem. Jestem jeszcze ży-
wiołowym człowiekiem.
- Może nie wypada pytać, ale ile ma pani 
lat?
L.W. – Skończyłam 84 lata. Zawsze twier-
dzę, że trzeba iść do przodu i jakoś będzie. 
Każdy w swym życiu musi doczekać czegoś. 
Radość ze śpiewania jest, ale od jakiegoś 
czasu trudno nam zachęcić nowe panie do 
wstąpienia do zespołu. Mamy jedną panią 
ze Szczecina, która przyjeżdża śpiewać, 
dwie panie są z Kołbacza.
- Czego życzyć „Kalinie”?
L.W. – Chciałabym, aby nas bardziej do-
ceniano na naszym terenie. To jest nasza 
tradycja, naszych ojców, praojców i po-
winniśmy ja pielęgnować. Jak to zginie, to 
Polska zginie, bo narodowość się tworzy 
z tradycji, ona przechodzi z pokolenia na 
pokolenie. Jeśli to się zgubi, to wykruszy 
się naród polski. Byliśmy ostatnio w Poli-
cach, gdzie zostaliśmy bardzo ciepło przy-
jęci jako zespół. Wszystko było dopraco-
wane i chciałabym, żeby w naszej gminie 
również tak było.
Dziękujemy Pani Lukrecji za podzielenie 
się wspomnieniami.
Rozmawiała: Katarzyna Jaskulska

Z okazji jubileuszu 45-lecia życzymy wielu 
sukcesów zespołowi, a wszystkim jego 
członkom zdrowia i nieustającej pogody 
ducha.
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Torpeda to nie wszystko 
 Fakt istnienia w czasie II wojny świa-
towej na wodach jeziora Miedwie torpe-
downi jest powszechnie znany. Jej beto-
nowe pozostałości oraz zatopiony kuter 
torpedowy stanowią atrakcję dla płe-
twonurków i wodniaków.  Niewiele osób 
zdaje sobie natomiast sprawę, że przy 
budowie tego obiektu w 1941 r. i przy 
jego obsłudze do 1945 r.  było niewol-
niczo wykorzystywanych łącznie blisko 
2 tysiące więźniów z obozów jenieckiego 
i pracowników przymusowych Gemein-
schaftslager Belkow. Mamy nadzieję, że 
wydobycie torpedy z jeziora Miedwie po-
zwoli przybliżyć historię obozów szerszej 
grupie osób. 
 W 2017 r. Gmina Kobylanka zdecy-
dowała o podjęciu prac zmierzających 
do upamiętnienia pracowników przymu-
sowych i jeńców wojennych z obozów 
w Bielkowie. Pracownik merytoryczny 
urzędu przeprowadził kwerendy w szcze-
cińskim oddziale Instytutu Pamięci Na-
rodowej, w Archiwum Państwowym 
w Szczecinie oraz w Wojskowym Biurze 
Historycznym w Warszawie. Rozmawiał 
także z mieszkańcami Bielkowa, którzy 

Projekt Strefa Miedwie – poszukując historii

przekazali mu informacje na temat tor-
pedowni, obozów i cmentarza obozo-
wego.  Przeprowadzone kwerendy po-
zwoliły m.in. poznać nazwiska Polaków 
– pracowników obozu pracy przymuso-
wej w Bielkowie. Jesienią 2017 r. Gmina 
Kobylanka postanowiła zwrócić się do 
twórców programu TVP „Było nie minęło 
– extra” z propozycją nakręcenia mate-
riału o obiektach w Bielkowie, w którym 
pojawiłby się apel do rodzin pracowni-
ków przymusowych z prośbą o kontakt. 
Program został zrealizowany i wyemi-
towany (https://vod.tvp.pl/video/bylo-
nie-minelo,extra-18112017,34778256), 
jednak niestety nie pojawił się w nim 
wspomniany wyżej apel. Był jednak inny 
– wymierny i bardzo pozytywny skutek 
odcinka o wojennej historii Bielkowa. 
Współpracę Gminie Kobylanka w po-
szukiwaniach zaproponowali pasjonaci 
historii ze Szczecińskiej Grupy Eksplo-
racji Podwodnej Gryf oraz szczecińskiej 
Grupy Warownej Bastion. Swoją wiedzą 
na temat torpedowni podzielił się także 
pan Jarosław Tomczak ze Stargardu. I tak 
12 lutego 2018 r. doszło do podpisania 
porozumienia, którego głównym celem 
jest stworzenie w Bielkowie izby pamięci 
ze ścieżką historyczno-edukacyjną w celu 

Testowa torpeda lotnicza F5b wydobyta z j. Miedwie w dniu 16 października br.

Zakłady Torpedowaffenplatz Madüsee zlokalizowane były na terenie obecnej jed-
nostki wojskowej w Bielkowie. Kompleks obejmował: torpedownię umieszczoną 
na wodach jeziora, przystań z grupą jednostek pływających, warsztaty i montow-
nie torped, magazyny gotowych torped, budynki mieszkalne, elektrownię, maga-
zyny elementów torped oraz poligon pomiarowy na wodach jeziora. W pobliżu 
znajdowały się obozy – jeniecki i pracy przymusowej, w którym pracowali głównie 
Polacy, Rosjanie i Francuzi, w tym ludność Warszawy przywieziona po klęsce Po-
wstania Warszawskiego.
Z dokumentów Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce oraz innych 
dokumentów zgromadzonych przez dr Bogdana Frankiewicza wynika, że w 1941 r. 
w obozie przebywało 160 jeńców radzieckich 500 robotników cudzoziemskich i 200 
niemieckich. Dnia 24 kwietnia 1943 r. do obozu przywieziono transport ludzi z Ukra-
iny. Ostatni zachowany meldunek obozowy z 18 czerwca 1943 r. podaje, że do obozu 
przybyło 172 Niemców, 220 obcokrajowców, 73 Polaków, 170 jeńców francuskich 
i 45 radzieckich. Jesienią 1944 r. do obozu trafiła grupa Polaków z Warszawy.

Piec odnaleziony na terenie obozu w Bielkowie

upamiętnienia jeńców wojennych i pra-
cowników przymusowych Gemeinschaft-
slager Belkow. Pasjonaci historii z Gryfa 
i Bastionu nieodpłatnie spędzili dziesiąt-
ki godzin na poszukiwaniach na terenie 
obozu oraz w wodach jeziora Miedwie. 
We wrześniu 2018 r. do projektu dołączył 
pan Igor Wróblewski, który miedwiański 
akwen zna jak mało kto. Poszukiwania na-
brały tempa – udaje się odnaleźć przed-
mioty codziennego użytku obsługi obozu 
oraz jeńców wojennych i pracowników 

przymusowych, które mogą zostać cen-
nymi eksponatami w planowanej izbie 
pamięci. W trakcie jednego z nurkowań w 
2018 r. zostaje odnaleziona część torpedy 
tzw. luchtbehalter. Część ta wytwarzała 
czerwony dym umożliwiający żołnierzom 
z kutra – poławiacza torped, zlokalizo-
wanie testowej torpedy, która skończyła 
swój bieg i wypłynęła na powierzchnię 
wody. W październiku 2018 r. nurkowie 
z Gryfa lokalizują na dnie j. Miedwie 
kompletną testową torpedę lotniczą F5b. 
Dzięki nieodpłatnej pomocy pana Macie-
ja Wolnego, sapera i biegłego sądowego 
ustalono, że znalezisko nie zawiera mate-
riałów wybuchowych i nie stwarza zagro-
żenia. Projekt Strefa Miedwie – poszuku-
jąc historii zyskuje nowych sympatyków. 
Jest wśród nich m. in. pan Mariusz Aleksa 
i pani Ewa Pietruszka z Bielkowa oraz pan 
Dominik Wołyński, badacz historii obozu 
w Policach. Pan Mariusz przekazuje Stre-

Część artefaktów odnalezionych w 2018 r.
na terenie obozu w Bielkowie
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Dziękuję i wyrażam uznanie za ogromne zaangażowanie uczestników projektu 
„Strefa Miedwie – poszukując historii” w przywracanie pamięci jeńcom wojennym 
i pracownikom przymusowym obozu w Bielkowie.

Wójt Gminy Kobylanka
Julita Pilecka

fie Miedwie nieodpłatnie marki obozowe 
z Gemeinschaftslager Belkow, a pani Ewa 
informację, że na strychu kościoła w Biel-
kowie znajduje się drewniany krzyż z gro-
bu francuskiego jeńca wojennego lub 
pracownika przymusowego. Pan Dominik 
natomiast udostępnia Strefie Miedwie 
fotokopie dokumentów wysłane przez 
administrację obozu zbiorowego zakwa-
terowania Miedwie (Gemeinschaftslager 
Madüsee) do Powiatowego Urzędu Wyży-
wienia w Gryfinie (Kreis - Ernährungsamt 
Greifenhagen) oraz… Działu Słodyczy 
Urzędu Gospodarczego w Gryfinie (Wirt-
schaftsamt/Abteilung Süßwaren Greifen-
hagen). W poszukiwaniach na wodzie 
Strefie Miedwie pomaga Ochotnicza Straż 
Pożarna z Bielkowa.

 O odnalezionej w 2018 r. torpedzie 
zostaje poinformowany Zachodniopo-
morski Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków w Szczecinie, Starosta Stargardzki, 
2. Batalion Saperów w Stargardzie, star-
gardzkie Muzeum Archeologiczno – Hi-
storyczne, Muzeum Marynarki Wojennej 
w Gdyni oraz Muzeum Obrony Wybrzeża 
– Fort Gerharda w Świnoujściu. Torpedę 
udaje się ponownie zlokalizować i wydo-
być 16 października 2019 r. Ponad 5 – me-
trowego i blisko 700 – kilowego niemego 
świadka historii uczestnicy projektu Stre-
fa Miedwie – poszukując historii przeka-
zują niezwłocznie w depozyt do Muzeum 
Obrony Wybrzeża w Świnoujściu w celu 
zabezpieczenia i poddania wstępnej 
konserwacji, powiadamiając o tym fak-
cie Starostę Stargardzkiego i Zachodnio-
pomorskiego Konserwatora Zabytków 
w Szczecinie, do którego należy decyzja, 
zbiory którego muzeum wzbogaci to nie-
zwykle cenne znalezisko. 
 Odnaleziona torpeda to nie tylko ka-
wał żelastwa – to także niemy świadek 
losów jeńców wojennych i pracowników 
przymusowych wykorzystywanych na te-
renie torpedowni – m. in. pani Wiesławy 
Gołębiowskiej z Warszawy, która do obo-
zu w Bielkowie trafiła z mamą po klęsce 
Powstania Warszawskiego. List pani Wie-
sławy do dr Bogdana Frankiewicza z Ar-
chiwum Państwowego w Szczecinie oraz 
członka Głównej Komisji Badania Zbrodni 
Hitlerowskich w Polsce został odnalezio-

W ramach realizacji projektu Strefa Miedwie
– poszukując historii została oczyszczona

ze śmieci płyta torpedowni

ny przez Strefę Miedwie w szczecińskim 
Archiwum Państwowym w lutym br. Dwa 
miesiące później doszło do spotkania 
przedstawiciela Urzędu Gminy Kobylanka 
i Strefy Miedwie z panią Wiesławą w War-
szawie (relację z tego spotkania można 
obejrzeć na  https://www.facebook.com/
strefamiedwie). 
 Przed uczestnikami projektu Strefa 
Miedwie – poszukując historii jeszcze 
bardzo dużo pracy. Kontynuowane będą 
poszukiwania, rozpoczną się rozmowy 
w celu pozyskania dofinansowania na 
stworzenie izby pamięci. O ile poszukiwa-
nia mogły być finansowane ze środków 
własnych członków stowarzyszeń Gryf 
i Bastion, o tyle stworzenie izby pamięci 
ze ścieżką historyczno-edukacyjną bez 
dofinansowania państwa i pomocy spon-
sorów będzie niemożliwe.
 Niezwykle cieszy, że dla coraz większej 
grupy osób torpedownia to nie tylko zato-
pione kutry i torpedy. To także – a raczej 
przede wszystkim – ludzie, którzy byli tam 
niewolniczo wykorzystywani. Po wydoby-
ciu torpedy z jeziora Miedwie do Strefy 
Miedwie zgłosiła się grupa Wielgowo 
– Rowerowo z prośbą o pomoc w zorgani-
zowaniu rowerowego rajdu po miejscach 

Punkt informacyjny Strefy Miedwie
na Biegu Niepodległości w Niedźwiedziu

Jedna z akcji poszukiwawczych Strefy Miedwie

W trakcie akcji poszukiwawczo – wydobywczej 
torpedy zrealizowany został kolejny odcinek 
programu TVP Historia „Było … nie minęło

– kronika zwiadowców historii”. Program będzie 
wyemitowany 9 grudnia br.

pamięci na terenie Gminy Kobylanka. 
W jedną z październikowych sobót rowe-
rzystów z Wielgowa z historią obozu zapo-
znał przedstawiciel Strefy Miedwie. O po-
dzielenie się dotychczasowymi odkryciami 
i ustaleniami z lokalną społecznością po-
prosili również Strefę Miedwie organizato-
rzy Biegu Niepodległości w Niedźwiedziu. 
Planowane jest również zorganizowanie 
nieodpłatnych warsztatów historyczno-
-poszukiwawczych w gminnych placów-
kach edukacyjnych. 

Marcin Lewicki
koordynator projektu Strefa Miedwie

– poszukując historii 
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W dniu 7 listopada 2019 r. miała miejsce sympatycz-
na i niecodzienna uroczystość. Wójt Gminy Kobylanka 

Julita Pilecka w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
wręczyła  6 parom z terenu naszej gminy medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie. Były życzenia, kwiaty, upominki i symbo-
liczna lampka szampana dla jubilatów i ich gości. Wszystkim 
zebranym czas umilił zespół  „Kalina”.

Małżeństwa
na medal!

Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu kolejnych lat 
w zdrowiu i szczęściu!

Złoty jubileusz w tym roku obchodzili:
Lucyna i Jerzy Gładyszowie, Bogusława i Zygmunt Go-
łembowscy, Helena i Bronisław Jodkowie, Ludomiera 
i Mieczysław Kotarscy, Zofia i Janusz Matusiakowie, 
Zofia i Andrzej Milczarkowie.
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 Imprezę sportową poprzedziło zło-
żenie kwiatów pod Pomnikiem Niepod-
ległości w Kobylance. Obecni byli: Wójt 
Gminy Kobylanka Julita Pilecka, Zastępca 
Wójta Irena Rybarczyk, Przewodnicząca 
Rady Gminy Alicja Ordon oraz radni: Zofia 
Dąbkowska, Czesława Grabowska, Zyg-
munt Gołembowski i Jakub Malinowski.
 Przed Biegiem Niepodległości odbyła 
się msza w intencji Ojczyzny, a sam bieg 
rozpoczął się kwadrans po godzinie 11:00. 
Jako pierwsi wystartowali najmłodsi 
uczestnicy imprezy, a tuż po nich dorośli.  
W czasie, gdy biegacze pokonywali trasę 

IV Bieg Niepodległości w Niedźwiedziu
W poniedziałek 11 listopada 
w Niedźwiedziu odbył się IV Bieg 

Niepodległości. W taki sposób obchodzi-
liśmy 101 rocznicę odzyskania niepodle-
głości przez Polskę.

wytyczoną przez organizatorów, pozostali 
goście korzystali z przygotowanych atrak-
cji. Swoje stoisko miało Wojsko Polskie, 
a także „Strefa Miedwie”, która zaprezen-
towała wiele skarbów znalezionych w je-
ziorze Miedwie.
 Każdy z uczestników otrzymał medal 
okolicznościowy na pamiątkę udziału 
w biegu. Nie zabrakło również losowania 
dodatkowych nagród. Podczas odbierania 
pakietów startowych uczestnicy wrzuca-
li do specjalnie przygotowanej skrzynki 
swój los z numerem startowym, by póź-
niej wziąć udział w konkursie. Nagrody 
ufundowali sponsorzy oraz Gmina Koby-
lanka.
 O podniebienia biegaczy zadbało 
Koło Gospodyń Wiejskich w Kobylance, 
które serwowało pyszną, rozgrzewającą 

zupę kalafiorową, ciepłe napoje i słodkie 
przekąski. Można też było zjeść kiełbaskę 
upieczoną przy ognisku i przy okazji tro-
chę się ogrzać się, bo pogoda zbytnio nie 
rozpieszczała.
 Imprezą kierował sołtys Niedźwie-
dzia, Zbigniew Drohomirecki. Było wesoło 
i sympatycznie, a goście i uczestnicy biegu 
chwalili organizację i swobodną, sporto-
wą atmosferę wydarzenia.
 Podziękowania należą się wszystkim, 
którzy mieli swój wkład w przygotowanie 
i przebieg imprezy: GZS Znicz Niedźwiedź, 
CKiR w Kobylance, strażakom OSP Niedź-
wiedź, WKU w Stargardzie, 102 Batalio-
nowi Ochrony z Bielkowa, Straży Gminnej 
w Kobylance, KGW Kobylanka, Enea Ope-
rator. Do zobaczenia za rok na V Biegu 
Niepodległości!
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 Na mecie czekała na nas zupa pomidorowa, kiełbaski, ziemniaki 
z ogniska oraz ciasto drożdżowe. Uczniowie chętnie brali udział w 
rozgrzewce przy muzyce oraz konkursach sportowych. Jednak naj-
większym zainteresowaniem i dopingiem ze strony uczniów cieszył 
się konkurs na najdłuższą obierkę z ziemniaka, w którym wzięli udział 
nauczyciele. 
 Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji rajdu składam 
Gminie Kobylanka, która ufundowała ciepłą zupę oraz przekazała 
upominki dla uczestników rajdu.  
 Do zobaczenia na rajdowych szlakach! 

Z turystycznym pozdrowieniem
opiekun SKKT 

Natalia Kur-Olszyna

Rajd Pieczonego Ziemniaka 2019
19 października 2019 roku odbył się Rajd Pieczonego 
Ziemniaka. Organizatorami byli: Oddział PTTK w Stargar-

dzie oraz opiekun SKKT przy Szkole Podstawowej w Kunowie. 
Trasa rajdu wiodła nas ze Stargardu, przez Lipnik do Kunowa 
i wyniosła ok. 10 km. Udział w rajdzie wzięło ok. 200 uczestni-
ków z różnych szkół. Podczas pieszej wędrówki dopisywała nam 
pogoda i dobry nastrój.  


