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25 czerwca 2020 roku w CKiR w Koby-
lance, odbyła się XXII Sesja Rady Gminy 

Kobylanka. Obecnych było 14 radnych, nieobecny 
radny Dariusz Dąbkowski. Podczas posiedzenia 
procedowane były następujące projekty uchwał:
1. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ko-
bylanka wotum zaufania – projekt nr 35/20 – 
uchwała nie została podjęta; przeciw 9 głosów 
(Z. Dąbkowska, Z. Drohomirecki, Z. Gołembow-
ski, C. Grabowska, J. Malinowski, A. Ordon, 
D. Orzoł, R. Stateczny, J. Kisielewska), za 5 gło-
sów (U. Gierałtowska, K. Kleinowski, I. Siwiec, 
A. Stechnij, A. Świąder), wstrzymało się – 0;
2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego za 2019 rok – projekt nr 36/20 - uchwa-
ła nie została podjęta; przeciw 9 głosów (Z. Dąb-
kowska, Z. Drohomirecki, Z. Gołembowski, 
C. Grabowska, J. Malinowski, A. Ordon, D. Orzoł, 
R. Stateczny, J. Kisielewska), za 5 głosów (U. Gie-
rałtowska, K. Kleinowski, I. Siwiec, A. Stechnij, 
A. Świąder), wstrzymało się – 0;
3. w sprawie absolutorium z tytułu wykona-
nia budżetu za 2019 rok – projekt nr 37/20 - za 
nieudzieleniem absolutorium – za 9 głosów 
(Z. Dąbkowska, Z. Drohomirecki, Z. Gołembow-
ski, C. Grabowska, J. Malinowski, A. Ordon, 
D. Orzoł, R. Stateczny, J. Kisielewska), przeciw – 5 
głosów (U. Gierałtowska, K. Kleinowski, I. Siwiec, 
A. Stechnij, A. Świąder), wstrzymało się – 0;
4. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 
rok – projekt nr 38/20 wraz z autopoprawką 
i wnioskami radnych – uchwała została podjęta 
– za 11 głosów (Z. Dąbkowska, Z. Drohomirecki, 

XXII Sesja Rady Gminy Kobylanka
Z. Gołembowski, C. Grabowska, J. Malinowski, 
A. Ordon, D. Orzoł, I. Siwiec, R. Stateczny, J. Kisie-
lewska, A. Świąder), przeciw 1 głos (K. Kleinow-
ski), wstrzymujących się 2 głosy (U. Gierałtowska, 
A. Stechnij); wnioski do projektu uchwały przyję-
te głosami radnych klubów „Porozumienie dla 
Kobylanki” i „Wspólna Gmina Kobylanka”: wpro-
wadzenie kwoty 150.000 zł na zakup średniego 
wozu pożarniczego dla OSP Niedźwiedź, zmniej-
szenie kwoty 400.000 na remont mola do kwoty 
360.000 zł, brak zgody na przesunięcie kwoty 
450.000 zł z budowy oświetlenia ulicznego (któ-
re nie ma możliwości realizacji w tym roku) na 
przebudowę sieci wodociągowej w ul. Magellana 
w Kobylance – przesunięcie tych środków z po-
wrotem na budowę oświetlenia (250.000 zł) oraz 
budowę chodnika w Reptowie (200.000 zł);
5. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwa-
lenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Kobylanka na lata 2020-2030 – projekt nr 39/20 
wraz z autopoprawką i wnioskami – uchwała 
została podjęta – za 11 głosów (Z. Dąbkowska, 
Z. Drohomirecki, Z. Gołembowski, C. Grabow-
ska, J. Malinowski, A. Ordon, D. Orzoł, I. Siwiec, 
R. Stateczny, J. Kisielewska, A. Świąder), wstrzy-
mujących się 3 (U. Gierałtowska, K. Kleinowski, 
A. Stechnij), przeciw - 0;   
6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Województwa Zachodniopomorskiego (budo-
wa chodnika w Bielkowie) – projekt nr 40/20 
– uchwała została podjęta jednomyślnie – 14 
głosów za;
7. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Wójta Gminy Kobylanka - projekt nr 41/20 – 
uchwała została podjęta – za 9 głosów (Z. Dąb-
kowska, Z. Drohomirecki, Z. Gołembowski, 
C. Grabowska, J. Malinowski, A. Ordon, D. Orzoł, 
R. Stateczny, J. Kisielewska), przeciw 5 gło-
sów (U. Gierałtowska, K. Kleinowski, I. Siwiec, 
A. Stechnij, A. Świąder), wstrzymało się – 0;
8. w sprawie zabezpieczenia środków finan-
sowych na wykonanie zadania inwestycyjne-
go „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703Z. 
Przejście przez miejscowość Kunowo” - pro-
jekt nr 42/20 – uchwała nie została podjęta 
– przeciw 9 głosów (Z. Dąbkowska, Z. Dro-
homirecki, Z. Gołembowski, C. Grabowska, 
J. Malinowski, A. Ordon, D. Orzoł, R. Statecz-
ny, J. Kisielewska), za 5 głosów (U. Gierał-
towska, K. Kleinowski, I. Siwiec, A. Stechnij, 
A. Świąder), wstrzymało się – 0;
9. w sprawie ustalenia kierunków działania 
Wójta Gminy Kobylanka w zakresie udzielenia 
pomocy finansowej jednostce samorządowej 
– Powiatowi Stargardzkiemu na wykonanie 
zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1703Z. Przejście przez miej-
scowość Kunowo” – projekt nr 43/20 (zmniej-
szenie kwoty dofinansowania ze strony gminy 
do 10% wkładu własnego Powiatu) – uchwała 
została podjęta – za 9 głosów (Z. Dąbkowska, 
Z. Drohomirecki, Z. Gołembowski, C. Grabow-
ska, J. Malinowski, A. Ordon, D. Orzoł, R. Sta-
teczny, J. Kisielewska), 4 głosy wstrzymujące 
się (U. Gierałtowska, I. Siwiec, A. Stechnij, 
A. Świąder), przeciw 0 głosów.

Wygraliśmy nowy wóz strażacki!
27 lipca 2020 roku w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w Warszawie odbyła się uroczysta gala wrę-
czenia nagród laureatom drugiej edycji kon-
kursu „Bitwa o wozy 2020”. Podobnie jak przy 
pierwszej turze wyborów konkurs skierowany 
był do gmin liczących do 20 tys. mieszkańców. 
Do wygrania było 49 pojazdów (po jednym 
na każde dawne województwo) o maksymal-
nej wartości do 800 tys. zł. Dzięki rekordowo 
wysokiej frekwencji w wyborach Prezyden-
ta RP Gmina Kobylanka znalazła się w gronie 

Fot. A. Mitura/MSWiA

zwycięzców. Wójt Julita Pilecka odebrała z rąk 
Wiceministra Macieja Wąsika oraz Sekretarza 
Stanu Pawła Szefernakera promesę na zakup 
średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
 Duże zaangażowanie wszystkich mieszkań-
ców Gminy Kobylanka, którzy 12 lipca 2020 r. 
udali się do lokali wyborczych, sprawiło, że 
osiągnęliśmy frekwencję na poziomie 74,58% 
i był to najlepszy wynik wśród gmin dawne-
go województwa szczecińskiego. Spełniając 
obywatelski obowiązek, przyczyniliśmy się do 

wsparcia druhów z Ochotniczych Straży 
Pożarnych, dzięki czemu wszyscy będziemy 
jeszcze bardziej bezpieczni.
 Jako społeczność pokazaliśmy, że po-
trafimy działać razem dla wspólnego dobra 
i możemy być z tego naprawdę dumni!

Ojczyzna to nasza wioska 
rodzinna str. 12
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Brak absolutorium – co dalej?
 Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 
poz. 95 z późn. zm.), rada gminy kontroluje działalność wójta i w tym 
celu powołuje komisję rewizyjną. Art. 18a ust. 3 ww. ustawy mówi, 
że komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje 
z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 
absolutorium wójtowi, ale do wyłącznej właściwości rady gminy na-
leży rozpatrywanie sprawozdania z wykonaniu budżetu oraz podej-
mowanie uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolu-
torium z tego tytułu.
 Z racji tego, że decyzja o udzieleniu bądź nieudzieleniu absoluto-
rium, podejmowana powinna być na podstawie wykonania budżetu, 
warto zapoznać się z dokumentem pt. „Sprawozdanie z wykonania 
budżetu Gminy Kobylanka za 2019 rok” zamieszczonego na stronie 
www.bip.kobylanka.pl . Można tam znaleźć wszystkie dane dotyczą-
ce finansów naszej gminy. Przykładowo znajduje się tam informacja, 
że stopień wykonania dochodów budżetowych w 2019 roku wyniósł 
97,5% i jest to jeden z najwyższych wyników w historii naszej gmi-
ny (porównanie ostatnich 10 lat na wykresie nr 1). Z kolei stopień 
wykonania wydatków budżetowych został zrealizowany na poziomie 
84,94% (porównanie – wykres nr 2). Dowiedzieć się można również, 
że dochody wzrosły w stosunku do 2018 roku o 12%, a wydatki zma-

lały o 9,5%. Warto odnotować także, że dług Gminy Kobylanka na 
koniec 2019 roku był niższy o 1,5 mln zł od zakładanego na początku 
roku i o 1,7 mln zł niższy od planowanego przez poprzednie władze. 
 Przedstawione powyżej dane to tylko kilka podstawowych liczb, 
na podstawie których można uznać, że budżet za 2019 r. został zre-
alizowany w sposób co najmniej bardzo zadowalający i o wiele lepiej 
niż budżet za 2018 r. (wykonany prawie w całości przez poprzedniego 
wójta), za który ta sama rada udzieliła w ubiegłym roku absoluto-
rium. W takim razie co sprawiło, że w tym roku decyzja radnych była 
inna? Trudno nie odnieść wrażenia, że w grę wchodzą zupełnie od-
mienne przyczyny niż wykonanie budżetu – zachęcamy do obejrze-
nia ostatniej sesji w części dotyczącej absolutorium i ukształtowanie 
sobie własnej opinii. Dodać należy, że uchwałę o nieudzieleniu abso-
lutorium przegłosowano stosunkiem głosów 9:5 (za nieudzieleniem 
głosowali: Z. Dąbkowska, Z. Drohomirecki, Z. Gołembowski, Cz. Gra-
bowska, J. Kisielewska, J. Malinowski, A. Ordon. D. Orzoł, R. Statecz-
ny; przeciw: U. Gierałtowska, K. Kleinowski, I. Siwiec, A. Stechnij, 
A. Świąder).
 Poniżej można zapoznać się z argumentami Komisji Rewizyjnej 
przedstawionymi jako uzasadnienie do wniosku o nieudzielenie ab-
solutorium. W trakcie sesji głos zabrała Wójt Pilecka, która odniosła 
się do poszczególnych zarzutów. W związku z tym zamieszczamy ze-
stawienie zarzutów i odpowiedzi.

Zarzuty Komisji Rewizyjnej Odpowiedzi Wójt Julity Pileckiej

Pobranie do budżetu kwoty przychodów w kwocie 6.330.000,00 zł 
w związku z emisją obligacji na podstawie umowy z dnia 23 kwiet-
nia 2019 r. pomimo tego, że deficyt budżetu na koniec roku wyniósł 
tylko 140.977,42 zł.

Przychody w postaci obligacji zostały zaciągnięte zgodnie z przepisami, tj. na sfinan-
sowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, co jest 
wyraźnie zapisane w uchwale Rady Gminy. Zaplanowany deficyt miał wynieść ok. 
5,8 mln zł i nie można było przewidzieć, że nie zostanie wykonany. Warto też zazna-
czyć, że obligacje zostały uruchomione w niższej wysokości niż zakładała uchwała.

Niezasadne zaciągnięcie zobowiązania finansowego, tj. wyższego niż 
deficyt budżetowy, co spowodowało wzrost zadłużenia gminy, pono-
szenie z tego tytułu nieuzasadnionych wydatków na spłatę obsługi 
zadłużenia, niezrekompensowanego dochodami z oprocentowania 
lokat bankowych.

Przyczyną emisji obligacji w dniu 28 czerwca na wszystkie inwestycje do końca roku, 
była zmiana od 1 lipca 2019 r. ustawy o instrumentach rynku finansowego, w związku 
z którą zapowiadany był wzrost kosztów obsługi zadłużenia, a banki informowały, że 
nie będą w stanie przedstawić oferty wcześniej niż późną jesienią. Groziło to brakiem 
środków na zapłacenie wykonawcom inwestycji w drugiej połowie roku.
Krótko po emisji obligacji okazało się, że otrzymaliśmy 1,2 mln zł dofinansowania 
na drogę w Rekowie  oraz nie będziemy potrzebować 2,6 mln zł na budowę punktu 
przesiadkowego w Reptowie ze względu na przesunięcie tej inwestycji na rok 2021. 
Obligacje w tamtym momencie okazały się niepotrzebne, ale za to realizujemy więcej 
inwestycji w roku 2020.

Dochody związane z gospodarką odpadami w 2019 r. wyniosły 
783.958,64 zł a wydatki 1.196.703,59 zł, co stanowi deficyt w kwo-
cie 412.744,95 zł.

System gospodarki odpadami nie bilansuje się w większości gmin. Od 1 stycznia 
2019 r. zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku wprowadziła obowiązek 
odbioru dodatkowej, czwartej frakcji, tj. odpadów zielonych. Niemożliwe było jakie-
kolwiek oszacowanie ilości tych odpadów i odpowiednie podwyższenie stawek opłat. 
W połowie roku została podjęta próba zbilansowania systemu - uchwała została jed-
nak uchylona przez Wojewodę. W tej sytuacji została podjęta decyzja o sprawdzeniu 
faktycznej ilości odpadów zielonych odebranych przez cały rok 2019 i dopiero wów-
czas ustalenie nowej stawki.
Jeśli radni uważali, że należało podnieść opłaty za odpady w 2019 r., mogli sami złożyć 
odpowiedni projekt uchwały.
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 Zgodnie z procedurą uchwała Rady Gminy Kobylanka trafiła do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (RIO). Na prośbę RIO 
dosłany został również niezatwierdzony przez Radę Gminy Kobylan-
ka protokół z sesji. Na podstawie tych dokumentów Skład Orzekają-
cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 14.07.2020 
roku podjął Uchwałę Nr CLXXV.336.2020, w której pozytywnie za-
opiniował Uchwałę Rady Gminy Kobylanka w sprawie absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Jak można przeczytać w 
uzasadnieniu, Skład Orzekający RIO przeanalizował przebieg sesji 
absolutoryjnej pod kątem proceduralnym i nie dopatrzył się uchy-
bień. Zaskoczeniem jest jednak, że nie ma żadnej informacji, by prze-
prowadzono analizę merytoryczną przedstawionych zarzutów, sfor-
mułowanych przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Kobylanka, jak 
chociażby ten mówiący o niezrealizowaniu przez Wójt Julitę Pilecką 
zadania „900-90015 Budowa oświetlenia w Gminie Kobylanka”, któ-
rego w ogóle nie było w uchwalonym przez radę gminy budżecie. Po-
nadto Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jakub Malinowski stwier-
dził podczas sesji, że brak absolutorium wynika z braku współpracy 
między organami gminy i ma to być „żółta kartka” dla pani wójt. Jest 

to niezgodne z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, które 
wyraźnie wskazują, że udzielenie lub nieudzielenie absolutorium 
musi wynikać z oceny wykonania budżetu, a nie innych przyczyn. Być 
może, gdyby RIO dokonało takiej szczegółowej analizy, stanowisko 
byłoby inne. Tym bardziej, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Szczecinie w Uchwale Nr C.217.2020 z dnia 20 kwiet-
nia 2020 roku pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z wykonania 
budżetu Gminy Kobylanka za 2019 rok. 
 To wszystko już za nami. Teraz warto skupić się na tytułowym py-
taniu „Brak absolutorium - co dalej?” Art. 28a pkt 1 ustawy o samo-
rządzie gminny mówi, że: „Uchwała rady gminy w sprawie nieudzie-
lenia wójtowi absolutorium, podjęta po upływie 9 miesięcy od dnia 
wyboru wójta i nie później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem 
kadencji, jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadze-
nia referendum w sprawie odwołania wójta”. Zgodnie z tym zapisem 
rada gminy powinna przygotować projekt uchwały o przeprowadze-
niu referendum w sprawie odwołania Wójt Pileckiej, a następnie 
procedować go, na głosowaniu kończąc.

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w części 
należnej od osób fizycznych w 2019 r. w stosunku do rocznego przy-
pisu należności wyniosło jedynie 40,8%.

Niskie wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest 
efektem dużej zaległości jednego podatnika; zaległość ta datuje się od 2014 roku i od 
tamtego czasu każdego roku wpływa na wskaźnik ściągalności podatków. Należności 
są cały czas windykowane. W latach 2014-2018 wykonanie tych dochodów było jesz-
cze niższe, wynosiło 34-36%. Nigdy jednak radni nie uznali tego za powód do nieudzie-
lenia absolutorium. 

Niezgodność w zakresie wykonania dotacji podmiotowej dla Cen-
trum Kultury Rekreacji w Kobylance, tj. w sprawozdaniu z wykonania 
budżetu wykazano kwotę 900.000,00 zł, natomiast w sprawozdaniu 
CKiR wykazano kwotę 778.224,52 zł, tj. o 121.775,48 zł niższą.

Wszystkie zapisy są zgodne ze stanem faktycznym i poprawne, a radni mylą dwa od-
rębne sprawozdania: urzędu i CKiR. Według stanu na 31.12.2019 r. urząd przekazał 
dotację w wysokości 900 tys. zł i taką zawarł w swoim sprawozdaniu. CKiR wykorzystał 
z tego 778 tys. zł i takie wykonanie zawarł w swoim sprawozdaniu. Niewykorzystana 
kwota dotacji w kwocie 121 tys. zł została przez CKiR zwrócona do budżetu gminy 
w styczniu 2020 r., po zamknięciu roku 2019.

Niewykonanie wydatków inwestycyjnych wskazanych przez Radę 
Gminy: budowa chodnika w Bielkowie, budowa zjazdu do remizy 
w Niedźwiedziu, budowa oświetlenia w Gminie Kobylanka.

Zdecydowana większość wydatków inwestycyjnych została wykonana, a brak realizacji 
niektórych był spowodowany czynnikami obiektywnymi.
1. Chodnik w Bielkowie 
Droga w Bielkowie jest drogą wojewódzką, więc to województwo musiałoby zająć się 
budową chodnika z ewentualnym dofinansowaniem ze strony gminy. Zaplanowane 
w budżecie przez radnych 20 tys. zł na ten cel wystarczyłoby na 25 metrów chodnika. 
Dodatkowo w 2019 r. została wybudowana ścieżka pieszo-rowerowa między Kobylan-
ką a Bielkowem (pokrywająca się z miejscem, gdzie radni planowali budowę chodni-
ka), co podważa sensowność tej inwestycji.
2. Podjazd do remizy w Niedźwiedziu
Podjazd zaplanowany był na 2018 r. i także wówczas nie został wykonany. W 2019 r. 
były uruchomione dwa zapytania ofertowe, ale kwoty zaproponowane przez wyko-
nawców przekraczały kwotę zaplanowaną w budżecie. W listopadzie 2019 r. zostało 
zaproponowane zwiększenie środków na ten cel, ale uchwała została uchylona przez 
RIO z uwagi na niedozwolone zwiększenie deficytu przez radnych. W kwietniu 2020 r. 
ponownie uruchomiono zapytanie ofertowe dotyczące tej inwestycji, wpłynęły 4 ofer-
ty - najtańsza na 68 tys. zł, dzięki czemu inwestycja zostanie wykonana o ok 30 tys. zł 
taniej.
3. Budowa oświetlenia
W budżecie na 2019 r. nie było zaplanowanych żadnych wydatków na budowę oświe-
tlenia w Gminie Kobylanka.

Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego w 2019 r- w 96,2%, 
w tym dla sołectwa Motaniec tylko w 43,8%, powodujące obniżenie 
dotacji celowej z budżety państwa na zwrot tego typu wydatków. 
Stanowi to uszczuplenie zbiorowych korzyści materialnych na rzecz 
społeczności sołectwa Motaniec.

Umowę na wykonanie projektu chodnika w Motańcu podpisano 1 lipca 2019 r. z ter-
minem wykonania 16 grudnia 2019 r.
We wrześniu 2019 r. mieszkańcy na zebraniu zdecydowali o przekazaniu 10 tys. zł 
z funduszu sołeckiego na ten projekt.
20 listopada 2019 r. projektant złożył wniosek o przedłużenie terminu z uwagi długi 
czas oczekiwania na mapy - umowa została aneksowana, w konsekwencji czego wyda-
tek musiał zostać sklasyfikowany jako niewygasający z upływem roku budżetowego; 
środków z funduszu sołeckiego nie można w ten sposób zaksięgować, dlatego widnie-
ją jako niewykorzystane, choć faktycznie nie można powiedzieć, żeby przepadły, bo 
przyczyniły się do mniejszych o 10 tys. zł wydatków na ten cel z budżetu gminy.
„Uszczuplenie zbiorowych korzyści” (brak zwrotu części środków z budżetu państwa) 
wyniesie ok. 2 tys. zł i nie dotyczy sołectwa Motaniec, lecz budżetu gminy.

Niewykazanie zobowiązań wymagalnych w sprawozdaniu z wykona-
nia budżetu.

Brak wykazania zobowiązania wymagalnego w wysokości 6176,56 zł jest zwykłym 
przeoczeniem. 
Regionalna Izba Obrachunkowa uznała ten brak za usterkę, która nie miała wpływu 
na pozytywne zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu. Gdyby przeoczenie 
było znaczące, RIO wydałoby negatywną opinię.



4

Nasza Gmina | Sierpień 2020 nr 6

Informujemy, że od 29 czerwca 2020 r.
zostały przywrócone standardowe godziny

pracy Urzędu Gminy w Kobylance, czyli:
• Poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki
– 7:15 – 15:15,
• Środy – 9:00 – 17:00.
Jednocześnie warto pamiętać, iż sytuacja epidemiolo-
giczna nie uległa znacznej poprawie i ciągle odnotowy-
wane są przypadki zachorowań na koronawirusa, dla-
tego podczas wizyty w urzędzie prosimy o stosowanie 
się do zaleceń sanitarnych, takich jak: 
• zasłanianie ust i nosa,
• dezynfekowanie rąk środkiem odkażającym znajdują-
cym się przy drzwiach wejściowych,
• zachowanie odpowiedniego dystansu od drugiej osoby.
Przypominamy jednocześnie, że wiele spraw w urzędzie 
można załatwić drogą elektroniczną, a informacje uzyskać 
dzwoniąc do urzędu. 

1. Budowa chodnika w Motańcu
• Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej 
do realizacji. W tym roku powinien zostać wykonany chodnik na 
odcinku od węzła Motaniec do krzyżówki w Motańcu.
2. Budowa drogi Cisewo – Miedwiecko
• 11 marca oddany został do użytkowania odcinek drogi należący 
do gminy. 
• Lasy Państwowe również wykonały swoją część. Obecnie cała 
droga jest oddana do użytku.
3. Przebudowa drogi gminnej Jęczydół – Morzyczyn
• Trwają prace nad projektem drogi wraz z chodnikiem. Termin 
wykonania projektu to 16.12.2020 r.
• 15.07.2020 r. odbyły się konsultacje z mieszkańcami
4. Przebudowa dróg gruntowych na os. Północnym
• Wykonana zostanie dwukierunkowa jezdnia wraz z obustron-
nym poboczem
• Na końcu dróg zaprojektowano jednokierunkowe place do za-
wracania
• Zadanie przewidziane jest do realizacji w II połowie 2020 roku
5. II etap rozbudowy szkoły w Kobylance – budowa infrastruktury 
komunikacyjnej i parkingów – projekt
• Wyłoniony został wykonawca projektu drogi i sygnalizacji 
świetlnej przy szkole
• Nie będzie realizowany parking przy szkole z powodu braku 
zgody Rady Gminy
• W sierpniu zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z Fun-
duszu Dróg Samorządowych
6. Węzeł przesiadkowy w Reptowie – więcej na stronie nr 5

Gminne inwestycje 2020
7. Wykonanie podjazdu do remizy OSP Niedźwiedź
• Inwestycja została wykonana przed planowanym na 
13.08.2020 r. terminem
• 29 lipca odbędzie się odbiór. W tej sprawie wpłynął protest od 
mieszkańców mieszkających opodal remizy, bo do jednej posesji 
zaprojektowano wjazd, a do drugiej nie. Projekt był opracowany 
w 2018 r.
8. Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączeniami na ul. 
Wakacyjnej w Zieleniewie
• Inwestycja dotyczy przeniesienia  gminnej sieci wodociągowej 
z prywatnych posesji
• Termin realizacji to 30.11.2020 r. 
• Wykonawca zapowiada, że wykona swoje zadanie zdecydowa-
nie wcześniej, bo w sierpniu
9. Wykonanie studni w Reptowie i Niedźwiedziu – więcej na stro-
nie nr 6
10. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku 
Reptowo – Niedźwiedź – więcej na stronie nr 5
11. Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Kobylanka
• Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na opracowanie 
projektu oświetlenia dla terenu całej gminy
• Termin wykonania projektu to 30.11.2020 r.
12. Zakup i montaż ogrodzenia Campingu 104
• Nowy płot został zamontowany w kwietniu
13. Zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym 
w sołectwie Bielkowo
• Na chwilę obecną zamontowano jeden duży element placu za-
baw w ramach funduszu sołeckiego
• Planowana jest jeszcze budowa wiaty i kontenera gospodar-
czego
14. Przebudowa budynku świetlicy Koła Gospodyń Wiejskich 
w Kobylance
• 1 lipca przekazano wykonawcy plac budowy
• Termin realizacji inwestycji to 10.11.2020 r.
15. Przebudowa budynku świetlicy w Kunowie
• Wyłoniony został projektant, który do 14.12.2020 r. ma wyko-
nać projekt
16. Przebudowa świetlicy w Bielkowie
• Kolejny etap dotyczy wymiany sieci elektrycznej
• Wykonany został projekt nowej sieci elektrycznej
20.07. odbędzie się otwarcie ofert na wyłonienie wykonawcy
17. Oświetlenie przejścia dla pieszych w Reptowie
• Została podpisana umowa na przyłączenie do sieci
• Do 01.08.2020 przejście powinno być oświetlone
18. Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Kunowie
• 6.04.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą projektu
• Obecnie podpisana jest umowa z wykonawcą i do 10.10.2020 r. 
ma być zamontowany nowy piec, uruchomiony i przetestowany
19. Przejście dla pieszych przy Dino w Kobylance – więcej na stro-
nie nr 6
20. Kontynuacja ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze woje-
wódzkiej w Bielkowie
• Tegoroczny etap obejmuje wykonanie ścieżki pieszo-rowero-
wej przez całe Bielkowo
• Podpisane zostało porozumienie z Marszałkiem w sprawie 
współfinansowania inwestycji przez Gminę Kobylanka. 
Jeszcze w trakcie wakacji Zachodniopomorski Zarząd Dróg Woje-
wódzkich ogłosi przetarg na wykonanie tej inwestycji
21. Wykonanie projektu budowy drogi wraz ze ścieżką rowerową 
Reptowo – Morzyczyn
• Trwają prace projektowe
• Projektant deklaruje zakończenie prac na wrzesień 
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Jak informowaliśmy w Naszej Gminie nr 5 z grudnia 2019 
roku, Gmina Kobylanka złożyła wniosek o dofinansowanie 

„Przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej na odcinku Repto-
wo – Niedźwiedź” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. W dniu 21 stycznia br. Zarząd Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę w sprawie sporzą-
dzenia i podania do publicznej wiadomości listy operacji zawiera-
jącej informację o kolejności przysługiwania pomocy na operacje 
typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Na liście znalazł się projekt 
z naszej gminy co oznacza, że problemy obecnych i przyszłych 
mieszkańców Niedźwiedzia i Motańca będą w najbliższych la-
tach rozwiązane. Całkowity koszt inwestycji to 1.890.284,64 zł. 
W ramach dofinansowania gmina otrzyma 977.876,00 zł. Umo-
wa o dofinansowanie z PROW została podpisana 26 czerwca 
2020 r. Zgodnie z jej zapisami, wodociąg powstanie najpóźniej 
do 2023 r. Z uwagi na fakt, że obecna sytuacja jest co najmniej 
bardzo niekomfortowa dla mieszkańców, zarząd gminy deklaruje, 

Przebudowa wodociągu
do Niedźwiedzia

Gmina Kobylanka jako członek Sto-
warzyszenia Szczecińskiego Ob- 

szaru Metropolitalnego (SSOM) zaanga-
żowana jest w realizację projektu „Bu-
dowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej 
z wykorzystaniem istniejących odcinków 
linii kolejowych nr 406, 273, 351”. Celem 
tego projektu jest utworzenie głównej osi 
transportu publicznego na terenie SOM 
z wykorzystaniem linii kolejowych, które 
już istnieją. Nasza gmina ma do zrealizo-
wania w ramach projektu dwa zadania. 
Jedno dotyczy terenów przy przystanku 
w Miedwiecku, a drugie terenów przy 
stacji w Reptowie. W dniu 22 czerwca br. 
podpisana została umowa pomiędzy sa-
morządem województwa oraz samorzą-
dem Gminy Kobylanka dotycząca finanso-

Nowy węzeł przesiadkowy
w Reptowie z unijną pomocą

wania budowy nowoczesnego 
węzła przesiadkowego przy sta-
cji PKP w Reptowie. Większość 
kosztów inwestycji (2,6 mln zł) 
pokrytych będzie z unijnej do-
tacji Urzędu Marszałkowskiego. 
Cała inwestycja oszacowana 
została na ok 4 mln zł. Począt-
kowo wsparcie miało wynieść 
1,6 mln zł, ale w roku ubiegłym 
udało się Gminie Kobylanka po-
zyskać dodatkowy 1 mln zł. W 
ramach tego projektu powsta-
nie przystanek dla busów i au-
tobusów. Wybudowane zostaną 
ciągi pieszo-jezdne, które będą się łączyć 
z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną. 
Powstanie również blisko 100 miejsc par-

kingowych typu park&ride oraz ponad 40 
miejsc postojowych dla rowerów i moto-
rowerów (bike&ride). Nie zabraknie tak-
że dopełniającej całość nowej instalacji 
technicznej, sanitarnej i wodociągowej 
oraz małej architektury, np. ławek. Prace 
zaplanowano w okresie styczeń – gru-
dzień 2021 roku. 
 Dzięki tej inwestycji mieszkańcy na-
szej gminy zyskają możliwość szybkie-
go i wygodnego dojazdu do Szczecina 
i Stargardu. W sezonie letnim może ona 
również pozytywnie wpłynąć na rozwój 
turystyki, poprzez zwiększenie liczby osób 
odwiedzających tereny nad Jeziorem 
Miedwie.

że dołoży wszelkich starań, aby inwestycja była zakończona dużo 
wcześniej, a więc na przełomie 2021 i 2022 roku.  
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W tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez 
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego udział 

wzięły 503 sołectwa. Z Gminy Kobylanka swoje projekty zgłosiły 
3 sołectwa: Motaniec, Reptowo i Jęczydół. Dwa pierwsze zna-
lazły się na liście laureatów konkursu „Granty sołeckie 2020” 
i będą mogły zrealizować swoje projekty ze wsparciem z budżetu 
województwa zachodniopomorskiego.  Sołtys Danuta Głodała 
wraz z radą sołecką Motańca zgłosiła projekt „Doposażenie placu 
zabaw w Motańcu, urządzenia SI”. Projekt otrzymał grant w wy-
sokości 10 tys. zł. Sołtys Zofia Dąbkowska wraz z radą sołecką 
Reptowa również otrzymała grant w wysokości 10 tys. zł. na re-
alizację projektu „Budowa ogrodzenia na placu zabaw w Repto-
wie”. Do uroczystego podpisania umów doszło w Urzędzie Gminy 
Kobylanka w dniu 6 lipca 2020 roku, podczas wizyty Wicemar-
szałka Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierda Kustosza.
 Gratulujemy autorom zwycięskich projektów i życzymy po-
wodzenia w kolejnych konkursach. 
 „Granty sołeckie 2020” to już czwarta edycja konkursu, który 
niezmiennie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród so-

Granty sołeckie 2020

łectw i gmin naszego województwa. W roku bieżącym, tak jak 
w ubiegłym, łączna kwota przekazana na dofinansowania wy-
nosiła 1,8 mln zł. Kapituła konkursu oceniła nadesłane projekty 
i wyłoniła 180 laureatów. Beneficjenci dzięki otrzymanym środ-
kom będą mogli wybudować, zrewitalizować, bądź unowocze-
śnić ważne miejsca dla lokalnych społeczności. 
 Pełna lista rankingowa konkursu „Granty sołeckie 2020” do-
stępna jest na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego: www.grantysoleckie.wzp.pl

Przejście
dla pieszych 

przy Dino
W związku z sygnałami mieszkań-
ców o niebezpiecznych sytuacjach 

do jakich dochodzi podczas przekraczania 
drogi powiatowej przy sklepie Dino w Ko-
bylance, już w ubiegłym roku gmina pod-
jęła rozmowy z przedstawicielami skle-
pu Dino oraz Starostwem Powiatowym 
w Stargardzie, które jest zarządcą drogi. 
Wynik tych rozmów będzie widoczny pod 
koniec listopada tego roku, kiedy zgodnie 
z planem zostanie wykonane bezpieczne 
przejście dla pieszych. Inwestycja zosta-
nie wykonana we współpracy. Starostwo 
wykona przejście, gmina Kobylanka je do-
świetli, a Dino sfinansuje budowę chod-
nika. Do czasu realizacji tej inwestycji 
apelujemy do mieszkańców, zarówno pie-
szych, rowerzystów i kierujących pojazda-
mi, o zachowanie szczególnej ostrożności 
w tym miejscu.

Gmina Kobylanka kolej-
ny raz znalazła się w gro-

nie beneficjentów funduszy ze-
wnętrznych. Tym razem udało się 
pozyskać dofinansowanie z Urzę-
du Marszałkowskiego na moder-
nizację infrastruktury sportowej. 
Nasza gmina zgłosiła projekt pn. 
„Wykonanie dwóch studni wier-
conych w ramach modernizacji 
infrastruktury sportowej w miej-
scowości Reptowo dz. ew. 160/23 i miej-
scowości Niedźwiedź dz. ew. 109 i 110”. 
Wysokość dofinansowania to 19 tys. zł. 
Dzięki budowie studni przy boiskach, zo-
staną obniżone koszty utrzymania obiek-
tów, a nasza gmina zmniejszy zużycie 
wody pitnej i stanie się bardziej ekolo-
giczna. Odciąży także sieć wodociągową, 

Boiska w Niedźwiedziu
i Reptowie

z dofinansowaniem

która w okresach obniżonych opadów 
jest przeciążona i niewydajna.
 Umowa dofinansowania została pod-
pisana 24 lipca br. Zarząd Województwa 
reprezentował Wicemarszałek Olgierd 
Kustosz, zaś Gminę Kobylanka Wicewójt 
Irena Rybarczyk.
 Inwestycja zostanie zrealizowana 

jeszcze w tym roku, ponie-
waż zgodnie z założeniami 
„Programu pomocy finanso-
wej dla jednostek samorządu 
terytorialnego na poprawę 
i modernizację infrastruktury 
sportowej” każdy samorząd 
mógł się ubiegać o dofinanso-
wanie jednego projektu, któ-
rego realizacja zakończy się do 
31 grudnia 2020 roku. Maksy-
malna kwota dofinansowania 
wynosiła 20 tys. zł. 
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W myśli zasad, które do Urzędu 
Gminy Kobylanka wprowadziła 

Wójt Julita Pilecka, dnia 15 lipca 2020 
roku o godzinie 16:00 w sali konferen-
cyjnej odbyło się spotkanie konsultacyj-
ne, dotyczące zadania pn.: „Przebudowa 
drogi gminnej 450014Z Jęczydół – Morzy-
czyn”. W spotkaniu udział wzięli miesz-
kańcy Jęczydołu oraz przedstawiciele 
biura projektowego VIA Projekt, Łukasz 
Szawaryński i Mateusz Zdun. Urząd Gmi-

Spotkanie konsultacyjne
dla mieszkańców Jęczydołu

Wzrost cen za odbiór odpadów ko-
munalnych dotknął nie tylko naszą 

gminę, ale również większość miast i gmin 
w całym kraju. W Gminie Kobylanka nowe 
stawki obowiązują od 1 kwietnia 2020 roku 
i wynoszą w odniesieniu do nieruchomości 
zamieszkałych:
22,00 zł miesięcznie za osobę zamieszkałą – 
jest to tzw. stawka podstawowa,
44,00 zł miesięcznie za osobę zamieszkałą 
– jest to tzw. podwyższona stawka w przy-
padku, kiedy właściciel nieruchomości nie 
wypełnia obowiązku segregacji odpadów.
Dla przykładu w sąsiedniej Gminie Stargard 
mieszkańcy płacą 27,00 zł miesięcznie za 
osobę zamieszkującą nieruchomość. Pod-
wyżki na podobnym poziomie oszacowały 
także inne okoliczne gminy. Ma to przede 
wszystkim związek z nowelizacją ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Realizując 
odbiór i zagospodarowanie odpadów gmina 
musi stosować przepisy prawa i w jego gra-
nicach podejmować uchwały. Podstawowa 
zasada mówi o tym, że system odbioru od-
padów powinien się bilansować, tzn. wpływy 
z opłat muszą pokrywać koszty wywozu i za-
gospodarowania zebranych od mieszkańców 
odpadów oraz koszty obsługi systemu. 
 Jedną z ważniejszych zmian w przepi-
sach jest wprowadzenie obowiązkowej se-
gregacji odpadów w naszym kraju. Zatem 
wszyscy powinni segregować, a tym samym 
płacić niższą stawkę za odbiór odpadów. 
Dotychczas osoby, które deklarowały, że se-
gregować nie chcą, czyli tzw. brak segrega-
cji, płaciły wyższą kwotę opłaty. Pod koniec 
ubiegłego roku właściciele nieruchomości, 
którzy nie segregowali odpadów, zostali pi-
semnie powiadomieni o zmianach ustawo-
wych. Większość z nich zadeklarowała se-
gregację odpadów. Są jednak i tacy, którzy 
mimo obowiązku segregować nie zamierza-

WZROST CEN ZA ODBIÓR ODPADÓW
– DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE?

ją. Osoby takie od kwietnia tego roku obo-
wiązane są uiszczać podwyższoną opłatę za 
odpady, która wynosi 44,00 zł miesięcznie 
za osobę zamieszkującą nieruchomość. 
Wydanie decyzji administracyjnej w takich 
przypadkach jest obowiązkiem ustawowym 
gminy.
 Kolejna istotna zmiana, która zmniejsza 
wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów, to 
ustawowo wprowadzona maksymalna wyso-
kość opłaty ryczałtowej dla nieruchomości, 
na których znajduje się domek letniskowy 
bądź wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
-wypoczynkowe (maksymalnie 10% przecięt-
nego miesięcznego dochodu rozporządzane-
go na 1 osobę). Podstawowa stawka opłaty 
od 1 stycznia tego roku na terenie naszej 
gminy wynosi 169,00 zł. Właściciele nieru-
chomości, którzy nie wypełniają obowiązku 
segregacji muszą płacić dwukrotność opłaty 
podstawowej, czyli 338,00 zł.
Na podwyżki opłat za odpady wpływ mają 
również zmiany w przepisach prawa, które 
odnoszą się do kosztów zagospodarowania 
odpadów komunalnych. Jedną z ważniej-
szych zmian w tym względzie jest wzrost 
tzw. opłaty marszałkowskiej. Do roku ubie-
głego wynosiła – dla odpadów zmieszanych, 
czyli pozostałości z sortowania - 170,00 zł 
za tonę, natomiast od 1 stycznia wzrosła do 
poziomu 270,00 zł. Natomiast dla odpadów 
selektywnych opłata wzrosła z 220,00 zł do 
270,00 zł za tonę. Wzrost opłaty marszał-
kowskiej spowodował, że zgodnie z zapisami 
umowy na świadczenie usług odbioru i za-
gospodarowania odpadów komunalnych, 
firma Remondis Szczecin S.A. od stycznia 
tego roku podwyższyła ceny jednostkowe za 
odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów 
zmieszanych oraz odpadów selektywnych. 
Od 1 stycznia 2020 r. ceny te wynoszą od-
powiednio: 742,00 zł za (wzrost o 113,44 zł) 
i 635,00 zł (wzrost o 101,48 zł). 

 Na wzrost tzw. „opłaty śmieciowej” 
wpłynął bez wątpienia obowiązek odbioru 
na terenie gminy kolejnej frakcji odpadów, 
czyli odpadów ulegających biodegradacji. 
Jest to szczególny strumień odpadów, gdyż 
jest odbierany osobno – firma w danym 
dniu odbiera tylko worki brązowe. Odpa-
dy ulegające biodegradacji zebrane w tzw. 
„zbiórce sprzed domu” zawożone są od razu 
do kompostowni w Łęczycy. W 2019 r. przez 
10 miesięcy od mieszkańców odebranych 
zostało 117,16 ton odpadów biodegrado-
walnych. Uwzględniając dodatkowo odpady 
zebrane w GPZO w Morzyczynie, z terenu 
naszej gminy w minionym roku odebra-
nych zostało ponad 280 ton odpadów bio-
degradowalnych. Dla porównania – łącznie 
sprzed domu i w GPZO – w tym samy okre-
sie odebranych zostało nieco ponad 90 ton 
tworzyw sztucznych, ponad 117 ton papieru 
i prawie 140 ton szkła.

DLA KOGO ULGI W OPŁACIE ZA WYWÓZ 
ODADÓW KOMUNALNYCH?
 Od 1 kwietnia obowiązuje nowa ulga 
w opłacie dla mieszkańców, którzy posiada-
ją przydomowy kompostownik i oświadczą, 
że wszystkie wytworzone bioodpady będą 
kompostować we własnym zakresie. Ulga 
ta wynosi 2,00 zł od osoby zamieszkującej 
nieruchomość. Mieszkańcy, którzy zdecy-
dują się na skorzystanie z tego zwolnienia, 
muszą liczyć się z tym, że nie otrzymają już 
brązowych worków i nie będą mogli wywo-
zić odpadów ulegających biodegradacji do 
Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów. 
 Druga ulga dotyczy osób posiadających 
Kartę Dużej Rodziny. W takim przypad-
ku z opłaty za gospodarowanie odpadami 
zwolnione są całkowicie osoby niepełnolet-
nie, będące trzecim lub kolejnym dzieckiem 
rodziny wielodzietnej, w której co najmniej 
troje dzieci posiada Kartę Dużej Rodziny.
 W przypadku chęci skorzystania z któ-
rejkolwiek z ulg konieczne jest złożenie 
nowej deklaracji. Deklaracje dostępne są 
w urzędzie oraz na stronie internetowej 
www.kobylanka.pl

Wioletta Szustakiewicz

ny Kobylanka reprezentowały Wicewójt 
Irena Rybarczyk oraz Ewa Nowakowska, 
specjalista ds. inwestycji. 
 W trakcie spotkania przedstawicie-
le biura projektowego zaprezentowali 
koncepcję przebudowy drogi gminnej 
przebiegającej przez Jęczydół od skrzy-
żowania z ul. Szczecińską w Morzyczynie 
do skrzyżowania z drogą prowadzącą do 
Bielkowa. W ramach tej inwestycji po-
wstanie nowa jezdnia z elementami po-

prawiającymi bezpieczeństwo. Wykonane 
zostanie również odwonienie drogi i jed-
nostronny chodnik.  
 Uczestniczący w spotkaniu mieszkań-
cy mieli okazję zadawać pytania, wska-
zali również miejsca, na które projektan-
ci powinni zwrócić szczególną uwagę. 
W związku z nie największą frekwencją 
ustalono, że koncepcja zostanie udostęp-
niona na stronie internetowej naszej gmi-
ny i mieszkańcy będą mogli w określonym 
czasie zgłaszać swoje uwagi i propozycje 
drogą e-mailową.
 Zgodnie z umową projekt ma zostać 
przygotowany do połowy grudnia 2020 
roku.
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Na ostatniej sesji Rady Gminy Koby-
lanka, która odbyła się 25 czerwca 
2020 roku, kolejny raz rozpatrywa-

ne było porozumienie z Powiatem Stargard 
w sprawie zabezpieczenia środków finanso-
wych na wykonanie zadania inwestycyjnego 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1703Z. 
Przejście przez miejscowość Kunowo”. Hi-
storia tej inwestycji jest równie długa i wy-
boista, jak wymagająca remontu czy prze-
budowy droga. 
 Z uwagi na fakt, że droga przebiegająca 
przez Kunowo jest drogą powiatową, już 
wczesną wiosną 2019 roku Wójt Julita Pilec-
ka zaczęła prowadzić rozmowy z Powiatem 
w sprawie remontu. Dzięki zaangażowaniu 
pani wójt i radnego powiatu Mariusza No-
sala, w dniu 20 sierpnia 2019 roku doszło 
do spotkania, podczas którego wypraco-
wane zostało porozumienie. Zgodnie z nim 
Gmina Kobylanka miała dołożyć 1,2 mln zł 
w dwóch transzach do inwestycji szacowa-
nej zgodnie z kosztorysem inwestorskim na 
12 mln zł. Cała inwestycja miała być zreali-
zowana w dwóch etapach w latach 2020-
2021. W pierwszym etapie miało zostać 
wykonane odwodnienie drogi, a w następ-
nym budowa ścieżki rowerowej, chodnika, 
zjazdów do posesji oraz warstwy podbu-
dowy i właściwej warstwy ścieralnej jezdni. 
Do potwierdzenia porozumienia potrzebna 
była uchwała intencyjna Rady Gminy Ko-
bylanka. Do jej uchwalenia mogło dojść na 
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kobylanka 
zwołanej na 21 sierpnia 2019 roku. Nieste-
ty, z powodu nieobecności większości rad-
nych i wynikającym z tego brakiem quorum, 
przewodnicząca przerwała sesję. Kolejną 
okazję do potwierdzenia woli współpracy 
Rada Gminy miała 2 września 2019 roku, na 
wznowionej sesji nadzwyczajnej. Na zapro-
szenie Wójt Pileckiej, na sesję przybyli rów-
nież Agata Łucka, Członek Zarządu Powiatu 
oraz Mariusz Nosal, radny powiatu. Obecni 
byli również zainteresowani sprawą miesz-
kańcy. Przybyli goście nie mieli okazji zabrać 
głosu w trakcie sesji, w związku z tym wyko-
rzystali przerwę, żeby zaprezentować stano-
wisko Powiatu, wyjaśnić zasady współpracy 
oraz odpowiedzieć na zadane pytania. Tym 
razem również nie doszło do potwierdzenia 
woli współpracy przy tej inwestycji, ponie-
waż radni nie zgodzili się na wprowadzenie 
pod obrady projektu uchwały intencyjnej. 
Powiat mimo to złożył 26 sierpnia 2019 
roku wniosek o dofinansowanie inwestycji 
z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). To 
sprawiło, że sprawa była cały czas otwarta 
i była ponownie procedowana na sesji Rady 
Gminy Kobylanka w dniu 19 września 2019 
roku. Tym razem doszło do nietypowej sy-
tuacji. Wprowadzone przez radnych zmiany 
(zmniejszenie udziału gminy z 1,2 mln do 
600 tys. zł) sprawiły, że głosowaniu miała 
zostać poddana uchwała, której treść była 

„Krótka” historia drogi w Kunowie
sprzeczna z załączonym do niej porozu-
mieniem. Doszło wówczas do kuluarowych 
rozmów podczas przerwy, po których radna 
Dorota Orzoł wystosowała oświadczenie 
i prośbę w imieniu klubów radnych „Porozu-
mienie dla Kobylanki” i „Twoja Gmina Koby-
lanka”. Poprosiła o wspólną wizytę pani wójt 
wraz z radnymi w Starostwie, której celem 
miały być negocjacje dotyczące wysokości 
wkładu Gminy Kobylanka. W związku z tym 
poprosiła o wycofanie projektu uchwały. 
Jednocześnie zadeklarowała, że jeśli nego-
cjacje nie przyniosą oczekiwanych skutków, 
to radni przyjmą uchwałę bez zmian, zgod-
ną z treścią porozumienia. Wójt Pilecka na 
taką prośbę przystała i wycofała projekt 
uchwały, licząc na przełom we współpracy 
z Radą Gminy Kobylanka. 
 Jednak podczas spotkania ze Starostą 
Iwoną Wiśniewską radni w ogóle nie po-
ruszyli kwestii wysokości wkładu ze strony 
gminy, a dyskutowali o treści wniosku o do-
finansowanie złożonego przez Powiat do 
FDS. Projekt uchwały intencyjnej w sprawie 
przebudowy drogi w Kunowie ponownie 
trafił pod obrady na sesji w dniu 24 paź-
dziernika 2019 roku. Wszyscy zaintereso-
wani spodziewali się, że zgodnie ze złożo-
ną wcześniej deklaracją radni przegłosują 
ten projekt i sprawa będzie miała wreszcie 
szczęśliwe zakończenie. Okazało się jednak, 
że radni zmienili zdanie i projekt uchwały 
odrzucili. Na sesji obecny był również rad-
ny powiatu Mariusz Nosal, który w trakcie 
dyskusji przed głosowaniem informował, 
że w ciągu ostatnich dziesięciu lat Powiat 
Stargardzki nie wybudował żadnej drogi bez 
wsparcia ze strony gmin i radni większo-
ściowego klubu radnych w Radzie Powiatu 
Stargardzkiego nie mają zamiaru odstępo-
wać od tej praktyki. W trakcie dyskusji głos 
zabrała również Przewodnicząca Alicja Or-
don, która poinformowała, że ostatecznie 
radni na spotkanie do Starostwa pojechali 
nie na negocjacje tylko na konsultacje, bo 
we wniosku Starostwa do FDS przeczytali, 
że wkład własny będzie pokryty ze środków 
Powiatu. Wójt Pilecka informowała wcze-
śniej, że we wniosku nie mógł znaleźć się 
inny zapis, ponieważ w momencie składa-
nia wniosku nie było żadnego dokumentu 
potwierdzającego chęć współfinansowania 
inwestycji przez Gminę Kobylanka. 
 Kolejny etap batalii o przebudowę drogi 
przechodzącej przez Kunowo to sesja bu-
dżetowa, która odbyła się 16 stycznia 2020 
roku. Wójt Pilecka zaplanowała w projekcie 
budżetu na 2020 rok środki na tę inwesty-
cję (600 tys. zł). Radni postanowili jednak 
o wykreśleniu tej pozycji (wskutek czego 
zmniejszył się deficyt, co nie ma istotnego 
znaczenia dla budżetu). Ta decyzja zosta-
ła utrzymana na sesji 31 stycznia podczas 
uchwalania budżetu. Sprawa się jednak jesz-
cze nie zakończyła, ponieważ wszyscy czeka-

li, jak będzie z dofinansowaniem inwestycji 
z FDS. Odpowiedź na to pytanie pojawiła się 
w kwietniu br. wraz z opublikowaną przez 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 
w Szczecinie listą zadań zakwalifikowanych 
do dofinansowania. Przebudowa drogi 
w Kunowie znalazła się na drugim miejscu 
listy rezerwowej. Pani Wójt próbowała na-
dal rozmawiać z Powiatem, bo istniała szan-
sa, aby z drugiego miejsca listy rezerwowej 
awansować na listę główną. Nie zniechęcili 
się również radny Ireneusz Siwiec z Kunowa 
oraz radny powiatowy Mariusz Nosal. Obaj 
panowie wraz z reprezentacją mieszkańców 
udali się na spotkanie z Zarządem Powiatu 
Stargardzkiego, by apelować o realizację 
inwestycji. Przekazali ponadto Staroście list 
od mieszkańców w tej sprawie, pod którym 
podpisało się około 200 osób. Podobny 
list mieszkańcy Kunowa wystosowali rów-
nież do Rady Gminy Kobylanka, apelując 
o podjęcie uchwały intencyjnej, żeby nie 
zaprzepaścić szansy na przebudowę drogi. 
W międzyczasie okazało się, że inwestycja 
w Kunowie awansowała na listę główną 
i otrzymała propozycję dofinansowania 
z FDS w wysokości 3 mln zł. Nie jest to jesz-
cze oczekiwana kwota, ale z czasem może 
się zwiększyć. To wszystko doprowadziło do 
ponownego przedłożenia przez Wójt Pilecką 
znanego już projektu uchwały intencyjnej 
na XXII Sesji Rady Gminy Kobylanka, która 
odbyła się 25 czerwca 2020 roku. Niestety 
i tym razem, mimo apeli mieszkańców, rad-
nego Ireneusza Siwca i pani wójt, projekt 
uchwały został odrzucony. W zamian rad-
ni z klubów „Porozumienie dla Kobylanki” 
i „Wspólna Gmina Kobylanka” wprowadzili 
do porządku obrad inny projekt uchwały 
i głosami radnych z tych klubów został on 
przyjęty. Zgodnie z nim Rada Gminy Ko-
bylanka wskazuje, że dołoży do inwestycji 
10% wartości wkładu własnego Powiatu, 
a nie równowartość 10% szacowanej warto-
ści inwestycji. Zmiana ta stanowi znaczącą 
różnicę i nie jest tożsama z wcześniejszymi 
ustaleniami, więc nie daje gwarancji, że 
w przypadku zwiększenia kwoty dofinanso-
wania z FDS do oczekiwanego poziomu doj-
dzie do przebudowy drogi w Kunowie.
 Na bieżąco przyglądamy się wydarze-
niom związanym z tą ogromnie ważną dla 
mieszkańców Gminy Kobylanka inwestycją 
i będziemy o dalszych jej losach informowali 
w kolejnych numerach. 
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Największą atrakcją Gminy Ko-
bylanka jest Jezioro Miedwie. To 

właśnie północny kraniec Miedwia znaj-
dujący się w Zieleniewie i Morzyczynie 
jest najchętniej odwiedzany przez tury-
stów, więc tutaj skupia się działalność 
rekreacyjna w naszej gminie. Do najczęst-
szych gości, poza mieszkańcami gminy, 
należą stargardzianie i szczecinianie. Nie 
brakuje także osób z bardziej odległych 
zakątków Polski, czy też z zagranicy. Z racji 
tego, że jest to swoista wizytówka naszej 
gminy, bardzo istotnym jest, aby zago-
spodarowanie terenu było jak najlepsze, 
a oferowane usługi były świadczone na 
jak najwyższym poziomie. Tym bardziej, 
że może to dodatkowo wpłynąć na popu-
laryzację naszej gminy i zwiększenie ruchu 
turystycznego. Z pewnością wpłynie na to 
fakt, iż w 2020 roku jezioro Miedwie ko-
lejny raz znalazło się na prestiżowej liście 
polskich kąpielisk i marin wyróżnionych 
Błękitną Flagą. Kąpielisko w Zieleniewie 
tym razem otwiera listę 32 wyróżnionych 
miejsc na terenie Polski. Jest to szczegól-
ne wyróżnienie, ponieważ kultowa już 
Błękitna Flaga jest jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych na świecie dobrowol-
nych eko-etykiet przyznawanych plażom, 
przystaniom i podmiotom zajmującym 
się zrównoważoną turystyką wodną. By 
zakwalifikować się do otrzymania Błękit-
nej Flagi, należy spełnić i utrzymać szereg 
rygorystycznych kryteriów środowisko-
wych, edukacyjnych, a także tych związa-
nych z bezpieczeństwem i dostępnością. 
 Potencjał ten dostrzegają władze 
gminy, dlatego w ramach możliwości 
budżetowych, wspieranych dostępnym 
dofinansowaniem zewnętrznym, dążą 
do podnoszenia standardów. W związku 

Tereny nad Miedwiem zarządzane
przez Urząd Gminy

z tym w 2019 roku została przeprowa-
dzona modernizacja Campingu nr 104 
„Miedwie”, w ramach której wyłożono 
kostką brukową część terenu przy świe-
tlicy i postawiono estetyczne wiaty oraz 
wyremontowana została łazienka przy-
stosowana dla osób niepełnosprawnych. 
W roku bieżącym wymieniono ogrodze-
nie od strony ul. Szczecińskiej. W celu 
urozmaicenia czasu spędzanego nad 
jeziorem, dla najmłodszych gmina zaku-
piła kreatywne gry podwórkowe z masy 
termoaktywnej. Zamontowane zostały na 
alejce mieszczącej się przy głównej plaży. 
Oprócz tego cały czas dostępny jest plac 
zabaw dla dzieci oraz zewnętrzna siłow-
nia dla nieco starszych. Przybywający do 
nas turyści mogą skorzystać z różnorod-
nej bazy noclegowej, od pól namioto-
wych zaczynając, przez campingi, domki 
letniskowe, gospodarstwa agroturystycz-
ne, motele, hotele, na apartamentach 
kończąc. W sezonie letnim nie brakuje 
również punktów gastronomicznych czy 
restauracji, w których w miłej atmosfe-
rze można spędzić czas. Osoby lubiące 
aktywny wypoczynek, mogą skorzystać 
z wypożyczalni sprzętu pływającego. Do-
stępne są rowery wodne, kajaki czy deski 
windsurfingowe. 
 Nad bezpieczeństwem osób korzysta-
jących z miedwiańskiego kąpieliska czu-

wają ratownicy z Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Bielkowie. W tym roku, tak jak w 
poprzednim, Gmina Kobylanka otrzymała 
na ten cel wsparcie od Miasta Stargard w 
wysokości 80 tys. zł. Na miejscu są także 
obecni policjanci i strażnicy gminni, któ-
rzy dbają, by na lądzie i wodzie było bez-
piecznie.
 Od stycznia tego roku terenami nad 
Miedwiem zarządza Urząd Gminy Ko-
bylanka, a nie jak dotychczas Centrum 
Kultury i Rekreacji. CKiR, jako instytucja 
kultury, sprawuje obecnie nadzór jedynie 
nad miedwiańskim amfiteatrem. Usługi 
porządkowe oraz organizacyjne na Cam-
pingu 104 i płatnym parkingu zlecone zo-
stały lokalnemu podmiotowi - Spółdzielni 
Miedwie, przy czym opłaty pobierane od 
użytkowników stanowią dochód budżetu 
gminy. O porządek na pozostałym tere-
nie w tym sezonie troszczą się pracow-
nicy służby komunalnej, którzy od końca 
ubiegłego roku oprócz wcześniej wyko-
rzystywanego sprzętu, mają do pomocy, 
zakupioną przez Urząd Gminy, specjali-
styczną maszynę do czyszczenia piasku 
na plaży. Do ich „parku maszynowego” 
dołączył również dawny samochód Straży 
Gminnej. W czasie, kiedy promenada była 
zamknięta w związku z pandemią korona-
wirusa, rozpoczęły się przygotowania do 
nowego sezonu. Wykonane zostały nie-
zbędne naprawy, uporządkowano teren 
po zimie oraz zatroszczono się o nowe 
nasadzenia. W związku ze zużyciem i de-
gradacją desek na molo, z inicjatywy pani 
wójt, zostały zaplanowane w budżecie 
środki na modernizację mola i po zakoń-
czeniu obecnego sezonu będzie przepro-
wadzony remont. 
 Na ocenę sezonu i wykonanej pracy 
czas przyjdzie najwcześniej jesienią. Na 
chwilę obecną wyraźnie widać zaanga-
żowanie, szybkie reakcje na zgłaszane 
problemy i chęć poprawy komfortu osób 
wypoczywających nad jeziorem Miedwie.
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„Experymentarium
- nauczanie przez działanie”

Projekt pt. „Experymentarium - nauczanie przez dzia-
łanie” to nowatorskie przedsięwzięcie skierowane do 
młodego pokolenia uczniów Szkoły Podstawowej w Ku-

nowie. Celem nadrzędnym projektu jest wzmocnienie atrakcyj-
ności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji oświaty 
jaką jest nasza placówka. Przygotowaliśmy wachlarz zajęć, które 
pozwolą na organizację wolnego czasu dzieciom wykraczającą 
poza ramy edukacji. Projekt w 100% został sfinansowany przez 
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego (rządowy program dotacyjny dla organizacji po-
zarządowych - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich). Wartość dofi-
nansowania to 117 514 zł. 
 Zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa oraz uwzględ-
niając wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra 
Zdrowia, rozpoczęliśmy zajęcia dla uczniów już od 1 czerwca. 
Spotkania odbywają się w grupach 6 – 8 osobowych. Zaintere-
sowanie udziałem w projekcie przeszło nasze najśmielsze ocze-
kiwanie. Ilość chętnych osób chcących wziąć udział w zajęciach 
jest zdecydowanie większa niż pierwotnie planowaliśmy. Cie-
szymy się, że tak pozytywnie odebrany został fakt, że planujemy 
prowadzenie zajęć  również w wakacje, jako ciekawa alternatywa 
spędzenia wolnego czasu w okresie letnim. 

W ramach projektu prowadzone są następujące zajęcia:

„PROGRAMOWANIE I ROBOTYKA” 
 Zajęcia z robotyki z wykorzystaniem zestawów Lego® Educa-
tion WeDo 2.0 oraz Lego® Education Spike™ Prime. Uczniowie 
zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, bu-
dowania oraz samodzielnego programowania robotów. Zestawy 
Lego® Education pozwalają na tworzenie robotów, które „ożywa-
ją” dzięki oprogramowaniu dostosowanemu do wieku uczniów 
opartemu na programowaniu obrazkowym. Zajęcia pozwolą na 
rozwijanie i inicjowanie zainteresowań technicznych i nauko-
wych. Warsztaty będą prowadzone przez instruktora specjalistę 
i będą polegały na tworzeniu zautomatyzowanych konstrukcji 
omawiających i nawiązujących do wielu dziedzin nauki i aspek-
tów świata. Zestawy dydaktyczne Lego® Education zawierają za-
równo klasyczne klocki Lego® jak i komponenty elektroniczne w 
tym silniki, czujniki oraz jednostki centralne służące do łączenia 
się z komputerem lub tabletem, którego dzieci użyją do progra-
mowania swoich dzieł. 
2 grupy 8 osobowe po 22 godziny zajęć (każda grupa raz w tygo-
dniu po 2 godziny)
I grupa - wtorek godzina  9.30 - 11.00 (klasy I-III)
II grupa - czwartek godzina 9.30 - 11.00 (klasy IV-VIII)

„TAJEMNICZY ŚWIAT CHEMII” 
 Eksperymenty chemiczne są punktem wyjścia w proces po-
znania. Poprzez wykonywanie doświadczeń chemicznych ucznio-
wie najpełniej zrozumieją zjawiska, problemy otaczającego 
świata, rozbudzą w sobie ciekawość poznawczą, motywację do 
zgłębiania wiedzy i problemu, w konsekwencji nabędą umiejęt-
ność wykorzystywania tej wiedzy w praktyce. 
Bardzo duże zainteresowanie zajęciami spowodowało, że zmu-
szeni byliśmy podzielić grupę na dwie podgrupy.
1 grupa 6 osobowa – 22 godziny zajęć (raz w tygodniu po 2 go-
dziny)
I podgrupa wtorek godzina 11.00 - 11.45
II podgrupa wtorek godzina 12.00 - 12.45

„MŁODY KONSTRUKTOR MASZYN PROSTYCH” 
 Zajęcia z zakresu rozwijania kreatywności oraz wiedzy z dzie-
dzin matematyki i fizyki. Uczniowie będą korzystać z zestawów 
Lego® Education Maszyny Proste i Zasilane wraz z zestawami roz-
szerzającymi – Pneumatyka oraz Energia Odnawialna. Dzięki tym 
zestawom uczniowie rozwiną swoje umiejętności w zakresie in-
żynierii projektowej stosowanej w życiu codziennym. Uczniowie 
poznają zasady działania wielu mechanizmów oraz rozwiązań a 
także własnoręcznie zbadają ich możliwe zastosowania oraz roz-
winą swoje zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i inżynierią.
1 grupa 8 osobowa – 22 godziny zajęć (raz w tygodniu po 2 go-
dziny)
środa godzina 9.30 - 11.00

„MAŁY MODELARZ” 
 Na zajęciach zadaniem uczestników będzie wykonanie różne-
go typu modeli pojazdów oraz latawca, jako najprostszej formy 
modelarskiej. Uczniowie będą tworzyć m.in. modele wojskowych 
pojazdów gąsiennicowych, samoloty, statki, modele obrazujące 
maszyny cywilne. Wszystkie konstrukcje modeli wykonane będą 
z elementów drewnianych - sklejki lotniczej i drewna balsowego 
wysokiej jakości. Uczestnicy szczególnie będą motywowani do 
zwrócenia uwagi na precyzję wykonania, łączenia poszczegól-
nych elementów modelu. Dodatkowo od prowadzącego dowie-
dzą się o historii danego modelu. 
Bardzo duże zainteresowanie zajęciami spowodowało, że zmu-
szeni byliśmy podzielić grupę na dwie podgrupy.
1 grupa 6 osobowa – 22 godziny zajęć (raz w tygodniu po 2 go-
dziny)
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I podgrupa środa godzina 11.00 - 11.45
II podgrupa środa godzina 12.00 - 12.45

„GRAJMY RAZEM” 
 Grając w gry planszowe czy karciane, można rozwijać umie-
jętności matematyczne - logiczne myślenie, koncentrację, prze-
widywanie następstw, umiejętność liczenia w pamięci, ale także 
ciekawie spędzić czas wolny. Jest to świetny trening cierpliwo-
ści, czekania na swoją kolej, współpracy z innymi, grania do jed-
nej bramki wszystkich członków danej drużyny. Ponadto jest to 
świetna lekcja kończenia rozpoczętych zadań, radzenia sobie z 
porażką własną, wspierania się nawzajem w przegranej druży-
nie. Gry bawią i uczą. A co bardzo ważne są świetną okazją do 
interakcji z innymi osobami. To ciekawa propozycja na spędzanie 
wolnego czasu przez młodych ludzi, którzy potem mogą uczyć 
rówieśników grać  w takie gry.
1 grupa 6 osobowa – 22 godziny zajęć (raz w tygodniu po 2 go-
dziny)
poniedziałek godzina 11.00 - 12.30

„Z PORADNIKA MŁODEGO ZIELARZA” 
 Zadaniem będzie upowszechnienie i przypomnienie zasad 
kompostowania substancji organicznych i segregacji odpadów w 
warunkach szkolnych i domowych. Dodatkowo uczestnicy będą 
prowadzić kompostowanie na terenie szkoły. Założą przed wej-
ściem do szkoły mały ogródek. W ramach zajęć  w części teore-
tyczno – ćwiczeniowej, uczniowie będą pozyskiwać wiedzę na te-

mat zasad prowadzenia upraw ziół, zbioru i przetwarzania – np. 
stworzą zielnik domowy lub makietę segregacji (papier, tektura, 
folia – materiały odpadowe z gosp. domowego, szkoły), zasad 
zdrowego żywienia z wykorzystaniem matematyki (gramatura, 
pomiar jednostkowy, jednostki itp.). Pozyskają wiedze o działa-
niach ziół, zasadach segregacji odpadów. Działanie praktyczne 
– uprawa roślin w tym nawożenie kompostem.
1 grupa 8 osobowa – 22 godziny zajęć (raz w tygodniu po 2 go-
dziny)
czwartek godzina 11.00 - 12.30

 Planujemy również 4 dniową wycieczkę do Wrocławia. 
 Znajomość Ojczyzny i jej dziejów jest zarówno obowiązkiem 
jak i wartością, którą ciągle, na nowo, powinna odkrywać szkoła. 
Odnajdywanie owej wartości jest chlubnym kontynuowaniem 
tradycji polskiej szkoły, która będąc wierna narodowej spuściź-
nie, przekazywała solidną wiedzę, kształtowała świadomość na-
rodową i obywatelską, szacunek dla dobra wspólnego jakim jest 
dziedzictwo wspólnoty narodowej i państwowej zbudowanej w 
minionych stuleciach, a co za tym idzie - wychowywała w po-
czuciu patriotyzmu. Tę tradycję mamy dziś chronić i przekazać 
dzieciom i młodzieży. Niniejsza koncepcja wycieczki edukacyjnej 
do Wrocławia, miejsca pamięci narodowej, stanowi element 
programu tzw. polityki edukacji historycznej. 
W programie zwiedzania znajdzie się Ossolineum, Panorama Ra-
cławicka oraz Hydropolis.1 grupa 17 osobowa
Planowany termin – połowa lipca 

Dyrektor SP w Kunowie
Mariusz Nosal
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„Ojczyzna to nasza wioska rodzinna”
Słowa te można uznać za motto zespołu „Kalina z Kobylanki”. Starając się ocalić od zapomnienia piosenki naszych babć i mam pie-
lęgnujemy naszą narodową tradycję. Jednocześnie aktywnie uczestniczymy w kreowaniu współczesnej kultury ludowej tworząc 

i nagrywając własne utwory a licznymi wyjazdami promujemy Gminę Kobylanka w kraju i za granicą.

Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa
dekoruje Panią Lukrecję Wasilewską Złotą Odznaką Honorową

Gryfa Zachodniopomorskiego - wrzesień 2019 r.

„Kalina” z Kobylanki i instruktor zespołu Marek Cieśla z okolicznościową nagrodą.

Zespół „Kalina” z Kobylanki podczas uroczystości
z okazji Jubileuszu 45-lecia istnienia.

Dożynki 2020
Ze względu na stan epidemii nie odbędą się tegoroczne gminne dożynki w Kunowie. Nie mamy możliwości, by sprostać obowiązkowym 
standardom reżimu sanitarnego i zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa uczestnikom takiego wydarzenia.
Dożynki to szczególny dzień dla wszystkich rolników: święto plonów i odpoczynek po ciężkiej pracy, za którą wszyscy jesteśmy im 
wdzięczni. To ich codzienny trud sprawia, że na naszych stołach nie brakuje chleba.
Szanowni Rolnicy!
W tym roku nie jest nam dane wspólne świętowanie dożynek, jednak chciałabym choć w kilku słowach podziękować Wam serdecznie za 
wysiłek, jaki wkładacie w swoją pracę na roli. W ostatnich latach ta praca jest szczególnie trudna ze względu na powtarzającą się klęskę 
suszy i nieurodzaju. Mimo to staracie się wytrwale stawiać czoła przeciwnościom losu i z zaangażowaniem podejmujecie wyzwanie, 
jakim jest obecnie działalność rolnicza. Tym bardziej zasługujecie na podziw i szacunek. Życzę Wam, aby Wasza praca była doceniana na 
co dzień i żebyście zawsze spotykali się z wdzięcznością i uznaniem, na jakie zasługujecie.

Wójt Gminy Kobylanka
Julita Pilecka

 W swojej 45 letniej karierze „Kalina” podlegała wielu zmia-
nom, zmieniali się ludzie, instrumenty, stroje ale radość ze 
wspólnego muzykowania pozostaje niezmienna od lat.
 Obecna „ Kalina z Kobylanki” to 13 osobowy zespół, którego 
instruktorem jest Marek Cieśla.
 Finalizując  Jubileusz 45-lecia istnienia zespołu, pragniemy 
podziękować wszystkim byłym członkom zespołu za wkład pracy 
w jego rozwój i istnienie.

 Dziękujemy Pani Wójt Gminy Kobylanka Julicie Pileckiej, Pani 
Alicji Ordon Przewodniczącej Rady Gminy Kobylanka, Pani  Doro-
cie Orzoł Sołtys Morzyczyna i Zieleniewa, Pani Teresie Jasińskiej 
Dyrektor CKiR w Kobylance, za uhonorowanie zespołu z okazji  
jubileuszu.
 Dziękujemy też wszystkim naszym sympatykom za życzliwość 
i wsparcie w naszych działaniach. Czasem wdzięczność trudno jest 
ubrać w słowa... wtedy proste „dziękujemy” zawiera wszystko.
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Akademia
wakacyjnej sztuki 

w CKiR
i Sołectwach

Gminy Kobylanka
02.08 - Rodzinna niedziela na Amfite-
atrze w Morzyczynie
04.08 - Warsztaty florystyczne w Repto-
wie dla mieszkańców Cisewa i Reptowa 
godz. 17:00
06.08 - Warsztaty fotograficzne w CKiR 
godz. 10:00
07.08 - Na tropie książki w CKiR godz. 
11:00
07.08 - Warsztaty florystyczne Las 
w słoiku w CKiR godz. 17:00
11.08 - Warsztaty w Sołectwie Jęczydół 
godz. 17:00
15.08 - Biesiada w Reptowie dla dzieci
15.08 - Miedwiański Koncert Organowy 
im. ks. P. Głogowskiego w Morzyczynie 
godz. 12:30
16.08 - Biesiada w Reptowie dla miesz-
kańców
16.08 - Miedwiański Koncert Organowy 
im. ks. P. Głogowskiego w Morzyczynie 
godz. 20:00
18.08 - Warsztaty w Morzyczynie
20.08 - Wycieczka do Szczecina – wysta-
wa robotów
22.08 - Piknik rodzinny w Niedźwiedziu
22.08 - Piknik rodzinny w Rekowie
22.08 - Miedwiańskie lato - koncert 
LADY PANK godz. 20:00
23.08 - Miedwiański Koncert Organowy 
im. ks. P Głogowskiego w Morzyczynie 
godz. 20:00
30.08 - Miedwiański Koncert Organowy 
im. ks. P. Głogowskiego w Morzyczynie 
godz. 20:00

Zapraszamy na zajęcia Jogi w CKiR
- poniedziałek, środa, piątek godz. 

19:00
- wtorek joga dla seniora godz. 09:00

- sobota godz. 09:00

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
DOSTĘPNE NA STRONACH

www.gok.kobylanka.pl
i www.facebook.com/ckirkobylanka

 
Sekretariat czynny od poniedziałku
do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

tel. 692 950 079
tel. 91 561 03 56

27 czerwca 2020 roku na Jeziorze Miedwie odbyła się 49. Błękitna Wstęga 
Jeziora Miedwie. W tegorocznej edycji regat udział wzięły załogi z Golenio-

wa, Nowogardu, Myśliborza i Stargardu. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji 
czuwał sędzia główny Tomasz Paterkowski. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątko-
we medale okolicznościowe. Zwycięzcy natomiast uhonorowani zostali pucharami 
i dyplomami. W uroczystości dekoracji udział wzięli m.in. komandor Marcin Raubo 
– Prezes Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, Julita Pilecka 
– Wójt Gminy Kobylanka, Małgorzata Flas – Dyrektor MDK Stargard oraz Bronisław 
Stefanowicz – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Stargard.
Wyniki w klasie: Optimist Junga
1. miejsce: Antonina Chomont (UKS Barnim, Goleniów)
2. miejsce: Bartosz Olszewski (KZ Nowogard)
3. miejsce: Mają Dobroń (MKS Szkuner, Myślibórz) 
Wyniki w klasie: Optimist Kadet
1. miejsce: Jan Iwanow (MKS Szkuner, Myślibórz)
2. miejsce: Stanisław Wołoszyn (MKS Szkuner, Myślibórz)
3. miejsce: Natasza Dobroń (MKS Szkuner, Myślibórz) 
Wyniki w wyścigu długim
1. miejsce: Jan Iwanow (MKS Szkuner, Myślibórz)
2. miejsce: Stanisław Wołoszyn (MKS Szkuner, Myślibórz)
3. miejsce: Kosma Wieczorek (MDK Stargard)
49. Błękitna Wstęga Jeziora Miedwie odbyła się dzięki „Programowi Społecznik w la-
tach 2019-2021 w ramach zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu 
Województwa Zachodniopomorskiego”.

Regaty o 49. Błękitną Wstęgę
Jeziora Miedwie za nami

Wakacje na 
sportowo

Klub Sportowy Wicher Reptowo 
zaprasza dzieci z roczników 2009 

- 2014 na wakacyjne zajęcia sportowe. 
Odbywają się dwa razy w tygodniu w po-
niedziałki i środy na Orliku w Reptowie. 
W programie zajęć przewidziane są: 
treningi piłkarskie, gry i zabawy z piłką 
oraz sportowe zajęcia ogólnorozwojowe. 
Zajęcia są bezpłatne. Chętnych zaprasza-
my do kontaktu pod numerem telefonu 
602 330 575, gdzie można się zapisać 
i uzyskać więcej szczegółowych informa-
cji. Na chwilę obecną zgłosiło się 26 osób. 
Mamy zapewnienie z Klubu, że miejsca 
dla nikogo nie zabraknie, zatem zachęca-
my do aktywnego wypoczynku.

Złota Dynia 
2020

20 września 2020 roku w go-
dzinach 10:00 – 17:00 w Mo-

rzyczynie odbędzie się XVIII Jarmark 
Wsi Zachodniopomorskiej Złota Dy-
nia. W związku z zagrożeniem epi-
demiologicznym tegoroczna edycja 
będzie miała ograniczoną formę. 
W trosce o bezpieczeństwo uczest-
ników i odwiedzających wydarzenie 
będzie zorganizowane zgodnie z wy-
tycznymi sanitarnymi. Zachęcamy 
do odwiedzania strony internetowej 
gminy oraz strony Centrum Kultury 
i Rekreacji w Kobylance, gdzie w naj-
bliższym czasie dostępny będzie szcze-
gółowy program Złotej Dyni 2020 oraz 
obowiązujące zalecenia sanitarne.
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Jest tylko jeden zespół w Polsce, który staje na wysokości zadania w nawet najbardziej kryzysowych sytuacjach. Twórcy naj-
większych polskich hitów, takich jak „Zawsze tam, gdzie ty”, „Mniej niż zero” i „Kryzysowa narzeczona”. Lady Pank połączy siły 
z Adria Art w wielkiej reaktywacji polskiej sceny koncertowej 2020 roku.

 Ostatnie miesiące przyniosły dużo niespodzianek i zachwiały życiem każdego z nas. Kryzys, w jaki wpadł praktycznie cały 
świat, medialna histeria i cały węzeł zawirowań – to wszystko wniosło do naszego życia dużo niepokoju. Dlatego Lady Pank, 
inspirując się jednym ze swoich hitów, wyrusza w trasę pt. „Strach się bać”, by zdjąć z naszych ramion troski i naładować po-

tężną dawką pozytywnej ener-
gii!
Bilety na to wydarzenie w ce-
nie 89,00 zł można kupić na 
stronie www.ticketos.pl lub 
www.bilety.fm lub rezerwować 
w Centrum Kultury i Rekreacji 
w Kobylance. Cena biletów

WAŻNE! Każdy uczestnik wy-
darzenia zobligowany jest do 
zapoznania się i przestrzegania 
Regulaminu dostępnego na Fa-
cebooku Imprezowe Miedwie 
oraz na stronach bileterii.

Lady Pank w Morzyczynie 22 sierpnia!

Osy, szerszenie, pszczoły
 W roku 2020 usuwaniem gniazd i rojów owadów błon-
koskrzydłych (os, szerszeni i pszczół) na terenie gminy Kobylan-
ka zajmuje się Ochotnicza Straż Pożarna w Kunowie.

 Usługa jest nieodpłatna w sytuacji, gdy gniazdo lub rój stwa-
rza zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, w szczególności dzieci 
i osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Sytuacje takie 
należy zgłaszać do referatu komunalnego Urzędu Gminy Koby-
lanka, nr tel. 91 578 85 43 lub 91 578 85 25.

 W pozostałych przypadkach należy kontaktować się z wy-
specjalizowanymi firmami dezynsekcyjnymi.

 Warto pamiętać, że nie należy wzywać do 
usuwania gniazd i rojów owadów błonkoskrzyd-
łych z miejsc, które są ich naturalnymi terenami 
przebywania. Miejsca takie to m. in. lasy i łąki.

 Najlepszym sposobem na niechcianych gości 
są działania prewencyjne, które należy rozpo-
cząć już wiosną. Najpierw warto zabezpieczyć, 
np. siatką, wszystkie miejsca przez które owady 
mogą dostać się do środka, a później regularnie 
kontrolować otoczenie i same budynki mieszkal-
ne. Usuwanie zaczątków gniazd powinno w sku-
teczny sposób zniechęcić je do osiedlenia się 
w naszym domostwie. 
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