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Tegoroczne obchody Święta Niepodległości roz-
poczęły się od uroczystości przed Urzędem Gminy 

Kobylanka. Przedstawiciele władz gminnych oficjalnie zło-
żyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem. Następnie uro-
czystości przeniosły się do Niedźwiedzia, gdzie odbył się 
VI Bieg Niepodległości, w którym udział wzięło ponad 150 
osób. Dzieci i młodzież startowali na dystansie 800 m, zaś 
dorośli zmierzyli się z dystansem 5500 m. Było mnóstwo 
dobrej zabawy a wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani 
medalami okolicznościowymi. Dodatkowo organizatorzy 
przygotowali loterię z nagrodami dla uczestników. Wszyscy 
mogli się ogrzać przy ognisku oraz skosztować pieczonej 
kiełbaski. Ponadto na mieszkańców czekał gorący żurek 
i ciepłe napoje. Na zakończenie odbył się koncert pieśni 
patriotycznych w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego 
Kalina. Organizatorami wydarzenia byli: Gmina Kobylan-
ka, GZS Znicz Niedźwiedź oraz Centrum Kultury i Rekreacji 
w Kobylance. 

Obchody Święta Niepodległości
w naszej gminie

 Oprócz gminnych uroczystości mieszkańcy odzyskanie 
niepodległości obchodzili w swoich sołectwach. Koło Go-
spodyń Wiejskich w Jęczydole zorganizowało warsztaty 
z robienia kotylionów i zakładek w barwach narodowych 
oraz zaprosiło do wspólnego śpiewania pieśni patriotycz-
nych przy ognisku. Z kolei w świetlicy wiejskiej w Morzy-
czynie Sołtys wraz z Radą Sołecką i Kołem Gospodyń Wiej-
skich Morzyczyn-Zieleniewo zorganizowali “Wieczornicę 
przy świecach” podczas której odbył się koncert pieśni 
patriotycznych w wykonaniu Anny Zięby oraz Zespołu Folk-
lorystycznego Kalina.
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Szanowni Mieszkańcy,
   W pierwszym numerze gminnej gazetki 
zapowiadałam, że nie będę zamieszczać 
w niej swoich tekstów, bo powinna ona 
zawierać wyłącznie suche informacje, bez 
komentarzy czy ocen. Ale z upływem czasu 
zmieniłam zdanie – z dwóch zasadniczych 
powodów. Pierwszym z nich jest pande-
mia, która wywróciła nam codzienne życie 

do góry nogami, ograniczając lub uniemożliwiając bezpośrednie 
spotkania i rozmowy. Drugi powód to – mówiąc najogólniej – „ob-
raz” naszej gminy w mediach społecznościowych, kreowany przez 
niektóre osoby w sposób daleki od rzeczywistego, w dodatku przy 
użyciu języka agresji, insynuacji i bezpodstawnych oskarżeń. Uwa-
żam, że moim obowiązkiem jest się temu przeciwstawić. Dlatego 
właśnie postanowiłam, że od czasu do czasu wypowiem się na ła-
mach „Naszej Gminy”. Wydaje mi się, że niejednokrotnie jesteście 
Państwo ciekawi, co jako wójt mam do powiedzenia w różnych 
sprawach dotyczących gminy. Nie zawsze internet jest dobrym 
miejscem do takiej komunikacji, nie każdy też z niego korzysta. 
Dzięki tekstom w gazetce będziecie Państwo mieć szerszy ogląd 
na niektóre sprawy – bywa, że z pozoru proste i banalne, a w rze-
czywistości dużo bardziej skomplikowane. A ja będę mieć poczu-
cie, że jestem choć troszkę bliżej Państwa.
Kilka faktów na początek
 U progu kadencji sytuacja finansowa gminy nie napawała 
optymizmem. Zadłużenie na koniec 2018 r. było prawie najwyższe 
w historii (ok. 18 mln zł), a na rok 2019 zaplanowano jeszcze jego 
wzrost (do 25 mln zł), bo inwestycje rozpoczęte w latach 2017-
18 nie miały innego źródła finansowania. Jeśli dziś ktoś twierdzi, 
że można było z nich zrezygnować i nie zwiększać zadłużenia, to 
zwyczajnie nie rozumie albo nie chce zrozumieć zasad gospoda-
rowania finansami publicznymi. Kwoty odszkodowań i kary za 
zerwane umowy z wykonawcami byłyby ogromne, nie mówiąc 
o tym, że chyba nikt sobie nie wyobraża nagłego przerwania np. 
rozbudowy szkoły w Kobylance. Rok 2019 był więc skoncentro-
wany na przysłowiowym „zaciskaniu pasa” i zakończeniu rozpo-
czętych inwestycji. Założone cele zostały zrealizowane z nawiązką 
– nie tylko udało się dokończyć przedsięwzięcia, ale także pozy-
skać zewnętrzne dofinansowanie (1,2 mln zł) i zachęcić samorząd 
województwa do wybudowania oczekiwanej od lat ścieżki pieszo
-rowerowej z Kobylanki do Bielkowa. Co więcej, wynik finansowy 
budżetu był dużo lepszy od zakładanego na początku roku, a za-
dłużenie niższe od planowanego (21,8 mln zł). Dzięki temu w rok 
2020 wkraczaliśmy już w nieco innych nastrojach, choć oczywi-
ście sytuacja była daleka od ideału. Niestety, w marcu nastąpiło 
ogłoszenie stanu epidemii – i jak w każdej dziedzinie życia, tak 
również w samorządowych planach i finansach wywołało to spo-
re zamieszanie. Objawiło się ono głównie w niepewności, jakie 
nieprzewidziane wydatki trzeba będzie ponieść i o ile zmniejszą 
się dochody. Mimo to nie zaniechaliśmy realizacji planów inwe-
stycyjnych, w przeciwieństwie do wielu gmin w Polsce, które 
w tamtym czasie rezygnowały z przedsięwzięć. Z najważniejszych 
można wymienić wybudowanie należącego do gminy odcinka 
drogi Cisewo-Miedwiecko, budowę dróg na Osiedlu Północnym 
w Morzyczynie, przełożenie wodociągu na ul. Wakacyjnej w Ziele-
niewie, remont mola i opracowanie projektu oświetlenia dla całej 
gminy. Dzięki współpracy z samorządem województwa powstał 
także następny odcinek ścieżki pieszo-rowerowej przez Bielkowo. 
Pod względem finansowym rok 2020 zakończył się bardzo dobrze: 
zamiast planowanego deficytu wystąpiła nadwyżka (2,8 mln zł), 
a zadłużenie spadło do 19,2 mln zł.
 Wkrótce zakończy się kolejny rok bieżącej kadencji. Już dziś 
jednak mogę prognozować, że uzyskamy dobre wyniki finanso-
we, a dług osiągnie poziom ok. 16 mln zł – czyli tyle, ile wyno-

sił w roku 2014. Na podsumowanie inwestycji na razie nie pora, 
warto jednak wspomnieć, że obecna sytuacja finansowa gminy 
jest stabilna i umożliwia przeznaczenie większych nakładów na 
inwestycje. Gospodarka finansowa jest prowadzona prawidłowo, 
co potwierdziła zakończona kilka miesięcy temu kompleksowa 
kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. Takie są fakty, spraw-
dzalne, mierzalne i udokumentowane.
Współpraca
 Wydawałoby się, że skoro jest dobrze, to wszyscy powinniśmy 
się cieszyć z sukcesów, nie przywiązywać wagi do jakichś drobnych 
potknięć i wspólnie działać, aby było jeszcze lepiej. Wiadomo, że 
razem można więcej, więc z mojej strony zawsze była i jest goto-
wość do współpracy z każdym. Potrafiłam ją ułożyć ze wszystkimi 
zewnętrznymi podmiotami i dzięki temu nasza gmina ma dobre 
relacje z władzami województwa, powiatu i innych gmin, nadle-
śnictwem, policją, strażą pożarną, zarządami dróg wojewódzkich 
i powiatowych, Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Me-
tropolitalnego i innymi organizacjami czy instytucjami. Współ-
praca układa się dobrze również wewnątrz gminy z dyrektorami 
wszystkich szkół i jednostek organizacyjnych, strażakami, kluba-
mi sportowymi, prawie wszystkimi kołami gospodyń i sołtysami 
(tymi, którzy nie są jednocześnie radnymi). Oczywiście zdarzają 
się różnice zdań, co jest rzeczą naturalną, jednak te różnice po-
konywane są poprzez konstruktywne dyskusje i wypracowywanie 
kompromisów. Bardzo wiele udało się i udaje dzięki tej współpra-
cy zrobić, począwszy od ważnych zadań inwestycyjnych, a skoń-
czywszy na załatwianiu różnych kwestii administracyjnych, które 
wydają się mało istotne i o których się nie mówi, bo nikogo nie 
interesują tego rodzaju problemy – a często mają one ogromny 
wpływ zarówno na przebieg indywidualnych spraw mieszkańców, 
jak i realizację zadań gminnych.
Konfrontacja
 Jest tylko jeden podmiot, z którym współpracy nie udało mi 
się ułożyć, mimo wielokrotnie podejmowanych prób: to grupa 10 
radnych, dysponująca większością głosów w radzie. Niektórzy ob-
serwatorzy gminnego życia mówią o „konflikcie między radą a wój-
tem” albo że „wójt nie potrafi się dogadać z radą”. Czy rzeczywiście? 
W takim razie zadam pytanie: jak to jest, że ze wszystkimi innymi 
podmiotami potrafię współpracować, tylko z tą dziesiątką radnych 
nie? Odpowiedź nasuwa się sama – do współpracy potrzebna jest 
wola obu stron i chęć osiągnięcia porozumienia. Dziś już wiem, że 
z tamtej strony tej woli nie ma i raczej nigdy nie było.
 Lista działań zmierzających do utrudniania pracy, prób znie-
chęcenia, deprecjonowania sukcesów itp. jest bardzo długa, ale 
nie będę poświęcać im miejsca i uwagi. Jeśli są one skierowane 
tylko personalnie wobec mnie, to nie mają znaczenia, bo stanowią 
wyłącznie mój problem, z którym muszę sobie poradzić (i radzę). 
Jednak konfrontacyjna postawa większościowej części rady skutku-
je niezrozumiałymi – żeby nie powiedzieć niedorzecznymi – decy-
zjami, których negatywne efekty odczuwają mieszkańcy, nie tylko 
dzisiaj, ale będą je także odczuwać w przyszłości. I tu już nie mogę 
milczeć.
Na zakończenie
 Żeby jednak nie zostawiać Państwa w pesymistycznym nastroju, 
powiem na koniec, że – mimo wszelkich przeciwności – bardzo wiele 
dobrego udało się zrobić w ciągu tych ostatnich trzech lat, a przede 
wszystkim wyprowadzić na prostą gminne finanse. Potwierdzeniem 
tego jest wsparcie, jakie otrzymuję od Państwa w mailach, wiado-
mościach na portalu społecznościowym, smsach czy bezpośrednich 
rozmowach. Okazaliście mi Państwo zaufanie, powierzając mandat 
w wyborach i staram się wykonywać go jak najlepiej, z pełnym zaan-
gażowaniem. I nadal będę to robić i żadna siła – nawet większościo-
wa – nie jest w stanie mnie przed tym powstrzymać.

Julita Pilecka
Wójt Gminy Kobylanka
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19 października 2021 r. nastąpiło uroczyste otwar-
cie przebudowanej drogi przez Kunowo. Wyre-

montowany został odcinek o długości 2208 metrów. 
Teraz zamiast dziur i wybojów jest piękny, gładki asfalt. 
Ogółem wykonano 11,5 tys. metrów kwadratowych po-
wierzchni jezdni. Powstała ścieżka pieszo-rowerowa, 
chodniki, zatoki autobusowe, zjazdy do posesji i miejsca 
postojowe oraz kanalizacja burzowa. Powstały również 
przejścia dla pieszych. To wszystko poprawia komfort 
mieszkańców, ale przede wszystkim znacząco wpływa na 
poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego 
korzystających z drogi powiatowej 1703Z w Kunowie. 
 Inwestycja była możliwa dzięki zaangażowaniu i współ-
pracy samorządów - Powiatu Stargardzkiego oraz Gminy 
Kobylanka, a także dofinansowaniu z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg. Koszt inwestycji to 9 mln 218 tys. zł. Po-
wiat Stargardzki zainwestował 4 mln 113 tys. zł. Gmina Ko-
bylanka dołożyła 450 tys. zł. Dofinansowanie z rządowego 
programu wyniosło 4 mln 545 tys. zł.
 Na uroczyste otwarcie drogi w Kunowie oprócz miesz-
kańców przybyli również Wojewoda Zachodniopomorski 

Uroczyste otwarcie nowej drogi przez Kunowo

Zielony Feniks dla Gminy Kobylanka
21 września br. w Galerii „O” 
Opery na Zamku w Szczecinie 

odbyła się uroczysta gala, podczas 
której wręczone zostały Regionalne 
Nagrody „Zielonego Feniksa”. Nagro-
dy te przyznawane są osobom, fir-
mom oraz instytucjom działającym 
lokalnie na rzecz ekoenergetyki. Re-
gionalna Komisja Konkursowa „Zie-
lony Feniks” jako pierwsza w Polsce 
podjęła współpracę z Fundacją na 
Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zie-
lony Feniks”, która wspiera wszelkie 
organizacje społeczne, samorządowe 
oraz biznesowe w zakresie populary-
zacji i wprowadzania nowoczesnych 
rozwiązań w dziedzinach odnawial-
nych źródeł energii, energooszczęd-

ności, paliw alternatywnych oraz uty-
lizacji odpadów.
 W tym roku medalami i dyplo-
mami uhonorowanych zostało dzie-
więciu laureatów z zachodniopomor-
skiego. Gmina Kobylanka otrzymała 
nagrodę w I Kategorii, czyli za zasługi 
we wspieraniu i upowszechnianiu idei 
ekoenergetyki (wsparcie politycz-
ne, prawne, finansowe, edukacja, 
seminaria, publikacje). Jak podano 
w uzasadnieniu wyboru, w Gminie 
Kobylanka stworzono najlepszy w wo-
jewództwie zachodniopomorskim 
klimat do rozwoju energetyki prosu-
menckiej. W naszej gminie zainsta-
lowano największą w województwie 
moc mikroinstalacji fotowoltaicznych 

Zbigniew Bogucki, Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska 
wraz z członkami Zarządu Powiatu Stargardzkiego, przedsta-
wiciele Zarządu Dróg Powiatowych, przedstawiciele wyko-
nawcy - firmy Strabag, przedstawiciele Rady Powiatu Star-
gardzkiego, władze samorządowe Gminy Kobylanka: Wójt 
Julita Pilecka, Zastępca Wójta Irena Rybarczyk oraz Sołtys Ku-
nowa Anna Włodek.

w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Osią-
gnęliśmy poziom 190 kW na 1000 
mieszkańców. To wynik prawie 5 razy 
większy niż wynosi średnia w całym 
województwie zachodniopomorskim. 
Wyróżnienie oraz dyplom odebrała 
Wójt Gminy Kobylanka, Julita Pilecka 
– wręczali je Członek Zarządu Woje-
wództwa Stanisław Wziątek (w za-
stępstwie za Wicemarszałka Tomasza 
Sobieraja) oraz Prezes Fundacji „Zie-
lony Feniks” Jacek Walski.
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Zgodnie z harmonogramem we 
wrześniu odbyły się zebrania 

wiejskie we wszystkich sołectwach Gmi-
ny Kobylanka. Niestety kolejny raz fre-
kwencja w zebraniach była niska i żadne 
zebranie nie rozpoczęło się w pierwszym 
terminie, ponieważ na zebrania przy-
chodziła mniej niż 1/5 mieszkańców 
posiadających czynne prawo wyborcze. 
W związku z tym korzystano z zapisów 
statutowych, mówiących, że uchwały po-
dejmowane przez zebranie są ważne bez 
względu na liczbę obecnych na zebraniu, 
po upływie 15 minut od wyznaczonego 
pierwszego terminu zebrania. 
 Podstawową kwestią omawianą 
podczas zebrań były środki z funduszu 
sołeckiego. W pierwszej kolejności soł-
tysi informowali o bieżącym wykorzysta-
niu funduszu i proponowali ewentualne 
zmiany, które zebranie musiało prze-
głosować. Kolejną sprawą był podział 
środków na rok 2022. Kwestie te były 
rozstrzygane bez większych problemów 
i emocji. Na każdym zebraniu poruszane 
też były sprawy bieżące dotyczące kon-
kretnych sołectw. Okazuje się, że prak-
tycznie wszędzie problemem jest kwe-
stia bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i nieprzestrzegania przepisów, zwłaszcza 
tych dotyczących ograniczenia prędkości. 
W Niedźwiedziu zebranie zostało zdomi-
nowane przez temat dotyczący transpor-
tu publicznego, a dokładniej jego braku. 
Chodzi oczywiście o linie busowe, które 
miały skomunikować między innymi 
Niedźwiedź ze Szczecinem i Stargardem, 
a których nie będzie, bo większość rad-
nych – w tym sołtys i radny z Niedźwiedzia 
Zbigniew Drohomirecki - zagłosowała na 
sesji przeciw. Mieszkańcy Niedźwiedzia 
nie zgadzają się z takim obrotem sprawy, 
co głośno i wyraźnie zakomunikowali na 
zebraniu. Ponadto zdecydowali się prze-
znaczyć środki na wybudowanie wiat 
przystankowych w ich sołectwie z Fun-
duszu Sołeckiego na 2022 rok.
 W Reptowie mieszkańcy dopytywali 
o możliwości ograniczenia prędkości na 
poszczególnych drogach. Okazało się, że 
nie wszyscy mieszkańcy zgadzają się na 
progi spowalniające, co spowodowało, 
że będzie wykonany nowy projekt or-
ganizacji ruchu i mają być wprowadzo-
ne “mijanki”, które powinny poprawić 
sytuację. Mowa była również o ścieżce 
rowerowej przy drodze powiatowej mię-
dzy Reptowem a Kobylanką. Mieszkańcy 

Zebrania wiejskie
otrzymali również informację, że został 
złożony wniosek do Polskiego Ładu o do-
finansowanie budowy drogi Reptowo - 
Niedźwiedź.
 Mieszkańcy Cisewa dopytywali 
o montaż progów zwalniających w ich 
miejscowości, a także rozpoczętą właśnie 
inwestycję budowy oświetlenia w gmi-
nie. W kontekście niedawnych pożarów 
pojawiła się także inicjatywa zainstalo-
wania syreny alarmowej we wsi.
 Na zebraniu w Morzyczynie również 
poruszane były kwestie bezpieczeństwa. 
Tutaj jednak dotyczyły przede wszystkim 
przejść dla pieszych, ograniczania pręd-
kości oraz utrudnień wynikających z du-
żej liczby pojazdów pojawiających się 
w okresie wakacyjnym.
 Nie inaczej było na zebraniu w Mo-
tańcu, gdzie mieszkańcy także rozmawia-
li o bezpieczeństwie. Poruszono drażliwy 
temat budowy chodnika, którego projekt 
został opracowany w ubiegłym roku, czę-
ściowo ze środków funduszu sołeckiego 
i który miał być wykonany w roku bie-
żącym. Jednak ostatecznie inwestycja 
została wycofana głosami większości 
radnych i chodnika nie będzie. Pozostaje 
nadzieja, że złożony przez Wójt Pilecką 
wniosek do Polskiego Ładu zostanie roz-
patrzony pozytywnie i Gmina otrzyma 
środki na tę inwestycję. Emocje wzrosły 
również, kiedy pojawił się temat połą-
czeń busowych, które miały skomuniko-
wać ze Szczecinem i Stargardem także 
Motaniec.
 W Kunowie głównym tematem ze-
brania było dofinansowanie, jakie udało 
się otrzymać na remont świetlicy wiej-
skiej. Niestety, przyznane na ten cel środ-
ki w wysokości 0,5 mln zł nie wpłyną do 
budżetu gminy, ponieważ nie ma zgody 
na tę inwestycję ze strony większości 
radnych. Powrócił również temat budo-
wy nowej szkoły, która jest coraz bardziej 
potrzebna.
 W Kobylance na zebraniu mieszkańcy 
również rozmawiali o bezpieczeństwie, 
wracając do kwestii przebudowy skrzyżo-
wania ulic Szczecińskiej – Szkolnej – kard. 
Wyszyńskiego. Była możliwość pozyska-
nia środków na ten cel z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg, ale większość rad-
nych – w tym reprezentujący Kobylankę 
Jolanta Kisielewska oraz Jakub Malinow-
ski – zagłosowała przeciw projektowi, 
uniemożliwiając złożenie wniosku o dofi-
nansowanie.

 Na zebraniu w Jęczydole mieszkańcy 
dopytywali o postępy projektu i termin 
realizacji drogi Morzyczyn - Jęczydół. Po-
ruszali również problem śmieci wyrzuca-
nych w przylegającym do ich miejscowo-
ści lesie. Wskazali na potrzebę zwrócenia 
się do Nadleśnictwa w sprawie ustawie-
nia śmietników, żeby mieli gdzie wyrzu-
cać to, co zbierają podczas spacerów.
 Mieszkańcy Bielkowa zgłaszali różne 
problemy bieżące (uszkodzone lampy, 
wywóz odpadów itp.) i skarżyli się na 
notoryczne przekraczanie prędkości na 
drodze wojewódzkiej. Wyrażali także 
obawę, że po przebudowie drogi (która 
właśnie się rozpoczyna) sytuacja ulegnie 
jeszcze pogorszeniu, toteż zgłosili po-
mysł, by gmina wystąpiła do wojewódz-
twa z wnioskiem o zamontowanie foto-
radaru.
 W Rekowie zebranie rozpoczęło się 
od dobrej wiadomości, którą przekazała 
mieszkańcom pani wójt – po kilkuna-
stu miesiącach starań nareszcie udało 
się nieodpłatnie pozyskać od Krajowe-
go Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działkę 
w centrum wsi, gdzie ma powstać plac 
zabaw. Mieszkańcy przyjęli tę informację 
oklaskami, bo długie wyczekiwanie na 
decyzję ministerstwa sprawiło, że zaczęli 
tracić nadzieję na pomyślne zakończenie. 
Ze spraw bieżących poruszali problemy 
z wykonawcami sieci światłowodowych, 
którzy nie zawsze doprowadzali teren do 
stanu poprzedniego.
 Zebrania wiejskie dają mieszkań-
com możliwość współdecydowania 
o tym, co dzieje się w ich najbliższym 
otoczeniu. Zgłaszanie wniosków i gło-
sowania nad przeznaczeniem środków 
z funduszu sołeckiego to nic innego, jak 
współuczestnictwo w wydatkowaniu 
części budżetu gminy. Ale zebrania to 
także możliwość spotkania i porozma-
wiania z przedstawicielami organów 
uchwałodawczych i wykonawczych 
gminy. Szkoda, że frekwencja na ze-
braniach wiejskich wciąż jest daleka od 
frekwencji wyborczej – co prowadzi do 
tego, że „garstka” osób decyduje o wy-
korzystaniu środków z funduszu sołec-
kiego, a wielu mieszkańców nie wie, 
co dzieje się w sołectwach i gminie. 
W przyszłym roku ponownie odbędą 
się zebrania i pozostaje mieć nadzie-
ję, że więcej osób zdecyduje się wziąć 
w nich udział i aktywnie przyczynić się 
do zmian na lepsze.
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13 października 2021 r. w Urzę-
dzie Gminy Kobylanka odbyło 

się uroczyste spotkanie z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. W tracie spotka-
nia Wójt Julita Pilecka wręczyła na-
grody nauczycielom z gminnych szkół. 
W tym roku nagrodzone zostały:
- Pani Anna Bernadeta Polak ze Szkoły 
Podstawowej w Kunowie,
- Pani Krystyna Rybarczyk ze Szkoły 
Podstawowej w Kobylance,
- Pani Marta Fenrych ze Szkoły Pod-
stawowej w Reptowie.
Nagrody otrzymali również dyrekto-
rzy szkół:
- Pan Mariusz Nosal ze Szkoły Podsta-
wowej w Kunowie,
- Pani Grażyna Wiśniowska ze Szkoły 
Podstawowej w Kobylance,
- Pan Tomasz Korczyński ze Szkoły 
Podstawowej w Reptowie.
 Dziękujemy bardzo za dotych-
czasową pracę, szczególnie w tym 
wyjątkowo trudnym okresie pande-
micznym. Gratulujemy sukcesów i ży-
czymy kolejnych.

Dzień Edukacji Narodowej
w Urzędzie Gminy Kobylanka

Tegoroczne obchody święta plonów w naszej gmi-
nie tradycyjnie odbyły się w Kunowie. Rozpoczęły 

się mszą dziękczynną w kościele, z którego zebrani prze-
szli w orszaku prowadzonym przez Zespół Kalina i poczty 
sztandarowe OSP na plac przy świetlicy wiejskiej, gdzie 
odbyła się druga część dożynek. Zgromadzonych miesz-
kańców oraz przybyłych gości powitała wójt Julita Pilecka. 

Dożynki Gminne w Kunowie

Na scenie jako pierwszy pojawił się Zespół Kalina działają-
cy przy Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance. Swoim 
występem rozpoczął część artystyczną, w trakcie której na 
scenie pojawiło się wielu wykonawców, a oprócz śpiewu 
obecny był również taniec, za sprawą występów Zespołu 
Seniority reprezentującego Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Stargardzie. Na zakończenie części artystycznej odbył 
się występ gwiazdy wieczoru, czyli Łukasza Brodowskiego, 
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który w ostatniej chwili zastąpił zapowiadaną wcześniej 
Justynę Sawicką. Podczas dożynek odbywała się loteria 
fantowa, z której zebrane środki zostały przekazane na 
konto Fundacji Siepomaga.pl z przeznaczeniem dla małej 
Ingi Niedźwiedzkiej z Przęsocina, która walczy z SMA, czyli 
rdzeniowym zanikiem mięśni. Oprócz loterii została rów-
nież przeprowadzona na jej rzecz licytacja. W sumie udało 
się zebrać ponad 6000 zł. 
 Tradycyjnie odbył się również organizowany przez 
Urząd Gminy konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynko-
wy. Komisja składająca się z przedstawicieli Urzędu Gminy 
Kobylanka, Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance oraz 
Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Barzkowicach oceniała wieńce w trakcie imprezy i ustali-
ła następującą kolejność:

I miejsce – Sołectwo Kunowo
II miejsce – Sołectwo Reptowo
III miejsce – „Ale Jazda Reptowo”
Wszyscy mogli także wziąć udział w prawdziwej uczcie ku-
linarnej. Mieszkanki Knowa upiekły wspaniałe ciasta. Był 
chleb ze smalcem i ogórkiem. Koło Gospodyń Wiejskich 
Morzyczyn – Zieleniewo przygotowało pyszne leczo z cu-
kinii oraz babeczki. 
Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych. Była wata cu-
krowa, dmuchane zjeżdżalnie, a animator porwał wszyst-
kich do wspólnej zabawy. 
 Ostatnim elementem tegorocznych dożynek była zaba-
wa taneczna, która trwała do późnych godzin nocnych. 
 Organizatorami tegorocznych dożynek gminnych była 
Sołtys Anna Włodek wraz Radą Sołecką Kunowa, Urząd Gmi-
ny Kobylanka oraz Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance. 
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18 Września 2021 roku w Kobylance na terenie pa-
rafii pod wezwaniem świętego Antoniego z Padwy 

odbyła się wyjątkowa uroczystość. To właśnie tego dnia 
ustanowione zostało w Kobylance Sanktuarium błogosła-
wionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na uroczystość 
przybyło wielu gości oraz przedstawicieli władz lokalnych, 
powiatowych i wojewódzkich na czele z Panem Wojewo-
dą Zbigniewem Boguckim, państwowych oraz kościelnych. 
Nie zabrakło również licznie zgromadzonych mieszkańców 
Gminy Kobylanka oraz przybyłych na uroczystość pielgrzy-
mów.
 Konsekracji kościoła na mocy dekretu Metropolity Szcze-
cińsko-Kamieńskiego Andrzeja Dzięgi, dokonał honorowy 
obywatel Gminy Kobylanka Abp. Jan Romeo Pawłowski, 
który jest Sekretarzem Stanu ds. Reprezentacji Papieskich 
w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej w Watykanie. 
W związku z konsekracją kościoła w Kobylance, dotych-
czasowy Proboszcz Parafii, ksiądz Paweł Żurawiński został 
pierwszym Kustoszem Sanktuarium w Kobylance.
 W ramach uroczystości ustanowienia sanktuarium od-
bywały się różne wydarzenia. Oprócz modlitw odbyły się 
prelekcje oraz występy solistów polskich scen operowych, 
których do udziału w uroczystości zaprosił Robert Gru-
dzień. Były mieszkaniec Kobylanki, dr Paweł Więckowski, 
w trakcie swojego wystąpienia przedstawił historię Koby-
lanki prezentując ją na tle unikatowych fotografii. Z kolei 
ks. dr hab. Jarosław Wąsowicz SDB wygłosił wykład na 
temat pierwszego proboszcza parafii w Kobylance, Piotra 
Głogowskiego i jego przyjaźni z błogosławionym Kardyna-
łem Wyszyńskim.  
 Dla wszystkich pielgrzymów uczestniczących w konse-
kracji przygotowany został poczęstunek, który serwowany 

Uroczystość ustanowienia sanktuarium
błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego

był na terenie przy Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylan-
ce. Dostępna była wojskowa grochówka oraz wiele innych 
pyszności przygotowanych przez gminne Koła Gospodyń 
Wiejskich.
 W niedzielę w ramach uroczystości ustanowienia sank-
tuarium błogosławionego Kardynała Wyszyńskiego na te-
renie przy Sanktuarium odbył się festyn rodzinny, który 
zakończył się koncertem zespołu Siewcy Lednicy.
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Świetlice wiejskie to miejsca 
przeznaczone do spędzania 

czasu wolnego, rekreacji, rozwijania 
zainteresowań, a także integracji lo-
kalnych społeczności. Większość so-
łectw w Gminie Kobylanka, bo 80% 
ma swoje świetlice. Niestety nawet 
te, które są, nie zawsze nadają się do 
użytku. Nieraz problemem są formal-
ności, innym razem stan techniczny. 
Ogólnym dążeniem powinno być, 
aby w każdym sołectwie było takie 
miejsce, gdzie mieszkańcy będą mo-
gli swobodnie, ale przede wszystkim 
wspólnie, spędzać czas. I takie dzia-
łania są podejmowane. Przykładem 
jest trwający remont świetlicy w Biel-
kowie, czy czynione starania, aby 
kontener w Jęczydole oficjalnie stał 
się świetlicą. Kolejnym sołectwem, 
w którym świetlica wymaga inter-
wencji jest Kunowo. W chwili obecnej 
mieszcząca się tam świetlica jest nią 
tylko z nazwy, ponieważ ze względu 
na stan techniczny nie można z niej 
korzystać czy nawet do niej wcho-
dzić, bo stwarza zagrożenie. Problem 
z niszczejącym budynkiem został za-
uważony i w 2020 roku wykonany 
został projekt przebudowy budynku. 
Z kolei w budżecie Gminy Kobylanka 
na 2021 r. zaplanowano środki w wy-
sokości 80 tys. zł na rozpoczęcie re-
montu tego obiektu. W styczniu br. 
pojawiła się możliwość na pozyska-
nie zewnętrznego dofinansowania 
tej inwestycji w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. Warunki konkursu w ra-
mach operacji “Inwestycje w obiekty 
pełniące funkcje kulturalne” zakłada-
ły, że inwestycja nie może kosztować 
więcej niż 1 mln zł, a dofinansowanie 
przekroczyć 0,5 mln zł. Zgodnie z wy-
konanym kosztorysem przebudowa 
świetlicy w Kunowie miała kosztować 
ok. 980 tys. zł, czyli idealnie mieściła 
się w górnej granicy założeń konkur-
su. W związku z powyższym został 
przygotowany i złożony w Urzędzie 
Marszałkowskim odpowiedni wnio-
sek, o czym zostali poinformowani 
radni na lutowej sesji Rady Gminy 
Kobylanka. 21 kwietnia 2021 r. ogło-

Nie będzie przebudowy świetlicy
w Kunowie

szone zostały wyniki konkursu i oka-
zało się, że Gmina Kobylanka otrzy-
mała maksymalne dofinansowanie na 
przebudowę i wyposażenie świetlicy 
wiejskiej w Kunowie, czyli 0,5 mln zł. 
Dobra wiadomość została przekaza-
na radnym, którzy nie mieli żadnych 
uwag. W związku z tym rozpoczęły 
się formalności niezbędne do pod-
pisania umowy na dofinansowanie. 
Wynikiem tego było wprowadzenie 
do porządku obrad czerwcowej sesji 
Rady Gminy, odpowiedniego zadania 
do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
(WPF) Gminy Kobylanka, żeby gmina 
mogła podpisać umowę na dofinan-
sowanie inwestycji. Rada przyjęła tę 
propozycję jednogłośnie bez żadnych 
uwag, w związku z czym nie pozosta-
wało nic innego, jak tylko wyczekiwać 
umowy z Urzędu Marszałkowskiego. 
Zanim umowa dotarła do Kobylanki, 
podczas sierpniowej Nadzwyczajnej 
Sesji Rady Gminy, na wniosek klubów 
“Porozumienie dla Gminy Kobylan-
ka” oraz “Wspólna Gmina Kobylan-
ka” przebudowa świetlicy w Kuno-
wie została usunięta z WPFu, co było 
jednoznaczne z rezygnacją z 0,5 mln 
zł dofinansowania. Za wnioskiem za-
głosowało 10 radnych (Z. Dąbkow-
ska, D. Dąbkowski, Z. Drohomirecki, 
Z. Gołembowski, Cz. Grabowska, J. 
Kisielewska, J. Malinowski, A. Ordon, 
D. Orzoł, R. Stateczny), przeciw zagło-
sowało 3 radnych (U. Gierałtowska, A. 
Stechnij, A. Świąder). 
 Z racji tego, że gotowa umowa na 
dofinansowanie i tak została przysła-

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie znajdujące się 
w Stargardzie przy ulicy Składowej 2a, uruchomiło telefon zaufania pn. 
„Mój azyl”. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Powia-
tu Stargardzkiego borykających się z życiowymi trudnościami, będących 
w kryzysie emocjonalnym czy doświadczających przemocy. Komunikacja 
jest anonimowa. Linia obsługiwana jest przez wykwalifikowanego psy-
chologa w poniedziałki od 17:30 do 19:00 oraz w czwartki od 19:30 do 
21:00. 
Numer telefonu zaufania: 791 309 329 

Telefon zaufania “Mój azyl”

na, Wójt Pilecka postanowiła spró-
bować raz jeszcze wprowadzić odpo-
wiednie zadanie do WPF. W związku 
z tym złożyła wniosek o zwołanie 
Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ko-
bylaka, na której radni procedowali 
tylko i wyłącznie kwestię przebudo-
wy świetlicy w Kunowie. Wójt Pilecka 
w uzasadnieniu do projektu uchwały 
oraz w trakcie sesji kolejny raz wyja-
śniła radnym, jaki jest cel oraz jakie 
będą konsekwencje braku zabez-
pieczenia środków na wkład własny. 
Niestety, większość radnych nie zde-
cydowała się na wprowadzenie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej, 
co było jednoznaczne z rezygnacją 
dofinansowania w kwocie 500 000 zł. 
Decyzja radnych była na tyle zaska-
kująca, że sprawą zainteresował się 
również Wicemarszałek Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego, który 
chciał przyjechać na sesję Rady Gmi-
ny Kobylanka i porozmawiać z rad-
nymi o tej inwestycji i przyznanym 
wsparciu. Niestety, nie doszło do 
takiego spotkania, ponieważ brakło 
woli drugiej strony.
 Efekt całej sytuacji jest taki, że 
Gmina Kobylanka miała możliwość 
przywrócić do użytku świetlicę w Ku-
nowie wydając na ten cel połowę sza-
cowanej kwoty, ale tak się nie stanie. 
Świetlica nie zostanie w najbliższym 
czasie ponownie uruchomiona, a jeśli 
w ogóle do tego dojdzie, to pewnie 
będzie trzeba to zrobić w całości z na-
szych pieniędzy, czyli budżetu gminy. 
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Infrastruktura oświetleniowa 
na terenie promenady nad 

jeziorem Miedwie budowana była 
w różnych okresach czasowych. Jej 
stan techniczny jest różny.
 Oświetlenie w okolicy plaży głów-
nej jest przestarzałe i wymaga kom-
pleksowej modernizacji polegającej 
na wymianie słupów oświetlenio-
wych wraz z okablowaniem.
 Odcinek od głównego mola do 
ścieżki przy Róży Wiatrów (stara 
część promenady) został naprawiony 
w ubiegłym roku poprzez wymianę 
opraw oświetleniowych.
 Najnowszy odcinek promenady 
od Róży Wiatrów do ulicy Jeziornej 
(w tym park przyrody) posiada w du-
żej części oświetlenie led i w miarę 
posiadanych środków finansowych 
planowane jest sukcesywne, dalsze 
wymienianie tradycyjnego oświetle-
nia na oprawy ledowe.
 Na terenie promenady znajduje 
się pięć punktów elektrycznych z któ-
rych uruchamiane jest oświetlenie. 
Każdy z tych punktów posiada osobne 
urządzenie sterujące. Sterowanie od-

Problemy z oświetleniem nad Miedwiem 
bywa się za pomocą zegarów w każ-
dym obwodzie oddzielnie.
 Do ubiegłego roku uruchamianie 
zasilania obwodów elektrycznych na-
stępowało poprzez zegary analogo-
we o określonej godzinie. Jednakże 
w związku z licznymi wyłączeniami 
prądu przez operatora sieci zegary czę-
sto się przestawiały i świeciły o nieod-
powiedniej godzinie. W związku z tymi 
problemami zamontowane zostały 
czujniki zmierzchowe i obecnie załą-
czanie lamp na terenie promenady 
odbywa się dwustopniowo. Najpierw 
zegar analogowy uruchamia zasilanie 
obwodów elektrycznych, a następnie 
czujnik zmierzchu czuwa nad urucho-
mieniem oświetlenia.
 W parku przyrody czujniki zmierz-
chu są zainstalowane w miejscach 
ograniczonego dostępu w szafach elek-
trycznych. Niektóre szafy znajdują się 
na otwartym terenie, inne w pobliżu 
krzewów oraz pod drzewami, co jest 
przyczyną tego, że podczas pochmur-
nych dni, w niektórych miejscach uru-
chomienie lamp następuje nieco wcze-
śniej niż w innych lokalizacjach. 

 Widzimy, że ww. rozwiązanie jest 
niewystarczające (lampy w parku 
przyrody, ze względu na duże zacie-
nienie zapalają się za wcześnie). Dla-
tego gmina rozważa zamontowanie 
zegarów astronomicznych. Zaprogra-
mowanie ich zgodnie z zapotrzebo-
waniem powinno przyczynić się do 
sterowania lampami w zależności od 
czasu rzeczywistego bez konieczności 
ciągłej obsługi. Jest to rozwiązanie 
dużo droższe, ale powinno poprawić 
jakość obsługi oświetlenia na terenie 
promenady.

Iwona Wróbel
Kierownik Referatu Gospodarki

Komunalnej i Ochrony Środowiska

Już po raz 11 w trakcie trwania Jarmarku Wsi Za-
chodniopomorskiej Złota Dynia odbyły się Regaty 

o Złotą Dynię, które w tym roku zorganizował Młodzie-
żowy Dom Kultury w Stargardzie oraz Stowarzyszenie 
“Miedwie”. Młodzi żeglarze za swoje osiągnięcia otrzymali 
dyplomy, puchary i medale. W dekoracji udział wzięli m. 
in. Małgorzata Flas – dyrektor MDK w Stargardzie oraz Bro-
nisław Stefanowicz – dyrektor Wydziału Edukacji, który re-
prezentował Prezydenta Miasta Stargard. 
Wyniki w klasie: Optimist Kadet (pow. 12 lat)
1. miejsce: Kosma Wieczorek (MDK Stargard)
2. miejsce: Adrian Adasiak (Czaplineckie Bractwo Żeglar-
skie) 
3. miejsce: Kacper Sikorski (Czaplineckie Bractwo Żeglar-
skie) 
Wyniki w klasie: Optimist Junga (do 12 lat)
1. miejsce: Ksawery Wieczorek (MDK Stargard)
2. miejsce: Maja Sikorska (Czaplineckie Bractwo Żeglarskie) 
3. miejsce: Maria Smyk (MDK Stargard)
Wyniki w lasie: Optimist na pagajach (najmłodsi)
1. miejsce: „Tygrysy” (Adam Pisarek & Michał Puzio)
2. miejsce: „Smoki” (Michał Pisarek & Jakub Błoch)

11. Regaty o Złotą Dynię

3. miejsce: „Szarki” (Adam Margula & Jakub Kowalewski)
4. miejsce: „Wilki” (Antoni Czapla & Ignacy Łatko)
5. miejsce: „Żabki” (Nina Czapla & Liliana Łatko)
W tym roku już po raz trzeci w trakcie Regat o Złotą Dy-
nię zorganizowany został Wyścig Memoriałowy im. Marci-
na Tura, który był instruktorem żeglarstwa i współtwórcą 
Ośrodka Wodnego MDK Stargard w Morzyczynie. Dekora-
cji zwycięzcy dokonała Joanna Rybarczyk - córka Marcina 
Tura. 
1. miejsce zdobył Kosma Wieczorek z MDK Stargard, 
2. miejsce: Nadzieja Sobolewska z MDK Stargard, 
3 miejsce: Adrian Adasiak (Czaplineckie Bractwo Żeglarskie).
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4 września na terenie przy Centrum Kultury i Re-
kreacji w Kobylance odbyła się Sąsiedzka Integracja 

mieszkańców Sołectwa Kobylanka. Pogoda była bardzo 
ładna, więc frekwencja dopisała. Na przybyłych czekało 
pyszne jedzenie przygotowane przez Koło Gospodyń Wiej-
skich “Złoty liść” z Kobylanki. Odbył się także mini „pchli 
targ”. Nie mogło również zabraknąć atrakcji dla najmłod-
szych. Czekały na nich dmuchana zjeżdżalnia, labirynt oraz 
animacje, malowanie buziek, kolorowe warkoczyki, broka-
towe tatuaże i bańki mydlane. Odbyły się także konkursy 
z nagrodami, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. 
 Wydarzenie zostało sfinansowane z Funduszu sołec-
kiego i zostało zorganizowane przez Sołtysa i Radę Sołecką 
Sołectwa Kobylanka oraz Centrum Kultury i Rekreacji w Ko-
bylance. 

Sąsiedzka integracja w Kobylance

HARMONOGRAM POLOWAŃ ZBIOROWYCH  

NA TERENIE GMINY KOBYLANKA 
SEZON ŁOWIECKI 2021/2022 

 

Koło Łowieckie Grzywacz 

Lp. Data Rejon polowania (nr obwodu) Zwierzyna do odstrzału 

1 06.11.2021 193 dzik, zwierzyna płowa, drapieżniki 

2 04.12.2021 193 dzik, zwierzyna płowa, drapieżniki 

3 18.12.2021 193 dzik, zwierzyna płowa, drapieżniki 

4 08.01.2022 193 dzik, zwierzyna płowa, drapieżniki 

5 15.01.2022 193 dzik, zwierzyna płowa, drapieżniki 

Koło Łowieckie Leśnik 

Lp. Data Rejon polowania (nr obwodu) Zwierzyna do odstrzału 

1 06.11.2021 163 jelenie, dziki, sarny, lisy 

2 20.11.2021 163 jelenie, dziki, sarny, lisy 

3 04.12.2021 163 jelenie, dziki, sarny, lisy 

4 18.12.2021 163 jelenie, dziki, sarny, lisy 

5 08.01.2022 163 jelenie, dziki, sarny, lisy 

6 15.01.2022 163 jelenie, dziki, sarny, lisy 

7 29.01.2022 163 dziki, drapieżniki 

8 12.02.2022 163 dziki, drapieżniki 

OHZ Kliniska 

Lp. Data Rejon polowania (nr obwodu) Zwierzyna do odstrzału 

1 3-5.11.2021 162 dzik, zwierzyna płowa, drapieżniki 

2 23-25.11.2021 162 dzik, zwierzyna płowa, drapieżniki 

Harmonogram został sporządzony na podstawie informacji przekazanych przez koła łowieckie. 
Polowania indywidualne nie wymagają zgłoszenia w Urzędzie Gminy. 
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19 września 2021 roku odbył się XIX jarmark Wsi Za-
chodniopomorskiej Złota Dynia. Jak co roku jarmark 

przyciągnął tłumy odwiedzających na promenadę nad je-
ziorem Miedwie. O godzinie 11:00 Wójt Gminy Kobylanka 
– Julita Pilecka wraz z Wicemarszałkiem Województwa Za-
chodniopomorskiego Olgierdem Kustoszem oraz Wicesta-
rostą Powiatu Stargardzkiego Łukaszem Wilkoszem powi-
tała przybyłych gości i tym samym oficjalnie otworzyła XIX 
Jarmark Wsi Zachodniopomorskiej Złota Dynia 2021. Na-
stępnie scenę amfiteatru w Morzyczynie przejęły zespoły:
- Zespół Folklorystyczny Kalina z Kobylanki,
- Zespół Nastroje,
- Zespół wokalny Chabry ze Stargardu,
- Grupa My z Choszczna,
- Zespół Taneczny Seniority ze Stargardu,
- Zespół Wokalno-instrumentalny Neptun z Trzebieży,
- Zespół Jutrzenka z Przelewic,
- Kapela Ludowa z Łęczycy,
- Zespół Swojacy z Sitna,
- Zespół Śpiewaczy Jarzębina,
- Zespół Wokalny “Optymiści”,
- Duet Meteor,
- Zespół Czciborzanie z Cedyni. 
W trakcie jarmarku nie mogło również zabraknąć konkur-
sów związanych z dynią. Poniżej lista konkurencji oraz lau-
reaci:
Na największą dynię:
I miejsce za dynię o średniej wielkości obwodu 282 cm, za-
jęły Joanna i Nikola Kaciupa z Pęzina, 
II miejsce za dynię o średniej wielkości obwodu 262,5 cm, 
zajął Marek Michalski ze Szczecina, 
III miejsce za dynią średniej wielkości obwodu 249,5 cm, 
zdobył Jan Krawczyński ze Stargardu.
Na najciekawszy okaz ogrodowy:
I miejsce zajął Jakub Glubs z Parsowa za cukinie,
II miejsce zajęła Wiesława Staszek z Parsowa za kosz z róż-
nymi okazami ogrodniczymi – pomidor, cebula, marchew,
III miejsce zdobyła Izabela Bagińska z Kobylanki za bazylię.
Na wypiek z dyniową nutką:
I miejsce zdobyła Marzena Ruchlicka z Obryty za „dyniową 
chmurkę”,
II miejsce zdobyła Urszula Płauszewska z Reptowa za „tort 
dyniowy”,

Złota Dynia 2021 już za nami

III miejsce uzyskała Edwarda Gurbacka ze Stargardu za cia-
steczka dyniowe. 
 Dodatkowo wyróżnienie otrzymali Mirosława Wojtkie-
wicz z Reptowa za ciasto drożdżowe pieczone z dynią oraz 
Estera Buszkiewicz ze Stargardu za ciasteczka dyniowe.
Wszyscy zwycięzcy i wyróżnieni w konkursach otrzymali 
nagrody i upominki ufundowane przez Gminę Kobylanka, 
Koło Gospodyń Wiejskich Morzyczyn – Zieleniewo oraz 
sponsora firmę MONAT.
 Gwiazdą artystyczną tegorocznego jarmarku był Zespół 
Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej “Krąg” działający przy Pa-
łacu Młodzieży w Szczecinie. W trakcie swojego występu 
zaprezentował szereg tańców oraz przyśpiewek ludowych 
z różnych regionów Polski. 
 Po występie Zespołu “Krąg” odbyła się licytacja dyni, 
która wygrała w konkursie na największą dynię. Pieniądze 
uzyskane w ten sposób zostały przekazane fundacji Siepo-
maga.pl i zasiliły konto Ingi Niedźwieckiej z Przęsocina. Na 
zakończenie części artystycznej zaprezentował się Teatr 
Kurtyna z Krakowa, który zebranej publiczności zaprezen-
tował spektakl „Jak pokonać smoka”. W przedstawieniu 
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Na zakończenie sezonu letniego nad Miedwiem, 
kolejny raz w tym roku Centrum Kultury i Rekre-

acji w Kobylance wraz ze Stargardzkim Klubem Morsów 
“Miedwianie” zorganizowało 
akcje ekologiczną - Sprząta-
nie Miedwia. Wszyscy chętni 
do udziału w kolejnej edycji 
akcji zebrali się 25 września o 
godzinie 15:00 na scenie Am-
fiteatru w Morzyczynie, gdzie 
otrzymali worki oraz ręka-
wiczki i rozpoczęli działania. 
Niestety kolejny raz okazało 
się, że osoby odwiedzające 
plaże w Morzyczynie i Zieleniewie oraz infrastrukturę re-
kreacyjną zostawiły po sobie dużo śmieci. Najwięcej bute-
lek, puszek i kapsli zebrano w okolicach skateparku oraz 
przy pomostach. Mnóstwo butelek wylądowało również w 
wodzie. Na szczęście “Miedwianie” jak na morsy przysta-
ło nie boją się chłodnej wody, więc wyciągnęli zatopione 
śmieci.

Akcja ekologiczna – sprzątanie Miedwia
 Na zakończenie akcji “Miedwianie” zaprosili wszystkich 
chętnych do kąpieli w jeziorze. Następnie uczestnicy zebrali 
się przy ognisku, gdzie wymieniali się swoimi spostrzeżenia-

mi. Oprócz zbulwersowania i 
niedowierzania, że osoby, któ-
re przyjeżdżają wypocząć na 
łonie natury, nie są w stanie jej 
uszanować, pojawiały się też 
głosy bardziej optymistyczne. 
Cieszy fakt, że są ciągle ludzie, 
którym los planety nie jest obcy 
i aktywnie działają na rzecz 
poprawy sytuacji w najbliż-
szym otoczeniu. Słychać było 

również głosy zadowolenia, że w akcji udział wzięli uczniowie 
szkół podstawowych oraz rodzice z dziećmi. To pozwala mieć 
nadzieję, że edukacja ekologiczna przyniesie skutek i kolejne 
pokolenia będą bardziej dbać o otaczającą nas przyrodę. 
 Organizatorzy już teraz zapraszają wszystkich chętnych 
do udziału w kolejnej edycji “Sprzątania Miedwia”, która 
odbędzie się wiosną 2022 roku.

bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły licznie zgromadzo-
ne dzieci.
 Tegoroczna Złota Dynia zgromadziła rekordową licz-
bę wystawców. Było ich ponad 130. Wszyscy przybyli na 
miejsce goście i zwiedzający mogli podziwiać rękodzieło 
ludowe i artystyczne. Mogli oglądać i kupować różnorodne 
odmiany dyni oraz próbować i kosztować przepysznych re-
gionalnych specjałów.
 W trakcie jarmarku dla chętnych dostępny był również 
mobilny punkt szczepień przeciw COVID 19.

 Organizatorami jarmarku byli Urząd Gminy Kobylanka, 
Koło Gospodyń Wiejskich Morzyczyn – Zieleniewo oraz 
Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance. W imieniu orga-
nizatorów jarmark prowadzili Jolanta Frycz z Koła Gospo-
dyń Wiejskich oraz Tomasz Skirzyński – dyrektor Centrum 
Kultury i Rekreacji w Kobylance.
 Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim wystaw-
com oraz odwiedzającym za przybycie i udział w Złotej 
Dyni oraz serdecznie zapraszają na kolejny jubileuszowy 
XX Jarmark Wsi Zachodniopomorskiej Złota Dynia, który 
odbędzie się w przyszłym roku.



14

Nasza Gmina | Październik-Listopad 2021 nr 13

Jedną z ostatnich imprez plenerowych w 2021 
w Gminie Kobylanka był Dzień Ziemniaka, który 

odbył się 9 października przy Centrum Kultury i Rekreacji 
w Kobylance. W ramach imprezy odbyły się również Mło-
dzieżowe rozgrywki w piłkę nożną o Puchar Wójta Gminy 
Kobylanka zorganizowane przez GZS Znicz Niedźwiedź. Ze 
względu na bezpieczeństwo uczestników turniej odbył się 
na boisku Szkoły Podstawowej w Kobylance. Do rozgrywek, 
które otworzyła Wójt Julita Pilecka, przystąpiły drużyny 
z Kunowa, Niedźwiedzia i Kobylanki. Dla wszystkich uczest-
ników przygotowane zostały puchary wypełnione słodko-
ściami, medale oraz nagrody rzeczowe. Chłopcy walczyli 
do końca, a ostatecznie zwyciężyła drużyna z Niedźwiedzia. 
 Na festynie na wszystkich licznie przybyłych miesz-
kańców czekało wiele atrakcji, które zdominowane były 
przez ziemniaki. Były konkursy z nagrodami dla dzieci i 
dorosłych prowadzone przez CKiR. Oczywiście nie zabra-
kło ziemniaków w różnych potrawach, przygotowanych 
przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kobylance prowadzone 
przez p. Zdzisławę Wielechowską. Były też ziemniaki pie-
czone w ognisku przygotowanym i dozorowanym przez 
Druhów z OSP w Kobylance. Odbył się również konkurs na 
najsmaczniejszą potrawę z ziemniaka, w którym I miejsce 
zajęły placki ziemniaczane. Dzieci mogły tworzyć niesamo-
wite ziemniaki w przygotowanym kąciku kreatywnym. 
 Poza ziemniakami były też inne atrakcje, jak chociażby 
wizyta „harleyowców”, którzy zaprezentowali swoje wspa-
niałe motocykle. Kolejną ciekawostką była możliwość za-
grania w grę Molkky, zwaną również Fińskimi kręglami.
 W organizację Dnia Ziemniaka zaangażowane było Koło 
Gospodyń Wiejskich w Kobylance, Centrum Kultury i Re-

Dzień Ziemniaka
kreacji w Kobylance, GZS Znicz Niedźwiedź, OSP w Koby-
lance oraz Urząd Gminy Kobylanka. Wydarzenie wspierali 
również radni Andrzej Świąder i Jakub Malinowski. Festyn 
sfinansowany został z Funduszu Sołeckiego Kobylanki oraz 
środków własnych KGW w Kobylance.
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Tegoroczny Tydzień Sportu w Gminie Kobylanka 
odbył się w dniach 21 – 27 września. Wszystkie 

konkurencje i zawody przeprowadzone zostały na Orliku 
w Reptowie. Organizatorzy 
zadbali, by w Tygodniu Spor-
tu znalazły się konkurencje 
dla każdego. Dzięki temu 
czynny udział brały dzieci, 
młodzież, dorośli oraz senio-
rzy. Dominowała piłka nożna, 
ale nie zabrakło również dys-
cyplin lekkoatletycznych. 
 Pierwszego dnia odbył się 
turniej piłki nożnej, w którym 
grała Młodzież „Wichra” 
Reptowo i Juniorzy Star-
si „Błękitnych” Stargard. 
Dodatkowo zagrali rów-
nież Oldboje Gminy 
Kobylanka. Mecze były 
zacięte, ale rozgrywane 
w przyjaznej atmosfe-
rze. Po zakończeniu roz-
grywek drużyny zostały 
nagrodzone pamiątko-
wymi pucharami oraz 
nagrodami rzeczowymi 
w postaci piłek. 
 Kolejnego dnia odbył się 
wewnętrzny Turniej Piłki Noż-
nej o Puchar Prezesa Klubu 
„Wicher” Reptowo - Zbignie-
wa Sznycera. Udział w turnie-
ju wzięli zarówno chłopcy, jak 
i dziewczęta, którzy pod okiem 
trenerów Sylwestra Kryszkiewi-
cza oraz Mirosława Tulewa od-
byli szereg gier. Wszystkie dzie-
ci za walkę na boisku zostały 
nagrodzone medalami oraz słodyczami. Najlepsza drużyna 
dodatkowo otrzymała puchar z rąk Prezesa Klubu.
 Następnego dnia, czyli w czwartek, odbył się integra-
cyjny turniej piłki nożnej chłopców o Puchar Wójta Gmi-
ny Kobylanka. W turnieju udział wzięły 4 zespoły ze szkół 
podstawowych. Gminę Kobylanka reprezentowały: zespół 
ze Szkoły Podstawowej w Kunowie pod opieką pani Mo-
niki Błaszczeć, drużyna Szkoły Podstawowej w Kobylance 
pod opieką pana Jacka Kulwińskiego oraz zespół ze Szkoły 
Podstawowej w Reptowie pod opieką Pań Marzeny Flegel 
oraz Anety Ogrodnik. Ponadto w turnieju udział wzięła za-
przyjaźniona Szkoła Podstawowa imienia Juliana Tuwima 
ze Stargardu pod opieką panów Ryszarda Jarzyny i Micha-
ła Patyny. Turniej otworzył Dyrektor Szkoły Podstawowej 

XIII Europejski Tydzień Sportu na Orliku
w Reptowie

w Reptowie pan Tomasz Korczyński. Po zaciętej walce, od-
bywającej się w duchu fair play, pierwsze miejsce w turnie-
ju zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej w Kobylance. 

Dodatkowo wybrano również 
króla strzelców, najlepszego 
bramkarza oraz najlepszego 
zawodnika – wszyscy otrzy-
mali statuetki i medale. Oczy-
wiście oprócz zwycięzców 
turnieju i najlepszych zawod-
ników upominki otrzymali 
również pozostali uczestnicy. 
W dekoracji udział wzięli Dy-
rektor SP w Reptowie - To-

masz Korczyński, Joanna Bajsaro-
wicz – Sekretarz Gminy Kobylanka 
oraz Martyna Roślak - Podinspek-
tor ds. Oświaty.
 Kolejny dzień upłynął na zma-
ganiach lokalnych oldbojów. 
Wystąpiły 3 zespoły: z Cisewa/
Morzyczna/Zieleniewa, Repto-
wa i Niedźwiedzia. Po rozegraniu 
wszystkich meczów okazało się, że 
zwyciężyli reprezentanci Cisewa/
Morzyczyna/Zieleniewa. Ponadto 

wybrano króla strzelców 
i najlepszego bramkarza. 
Dodatkowo nagrodzono 
najstarszego uczestnika 
turnieju.
 W weekend rozegrane 
zostały konkurencje lek-
koatletyczne w katego-
riach Open oraz dla dzieci. 
Uczestnicy mieli okazję 
sprawdzić się m. in. w: rzu-
cie piłeczką palantową 
w dal, pchnięciu kulą, skoku 

w dal oraz biegach krótkodystansowych. Dodatkowo odbył 
się Test Cooper, czyli próba wytrzymałościowa polegająca 
na nieprzerwanym 12 minutowym biegu. W kategorii Open 
zwyciężył Bartek Huber z Reptowa. Wśród dzieci najlepszy 
okazał się Jakub Cichy, również z Reptowa. Oczywiście zwy-
cięzcy i wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni.
 Na zakończenie Tygodnia Sportu rozegrany został tur-
niej w warcaby. Najlepszy w tej dyscyplinie okazał się Mi-
chał Burkowski. 
 Głównym organizatorem XIII Europejskiego Tygodnia 
Sportu był Gminny Klub Sportowy „Wicher” Reptowo, 
natomiast przeprowadzeniem zawodów zajmował się Ry-
szard Jarzyna – Animator Boiska Orlik w Reptowie. 
 Gratulacje dla wszystkich uczestników i organizatorów.
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2 października w Amfiteatrze w Morzyczynie SKM 
„Miedwianie” zainaugurował kolejny sezon morso-

wy. Amatorów zimnych kąpieli nie brakowało, a do klubu 
przystąpiło kolejnych 16 osób, które zostały pasowane na 
morsów. Oczywiście nie mogło także zabraknąć dobrej za-
bawy i wspaniałych strojów. 

Sezon zimnych kąpieli rozpoczęty

 Kąpiele odbywać się będą w środy zbiórka o godzinie 
17:30, wejście do wody 18:00, w soboty zbiórka o godzi-
nie 15:30, wejście do wody o 16:00 oraz niedziele zbiórka 
o 12:00, a wejście do wody o 12:30. Oczywiście przed wej-
ściem do wody jest solidna rozgrzewka. Wszystkich chęt-
nych zapraszamy do Morzyczyna.

Od listopada br. upoważnieni pracownicy Urzędu 
Gminy oraz Straży Gminnej będą prowadzili wyryw-

kowe kontrole nieruchomości, których właściciele zade-
klarowali kompostowanie bioodpadów i korzystają z tego 
tytułu ze zniżki w opłatach za wywóz śmieci. 
 Kontrolujący podczas weryfikacji posiadania przydo-
mowych kompostowników i kompostowania w nich biood-
padów będą wykonywali dokumentację fotograficzną. 
 Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, jeśli w trakcie kontroli okaże się, że przy 
zadeklarowanej nieruchomości nie ma kompostownika, nie 
są kompostowane bioodpady bądź właściciel uniemożliwi 
upoważnionym urzędnikom przeprowadzenie oględzin, zo-
stanie wydana decyzja o utracie prawa do korzystania ze 
zniżki w opłatach za wywóz śmieci. Utrata będzie obowią-
zywała od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono 
występowanie którejkolwiek z ww. przesłanek.
 Ponowne skorzystanie ze zwolnienia z części opłaty za 
wywóz odpadów komunalnych w związku z kompostowa-
niem bioodpadów możliwe będzie najwcześniej po 6 mie-
siącach od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do zniż-
ki stała się ostateczna. Konieczne będzie również ponowne 

Kontrola przydomowych
 kompostowników

złożenie deklaracji o wysokości o opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi.
 Kontrole są jednym z elementów uszczelniania systemu 
gospodarki odpadami i prowadzone są w naszym wspól-
nym interesie. Wzrastające koszty wywozu śmieci, dykto-
wane przez firmy wywożące odpady, przekładają się na 
wyższe stawki dla mieszkańców, które i tak nie pokrywają 
w całości wydatków, a różnicę dopłacamy z budżetu gmi-
ny. Urząd gminy szacuje, że za rok 2021 dopłata z budżetu 
może wynieść nawet 1 mln zł.

fot. Show Foto
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W niedzielę 24.10.2021 r. w Szkole Podstawowej 
w Kunowie i przy niej odbył się festyn charytatyw-

ny na rzecz małego Ksawerego z miejscowości Trzygłów 
koło Gryfic, który urodził się z wadą serca. Na wszyst-
kich przybyłych czekało wiele atrakcji, m. in.: gry, zaba-
wy czy malowanie buziek. Nie zabrakło również różnych 
smakołyków. Były dania z grilla, popcorn, wata cukrowa 
oraz przepyszne ciasta. Za wszystkie atrakcje można było 
wrzucać datki do przygotowanych puszek. Zorganizowa-
no również akcję honorowego oddawania krwi. W sumie 
udało się zebrać 2600 zł oraz pozyskać 11,250 ml krwi. 
Organizatorami akcji była Ochotnicza Straż Pożarna w Ku-
nowie, Klub HDK PCK Płomyk przy PSP Stargard oraz Szko-
ła Podstawowa w Kunowie. 

Festyn charytatywny 
dla małego Ksawerego

W marcu 2021 r. Marszałek 
Województwa Zachodniopo-

morskiego ogłosił nabór do Grantów 
Strażackich 2021 dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Druhowie z Niedź-
wiedzia zgłosili swój projekt pn. „Bez-
pieczna i trwała posadzka w remizie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedź-
wiedziu” i otrzymali dofinansowanie 
w kwocie 10000 zł. 
 W realizację zadania zaangażo-
wało się 10 strażaków ochotników, 
którzy przyczynili się do tego, że teraz 
w remizie OSP Niedźwiedź jest nowa 
antypoślizgowa podłoga epoksydo-
wa. W ramach prac usunięto stare 
drewniane dylatacje, przeszlifowano 
betonową posadzkę oraz wypełniono 

Nowa posadzka w remizie OSP Niedźwiedź

szczeliny dylatacyjne żywicą epoksydową z dodatkiem kwarcu. Na koniec wy-
malowano białe pasy wyznaczające stanowisko wozu bojowego.
 Gratulujemy Druhom pozyskanego dofinansowania oraz nowej posadzki.
Foto: M.Rutkiewicz i T. Cegielski

Przypominamy, że od września 2021 r.
w Urzędzie Gminy Kobylanka funkcjonuje 

punkt konsultacyjno – informacyjny
programu „Czyste powietrze”.

Wszyscy mieszkańcy zainteresowani termo-
modernizacją budynków bądź wymianą pieca 
z dofinansowaniem z ww. programu mogą 
otrzymać pomoc merytoryczną oraz wsparcie 
przy przygotowaniu wniosku.

Punkt mieści się w pokoju nr 23, na II piętrze 
budynku Urzędu Gminy w Kobylance i jest 
czynny dwa razy w tygodniu:
Wtorki – 11:00 – 17:00
Środy - 11:00 – 15:00

W celu umówienia się na wizytę należy dzwo-
nić do pana Tomasza Przerwy w godzinach 
pracy punktu na numer tel. 696 767 760.
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Dostępna jest już nowa strona interneto-
wa cmentarza w Kobylance. Znajdziemy na 

niej dokładną mapę cmentarza czy wyszukiwarkę 
osób pochowanych na cmentarzu komunalnym 
w Kobylance. Poprzez stronę można również za-
palić wirtualny znicz bądź wybrać się na wirtual-
ny spacer. W serwisie znajdują się także wszyst-
kie niezbędne informacje łącznie z regulaminem 
i cennikiem oraz danymi kontaktowymi. 
 Adres strony internetowej cmentarza komu-
nalnego w Kobylance to: www.kobylanka.grobo-
net.com Znaleźć ją można również na gminnej 
stronie www.kobylanka.pl w zakładce “Dla miesz-
kańców”.

Strona internetowa cmentarza w Kobylance

Okres jesienno-zimowy to czas, kiedy wzrasta ryzy-
ko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich 

w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń 
grzewczych, elektrycznych i gazowych. Okres jesienno-zi-
mowy to również czas, kiedy wzrasta liczba zatruć tlen-
kiem węgla, który zwany jest „cichym zabójcą”, ponieważ 
jest niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu. Źródłem 
emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drew-
nem, węglem, gazem, olejem opałowym. Bardzo ważne 

O czym warto pamiętać w sezonie grzewczym
jest, aby właściciele i zarządcy budynków pamiętali o obo-
wiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszcze-
nia przewodów kominowych oraz o sprawdzaniu instalacji 
wentylacyjnej. Państwowa Straż Pożarna rekomenduje in-
stalowanie czujek dymu oraz tlenku węgla. Ponadto przy-
pomina o utrzymaniu ich we właściwym stanie technicz-
nym, wskazując w pierwszej kolejności, aby przed sezonem 
sprawdzić stan baterii.

Skąd się bierze tlenek węgla i dlaczego jest tak niebez-
pieczny?
 Tlenek węgla, potocznie nazywany czadem, powstaje 
podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów pal-
nych. Ma silne właściwości toksyczne i jest lżejszy od po-
wietrza, dlatego też gromadzi się pod sufitem. 

Aby uniknąć zaczadzenia należy:
• Systematycznie czyścić, sprawdzać szczelność i wykony-
wać przeglądy techniczne przewodów kominowych.
• Użytkować tylko sprawne technicznie urządzenia, zgod-
nie z instrukcją producenta.
• Nie zasłaniać i nie przykrywać urządzeń grzewczych.
• Nie zaklejać i nie zasłaniać kratek wentylacyjnych.
• Po wymianie okien na nowe, sprawdzić poprawność dzia-
łania wentylacji, ponieważ nowe okna najczęściej są dużo 
bardziej szczelne od tych, które były stosowane w budynku 
wcześniej, co może pogarszać wentylację.

 Nie powinno się również bagatelizować objawów ta-
kich jak: przyspieszona czynność serca, osłabienie, ból 
głowy, duszność czy senność. Mogą one świadczyć o obec-
ności tlenku węgla. W takiej sytuacji należy natychmiast 
przewietrzyć lokal, ewakuować współmieszkańców, wyjść 
na zewnątrz, wezwać straż pożarną i zasięgnąć porady le-
karskiej.
 Przygotujmy swoje domy i mieszkania do sezonu grzew-
czego dla naszego bezpieczeństwa i naszych najbliższych.
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Niejednokrotnie na poboczach dróg przy granicach swo-
ich posesji właściciele nieruchomości ustawiają duże ka-

mienie, drewniane ozdoby, słupki i inne elementy. Takie dzia-
łanie jest niedozwolone, ponieważ różnego rodzaju przeszkody 
stwarzają zagrożenie zarówno dla kierujących pojazdami, jak 
i pieszych. W przypadku braku chodnika pobocze musi umoż-
liwiać pieszym przemieszczanie się. W sytuacji zagrożenia koli-
zją i konieczności nagłego zjechania pojazdu na pobocze może 
dojść do zderzenia z przeszkodą, np. kamieniem. Pas drogowy 
jest prawnie chroniony, a ochrona pasa drogowego to jedno 
z głównych praw i obowiązków każdego zarządcy drogi. 
 Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga ze-
zwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Opła-
tę za zajęcie pasa drogowego ustala się jako iloczyn liczby metrów 
kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opła-
ty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa 
drogowego, przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy 
niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 
1 dzień. Za samowolne umieszczanie obiektów w pasie drogowym 
(również na poboczu) grozi kara w wysokości 10-krotności stawki 
za zajęcie pasa drogowego wskazanej w uchwale nr XVII/112/08 
Rady Gminy Kobylanka z dnia 28 lutego 2008 w sprawie wysokości 
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz innych dróg, 
których zarządcą jest Wójt Gminy Kobylanka.

Agnieszka Mikuła

Stawianie obiektów na poboczu
wymaga pozwolenia zarządcy drogi

Przejazd
kolejowy

w Miedwiecku 
czasowo

zamknięty
Informujemy, że w związku z pracami mo-
dernizacyjnymi na linii kolejowej E59 od-
cinek Stargard – Szczecin Dąbie, w okresie 
od 02.11.2021 r. do 21.12.2021 r. wpro-
wadzona została Tymczasowa Organizacja 
Ruchu polegająca na całkowitym zamknię-
ciu przejazdu kolejowego w Miedwiec-
ku. Zalecany jest objazd przez Kobylankę 
i Reptowo. 
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Zadzwoń, zapytaj
FUNKCJA / DZIAŁ LOKALIZACJA KONTAKT

WÓJT GMINY KOBYLANKA pokój nr 17 – I piętro (wejście przez sekretariat)
tel. 91 56 10 310

(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 57 88 534

SEKRETARIAT I piętro
tel. 91 56 10 310,
fax 91 57 88 520

SKARBNIK pokój nr 18 – I piętro tel. 91 57 88 522

ZASTĘPCA SKARBNIKA pokój nr 13 – I piętro tel. 91 57 88 547

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA pokój nr 19 – I piętro
tel. 91 57 88 526
tel. 91 57 88 526

WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT pokój nr 11 – I piętro
tel. 91 57 88 527
tel. 91 57 88 544

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA, WINDYKACJA pokój nr 12 – I piętro
tel. 91 57 88 539
tel. 91 57 88 537

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

KADRY, WYNAGRODZENIA, OŚWIATA pokój nr 21 – II piętro tel. 91 57 88 532

OBSŁUGA RADY GMINY, ZAOPATRZENIA, TRANSPORTU, 
OCHRONY ZDROWIA

pokój nr 24- II piętro tel. 91 578 85 35

OŚWIATA I OBSŁUGA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH pokój nr 1 – parter tel. 91 578 85 48

KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
I OCHRONY ŚRODOWISKA, REMONTY, UTRZYMANIE DRÓG

pokój nr 3 – parter tel. 91 57 88 546

OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO pokój nr 2 – parter tel. 91 57 88 543

GOSPODARKA WODNA, MELIORACJA pokój nr 2 – parter tel. 91 57 88 543

GOSPODARKA ODPADAMI,
UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINIE

pokój nr 4 – parter tel. 91 578 85 29

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I WARUNKI ZABUDOWY pokój nr 5 – parter tel. 91 57 88 531

INWESTYCJE, FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE pokój nr 5 – parter
tel. 91 57 88 523

91 57 88 542

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI pokój nr 26 – II piętro
tel. 91 57 88 528
tel. 91 57 88 528

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE,
OBRONA CYWILNA I SPRAWY OBRONNE,
OCHRONA PPOŻ,

pokój nr 1 – parter tel. 91 578 85 48

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

SPRAWY OBYWATELSKIE I SPOŁECZNE, 
EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

pokój nr 20 – I piętro tel. 91 57 88 530

STRAŻ GMINNA ul. Szczecińska 29, Morzyczyn
tel. 91 562 22 56,
kom. 696 064 196

CENTRUM KULTURY I REKREACJI ul. Jeziorna 6, Kobylanka tel. 91 561 03 56

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA ul. Jeziorna 6, Kobylanka tel. 91 561 02 13

POSTERUNEK POLICJI ul. Szczecińska 29, Morzyczyn
tel. 47 78 29 595,

kom. 571 323 933,
571 323 938
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