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26 września 2020 roku zapoczątko-
wana została w naszej gminie akcja 

ekologiczna “Sprzątanie lasu”. Pomysłodaw-
czynią przedsięwzięcia była pani Agnieszka 
z Jęczydołu. Pierwszym miejscem akcji były 
tereny leśne znajdujące się pomiędzy Koby-
lanką a Jęczydołem. W związku z obfitymi 
opadami deszczu w pierwszym terminie od-
było się tylko wstępne rozpoznanie terenu 
zbiórki. Zebrane zostały śmieci porzucone 
przy ulicy Jeziornej, po czym została od-
słonięta tablica apelująca o niezaśmieca-
nie lasu. Kolejne podejście do uprzątnięcia 
wspomnianego wcześniej terenu odbyło się 
3 października. Tym razem pogoda dopisa-
ła. Wpłynęło to na większą frekwencję osób 
chętnych do zrobienia porządku w otaczają-
cym nas środowisku. W akcji udział wzięli 
mieszkańcy Jęczydołu, Kobylanki oraz Mo-
rzyczyna. W akcji sprzątania lasu uczestni-
czyli również radni: Urszula Gierałtowska, 
Andrzej Stechnij oraz Andrzej Świąder wraz 
z rodzinami. Nie zabrakło także wójt Julity 
Pileckiej. 

Nie zaśmiecaj lasu!
 Okazało się, że tego typu akcje są po-
trzebne. Niestety, nie wszyscy mieszkańcy 
dbają o przyrodę i stosują się do obowiązu-
jących norm. Na tym małym terenie zebra-
nych zostało bardzo dużo odpadów. Były to 
nie tylko butelki, puszki czy papierowe opa-
kowania. W kontenerze przygotowanym na 
“leśne łupy” uczestników akcji znalazły się 
również opony samochodowe, dętki, garn-
ki, blachy, papa, linoleum, basen ogrodowy, 
materac do pływania czy styropian. Odnale-
zione zostały także fotele samochodowe. To 
nie są rzeczy, które mogły znaleźć się w le-
sie przypadkowo. Ktoś musiał się natrudzić, 
żeby to tam wywieźć. Pozostaje tylko pyta-
nie, dlaczego zamiast do lasu nie wywiózł 
tego do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów 
w Morzyczynie? Byłoby łatwiej, przyjemniej, 
zgodnie z prawem, ale przede wszystkim 
z poszanowaniem pięknej okolicy, w której 
mieszkamy.
 Na koniec akcji wszyscy uczestnicy mogli 
odpocząć i posilić się upieczoną przy ognisku 
kiełbaską. W trakcie wymiany poglądów do-

tyczących zaśmiecania i sprzątania uczest-
nicy doszli do wniosku, że to nie może być 
akcja jednorazowa. Poza tym trzeba też 
zadbać o inne lokalizacje na terenie gmi-
ny. Następną tego typu akcję zaplanowa-
no na wiosnę.
 Dziękujemy uczestnikom za czas 
i energię poświęcone na oczyszczenie ze 
śmieci lasu między Kobylanką a Jęczydo-
łem i jednocześnie zachęcamy do udziału 
w kolejnych akcjach.

„Mała książka - wielki czło-
wiek”. Startujemy! str. 14

Zebrania wiejskie
str. 4-5
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24 września 2020 roku w sali po-
siedzeń Urzędu Gminy Kobylanka 

odbyła się kolejna, XXIII Sesja Rady Gminy 
Kobylanka. Obecnych było 15 radnych. 
Podczas posiedzenia procedowane były 
następujące projekty uchwał:
1. w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2020 rok – projekt nr 45/20 wraz z au-
topoprawką i przyjętymi wnioskami - 
uchwała została podjęta - za 10 głosów 
(Z. Dąbkowska, D. Dąbkowski, Z. Droho-
mirecki, Z. Gołembowski, C. Grabowska, 
J. Malinowski, A. Ordon, D. Orzoł, R. Sta-
teczny, J. Kisielewska), przeciw 5 głosów 
(U. Gierałtowska, K. Kleinowski, I. Siwiec, 
A. Stechnij, A. Świąder), wstrzymało się – 
0; wnioski do projektu uchwały przyjęte 
głosami radnych klubów „Porozumienie 
dla Kobylanki” i „Wspólna Gmina Koby-
lanka”: przesunięcie kwoty 25.210,91 zł 
(z bieżącej działalności urzędu oraz zaku-
pu niszczarki do dokumentów, materia-
łów biurowych i mebli na doposażenie 
dwóch pokoi w urzędzie) na zakup na-
miotów dla sołectw z logo gminy i nazwą 
sołectwa; przesunięcie kwoty 14.000 zł 
(z zakupu kserokopiarki do urzędu) na 
wykonanie projektów organizacji ruchu 
na ulicy Wakacyjnej w Zieleniewie i przy 
drodze powiatowej w Reptowie. 

XXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka
2. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Kobylanka na lata 
2020-2030 – projekt nr 46/20 wraz 
z autopoprawką i przyjętymi wnioska-
mi - uchwała została podjęta - za 10 
głosów (Z. Dąbkowska, D. Dąbkow-
ski, Z. Drohomirecki, Z. Gołembowski, 
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;

3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy dzierżawy – projekt 
nr 47/20 - uchwała została podjęta jed-
nomyślnie;

4. w sprawie dzierżawy nieruchomości 
położonej w obrębie Kobylanka – pro-
jekt nr 48/20 - uchwała podjęta jedno-
myślnie;

5. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
na mienie Gminy Kobylanka nierucho-
mości – projekt nr 49/20 - uchwała 
podjęta jednomyślnie;

6. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 
w trwały zarząd nieruchomości stano-
wiących własność Gminy Kobylanka 
– projekt nr 50/20 - uchwała podjęta 
jednomyślnie;

7. w sprawie wyrażenia zgody na naby-
cie na mienie Gminy Kobylanka nieru-
chomości zajętych pod drogę gminną 
– projekt nr 51/20 - uchwała podjęta 
jednomyślnie;

8. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody 
na odpłatne ustanowienie służebności 
przesyłu – projekt nr 52/20 - uchwała 
podjęta jednomyślnie;

9. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych dla 
Gminy Kobylanka na lata 2020-2024” 
- projekt nr 53/20 - projekt nie został 
poddany pod głosowanie; radna C. Gra-
bowska złożyła wniosek o odesłanie 
projektu uchwały do ponownego roz-
patrzenia w Komisji Rozwoju Gospo-
darczego i Finansów - za wnioskiem 
10 głosów (Z. Dąbkowska, D. Dąbkow-
ski, Z. Drohomirecki, Z. Gołembowski, 
C. Grabowska, J. Malinowski, A. Ordon, 
D. Orzoł, R. Stateczny, J. Kisielewska), 
przeciw 3 głosy (U. Gierałtowska, K. Kle-
inowski, A. Świąder), wstrzymujących 
się 2 (I. Siwiec, A. Stechnij); 

10. w sprawie zawarcia porozumienia 
międzygminnego dotyczącego współ-
działania gmin wchodzących w skład 
aglomeracji Stargard: Gminy Miasto 

W związku z dynamicznie rozwija-
jącą się sytuacją epidemiczną, od 

24.10.2020 r. cała Polska została objęta 
czerwoną strefą. W związku z tym wpro-
wadzone zostały dodatkowe obostrzenia:
• nauczanie zdalne w klasach 4 - 8 szkoły 
podstawowej;
• od poniedziałku do piątku w godzinach 
8:00-16:00 obowiązek przemieszczania 
się dzieci do 16. roku życia pod opieką 
rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obo-
wiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub 
wraca z niej do domu, a także w weeken-
dy;
• zawieszenie działania sanatoriów z moż-
liwością dokończenia już  rozpoczętych 
turnusów;
• zawieszenie stacjonarnej działalności 
lokali gastronomicznych i restauracji przy 
dopuszczeniu prowadzenia działalności 
w zakresie dowozu lub na wynos;
• max. 5 osób spoza wspólnego gospodar-
stwa domowego podczas imprez, spotkań 
i zebrań w przestrzeni publicznej (z wy-
jątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to 

Korono-samoobrona
także zgromadzeń w rozumieniu ustawy 
o zgromadzeniach publicznych.
 Problem koronawirusa doty-
czy nas wszystkich. Przypadki za-
chorowań są nie tylko w dużych 
miastach czy w Powiecie Star-
gardzkim, ale również w naszej 
gminie. To jak szybko i jak bardzo 
będzie się rozprzestrzeniał koro-
nawirus zależy od nas samych. Dla-
tego ważne jest przestrzeganie usta-
lonych obostrzeń i reżimów sanitarnych:
• ograniczajmy wychodzenie z domu do 
absolutnego minimum; 
• utrzymujmy dystans społeczny, min. 
1,5 m;
• pamiętajmy o częstym myciu rąk i ich 
dezynfekcji;
• zakrywajmy usta i nos;
• pamiętajmy o częstym wietrzeniu po-
mieszczeń, w których przebywamy.
 W związku z trudną sytuacją epide-
miologiczną oraz zaleceniami ogranicze-
nia przemieszczania się osób powyżej 70. 
roku życia, od 26.10.2020 r. Gminny Ośro-

dek Pomocy Społecznej 
w Kobylance świadczy 

pomoc w zrobieniu 
zakupów, wykupie-
niu lekarstw oraz 
dokonaniu niezbęd-
nych opłat. Z pomo-
cy mogą skorzystać 

osoby samotne, star-
sze i niepełnospraw-

ne, mieszkające na tere-
nie Gminy Kobylanka, które 

nie mają wsparcia ze strony rodziny, zna-
jomych czy sąsiadów.
 Więcej informacji można uzyskać pod 
nr telefonu: 669 487 099.
 W tym trudnym czasie bierna nie 
pozostała również Spółdzielnia Socjalna 
Miedwie, która uruchamia sprzedaż dwu-
daniowych obiadów abonamentowych 
wraz z dowozem do domu dla osób star-
szych oraz przebywających na kwaran-
tannie z Gminy Kobylanka. Szczegółowe 
informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 535560505 lub 515586601.  
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Stargard, Gminy Stargard, Gminy Ko-
bylanka przy realizacji zadania polega-
jącego na aktualizacji obszaru i granic 
aglomeracji oraz wyznaczenia aglome-
racji – projekt nr 54/20 - uchwał podję-
ta jednomyślnie;

11. zmieniająca uchwałę w sprawie Ze-
społu Przyrodniczo-Krajobrazowego 
„Torfowisko Reptowo” – projekt nr 
55/20 - uchwała podjęta jednomyślnie;

12. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego gminy 
Kobylanka w obrębie Jęczydół – projekt 
nr 56/20 - uchwała podjęta jednomyśl-
nie;

13. w sprawie zasad udzielania dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków – pro-
jekt nr 57/20 - uchwała podjęta jedno-
myślnie;

14. w sprawie wyrażenia zgody na umo-
rzenie Spółdzielni Socjalnej „Miedwie” 

należności z tytułu udzielonej w dniu 
30 marca 2018 r. pożyczki na podstawie 
umowy nr FN.3021.11.2018 - projekt 
nr 28/20 - uchwała nie została podjęta 
- za 5 głosów (U. Gierałtowska, K. Kle-
inowski, I. Siwiec, A. Stechnij, A. Świą-
der), przeciw 10 głosów (Z. Dąbkowska, 
D. Dąbkowski, Z. Drohomirecki, Z. Go-
łembowski, C. Grabowska, J. Malinow-
ski, A. Ordon, D. Orzoł, R. Stateczny, 
J. Kisielewska), 0 wstrzymujących się.

Sprawozdanie z pracy wójta pomiędzy
sesjami czerwiec – październik 2020 r.

26 czerwca – walne zebranie człon-
ków Stowarzyszenia Szczecińskiego 

Obszaru Metropolitalnego. Zebranie odby-
ło się w formie on-line, podjęte zostały bie-
żące uchwały, m.in. w sprawie udzielenia 
absolutorium dla Zarządu stowarzyszenia.
27 czerwca – wręczanie nagród w pierw-
szej części Regat o Błękitną Wstęgę jeziora 
Miedwie.
6 lipca – wizyta Wicemarszałka Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego Olgierda Ku-
stosza. Zostały podpisane umowy na gran-
ty sołeckie dla Motańca i Reptowa.
8 lipca – w Bierzwniku odbyło się walne 
zgromadzenie członków Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. Nasza 
gmina jako nowy członek stowarzyszenia 
otrzymała sadzonkę wyhodowaną z żołę-
dzi dębu o nazwie „Cysters” – najstarsze-
go drzewa rosnącego na terenie dawnego 
opactwa cystersów w Rudzie.
9 lipca – spotkanie z przedstawicielami 
fundacji Global-Eko ws. wniosków o dofi-
nansowania w ramach programów Czyste 
Powietrze, Mój Prąd itp. Fundacja oferuje 
pełną pomoc dla mieszkańców zaintere-
sowanych wymianą źródeł ciepła lub ter-
momodernizacją domów. Fundacja jest 
organizacją non-profit, gmina nie ponosi 
żadnych kosztów współpracy z Fundacją, 
pomoc polega jedynie na udostępnieniu 
miejsca na spotkanie z mieszkańcami.
15 lipca – zostały przeprowadzone konsulta-
cje z mieszkańcami ws. drogi Morzyczyn-Ję-
czydół. Zgłoszono kilka uwag, które zostały 
uwzględnione. 8 września wpłynęły kolejne 
uwagi, m.in. o uwzględnieniu w projekcie 
oprócz chodnika również ścieżki rowerowej. 
Zmiany spowodowały zwiększenie kosztów 
projektu do blisko 150.000 zł.
18 lipca – odbyła się druga część Regat 
o Błękitną Wstęgę Jeziora Miedwie.
22 lipca – w urzędzie miasta Stargard od-
było się spotkanie ws. ośrodka żeglarskie-

go, prowadzonego przez MDK. W spotka-
niu wziął udział prezydent Rafał Zając, pani 
Dyrektor MDK Małgorzata Flas, Prezes Sto-
warzyszenia „Miedwie” Marian Preiss oraz 
Prezes Zachodniopomorskiego Okręgowe-
go Związku Żeglarskiego Marcin Raubo. 
Tematem spotkania były plany związane 
ze szkoleniami żeglarskimi młodzieży oraz 
przyszłość ośrodka.
24 lipca – wizyta Wicemarszałka Olgierda 
Kustosza, podpisanie umowy na dofinan-
sowanie budowy studni przy boiskach 
sportowych. Termin realizacji – grudzień 
2020, koszt ok. 86 tys. zł.
27 lipca – w MSWiA odbyła się uroczystość 
przekazania promes na samochód strażac-
ki – nasza gmina zwyciężyła w konkursie 
profrekwencyjnym i otrzymała promesę 
na 800 tys. zł. Samochód trafi do OSP Ko-
bylanka, przetarg został już rozstrzygnięty, 
termin realizacji: 29 grudnia.
30 lipca – odbyło się walne zebranie człon-
ków Stowarzyszenia „Sieja” oraz walne 
zebranie członków Stowarzyszenia WIR. 
Obydwa zebrania podjęły uchwały o udzie-
leniu absolutorium zarządom stowarzy-
szeń.
4 sierpnia – spotkanie z Komendantem 
Wojewódzkim PSP, p. Jarosławem Tomczy-
kiem; rozmowa o planach straży w zakre-
sie przekazywania samochodów jednost-
kom ochotniczym.
4 sierpnia – spotkanie z proboszczem Paw-
łem Żurawińskim oraz przedstawicielem 
firmy zajmującej się renowacją zabytków 
sakralnych. Spotkanie dotyczyło możli-
wości pozyskania od gminy dotacji na re-
nowację kościoła w Kunowie – stosowny 
projekt uchwały, regulującej zasady przy-
znawania tego rodzaju dotacji, został przy-
gotowany na sesję.
5 sierpnia – spotkanie organizacyjne ws. 
Złotej Dyni (KGW Morzyczyn, CKiR).
7 sierpnia – złożyliśmy wniosek do Fundu-

szu Dróg Samorządowych o dofinansowa-
nie budowy drogi przy szkole w Kobylan-
ce wraz z sygnalizacją świetlną na drodze 
DW120, tj. ul. Szkolnej. Czekamy na roz-
strzygnięcie naboru.
12 sierpnia – w siedzibie WFOŚ odbyło się 
podpisanie umowy o dofinansowanie w ra-
mach tegorocznego programu usuwania 
azbestu. Koszt całkowity: 11196,00 zł, dotacja 
WFOŚ: 4478,40 zł, usunięto 23,4 Mg azbestu.
13 sierpnia – spotkanie z Komendantem 
Powiatowym Policji, p. Robertem Nowa-
kiem. Tematem spotkania były dodatkowe 
patrole nad Miedwiem, bezpieczeństwo na 
drogach (kontrole prędkości) oraz współ-
praca między ratownikami na kąpielisku.
17 sierpnia – odbyło się spotkanie z dyrek-
torami szkół ws. przygotowań do rozpo-
częcia roku szkolnego.
19 sierpnia – posiedzenie Zarządu Gmin-
nego OSP – zarząd podjął m.in. uchwałę 
w sprawie przekazania samochodu z jed-
nostki w Kobylance do jednostki w Niedź-
wiedziu.
25 sierpnia – kolejne spotkanie z dyrekto-
rami szkół ws. organizacji pracy szkół w no-
wym roku szkolnym.
4 września – w urzędzie odbyła się uro-
czystość wręczenia aktów nadania stopnia 
awansu zawodowego 4 nauczycielkom 
z terenu gminy, które uzyskały stopień na-
uczyciela mianowanego.
5 września – w Zieleniewie odbył się do-
roczny „Złaz pieczonego ziemniaka”, zorga-
nizowany przez Stowarzyszenie ALA.
7 września – spotkanie z p. Sławomirem 
Garstką ws. aneksu do umowy o wywóz 
odpadów. 
Od 8 do 25 września odbywały się zebra-
nia wiejskie w sołectwach – mieszkań-
cy decydowali o przeznaczeniu środków 
z funduszu sołeckiego na 2021 r. 
12 września w Rekowie odbyło się uroczy-
ste sadzenie dębu „Cysters”, otrzymanego 
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We wrześniu odbyły się zebrania 
wiejskie we wszystkich sołec-

twach Gminy Kobylanka. Głównym celem 
spotkań był fundusz sołecki. W związku 
z tym mieszkańcy mogli dowiedzieć się, 
jak postępuje realizacja zadań uchwalo-
nych na wcześniejszych zebraniach oraz 
podjąć decyzję o ewentualnych przesu-
nięciach środków. Dodatkowo były podej-
mowane decyzje o przeznaczeniu środ-
ków z funduszu sołeckiego na rok 2021. 
Na zebraniach obecni byli nie tylko sołtysi 
i rady sołeckie, ale również radni i zarząd 
Gminy Kobylanka. 

Czym jest fundusz sołecki?
 Fundusz sołecki to nic innego jak część 
budżetu gminy, która jest wyodrębniona 
i zagwarantowana dla sołectw na reali-
zację przedsięwzięć, które spełniają trzy 
podstawowe kryteria: 1. są zadaniami wła-
snymi gminy; 2. służą poprawie warunków 
życia mieszkańców; 3. są zgodne ze strate-

Zebrania wiejskie

gią rozwoju gminy. Warunkiem otrzymania 
środków z funduszu jest złożenie przez so-
łectwo wniosku do wójta. Wniosek zawie-
rający przedsięwzięcia przewidziane do 
realizacji na obszarze sołectwa w ramach 
określonych środków wraz z oszacowa-
niem ich kosztów i uzasadnieniem musi 

być uchwalony przez zebranie wiejskie. 
Bardzo ważne jest, aby wniosek został 
złożony do dnia 30 września roku poprze-
dzającego rok budżetowy, którego dotyczy 
wniosek. Zachowanie terminu pozwala 
wójtowi uwzględnić go w projekcie budże-
tu gminy na kolejny rok. 

od Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin 
Cysterskich. 
17 września – spotkanie z przedstawiciela-
mi Związku Gmin Wiejskich RP – rozmowa 
o ewentualnym przystąpieniu naszej gmi-
ny do związku, różnych sprawach samorzą-
dowych oraz projekcie realizowanym przez 
związek dla samorządowych instytucji kul-
tury.
20 września – odbył się XVII Jarmark Wsi 
Zachodniopomorskiej „Złota Dynia”.
21 września – spotkanie z dyrektorami 
szkół. 
25 września – spotkanie w Starostwie Po-
wiatowym ze Starostą Iwoną Wiśniewską, 
Wicestarostą Joanną Tomczak oraz Człon-
kiem Zarządu Powiatu Agatą Łucką w spra-
wie możliwości realizacji budowy drogi 
w Kunowie. Spotkanie zostało zorganizo-
wane przez Starostę, zaproszenie otrzyma-
ła cała Rada Gminy Kobylanka.
26 września – na ten dzień została 
zaplanowana akcja ekologiczna „Sprzątanie 
lasu”. Warunki pogodowe (silny deszcz 
i wiatr) uniemożliwiły jej przeprowadzenie, 
w związku z czym dokonano jedynie 
odsłonięcia tablicy edukacyjnej, a akcję 
przesunięto na 3 października. W tym dniu 
pogoda dopisała, w akcji wzięło udział ok. 
30 mieszkańców Jęczydołu, Kobylanki 
i Morzyczyna. Zebrano ok. 1 tony śmieci.
1 października – odbyło się zebranie wiej-
skie w Niedźwiedziu w sprawie rozwią-
zania problemów z numeracją domów. 
Podjęto decyzję, które ulice otrzymają na-
zwy. Po opracowaniu koncepcji graficznej 

odbędzie się kolejne spotkanie i dokonane 
zostaną ostateczne ustalenia z mieszkań-
cami. 
3 października – w Motańcu przy świetli-
cy odbyło się zakończenie cyklu wyścigów 
szosowych Grand Prix Pomorza Zachod-
niego.
12 października – pasowanie na uczniów 
dzieci z klas I w Szkole Podstawowej w Ko-
bylance.
13 października – pasowanie na uczniów 
dzieci z klasy I w Szkole Podstawowej 
w Reptowie.
14 października – spotkanie z radnymi 
w sprawie gospodarki odpadami. Przy-
gotowana została prezentacja dotycząca 
kosztów wywozu odpadów i utrzymania 
systemu, a także przedstawione propo-
zycje zmierzające do zrównoważenia do-
chodów i wydatków. Sprawa jest bardzo 
ważna, ponieważ spodziewany wzrost cen 
za usługę odbioru odpadów może skut-
kować koniecznością dopłaty do systemu 
w przyszłym roku z budżetu gminy ponad 
1 mln zł. Niezbędne są decyzje Rady Gmi-
ny Kobylanka odnośnie podwyżki opłat 
oraz ewentualnej zmianie metody ustala-
nia stawki. Niestety, radni w większości nie 
przybyli na to spotkanie (obecnych tylko 
5 radnych – U. Gierałtowska, C. Grabow-
ska, K. Kleinowski, A. Ordon, A. Stechnij).
14 października złożyliśmy dokumentację 
do pozwolenia na budowę w ramach SKM 
realizacji inwestycji Przystanek Reptowo 
i Przystanek Miedwiecko.
20 października nastąpił odbiór kotłow-

ni w SP Kunowo (remont i wymiana źró-
dła ciepła na piec na paliwo stałe). Został 
osiągnięty planowany efekt ekologiczny, 
nie ma już takiego zadymienia. Inwesty-
cja mogła być wykonana dzięki ofiarności 
jednego z rodziców, który przekazał szkole 
darowiznę w wysokości 70 tys. zł.
Ścieżka pieszo-rowerowa w Bielkowie 
– został rozstrzygnięty przetarg, trwa bu-
dowa. Wkład finansowy gminy wyniósł 
95.000 zł.
Budowa przejścia dla pieszych przy DINO 
– powstaje w ramach współpracy z Powia-
tem - Powiat wykonuje przejście, a Gmina 
oświetlenie. Niestety, ze względu na zbyt 
wysokie koszty DINO wycofało się z decy-
zji o budowie dalszego ciągu chodnika od 
strony Kobylanki.
Został ogłoszony przetarg na budowę I eta-
pu chodnika w Motańcu. Termin realizacji 
wyznaczono na  koniec marca 2021.
Wyłoniono wykonawcę remontu kuchni 
w świetlicy w Bielkowie. Koszt 21 78,57 
brutto. Wykonawca będzie mógł rozpo-
cząć prace remontowe dopiero po zakoń-
czeniu wymiany instalacji elektrycznych.
Został rozstrzygnięty przetarg na remont 
molo, prace już się rozpoczęły. Termin wy-
konania do 20 grudnia.
21 października został ogłoszony III prze-
targ na wyłonienie inspektora nadzoru in-
westycji przebudowy wodociągu do Niedź-
wiedzia. W dwóch pierwszych przetargach 
wykonawcy złożyli oferty przekraczające 
planowany koszt realizacji zamówienia. 
Otwarcie ofert – 29 października.
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Co w naszych sołectwach “piszczy”
 Z podjęciem decyzji dotyczących ko-
rekt w tegorocznym funduszu mieszkańcy 
nie mieli problemów. Podobnie było z po-
dejmowaniem decyzji, na co przeznaczyć 
środki z przyszłorocznego budżetu. Naj-
częściej najciekawsze dyskusje odbywały 
się w przedostatnim punkcie zebrań, czyli 
w uwagach i wnioskach, gdzie pojawiały 
się pytania do sołtysów, do wójt Julity 
Pileckiej, bądź wicewójt Ireny Rybarczyk. 
W Jęczydole mieszkańcy pytali o remont 
drogi, przebiegającej przez ich miejsco-
wość. Kiedy będzie wykonana, czy będzie 
też ścieżka rowerowa i jak będzie rozwią-
zana kwestia odprowadzania deszczówki. 
Druga sprawa to temat świetlicy wiejskiej, 
której oficjalnie na tę chwilę nie ma, choć 
kontener stoi. Na zebraniu sołectwa Cise-
wo, które odbyło się w świetlicy wiejskiej 
w Reptowie mieszkańcy zgłaszali potrze-
bę zmiany organizacji ruchu i montaż pro-
gów zwalniających na drodze z Reptowa 
do Cisewa w okolicy placu zabaw. Miesz-
kańcy Wielichówka zgłosili potrzebę bu-
dowy drogi w ich miejscowości. Z kolei 
w Reptowie podczas dyskusji związanej 
ze świetlicą wiejską pojawił się pomysł, 
aby wygospodarować środki na opłacanie 
osoby, która sprzątałaby świetlicę. Oży-
wiona dyskusja skończyła się głosowa-
niem, w którym pomysł nie uzyskał więk-
szości i został odrzucony. Były również 
dyskusje na temat inwestycji, których 
oczekują mieszkańcy, czyli drogi z Repto-
wa do Morzyczyna oraz ścieżki rowerowej 
między Reptowem a Kobylanką. W Kuno-
wie najbardziej elektryzującym tematem 
była oczywiście budowa drogi powiato-
wej przebiegającej przez tę miejscowość 
oraz wszelkie problemy z tym związane. 
W tym przypadku głos na zebraniu zabie-
rali nie tylko mieszkańcy czy wójt Pilecka, 
ale również radni z Kobylanki i radny po-
wiatowy Mariusz Nosal. W Niedźwiedziu 
pojawił się problem z przekraczaniem 
dozwolonej prędkości przez kierowców 
i potrzebą wymuszania wolniejszej jaz-
dy. Kolejna problematyczna sprawa to 

kwestia numeracji domów. Sprawa jest 
na tyle istotna, że w związku z nią zostało 
zorganizowane oddzielne zebranie, które 
odbyło się 1 października. Na zebraniu 
sołectwa Morzyczyn-Zieleniewo dyskusja 
związana była przede wszystkim z kwestią 
bezpieczeństwa na ul. Wakacyjnej w Zie-
leniewie. Uczestnicy zebrania zdecydo-
wali o przekazaniu środków z funduszu 
sołeckiego na przygotowanie projektu 
organizacji ruchu na tej ulicy. Dla miesz-
kańców Rekowa szczególnie ważne były 
dwie kwestie. Pierwsza to pozyskania 
przez gminę terenu, na którym można 
będzie wybudować wiatę przystankową. 
Druga to kwestia drogi z Rekowa do Ko-
łbacza, która jest w fatalnym stanie. Ze-
branie sołectwa Bielkowo zostało zdomi-
nowane tematem remontu i wyposażenia 
świetlicy wiejskiej w sołectwie. Na zebra-
niu w Kobylance mieszkańcy skoncen-
trowali się na remontowanym „domku 
przy CKiR” i jego wyposażeniu, żeby stał 
się w pełni funkcjonalnym miejscem dla 
kół gospodyń wiejskich. Zebranie w Mo-
tańcu zostało zdominowane przez temat 
bezpieczeństwa, a dokładniej jego braku 
na drodze prowadzącej do Niedźwiedzia, 
wynikającym z ignorowania przez kierują-
cych przepisów drogowych ograniczają-
cych dopuszczalną prędkość.
 W związku z przygotowywanym kom-
pleksowym projektem oświetlenia gminy 

na kilku zebraniach były również pytania 
o planowaną lokalizację lamp. Pytający 
mieszkańcy otrzymywali konkretne i co 
najważniejsze, satysfakcjonujące ich od-
powiedzi. Po zakończeniu prac projekto-
wych rozpocznie się proces doświetlania 
gminy. Czas realizacji tego przedsięwzię-
cia będzie zależał od możliwości finanso-
wych.
 Na niektórych zebraniach pojawił się 
temat niewykorzystania całej kwoty czy 
to z funduszu sołeckiego, czy też pienię-
dzy zapisanych w budżecie na konkretne 
inwestycje w sołectwach. Jeśli dochodzi 
do takich sytuacji, należy się cieszyć, że 
udało się wykonać inwestycję mniejszym 
kosztem, niż było to zaplanowane. Ozna-
cza to bowiem, że pieniądze pozostają 
w budżecie i można je wykorzystać na re-
alizację kolejnych inwestycji.  

Czy zebrania wiejskie są potrzebne?
 Zebrania wiejskie są nie tylko po-
trzebne, ale konieczne choćby do podej-
mowania decyzji związanych z pozyska-
niem i wykorzystaniem wspomnianych 
wcześniej funduszy sołeckich. Poza tym 
to zawsze bardzo dobra okazja do tego, 
żeby dowiedzieć się, co dzieje się w całych 
naszych sołectwach. Jakie są inicjatywy 
i możliwości. Dlatego ważne jest, żeby 
w tych zebraniach uczestniczyć. Z tym jest 
niestety problem, ponieważ odpowiednia 
liczba osób stawiła się na zebraniu tylko 
w Rekowie. Zgodnie z obowiązującymi 
statutami sołectw, uchwały zebrań wiej-
skich są podejmowane zwykłą większo-
ścią głosów, w obecności co najmniej 1/5 
mieszkańców posiadających czynne prawo 
wyborcze. Jeżeli w wyznaczonym terminie 
na zebraniu nie zbierze się wymagana licz-
ba mieszkańców, to po upływie 15 minut 
zebranie może podejmować uchwały bez 
względu na liczbę obecnych osób. Ozna-
cza to, że garstka osób może decydować 
o tym, co dzieje się wokół nas. Informacje 
o terminach zebrań sołeckich dostępne są 
z wyprzedzeniem na stronie internetowej 
gminy oraz na tablicach ogłoszeń.   
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25 września br. w wyniku zapro-
szenia wystosowanego przez 

Starostę Powiatu Stargardzkiego Iwonę 
Wiśniewską doszło do spotkania w Sta-
rostwie, w którym udział wzięli radni 
Gminy Kobylanka (9 z 15), Wójt Gminy 
Kobylanka, Zarząd Powiatu Stargardzkie-
go oraz dwaj radni powiatowi (Mariusz 
Nosal i Sebastian Szwajlik). Tematem 
spotkania była przebudowa drogi prze-
biegającej przez Kunowo. Uczestnicy zo-
stali poinformowani przez Starostę Iwonę 
Wiśniewską, że Powiat otrzymał z Urzędu 
Wojewódzkiego informację, iż środki na 
inwestycję w Kunowie zostały zwiększo-

Ciąg dalszy historii drogi w Kunowie
ne o 3 mln zł. W sumie dofinansowanie 
wynosi 6 mln zł, co daje 50% szacunkowej 
wartości całej inwestycji. W takiej sytuacji 
Starostwo jest gotowe przystąpić do re-
alizacji tej inwestycji. Potrzebuje tylko po-
mocy ze strony Gminy Kobylanka. Pomoc 
o jaką prosi i jakiej potrzebuje to 1,2 mln 
zł. Pozostałą kwotę zapewni samo. 
 Przewodnicząca Rady Gminy Koby-
lanka Alicja Ordon w trakcie spotkania 
przypomniała, że w czerwcu br. Rada 
Gminy podjęła uchwałę kierunkową, któ-
ra gwarantuje wkład Gminy w wysokości 
10% wkładu własnego Powiatu. Na chwi-
lę obecną oznacza to, że Kobylanka chce 

dołożyć 600 tys. zł. Kolejny raz w trak-
cie spotkania zostało przypomniane, że 
wypracowany od lat model współpracy 
opiera się na współfinansowaniu budowy 
dróg powiatowych na terenie gmin. Naj-
częściej gminy finansują ok. 40-50% wkła-
du Powiatu, czyli ok. 20-25% kosztów cał-
kowitych. W przypadku Kobylanki i drogi 
w Kunowie Powiat oczekuje wsparcia 
w wysokości tylko 10% szacowanej war-
tości inwestycji. 
 Jak poinformował na swoim profilu 
facebookowym radny Andrzej Świąder, 
zaproponował, aby radni Gminy Kobylan-
ka spotkali się we własnym gronie i prze-

12 września 2020 roku w Rekowie 
odbyła się uroczystość, podczas któ-

rej posadzony został dąb. Nie jest to zwykły 
dąb, ale sadzonka dębu szypułkowego, wy-
hodowana z żołędzi dębu o nazwie “Cysters”, 
który jest najstarszym drzewem rosnącym 
na terenie dawnego opactwa cysterskie-
go w Rudach. Zgodnie z certyfikatem, nasz 
rekowski dąb jest sadzonką oznaczoną nu-
merem 2 i ma wszelkie predyspozycje, żeby 
w przyszłości stać się przepięknym okazem, 

Nowe drzewo w Rekowie

ponieważ “Cysters” którego jest potomkiem, to drzewo o wysokości 
31 metrów, a obwód jego pnia, mierzony na wysokości 130 cm od zie-
mi, wynosi aż 740 cm. W uroczystości udział wzięli mieszkańcy Rekowa 
z sołtysem Henrykiem Andrzejczakiem na czele. Obecna była również 
wójt Julita Pilecka oraz radni z Rady Gminy Kobylanka.

 Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na po-
częstunek przygotowany przez mieszkańców Rekowa. Czas gościom 
uprzyjemniał Pan Tadeusz Wiśniewski, który w trakcie swojej prelekcji 
przybliżył wszystkim historię Rekowa i okolic.

 Sadzonka trafiła do Gminy Kobylanka w związku z przystąpieniem 
do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. Prezent został 
wręczony podczas walnego zgromadzenia, które odbyło się 9 lipca 
2020 roku w Bierzwniku. 



Nasza Gmina | Listopad 2020 nr 7

7

dyskutowali raz jeszcze sprawę dofinanso-
wania drogi w Kunowie. Zorganizował takie 
spotkanie w dniu 30 września br. O miejscu 
i terminie poinformował wszystkich rad-
nych. Niestety, na spotkaniu pojawiło się 
tylko 5 osób. Oprócz organizatora przyby-
li: Urszula Gierałtowska, Andrzej Stechnij, 
Ireneusz Siwiec i Jakub Malinowski. Dwóch 
radnych (Dariusz Dąbkowski i Krzysztof Kle-
inowski) poinformowało, że nie będą mogli 
być obecni. Pozostali radni (Zofia Dąbkow-
ska, Zbigniew Drohomirecki, Zygmunt Go-
łembowski, Czesława Grabowska, Jolanta 
Kisielewska, Alicja Ordon, Dorota Orzoł, 
Rafał Stateczny) nie zareagowali na propo-
zycję spotkania w żaden sposób. 
 Brak rozmowy w tej sprawie między 
radnymi nie napawa optymizmem. Nie 
można jednak przesądzać o losie tej in-
westycji, ponieważ wyraźnie widać, że 
Powiat ze swojej strony dąży do jej prze-
prowadzenia. 10 października ogłoszo-
ny został przetarg na przebudowę drogi 
w Kunowie. Wójt Pilecka również nie 
ustaje w dążeniach do doprowadzenia 
w tej sprawie do konsensusu. Na XXIV Se-
sję Rady Gminy, która odbyła się 22 paź-
dziernika 2020r., złożyła projekt uchwały 
nr 60/20 w sprawie zabezpieczenia środ-
ków finansowych na wykonanie zadania 
inwestycyjnego „Przebudowa drogi po-
wiatowej nr 1703Z. Przejście przez miej-

scowość Kunowo”. Zgodnie z treścią no-
wego projektu Gmina zagwarantowałaby 
wsparcie przebudowy drogi w Kunowie 
kwotą 1 mln zł. Niestety, za takim rozwią-
zaniem opowiedziało się tylko pięcioro 
radnych: U. Gierałtowska, K. Kleinowski, 
I. Siwiec, A. Stechnij i A. Świąder. Pozosta-
li radni byli przeciw. Teraz wszystko zależy 
od decyzji Powiatu i jego możliwości fi-

nansowych. Bez odpowiedniego wsparcia 
ze strony Kobylanki może się nie zdecydo-
wać na realizację tego przedsięwzięcia.
 Sprawa ostatecznie powinna się wy-
jaśnić po 9 listopada br., kiedy nastąpi 
otwarcie ofert w przetargu. O jego wyni-
kach oraz decyzji Powiatu w tej sprawie 
poinformujemy Państwa w kolejnym nu-
merze.

W trakcie jednej z kwerend w Archiwum Państwowym 
w Szczecinie w sprawie obozów jenieckiego i pracowni-

ków przymusowych w Bielkowie – w ramach realizacji projektu 
Strefa Miedwie – poszukując historii -  pracownik merytoryczny 
Urzędu Gminy w Kobylance odszukał dwa listy, w których polscy 
pracownicy przymusowi – Pani Wiesława Gołębiowska z Warsza-
wy i Pan Tadeusz Galant ze Zgierza opisują swój pobyt w obozie 
w Gemeinschaftslager Belkow.
 Pan Tadeusz do Bielkowa trafił już w 1941 r. Firma Karl Below 
jr. ze Szczecina, w której był zatrudniony, brała udział w budowie 
torpedowni. – W 1941 r. we wrześniu zostałem z grupą Polaków 
wywieziony do Szczecina do pracy w firmie Karl Below i skiero-
wany na budowę Belkow - Madusee do pracy przy nawiertach 
studni głębinowych systemem mechanicznym do głębokości 
70 m o średnicy 14 cali – otworów wykonaliśmy trzy. Następne 
odwierty zostały wykonane na Jeziorze Madusee w oddaleniu 
400 m od brzegu, były to próbne wiercenia do głębokości 20 m 
o średnicy 12 cali. Urządzenia wiertnicze były zamontowane na 
platformie z zamontowanymi pływakami i zabezpieczone kotwi-
cami. Po zakończeniu czterech odwiertów próbnych urządzenie 
wiertnicze zostało zdemontowane. Do dalszych prac przystąpiła 
firma Franz Kubal. Rozpoczęła palowania na przestrzeni 50 m 

Ocalić od zapomnienia
Wspomnienia pracowników

przymusowych obozu w Bielkowie
w kwadracie w pobliżu wykonania próbnych odwiertów. Palo-
wania wykonano przy pomocy pływających kafarów (młotów 
parowych). Zaznaczam, że wszelkiego rodzaju sprzęt, urządzenia 
i materiały budowlane były dowożone przy pomocy łodzi motoro-
wych i małych barek obsługiwanych przez marynarzy Kriegsmari-
ne. Z wypowiedzi pracowników niemieckich zatrudnionych na bu-
dowie wynikało, że po zakończeniu prac na tych palach powstaną 
fundamenty żelbetowe, gdzie zostanie zbudowane urządzenie do 
prób z torpedami dla łodzi podwodnych Kriegsmarine – pisał Pan 
Tadeusz w swoim liście do dr Bogdana Frankiewicza, szczeciń-
skiego archiwisty, członka Głównej Komisji Badania Zbrodni Hi-
tlerowskich w Polsce. Pan Tadeusz dużo miejsca w swoim liście 
poświęca jeńcom rosyjskim, którzy byli przetrzymywani w bardzo 
złych warunkach i wykorzystywani do bardzo ciężkich prac. – Co 
do jeńców rosyjskich, to obóz był oddalony od budowy ok. 1 km, 
ogrodzony podwójnym drutem kolczastym, na dość dużym ob-
szarze, gdzie stał jeden barak dla administracji wojskowej, były 
też 4 baraki dla jeńców w liczbie 400, kuchnia i latryny. Baraki 
stały w czworoboku, w środku plac apelowy. (…) Śmiertelność 
była bardzo duża. Umarłych chowano w małym lesie sosnowym 
za wsią Belkow, po lewej stronie idąc do miejscowości Karolinen-
horst (Reptowo) – możemy przeczytać w liście Pana Tadeusza. 
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Kadr z wywiadu z Panią Wiesławą Gołębiowską, który można obejrzeć na 
https://www.facebook.com/strefamiedwie/.

Przepustka Pani Wiesławy Gołębiowskiej (z d.Wierzbołowicz)
na teren torpedowni.

 Pani Wiesława Gołębiowska trafiła do obozu w Bielkowie 
z Warszawy po klęsce Powstania Warszawskiego. – Do polskie-
go obozu dostałam się już pod koniec września 1944 r. Podczas 
ostatnich walk na Powiślu w czasie Powstania Warszawskiego 
i wybiciu już powstańców i ostatnich żołnierzy z armii gen. Ber-
linga, zostałyśmy wraz z moją matką zabrane przez wojsko nie-
mieckie najpierw do obozu w Pruszkowie koło Warszawy, a na-
stępnie wywiezione w wagonach towarowych z setkami innych 
Warszawiaków do Rzeszy Niemieckiej. Prawdopodobnie zamia-
rem Niemców było pozostawienie nas w głębi Rzeszy, ale nalot 
na tory kolejowe w czasie transportu (jak się później dowiedzie-
liśmy – w okolicy Berlina) zmusił Niemców do skierowania pocią-
gu w kierunku powrotnym i tak wylądowałyśmy w Stargardzie 
Pomorskim w obozie przejściowym (…). Z obozu w Stargardzie do 
obozu Madusee dostałyśmy się zupełnie przypadkowo. Jak pa-
miętam do obozu w Stargardzie zgłosił się m. in. sierż. niemiecki 
(nazwisko Opiela). Był to Ślązak w wojsku niemieckim, mówiący 
językiem polskim w gwarze śląskiej i właśnie dzięki niemu zabra-
no nas do pracy w firmie Hilbert. Razem zabrano nas 4 kobie-
ty (…) wszystkie z Warszawy. Nie wiedziałyśmy wówczas dokąd 
jedziemy późnym wieczorem jakimś wojskowym samochodem. 
Ponieważ z Warszawy byłyśmy zabrane tak, jak stałyśmy, bez 
cieplejszej odzieży, sierż. Opiela postarał się dla nas o jakieś uży-
wane ciepłe kurtki i spodnie wojskowe oraz drewniaki i onuce. 
Jak pamiętam obóz nie był usytuowany w samej wsi Belkow, ale 
około 3 km w jej pobliżu. Obóz Polaków składał się z 3 – 4 dużych 
(jakby podwójnych) drewnianych baraków. Natomiast za ogro-
dzeniem z drutu kolczastego były takie same baraki przeznaczone 
dla Rosjan. Tam, w jednym z baraków przebywały same kobie-
ty (Ukrainki). W przeciwnym do obozu Rosjan kierunku był obóz 
Francuzów i Włochów. Wiem, że ten obóz znajdował się tuż nie-

daleko torów kolejowych, gdyż pamiętam, że kilkakrotnie prowa-
dzono nas do kolejki wąskotorowej, którą wożono nas do pracy 
razem z Włochami i Francuzami (…). W obozie w Madusee, w tym 
baraku, w którym nas zakwaterowano miałyśmy 4 – osobową 
sztubę tuż przy samym wejściu, jakby oddzieloną od pozostałej 
części baraku, gdzie mieszkali już robotnicy zatrudnieni w dwóch 
niemieckich firmach – Paul Hilbert i Schneider. W tym baraku, jak 
i następnym mieszkali sami mężczyźni – Polacy, przeważnie po-
chodzący z Łodzi i Poznania. (…) Mniej więcej do połowy stycznia 
1945 r. zatrudnieni byliśmy przy pracach budowlanych w lesie za 
wsią Belkow, dokąd udawaliśmy się pieszo. Była wtedy śnieżna 
i mroźna zima i zaspy na szosie do wysokości człowieka. Przecho-
dziliśmy przez wieś Belkow i dalej w głąb lasu, gdzie budowano 
jakąś fabrykę (mówiono wtedy, że była to fabryka broni). Zatrud-
niano nas przy budowie fundamentów, kopaliśmy ziemię i piasek, 
ładowaliśmy na wagoniki i przewoziliśmy je poza teren budowy. 
Praca rozpoczynała się bardzo rano, a kończyła wieczorem. Po 
powrocie do obozu udawaliśmy się do trzeciego baraku, gdzie 
mieściła się kuchnia i stołówka. Tam otrzymywaliśmy skromny 
posiłek (przeważnie jakaś gęsta zupa) i suchy prowiant na kolację 
i śniadanie – pisała w swoim liście Pani Wiesława, która w obozie 
w Bielkowie przeżyła także kilka ciężkich nalotów bombowych. 
Z relacji Pani Wiesławy wynika, że obóz jeniecki został ewaku-
owany w połowie stycznia 1945 r. – Tylko my kobiety byłyśmy 
wzięte do sprzątania tych rosyjskich baraków. Mężczyźni byli za-
bierani gdzieś do budowy okopów. Były to wyjazdy kilkudniowe. 
W obozie następowało zupełne rozprężenie. Lagerfuhrer zaprze-
stał swoich obchodów i kontroli. W tym czasie nie dostawaliśmy 
już nawet jeść. Zmuszeni byliśmy chodzić do wsi Belkow do Niem-
ców po prośbie aby wyżebrać trochę ziemniaków lub chleba. 
Wreszcie, korzystając z nadarzającej się okazji, uciekłyśmy z obo-
zu do ewakuowanej wcześniej wsi. Tu przebywałyśmy kilka dni 
(ok. 4) do dnia przyjścia frontu rosyjskiego. Z tym faktem zaczęły 
się nowe ciężkie przeżycia. Z trudem, ale udało nam się uzyskać 
możliwość wydobycia się z tego piekła frontowego przy pomocy 
podwody, która przybyła z Gniezna i udała się w drogę powrotną 
do Polski – napisała Pani Wiesława.
 Pan Tadeusz po wojnie  wrócił do Zgierza, gdzie zmarł w 1998 r.  
Pani Wiesława z Gniezna powróciła do Warszawy. Mieszka tam do 
dziś mając 93 lata. W kwietniu br. w jej warszawskim mieszkaniu 
odwiedził ją przedstawiciel Urzędu Gminy w Kobylance. Ponad go-
dzinną rozmowę z Panią Wiesławą Gołębiowską można obejrzeć na 
https://www.facebook.com/strefamiedwie/.
 W trakcie spotkania Pani Wiesława przekazała Strefie Mied-
wie swoje pamiątki obozowe – arbeitskarty, przepustkę na teren 
torpedowni, kopertę po liście napisanym do obozu przez jej sym-
patię oraz litery „P” noszone przez Panią Wiesławę i jej mamę na 
ubraniach.

Marcin Lewicki
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20 września 2020 roku w amfiteatrze w Morzyczynie oraz 
na terenie przylegającej do niego promenady odbył się 

XVIII Jarmark Wsi Zachodniopomorskiej Złota Dynia. W związku 
z panującą epidemią koronawirusa i związanymi z tym rygora-
mi sanitarnymi, tegoroczny jarmark był jednodniowy. Wspaniała 
pogoda i szeroka oferta wystawców sprawiła, że od początku do 
końca były tłumy odwiedzających, którzy mogli nabyć ekologicz-
ne przetwory, wyroby rękodzielnicze oraz skosztować przysma-
ków (nie tylko dyniowych) na stoiskach gastronomicznych. 
Jak co roku w trakcie jarmarku odbył się szereg konkursów. Poni-
żej lista konkurencji oraz laureaci.

NA NAJWIĘKSZĄ DYNIĘ:
I miejsce – za dynię o średniej wielkości obwodu 327,5cm – Kry-
styna Herbko
II miejsce – za dynię o średniej wielkości obwodu 320cm – Ro-
man Herbko
III miejsce – za dynię o średniej wielkości obwodu 306cm – Jan 
Krawczyński

NA NAJCIEKAWSZY OKAZ OGRODOWY:
I miejsce – za kalarepy – Maria Dzik
II miejsce – za pomidora koktajlowego – Maria Dąbkowska
III miejsce – za por – Ewa Lis

KULINARNY – PRZETWORY Z DYNI:
I miejsce – za „delicje z wiejskiego ogrodu” (dżemy, ketchup) – 
Izabela Bagińska
II miejsce – za dynię z chili – Agnieszka Cseh
III miejsce – za ketchup z dyni – Bożena Jaszczowska

Złota Dynia 2020

Dodatkowe nagrody i wyróżnienia ufundowane przez Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z programu „Polska smakuje”:
1. Maria Kukiełka (za dynię o obwodzie 252,5cm)
2. Janusz Batkiewicz (za szczaw ogrodowy)
3. KGW Wkrzanki z Trzebieży (za dżem z dyni)

Podczas jarmarku na scenie amfiteatru odbywały się występy ze-
społów folklorystycznych i biesiadnych. Można było wysłuchać 
występów zespołów takich jak:
- Zespołu Folklorystycznego Kalina z Kobylanki,
- Zespołu wokalnego Chabry z UTW,
- Zespołu Folklorystycznego Jutrzenka z Przelewic,
- Grupy My z Choszczna,
- Zespołu Wokalno-Instrumentalnego Neptun KGW Wkrzanki,
- Zespołu Balbiny,
- Kapeli Ludowej z Łęczycy,
- Zespołu biesiadno-ludowego Kalina z Dolic,
- Zespołu OPTY-MALNI.

 Artystyczną gwiazdą wieczoru był Cygański Teatr Muzyczny 
Terno z Gorzowa Wielkopolskiego, którego założycielem i kie-
rownikiem artystycznym jest Edward Dębicki. Zespół jak i jego 
założyciel obchodzi w tym roku 65-lecie działalności artystycznej. 
W ich wykonaniu mogliśmy wysłuchać zarówno folkloru romskie-
go jak i popularnych utworów biesiadnych.

W trakcie jarmarku odbyły się 
również Regaty o Złotą Dynię, 
o których więcej można 
przeczytać na stronie 
nr 11.
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W pierwszy weekend października miał miejsce wielki 
finał kolarskich wyścigów szosowych o Grand Prix Pomo-

rza Zachodniego. Wszystkie cztery etapy zawodów rozgrywane 
były na terenie naszej gminy. Trasa przebiegająca przez Mota-
niec, Niedźwiedź i Reptowo, tworzyła pętlę o długości 5,44 km. 
Start i meta znajdowały się w Motańcu, w którym również (przy 
świetlicy wiejskiej) mieściło się miasteczko zawodów. W rywali-
zacji udział wzięły nie tylko zawodniczki i zawodnicy z Pomorza 
Zachodniego czy innych regionów Polski, ale również z zagrani-
cy. Dekoracji zwycięzców w poszczególnych kategoriach dokonali 
Wójt Gminy Kobylanka Julita Pilecka, Radny Gminy Kobylanka 
Krzysztof Kleinowski reprezentujący okręg Motaniec, Jolanta No-
wicka z firmy „Blachy Pruszyński” oraz w imieniu Starosty Star-
gardzkiego, Jerzy Hernet, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i 
Sportu Starostwa Powiatowego.

Wyniki w klasyfikacji końcowej
Kategoria: Kobiety
1. Monika Szotowicz – STC Stargard
2. Małgorzata Howis – JF Duet Goleniów
3. Katarzyna Bujas – Tryton Bike Szczecin

Grand Prix Pomorza Zachodniego

Kategoria: M-1
1. Radosław Ciechanowski – Baszta Golczewo
2. Robert Krause – Baszta Golczewo
3. Mateusz Pieprz – Ratusz Maszewo

Kategoria: M-2
1. Łukasz Janic – STC Stargard
2. Radosław Cimander – Mistrzowskie Rowery L. Piasecki
3. Jarosław Jankowski – Kobylanka

Kategoria: M-3
1. Franciszek Harbacewicz – JF Duet Goleniów
2. Józef Koszarek – STC Stargard
3. Zbigniew Kaczała - Rowery Turowski

Kategoria: Junior
1. Igor Sęk - CCC Copernicus
2. Hubert Grygowski – CCC Copernicus
3. Miłosz Król - STC Stargard

Organizatorami zawodów byli: Stargardzkie Towarzystwo Cykli-
stów, „Blachy Pruszyński” z Motańca oraz Gmina Kobylanka. 
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Podczas XVIII Jarmarku Wsi Zachodniopomorskiej na wodach Jeziora Miedwie odbyły się Regaty o Złotą Dynię. Była to już 10 
edycja tej imprezy, której organizatorami byli: MDK Stargard, TP MDK Stargard oraz Stowarzyszenie Miedwie. W zawodach 

udział wzięły załogi z Barlinka, Czaplinka, Myśliborza i Stargardu. Młodzi żeglarze za swoje osiągnięcia otrzymali medale, dyplomy, 
puchary i upominki. Nagrody wręczali, m. in. Małgorzata Flas – Dyrektor MDK Stargard, Julita Pilecka – Wójt Gminy Kobylanka oraz 
Bronisław Stefanowicz – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Stargard. 

10. Regaty o Złotą Dynię

Wyniki w klasie Optimist Junga:
1. miejsce: Iga Szynkiewicz, Sztorm Barlinek
2. miejsce: Kosma Wieczorek, MDK Stargard
3. miejsce: Kacper Sikorski, Czaplineckie Bractwo Żeglarskie

Wyniki w klasie Optimist Kadet:
1. miejsce: Adrian Adasiak, Czaplineckie Bractwo Żeglarskie
2. miejsce: Sebastian Wysocki, Sztorm Barlinek
3. miejsce: Patrycja Dabińska, MDK Stargard 

Wyniki w klasie Omega Turystyczna:
1. miejsce: MDK Stargard, Eugeniusz Sztandera (sternik) & Ry-
szard Chybiński
2. miejsce: KŻ PTTK Jomitoka, Robert Drewnowski (sternik) & 
Włodzimierz Pietraszko
3. miejsce: Sztorm Barlinek, Jakub Ciesielski (sternik) & Iga Szyn-
kiewicz i Agnieszka Bartnicka
 
Wyniki w klasie Omega Sport: 
1. miejsce: Szkuner Myślibórz, Jan Witkowski (sternik) & Jacek 
Szeligiewicz
2. miejsce: Sztorm Barlinek, Tomasz Szynkiewicz (sternik) & Ma-
riusz i Oskar Ożóg
3. miejsce: MDK Stargard, Bartłomiej Pialik (sternik) & Jakub Ro-
manowski

Wyniki w klasie Omega Długi:
1. miejsce: Szkuner Myślibórz, Jan Witkowski (sternik) & Ryszard 
Chybiński
2. miejsce: KŻ PTTK Jomitoka, Mirosław Mordas (sternik) & Prze-
mysław Zieliński
 W tym roku po raz drugi w ramach regat odbył się wyjątkowy 
wyścig, którego celem jest uczczenie pamięci Marcina Tura - łącz-
nika Powstania Warszawskiego, żołnierza Batalionu Harcerskiego 
“Wigry”, więźnia Obozu Koncentracyjnego w KL Auschwitz II – 
Birkenau, ale przede wszystkim instruktora żeglarstwa w MDK 
Stargard oraz współtwórcy Ośrodka Wodnego MDK Stargard. 
Nagrodą główną w tym wyścigu była statuetka przedstawiająca 
symbol Polski Walczącej, wykonana z metalu i kamienia przez 
pracownię artystyczną MIW Design z Rzeszowa. Fundatorem na-
grody był Prezydent Miasta Stargard. Do inicjatywy dołączył rów-
nież Andrzej Kocorzyk – dyrektor Międzynarodowego Centrum 
Edukacji o Auschwitz i Holokauście, wicedyrektor Państwowego 
Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Zwycięzcą regat pa-
mięci Marcina Tura został Adrian Adasiak z Czaplineckiego Brac-
twa Żeglarskiego. Nagrodę wręczyła mu Joanna Rybarczyk - cór-
ka Marcina Tura oraz Bronisław Stefanowicz – Dyrektor Wydziału 
Edukacji Urzędu Miasta Stargard. Drugie miejsce zajął Kacper 
Sikorski z Czaplineckiego Bractwa Żeglarskiego, a trzecie Kosma 
Wieczorek z MDK Stargard. W ich ręce trafiły dyplomy pamiątko-
we wraz pakietami edukacyjnymi. 
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Zadzwoń,zapytaj

FUNKCJA / DZIAŁ LOKALIZACJA KONTAKT

WÓJT GMINY KOBYLANKA pokój nr 17 – I piętro (wejście przez sekretariat) tel. 91 578 85 21
(sekretariat)

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY pokój nr 16 – I piętro (wejście przez sekretariat) tel. 91 578 85 24

SEKRETARZ GMINY pokój nr 15 – I piętro tel. 91 578 85 34

SEKRETARIAT I piętro tel. 91 56 10 310

SKARBNIK pokój nr 18 – I piętro tel. 91 578 85 22

ZASTĘPCA SKARBNIKA pokój nr 13 – I piętro tel. 91 578 85 47

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA pokój nr 19 – I piętro tel. 91 578 85 26

WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT pokój nr 11 – I piętro
tel. 91 578 85 27
tel. 91 578 85 44

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA, WINDYKACJA pokój nr 12 – I piętro
tel. 91 578 85 39
tel. 91 578 85 37

OBSŁUGA INTERESANTÓW punkt obsługi – parter tel. 91 578 85 40,
fax  91 578 85 20

KADRY, WYNAGRODZENIA pokój nr 21 – I piętro tel. 91 578 85 32

OBSŁUGA RADY GMINY, ZAOPATRZENIA, TRANSPORTU, 
OCHRONY ZDROWIA pokój nr 24- II piętro tel. 91 578 85 35

OŚWIATA pokój nr 21 – II piętro tel. 91 578 85 32

KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
pokój nr 3 – parter tel. 91 578 85 25

I OCHRONY ŚRODOWISKA

OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO pokój nr 2 – parter tel. 91 578 85 43

REMONTY, UTRZYMANIA DRÓG I GOSPODARKI KOMUNALNEJ pokój nr 4 – parter tel. 91 578 85 46

GOSPODARKA WODNA, MELIORACJA pokój nr 2 – parter tel. 91 578 85 43

GOSPODARKA ODPADAMI,
pokój nr 4 – parter tel. 91 578 85 29

UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINIE

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I WARUNKI ZABUDOWY pokój nr 5 – parter tel. 91 578 85 31

INWESTYCJE, FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE pokój nr 5 – parter
tel. 91 578 85 23
tel. 91 578 85 42

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI pokój nr 26 – II piętro tel. 91 578 85 28

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE,

pokój nr 1 – parter tel. 91 578 85 48OBRONA CYWILNA I SPRAWY OBRONNE,

OCHRONA PPOŻ,

KULTURA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA pokój nr 26 – II piętro tel. 91 578 85 28

SPRAWY OBYWATELSKIE I SPOŁECZNE, EWIDENCJA DZIAŁAL-
NOŚCI GOSPODARCZEJ pokój nr 20 – I piętro tel. 91 578 85 30

GOSPODARKA KOMUNALNA   I OBSŁUGA  JEDNOSTEK PO-
MOCNICZYCH pokój nr 1 - parter tel. 91 578 85 48
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GPZO PRZYJMUJE: GPZO NIE PRZYJMUJE:

- papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,

- szkło, opakowania ze szkła,

- tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali,

- opakowania wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe,

- lampy fluorescencyjne, urządzenia zawierające freony,

- baterie i akumulatory,

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (komputery, telewizory, miksery itp.),

- odpady trawy i liści,

- odpady wielkogabarytowe (kanapy, fotele, szafki, stoły itp.),

- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące - odpady komunalne (w ilości 1m3/
osobę zamieszkałą/rok),

- zużyte opony (4 sztuki na rok kalendarzowy dla nieruchomości zamieszkałej),

- opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanie-
czyszczone (np. środkami ochrony roślin, opakowania po farbach, rozpuszczalnikach).

- materiałów zwierających azbest,

- papy,

- szyb okiennych,

- szkła zbrojonego i hartowanego,

- zmieszanych odpadów komunalnych.

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów w Morzyczynie
GPZO mieści się przy ul. Bolesława 
Chrobrego 15 w Morzyczynie. Przyj-

muje odpady od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i nieruchomości rekreacyjno 
– wypoczynkowych (w miesiącach zadekla-
rowanych jako zamieszkiwane), zlokalizowa-
nych na terenie gminy Kobylanka i objętych 
systemem gospodarki odpadami zorganizo-

wanym przez gminę. Posortowane, zgodnie 
z zasadami segregowania, odpady należy 
dostarczać własnym transportem. 
Na terenie GPZO posadowione są rów-
nież pojemnik na odzież używaną. Część 
pojemników znajduje się przed bramą 
wjazdową, co pozwala na korzystanie 
z nich poza godzinami otwarcia GPZO.

Dni i godziny otwarcia:
wtorek: 6:00 – 11:00

czwartek: 14:00 – 20:00
sobota: 8:00 – 15:00

tel. 572 766 897

Ruszyła kolejna edycja kampanii „Mała Książka – wielki czło-
wiek”. Warto zatem przyjść do naszej biblioteki, gdzie na każ-

dego Małego Czytelnika w wieku przedszkolnym czeka wyjątkowa 
Wyprawka Czytelnicza przygotowana przez Instytut Książki.
 Od października 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ko-
bylance na dzieci w wieku od 3 do 6 lat czeka wyjątkowy prezent – 
Wyprawka Czytelnicza przygotowana przez Instytut Książki.  W wy-
prawce dzieci znajdą książkę, dostosowaną pod względem formy i 
treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy 
w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a 
także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, za-
kończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru 
dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dzie-
sięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzają-
cym jego czytelnicze zainteresowania.
 W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygoto-
wana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej 

„Mała książka
- wielki człowiek”. Startujemy!

roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach 
wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Małgorzata Dziwińska
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Worek Żółty 
na tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY
- Odkręcone, puste i zgniecione plastikowe butelki po 
napojach ( np. butelki po wodzie i sokach, butelki po 
oleju jadalnym)  
- Opakowania po kosmetykach i chemii gospodarczej 
(np. butelki po szamponach, żelach do mycia, butelki po 
środkach do mycia podłóg, glazury, itp.)  
- Nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików 
- Plastikowe opakowania po produktach spożywczych 
(tj. opakowanie po śmietanie, jogurcie), 
- Opakowania wielomateriałowe po żywności (np. karto-
ny po mleku i sokach) 
- Plastikowe torby, reklamówki, worki i folie, 
- Aluminiowe puszki po napojach i sokach, 
- Puszki po żywności (np. puszki po konserwach mię-
snych i rybnych, puszki po karmie dla psa i kota) 
- Folię aluminiową.

- Butelek i pojemników z zawartością, 
- Opakowań po mięsach i wędlinach (np. folii po kiełbasie, kaszance, kiszce 
ziemniaczanej, karkówce itp.), 
- Plastikowych, jednorazowych naczyń, 
- Opakowań po aerozolach (np. dezodorantach), 
- Tubki po paście do zębów 
- Butelek i pojemników po olejach i smarach samochodowych, 
- Puszek po farbach, lakierach, bejcach, rozpuszczalnikach 
- Tacek styropianowych i styropianu, 
- Opakowań po lekach, strzykawek, 
- Opakowań po środkach ochrony roślin, po środkach chwastobójczych oraz 
owadobójczych 
- Gumy (np. opon), 
- Części samochodowych, 
- Doniczek, 
- Zabawek, 
- Zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, 
- Zużytych baterii i akumulatorów.

Worek zielony 
na szkło

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY
- Butelki po napoach, 
- Słoiki, 
- Szklane opakowania po kosmetykach.

- Opakowań z zawartością, 
- Szkła potłuczonego, 
- Ceramiki, porcelany, doniczek, fajansu, kryształów, szkła żaroodpornego, 
- Żarówek i świetlówek, reflektorów, 
- Szkła okularowego, 
- Opakowań po lekach, termometów, 
- Opakowań po rozpuszczalnikach, 
- Szyb okiennych, luster, witraży, 
- Monitorów i lamp telewizyjnych.

Worek niebieski 
na papier

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY
- Czyste opakowania z papieru, 
- Karton i tekturę (także falistą), 
- Katalogi, prospekty i ulotki, 
- Gazety, czasopismach, zeszyty, ksiązki, 
- Czyste torby papierowe.

- Zużytych ręczników papierowych, 
- Zabrudzonego papieru, 
- Papieru lakierowanego i powleczonego folią 
- Odpadów higienicznych (np. pieluch jednorazowych, chusteczek higienicznych, 
podpasek), 
- Kartonów po mleku i napojach, 
- Tapet, 
- Papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowla-
nych, 
- Zatłuszczonych, jednorazowychopakowań z papieru oraz naczyń jednorazo-
wych.

Worek brązowy 
na bioodpady

WRZUCAMY NIE WRZUCAMY
- Odpadki warzywne i owocowe (np. obierki, ogryzki), 
- Resztki jedzenia, 
- Zpesute owoce i warzywa, 
- Skorupki jajek, 
- Torebki od herbaty, 
- Skoszoną trawę, liście, kwiaty, 
- Drobne gałęzie drzew i krzewów, 
- Trociny i korę drzew, 
- Niezaimpregonowane drewno.

- Kości zwierząt, 
- Ryb, 
- Oleju jadalnego, 
- Odchodów zwierząt, 
- Popiołu 
- Leków, 
- Drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych, MDF.
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