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Gmina Kobylanka zyskała kolej-
ne dofinansowanie. Tym razem 

udało się pozyskać środki z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg na budo-
wę drogi łączącej Morzyczyn z Repto-
wem. Otrzymana kwota w wysokości 
4 692 307 zł stanowi 50% szacowanych 
kosztów inwestycji. Dokumentacja jest 
już przygotowana i w maju będzie ogło-
szony przetarg. 
 Dzięki tej inwestycji zyskają nie tyl-
ko mieszkańcy Morzyczyna i Reptowa, 
ponieważ nową drogą wszyscy będą 
mogli wygodniej dotrzeć do Gminnego 
Punktu Zbiórki Odpadów mieszczącego 
się w Morzyczynie przy ulicy Bolesława 
Chrobrego 15.
 Obecnie jest to droga gruntowa, 
która nie zachęca do użytkowania. 
Natomiast jeśli wszystko pójdzie zgod-

Droga Morzyczyn - Reptowo
z dofinansowaniem

W grudniu ubiegłego roku Wójt Julita Pilecka złożyła 
wniosek o dofinansowanie 3 linii busowych przez Gminę 

Kobylanka, które miały ułatwić mieszkańcom komunikację ze 
Stargardem i Szczecinem. 
 22 grudnia 2021 r. na stronie Urzędu Wojewódzkiego poja-
wiła się dobra informacja. Gmina Kobylanka otrzymała dofinan-
sowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, więc 
zgodnie z zapowiedziami można było uruchomić 3 linie busów. 
Czasu było mało, bo już od poniedziałku 10 stycznia tego roku, 
przewoźnik Transa Przewozy Pasażerskie uruchomił nowe linie 
przez:
1) Zieleniewo – Morzyczyn – Jęczydół - Bielkowo - Kobylankę - 
Motaniec - Niedźwiedź, 
2) Zieleniewo – Morzyczyn - Kobylankę - Motaniec - Niedźwiedź,
3) Zieleniewo - Miedwiecko - Cisewo - Reptowo - Niedźwiedź.
 W związku z czasowym zamknięciem przejazdu kolejowego 
w Miedwiecku od dn. 19 kwietnia 2022 r. standardowy prze-
bieg linii nr 3 jest zawieszony i czasowo przebiegać będzie ona 
w zmieniony sposób, tj. Zieleniewo OSIR – Reptowo – Cisewo – 
Reptowo - Niedźwiedź. Trasa zostanie przywrócona po ponow-
nym otwarciu przejazdu w Miedwiecku, które planowane jest 
na 27 maja 2022 r. 
 Warto pamiętać, że od momentu uruchomienia nowych 
połączeń wszystkie busy firmy Transa Przewozy Pasażerskie nie 
wjeżdżają na drogę ekspresową S10, tylko jadą przez Motaniec 
i Niedźwiedź. Z Niedźwiedzia drogą pomocniczą przez las, na-
stępnie skręcają w lewo w ul. Prof. Żuka, a później w prawo w ul. 
Szosa Stargardzka i dalej jadą już “starą” trasą przez Szczecin. 
 Tak jak wcześniej trasy busów rozpoczynają się w Stargar-
dzie od Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego im. Sławomi-
ra Pajora, a w Szczecinie przy ul. Św. Ducha. 

Ruszyły nowe linie busowe
 W Zieleniewie, Morzyczynie i Kobylance przystanki na dro-
dze powiatowej (dawna “10”) są w tych samych miejscach, 
gdzie były wcześniej. Dodatkowo w Zieleniewie jest przystanek 
na ul. Długiej dla linii nr 3, a w Kobylance na ul. Szkolnej (przy 
ośrodku zdrowia) dla linii nr 1.
 Nowe przystanki zostały utworzone w:
- Miedwiecku (przy przejeździe kolejowym) 
- Cisewie (w centrum wsi) 
- Reptowie (3 przystanki – na wjeździe od strony Cisewa, w po-
bliżu sklepu na odcinku do skrzyżowania i na odcinku za skrzyżo-
waniem przy posesjach nr 20 i 28) 
- Niedźwiedziu (3 przystanki – na wjeździe od strony Reptowa, 
w centrum wsi i na końcu miejscowości) 
- Motańcu (3 przystanki – na odcinku od wiaduktu, w centrum 
wsi i przy Kałędze) 
- Jęczydole (2 przystanki – na wjeździe od strony Morzyczyna i 
przy świetlicy) 
- Bielkowie (w centrum wsi).
Ceny biletów kształtują się następująco:
- do Stargardu – 4,00 zł
- do Szczecina – 6,50 zł
- pomiędzy miejscowościami na terenie Gminy Kobylanka – 
2,50 zł
 Na koniec prosimy wszystkich mieszkańców korzystających z li-
nii busowych o zgłaszanie na bieżąco uwag dotyczących ich funk-
cjonowania – jeśli np. bus nie zabierze pasażera z przystanku, kie-
rowca nie wyda biletu lub pobierze wyższą opłatę itp. Pozwoli to 
na lepsze kontrolowanie jakości usług i ewentualne dyscyplinowa-
nie przewoźnika. Uwagi można zgłaszać osobiście lub telefonicznie 
w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Gminy bądź za pomocą 
poczty elektronicznej wysłanej na adres poi@kobylanka.pl

nie z planem, to już wiosną 2023 roku 
będziemy mogli korzystać nie tylko 
z nowej drogi, ale również ciągu pieszo
-rowerowego. Podróżować między Rep-
towem a Morzyczynem będzie można 
dużo szybciej, przyjemniej i bezpiecz-
niej, gdyż wzdłuż nowej drogi powsta-
nie również oświetlenie. 

 Uroczyste podpisanie umowy dofi-
nansowania z Wojewodą Zachodniopo-
morskim Zbigniewem Boguckim miało 
miejsce 25 kwietnia 2022 r. w Sali Ry-
cerskiej Urzędu Wojewódzkiego.
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24 lutego 2022 cały świat obiegła informacja, że Ro-
sja rozpoczęła akcję zbrojną przeciw Ukrainie. Oba-

wy, że może do tego dojść, były już kilka tygodni wcześniej, 
w związku z tym pewne kroki, których celem było przygoto-
wanie się na różne skutki agresji zostały poczynione z wy-
przedzeniem. Jednym z takich kroków było zorganizowanie 
bazy miejsc zakwaterowania dla potencjalnych uchodźców 
z terenu Ukrainy. Gmina Kobylanka zgłosiła gotowość do 
przyjęcia Ukraińców. Mimo znacznej odległości dzielącej 
nas od terenu działań zbrojnych, pierwsi uchodźcy dotarli 
do naszej gminy już 4 dni po wybuchu wojny. Z racji tego, 
że osoby, które do nas przyjechały, bardzo często musiały 
się ewakuować w ekstremalnie szybkim tempie, nie miały 
ze sobą bagaży i rzeczy potrzebnych do normalnego funk-
cjonowania. Potrzebowały praktycznie wszystkiego. Od 
środków do higieny przez kosmetyki, bieliznę, ubrania po 
obuwie. W akcję pomocy zaangażowane były Urząd Gminy, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowe 
w Kobylance, Reptowie i Kunowie, Centrum Kultury i Rekre-
acji w Kobylance oraz oczywiście mieszkańcy. Wspólnymi 
siłami udało się zorganizować wszystkie niezbędne rzeczy 
i zabezpieczyć wszystkie potrzeby. Zorganizowana została 
opieka medyczna i psychologiczna. Na bieżąco przygoto-
wywane były informacje na temat statusu uchodźców oraz 
tego jakie będą mieli wsparcie i prawa w Polsce. Zorgani-
zowano również spotkanie, w którym oprócz Pani Wójt 
i osób zaangażowanych w organizację pomocy byli także 
prawnik i dyrektor szkoły w Reptowie. Dzieciom w wieku 
szkolnym umożliwiona została edukacja, a dla dorosłych 
zorganizowano intensywny kurs języka polskiego.
 W pierwszej fazie wszystkie osoby, które zostały skie-
rowane na teren naszej gminy, były ulokowane w Mote-
lu Polonus w Morzyczynie. Wówczas pomoc w postaci 
potrzebnych rzeczy dostarczana była bezpośrednio do 
konkretnych pokoi. Z czasem wraz z napływem kolejnych 
osób i wyczerpaniem się miejsc w motelu, rozpoczęło się 
lokowanie uchodźców w kwaterach prywatnych. Wówczas 
udostępnianie potrzebnych rzeczy zostało przeorganizo-
wane. Początkowo został stworzony punkt w świetlicy 
w Morzyczynie, a następnie wszystkie zgromadzone dary 
przeniesiono do pomieszczeń przy Szkole Podstawowej 
w Reptowie. Obsługą punktu zajmują się pracownicy Cen-
trum Kultury i Rekreacji w Kobylance. Uchodźcy mogą 

Pomoc dla uchodźców

Od pewnego czasu w gmin-
nych dyskusjach pojawia się 

temat autobusu szkolnego. Sprawa 
stała się ważniejsza i bardziej pilna 
od listopada ubiegłego roku, kiedy 
doszło do awarii, w wyniku której 

Autobus szkolny
od autobusu odpadło jedno koło. 
Rzecz jasna, mająca już kilkanaście 
lat „Marchewka” została poddana 
niezbędnym naprawom i przywróco-
na do pełnej sprawności. Oczywiste 
stało się jednak, że Gmina Kobylanka 

potrzebuje nowego autobusu, któ-
ry zastąpi ten wysłużony. Po wstęp-
nym rozpoznaniu rynku do projektu 
budżetu na rok 2022 wprowadzono 
kwotę 400 tys. zł na zakup nowego 
autobusu szkolnego, a 2 lutego 2022 

udać się do punktu, aby wziąć potrzebną odzież, obuwie, 
środki czystości itp. Punkt jest czynny we wtorki od 11:00 
do 12:00. 
 W pomoc bardzo mocno zaangażowali się mieszkańcy, 
którzy chętnie pomagali materialnie, przekazując wszystko 
to co było potrzebne. Wspierali także lub organizowali ak-
cje pomagające Ukraińcom zaaklimatyzowanie się na tere-
nie naszej gminy, np. zapraszając na zajęcia, spotkania czy 
rodzinny obiad. Za całą okazaną pomoc i wsparcie należą 
się ogromne podziękowania dla wszystkich zaangażowa-
nych. 
 Niestety, walki na terenie Ukrainy ciągle trwają i nie 
wiadomo, kiedy się zakończą. Osoby, które znalazły schro-
nienie na terenie naszej gminy, ciągle potrzebują wspar-
cia i pomocy. Nie jest również wykluczone, że przyjadą do 
nas kolejni uchodźcy. W związku z tym cały czas tworzona 
jest i aktualizowana baza osób gotowych przyjąć w swo-
im domu/mieszkaniu osoby z Ukrainy. Zgłoszenia moż-
na dokonać telefonicznie pod numerami: 608 632 552, 
91 506 75 58 lub wysyłając e-mail na adres: katarzyna_ja-
skulska@kobylanka.pl
 Dodatkowo zbierane są informacje dotyczące ofert 
pracy dla uchodźców. Chęć zatrudnienia można zgłaszać 
telefonicznie pod numerem 669 487 099 lub osobiście 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej mieszczącym się 
przy ul. Szkolnej 12 w Kobylance.
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roku Urząd Gminy ogłosił przetarg. 
W ramach postępowania wpłynęły 
trzy oferty. Niestety, każda przewyż-
szała zaplanowaną kwotę. W związku 
z tym Wójt Pilecka rozpoczęła nego-
cjacje z oferentami. Ostateczne kwo-
ty jakie zostały zaoferowane przez 
wykonawców za fabrycznie nowy 
autobus szkolny to: 595.566,00 zł 
brutto, 670.000,00 zł brutto oraz 
669.981,00 zł brutto. O przebiegu po-
stępowania przetargowego oraz po-
dejmowanych działaniach zmierzają-
cych do obniżenia kwoty za autobus, 
Wójt Pilecka na bieżąco informowała 
radnych podczas Sesji Rady Gminy. 
Jednocześnie, dążąc do zrealizowania 
zadania, proponowała zmiany w bu-
dżecie, których efektem miało być za-
pewnienie środków umożliwiających 
zakup. Pierwsza próba została pod-
jęta 24 lutego 2022 r. podczas XLIV 
Sesji Rady Gminy Kobylanka. Nie-
stety, przeciw zwiększeniu środków 
na nowy autobus szkolny byli radni: 
Z. Dąbkowska, D. Dąbkowski, Z. Dro-
homirecki, Z. Gołembowski, Cz. Gra-
bowska, J. Kisielewska, J. Malinowski, 
A. Ordon, D. Orzoł oraz R. Stateczny. 
Kolejną próbę przekonania radnych 
z Klubów „Porozumienie dla Gmi-
ny Kobylanka” oraz „Wspólna Gmi-
na Kobylanka” Wójt Pilecka podjęła 
na początku marca. Zawnioskowała 
wówczas o zwołanie nadzwyczajnej 
sesji Rady Gminy, na którą zgłosiła 
tylko jeden projekt uchwały. Doty-
czył on zwiększenia środków na zakup 
autobusu szkolnego. Sesja odbyła się 
10 marca. Ponownie jednak przeciw 
zwiększeniu środków pozwalających 

kupić nowy autobus szkolny byli 
radni: Z. Dąbkowska, D. Dąbkowski, 
Z. Drohomirecki, Z. Gołembowski, 
Cz. Grabowska, J. Kisielewska, J. Ma-
linowski, A. Ordon, D. Orzoł oraz 
R. Stateczny. Ostatnia próba ze strony 
Wójt Pileckiej podjęta została na XLVI 
Sesji Rady Gminy Kobylanka, która 
odbyła się 31 marca 2022 r. Niestety, 
propozycja zwiększenia środków na 
zakup autobusu szkolnego po raz ko-
lejny nie spotkała się z przychylnością 
tej samej grupy radnych. W efekcie 
przetarg musiał być unieważniony, 
ponieważ cena z najkorzystniejszej 
oferty przewyższała kwotę, którą za-
mawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
 W trakcie dyskusji na temat auto-
busu szkolnego oczywiście pojawiały 
się różne argumenty z każdej stro-
ny biorącej udział w dyskusji. Jedna 
z kwestii podnoszonych w rozmo-
wach to faktyczna potrzeba zakupu 
autobusu (co ciekawe, nikt nie miał 
co do tego wątpliwości w momencie 
uchwalania budżetu). Radni więk-
szościowi wskazywali, że w ich opinii 
wystarczy mniejszy pojazd, ponieważ 
w ciągu trzech dni przejechali się za 
autobusem i zaobserwowali, że nie 
jest za każdym razem wypełniony po 
brzegi. Ponadto twierdzili, że lepiej 
kupić używany pojazd, bo w zakupie 
jest tańszy i jak się będzie psuł to czę-
ści zamienne też będą tańsze. Ich zda-
niem właściwie można w ogóle zrezy-
gnować z zakupu autobusu, lecz zlecić 
przewozy firmie zewnętrznej, bo tak 
robi wiele gmin.
 Problem w tym, że do przewozów 
szkolnych nie można kupić mniejsze-
go czy większego busa albo zwykłego 
autobusu, lecz musi to być autobus 
szkolny. A autobus szkolny ma swo-
ją definicję w ustawie i musi spełniać 
określone warunki techniczne, wymie-
nione w przepisach, np. dotyczące roz-
kładu i wysokości siedzeń, koloru ka-
roserii, oznakowania, liczby miejsc dla 
dzieci niepełnosprawnych itp. Takie 
wymagania praktycznie uniemożliwia-
ją znalezienie odpowiedniego pojazdu 
używanego. Autobus szkolny to nie to 
samo co samochód osobowy, których 
na rynku jest mnóstwo i można wybie-
rać spośród setek modeli używanych 
aut zgodnie z własnymi preferencjami 
odnośnie ceny czy wieku pojazdu.

 Argument o zaobserwowanej nie-
wielkiej liczbie dzieci dojeżdżających 
do szkół autobusem również nie jest 
zgodny z rzeczywistością, bo ta licz-
ba jest po prostu różna, w zależności 
od dnia i kursu, więc obserwacje po-
rannych dojazdów przez kilka dni nie 
dają rzetelnego obrazu. Poza tym au-
tobus jest wykorzystywany nie tylko 
do dowozów dzieci do szkół, ale także 
do innych przewozów. Bardzo często 
szkoły organizują różne wyjazdy dla 
całych klas np. do kina, teatru czy na 
basen i wówczas wnioskują o auto-
bus. Mniejszy pojazd nie zmieści całej 
klasy wraz z opiekunami. Takie wyjaz-
dy zdarzają się średnio przynajmniej 
raz w tygodniu. Kolejny argument 
przemawiający za zakupem nowego 
autobusu to fakt, że nowy pojazd nie 
będzie się tak psuł jak używany, a po-
nadto objęty jest gwarancją, więc de 
facto koszty eksploatacji będą niższe, 
a dostępność autobusu zdecydowa-
nie większa. Nie znajduje też uzasad-
nienia zlecanie przewozów firmie ze-
wnętrznej. Choć istotnie wiele gmin 
korzysta z transportu zewnętrznego, 
to trudno tutaj dokonywać porów-
nań. Każda gmina jest inna, ma inną 
liczbę szkół i miejscowości, z których 
trzeba dowieźć dzieci, różne odległo-
ści do pokonania, a także różne możli-
wości finansowe. Mimo wszystko wy-
konywanie transportu szkolnego we 
własnym zakresie jest bardziej ekono-
miczne, a już zwłaszcza w przypadku 
posiadania nowego autobusu, który 
nie ulega częstym awariom. Wójt Pi-
lecka przedstawiła radnym zestawie-
nie kosztów dowozów dzieci w roku 
2021 w kilku gminach powiatu, które 
wyraźnie wskazywało na opłacalność 
własnych przewozów.
 Niestety, mimo wielokrotnych 
prób nie doszło do zwiększenia środ-
ków na zakup nowego autobusu 
szkolnego. Najbardziej dziwić może 
fakt, że decyzja taka została podjęta 
mimo tego, że w budżecie były na 
to środki. Co więcej, były to środki 
nieprzypisane do żadnego zadania 
i mogły zostać wykorzystane na za-
kup nowego, bezpiecznego pojazdu, 
z którego mogłyby korzystać wszyst-
kie dzieci z naszej gminy przez wiele 
lat. Tak się nie stało i w najbliższym 
czasie nasze dzieci będą dalej jeździć 
starym, wysłużonym Jelczem. 
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Zgodnie z obowiązującymi na terenie Gminy Kobylan-
ka przepisami, właściciele nieruchomości niezamiesz-

kałych, np. warsztatów, hoteli itp. oraz osoby prowadzące 
inną działalność gospodarczą mają obowiązek zawrzeć indy-
widualną umowę z przedsiębiorcą prowadzącym działalność 
w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komu-
nalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej 
prowadzonym przez Urząd Gminy w Kobylance. 
 Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, kiedy w jednej 
nieruchomości znajdują się dwie części: mieszkalna i prze-
znaczona na prowadzenie działalności gospodarczej. Wła-
ściciele takich nieruchomości powinni zawrzeć dodatkową 
umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytworzo-
nych w gospodarstwie domowym. Oznacza to, że na część 
mieszkalną należy złożyć w Urzędzie Gminy deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

Co z odpadami z nieruchomości
niezamieszkałych oraz osób prowadzących 

działalność gospodarczą?
nalnymi. Dodatkowo należy poinformować Urząd Gminy 
o zawarciu indywidualnej umowy na część niezamieszkałą. 
Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy w części lokalu mieszkal-
nego prowadzona jest obsługa biurowa jednoosobowej 
działalności gospodarczej. W takim przypadku opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ra-
mach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej. 
 Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach Urząd Gminy w Kobylance prowadzi rejestr za-
wartych umów na odbiór odpadów komunalnych z nieru-
chomości niezamieszkałych. 
 W związku z powyższym właściciele nieruchomości nie-
zamieszkałych proszeni są o przesyłanie kopii zawartych 
umów spełniających obowiązujące przepisy prawne do 
Urzędu Gminy w Kobylance, ul. Szkolna 12 lub na adres 
e-mail: ugk@kobylanka.pl

Dobiega końca termin na złożenie deklaracji 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 

(CEEB). Wszyscy właściciele bądź zarządcy budynków 
zamieszkałych i niezamieszkałych, w których źródło 
ciepła bądź spalania paliw zostało uruchomione przed 
1 lipca 2021 r. mają czas do 30 czerwca 2022 r. na 
złożenie deklaracji. Dla nowopowstałych budynków 
okres na złożenie deklaracji wynosi 14 dni od urucho-
mienia źródła ciepła. 
 CEEB została uruchomiona 1 lipca ub. roku, a jej 
celem jest poprawa jakości powietrza i zlikwidowanie 
głównej przyczyny emisji zanieczyszczeń powodują-
cych smog. Będzie to również miejsce, gdzie znajdą 
się wszystkie informacje na temat dostępnych progra-
mów finansowania wymiany starych kotłów na nowo-
czesne i ekologiczne piece.
 Aby złożyć deklarację wystarczy wejść na stronę 
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.
gov.pl, wybrać Złóż deklarację, a następnie zalogo-
wać się i wypełnić ją zgodnie ze stanem faktycznym. 

Centralna Ewidencja
Emisyjności Budynków

czeka na brakujące deklaracje
Można też oczywiście złożyć ją w formie papierowej 
w Urzędzie Gminy (druk do pobrania w Punkcie Ob-
sługi Interesantów lub na stronie elektronicznego Biu-
ra Obsługi Interesantów eboi.kobylanka.pl w zakładce 
„Wnioski elektroniczne i karty usług” – stanowisko ds. 
ochrony środowiska i rolnictwa).
 Przypominamy również, że przepisy wprowadza-
jące obowiązek składania deklaracji do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków zostały wzmocnione 
przepisami sankcyjnymi. Za brak złożenia deklaracji 
w ustawowym terminie grozić będzie kara grzyw-
ny. Jeżeli jednak właściciel bądź zarządca budynku 
zreflektuje się, że nie złożył deklaracji, a samorząd 
jeszcze nie uzyskał o tym wiedzy, może uniknąć kary. 
Wystarczy, że prześle do urzędu wymagane informa-
cje w ramach czynnego żalu. Tego typu rozwiązanie 
ma pełnić funkcję prewencyjną i dyscyplinującą, gdyż 
celem ustawodawcy jest doprowadzenie do sytuacji, 
w której każdy złoży deklarację, nawet z uchybieniem 
terminu.
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Od początku 2022 roku w Gmina Ko-
bylanka jest obecna w zapowiadanej 

wcześniej aplikacji Moja Okolica. Dzięki niej 
każdy mieszkaniec ma łatwiejszy dostęp do 
informacji związanych z najbliższym otocze-
niem. Moja Okolica to najświeższe informa-
cje z Urzędu Gminy i innych instytucji, ale 
nie tylko. Można tam znaleźć również dane 
dotyczące podmiotów działających w naj-
bliższej okolicy i świadczonych przez nie usłu-
gach. Wystarczy wybrać nadawców lokalnych 
wiadomości poprzez subskrypcję wizytówki. 
Aplikacja przekaże również ważne informacje 
od nadawców krajowych, takich jak: Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, Krajowa Informa-
cja Skarbowa, Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska, Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa czy Główny Inspektorat Sanitarny. 
Moja Okolica przekaże również informacje 
z Regionalnego Systemu Ostrzegania dotyczą-
ce kwestii meteorologicznych, hydrologicz-
nych, ogólnych, stanu wód oraz informacji 
drogowych. Oczywiście każdy użytkownik 
może spersonalizować aplikację i wszystkie 
powiadomienia, określając w Ustawieniach 
o czym chce być informowany. 
 Aplikacja dostępna jest na urządzeniach 
mobilnych działających w systemie Android 
oraz iOS. Aby móc korzystać z pełnej funkcjo-
nalności aplikacji, należy pobrać ją z Google 
Play lub AppStore, zainstalować na telefonie, 
a następnie założyć konto. Jeśli mamy konto 
Google lub Facebook, można je wykorzystać 
do rejestracji w aplikacji Moja Okolica. Jeśli 
nie, wystarczy wprowadzić swoje podstawo-
we dane oraz adres e-mail. Dla osób, które 
nie chcą się rejestrować, jest możliwość wy-
brania opcji Zaloguj się anonimowo. Osoby 
korzystające z tego rozwiązania nie będą jed-
nak miały dostępu do pełnej funkcjonalności 
i wszystkich informacji zawartych w aplikacji.
 Dzięki Mojej Okolicy można w łatwy spo-
sób skontaktować się z Urzędem Gminy, ko-
rzystając z danych zawartych w Wizytówce. 
Można w szybki sposób dodać do swojego 
kalendarza przypomnienie o organizowanych 
wydarzeniach, np. przez Centrum Kultury 
i Rekreacji w Kobylance. Można także spraw-
dzić harmonogram wywozu odpadów i usta-
wić w kalendarzu przypomnienie o zbliżają-
cym się terminie odbioru odpadów.
 Aplikacja Moja Okolica to przyjazne użyt-
kownikowi narzędzie, które pozwala być na 
bieżąco z wydarzeniami w najbliższym oto-
czeniu.

Moja Okolica – dodatkowe źródło informacji

 Moja Okolica może również okazać się bardzo przydatna podczas 
wyjazdów wakacyjnych na terenie Polski. Dzięki niej będzie można 
w szybki i łatwy sposób zorientować się w atrakcjach i ofercie kultural-
no-rozrywkowej w miejscach, do których dotrzemy latem. 
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Wydana kwota Opis zrealizowanego zadania

1 Bielkowo

Utrzymanie majątku komunalnego 435,28 zł Zakup worków, rękawic, oleju, żyłki, paliwa.

Zagospodarowanie terenu, gdzie znajduje 
się boisko wielofunkcyjne

25 743,90 zł
Zakup elementów zabawowych na plac zabaw (karuzela tarczowa, huś-
tawka, linarium). 
Zakup ławostołów pod wiaty.

Impreza integracyjna 3 699,45 zł Zestawy upominkowe na Mikołajki.

2 Cisewo

Inwestycje 17 200,00 zł
Doposażenie placów zabaw w Cisewie (piramida linowa, karuzela krzyżo-
wa, 2 ławki) Wielichówku (wieża z dwoma wejściami).

Wydatki i nakłady na majątek komunalny 508,63 zł Zakup roślin, ziemi, art. gospodarczych, oleju, nawozu, paliwa.

Kultura i promocja 2 081,76 zł Zakup art. do paczek dla dzieci.

3 Jęczydół

Utrzymanie bieżące majątku i ochrona 
środowiska

2 200,00 zł Zakup na bieżące utrzymanie majątku, zakup gabloty informacyjnej

Wydatki i nakłady na majątek komunalny 16 740,99 zł
Wymiana ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Jęczydole.
Zakup zestawu Street Workout i 2 ławek.

Organizacja imprez integracyjnych 7 999,11 zł
Zakup art. na organizację: Dnia Dziecka, Zakończenie lata, Mikołajek, Spo-
tkania kolędowego przy ognisku.

4 Kobylanka

Utrzymanie majątku komunalnego 7 838,91 zł
Sprzątanie i porządkowanie terenów komunalnych, zakup roślin, ziemi, 
paliwa.

Wydatki majątkowe 29 032,60 zł
Wykonanie kostki brukowej pod wiatami, zakup serduszka na nakrętki, 
zakup ławostołów pod wiaty.

Imprezy okolicznościowe i integracyjne 14 500,00 zł
Organizacja: Dnia Kobylanki, Dnia Sąsiada, Dnia Ziemniaka, Mikołajek 
oraz zajęć dla młodzieży.

5 Kunowo

Zakup i montaż piłkochwytów oraz dmu-
chawy do liści

11 903,72 zł Zakup i montaż piłkochwytów, zakup 4 ławek, zakup dmuchawy do liści.

Podsumowanie funduszy sołeckich za 2021 r.
Fundusz sołecki to środki z budżetu gminy, o których 
przeznaczeniu decydują zebrania wiejskie miesz-

kańców danego sołectwa. Przedsięwzięcia realizowane 
z funduszu sołeckiego muszą spełniać trzy kryteria: są za-
daniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia 
mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. 
Środki te można również wykorzystać na działania zmierza-
jące do usunięcia skutków klęski żywiołowej. Z racji tego, 
że fundusz sołecki to część budżetu, za który odpowiada 
wójt, środkami nie dysponuje sołtys i to nie sołtys zawie-
ra umowy czy dokonuje przelewów, tylko robi to wójt za 
pośrednictwem urzędników. Sołtysi natomiast odpowiada-
ją za realizację wydatków z funduszu, czyli planują, kiedy 
należy zlecić zakupy albo inwestycję i składają w urzędzie 
dyspozycję na wydatki, a także pilnują, aby były one zgod-
ne z uchwałą zebrania wiejskiego pod względem ustalo-
nych kwot i charakteru przedsięwzięć. 
 Ustawa o funduszu sołeckim stanowi, że w celu przy-
znania środków z funduszu na dany rok, niezbędne jest zło-
żenie przez sołectwo wniosku do wójta w terminie do 30 
września roku poprzedniego. We wniosku muszą się zna-
leźć przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze 
sołectwa wraz z oszacowanymi kosztami i uzasadnieniem. 
Pomysły, na co przeznaczyć fundusz, może zgłaszać sołtys, 
rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców 

sołectwa. Na zebraniu wiejskim w drodze głosowania po-
dejmowane są decyzje, które z pomysłów będą zawarte 
we wniosku.
 W takcie roku sołectwo może zmienić zakres przed-
sięwzięcia lub przesunąć przyznane środki na coś innego. 
W tym celu ponownie konieczne jest zwołanie zebrania 
wiejskiego, które podejmuje decyzję, czy dokonać zmian. 
Warto pamiętać, że takie zmiany mogą być dokonane nie 
wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy i nie później 
niż do 31 października roku, którego dotyczy budżet. 
 Wysokość budżetu dla poszczególnych sołectw wylicza-
na jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie o fun-
duszu sołeckim, czyli wg wzoru. Brane są pod uwagę dane 
dotyczące liczby stałych mieszkańców sołectwa oraz wyko-
nane dochody gminy. W 2021 r. z budżetu Gminy Kobylanka 
wyodrębniono na fundusze sołeckie łącznie środki finanso-
we w wysokości 341 736,51 zł. Poszczególne sołectwa miały 
do dyspozycji następujące kwoty: Bielkowo – 29 879,63 zł, 
Cisewo – 19 790,40 zł, Jęczydół – 26 941,56 zł, Kobylanka 
– 51 532,70 zł, Kunowo – 33 150, 31 zł, Morzyczyn - Ziele-
niewo – 55 435,30 zł, Motaniec – 21 841,51 zł, Niedźwiedź – 
32 706,83 zł, Rekowo – 15 022,97 zł oraz Reptowo – 
55 435,30 zł. W poniższej tabeli można zapoznać się z zada-
niami oraz kwotami jakie zostały na nie faktycznie wydane 
w poszczególnych sołectwach w roku 2021.   
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 Jak wynika z powyższych danych, większość środków 
z funduszu sołeckiego przeznaczona została na inwestycje 
związane z placami zabaw i świetlicami wiejskimi. Drugie 
miejsce pod względem wydatkowania w sołectwach zaj-
mują wydarzenia integracyjne i kulturalne - średnio ok. 
23%. Najmniej pieniędzy wydano na utrzymanie majątku 
komunalnego - średnio ok. 10%.  
 W 2021 roku nie udało się wykorzystać całej kwoty jaka 
została zabezpieczona w budżecie gminy dla sołectw. Róż-
nica nie jest jednak duża, bo wynosi jedynie 411,54 zł co 
stanowi 0,12% planu. To z kolei oznacza, że mieszkańcy na 

Zakup sprzętu dla OSP Kunowo 4 494,94 zł Zakup sprzętu dla OSP w Kunowie

Utrzymanie terenów komunalnych 2 772,12 zł
Umowa na porządkowanie terenów komunalnych, zakup paliwa, żyłki, 
wózka 290 l.

Imprezy integracyjne 7 000,00 zł
Organizacja Dożynek. 
Organizacja Mikołajek

Dofinansowanie do grantu sołeckiego lub 
zagospodarowania parku

6 979,53 zł
Zakup elementów zabawowych na plac zabaw przy SP w Kunowie. 
Zakup tablicy informacyjnej do grantu.

6 Morzyczyn - Zieleniewo

Utrzymanie majątku komunalnego 8 049,77 zł
Zakup: paliwa, środków czystości, art. gospodarczych, siatki na obręcz do 
koszykówki, ziemi, gabloty informacyjnej, skrzynki pocztowej. 
Umowy na koszenie i porządkowanie terenów komunalnych.

Wyposażenie świetlicy i terenu wokół 
świetlicy

39 381,07 zł

Wykonanie kostki brukowej przy świetlicy. Zakup: zestawów biesiadnych, 
12 stołów 80x80. 
Zakup serduszka na nakrętki. 
Zakup 2 ławek i czajników elektrycznych.

Organizacja imprez 7 967,37 zł Organizacja Warsztatów plastycznych, Dnia Niepodległości, Mikołajek.

7 Motaniec

Utrzymanie majątku komunalnego 3 803,15 zł Zakup art. gospodarczych, środków czystości, oleju, paliwa, magnesów.

Doposażenie sołectwa 4 968,00 zł
Ułożenie kostki brukowej pod wiatą, naprawa wejścia i schodów do świe-
tlicy wiejskiej.

Grant sołecki 13 069,38 zł

Zakup: 4 gablot informacyjnych, 4 ławek jednoosobowych, 4 koszy na 
śmieci. 
Umowa na wykonanie masztów do lamp nad gabloty informacyjne, mon-
taż gablot i koszy przy gablotach.

8 Niedźwiedź

Usługa sprzątania świetlicy 3 300,00 zł Umowa na sprzątanie świetlicy i terenu wokół świetlicy.

Eksploatacja kosiarek do trawy, paliwo, 
oleje, żyłka, wymiana zużytych części

1 657,91 zł
Zakup: części do kosy spalinowej, art. gospodarczych, środków czystości, 
oleju, dorobienie kluczy do świetlicy.

Wykonanie projektu zmiany organizacji 
ruchu na drodze w Niedźwiedziu

11 306,83 zł Wykonanie zmiany organizacji ruchu na drodze w Niedźwiedziu.

Organizacja uroczystości gminnych i sołec-
kich

16 244,25 zł
Poczęstunek dla pielgrzymki. 
Organizacja: Dni Niedźwiedzia, Festynu Rodzinnego, Dnia Niepodległości, 
Mikołajek, Zajęć z robotyki dla dzieci.

9 Rekowo

Wyposażenie świetlicy 9 998,33 zł
Wykonanie klimatyzacji w świetlicy. Zakup: frytownicy, namiotu ekspre-
sowego 3x4,5, wkładek do drzwi, kłódki, obrusów do świetlicy.

Utrzymanie terenów sołeckich 1 022,71 zł Zakup: paliwa, oleju, żyłki, środków czystości, art. gospodarczych.

Imprezy sołeckie 4 000,00 zł Organizacja: Dnia Dziecka, Dnia Ziemniaka.

10 Reptowo

Utrzymanie terenów komunalnych 3 632,79 zł
Zakup: paliwa i oleju, środków czystości, art. gospodarczych, art. na bie-
żące utrzymanie majątku, kosza ulicznego i ławki żeliwnej.

Inwestycje i mienie komunalne 31 793,83 zł

Okazanie granic dz. 389 w Reptowie. Wykonanie płotu na terenie Lapida-
rium. Montaż 2 kamer na budynku świetlicy wiejskiej. 
Uporządkowanie placu zabaw i pomalowanie elementów znajdujących 
się na placu zabaw.

Kultura i promocja 19 999,66 zł

Organizacja: Dnia Kobiet, Warsztatów teatralnych, Wakacyjnego balu dla 
dzieci, Biesiady Reptowskiej, Dnia Niepodległości. 
Zakup art. do paczek dla dzieci. 
Zakup art. do organizacji imprez sołeckich.

zebraniach wiejskich podjęli decyzję o wydaniu w sumie 
341 324,97 zł, co jest pokaźną kwotą. Dlatego właśnie war-
to chodzić na zebrania wiejskie, żeby mieć realny wpływ 
na najbliższe otoczenie. Informacje o zwoływanych zebra-
niach ukazują się na stronie internetowej gminy www.ko-
bylanka.pl oraz są zamieszczane na tablicach informacyj-
nych w sołectwach. W związku z terminami narzuconymi 
przez ustawę o funduszach sołeckich, zebrania dotyczące 
przesunięć środków między zadaniami w roku bieżącym 
oraz ustalanie zadań na kolejny rok, odbywają się najczę-
ściej we wrześniu, o czym również warto pamiętać. 
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Kolejny rok mieszkańcy Gminy Kobylanka 
mogą korzystać z nieodpłatnego poradnic-

twa obywatelskiego. Jest to zadanie realizowane 
zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nie-
odpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym porad-
nictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 
 Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie przysługują osobom, 
które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej 
pomoc prawnej, w tym osobom fizycznym prowa-
dzącym jednoosobową działalność gospodarczą 
niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatnie-
go roku. 
 Przed uzyskaniem nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego należy złożyć pisemne oświad-
czenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów 
odpłatnej pomocy prawnej. Osoby prowadzące 
działalność gospodarczą muszą dodatkowo zło-
żyć oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób 
w ciągu ostatniego roku.
 Aby skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego należy wcześniej umówić wizytę 
dzwoniąc pod numer 91 4804923 w godzinach 
8:00 – 15:00. Warto pamiętać, że kobiety w ciąży 
obsługiwane są poza kolejnością.
 W przypadku pytań lub wątpliwości związa-
nych z przygotowaniem do wizyty w punkcie zain-
teresowane osoby mogą uzyskać informację pod 
nr telefonu 791 530 803 obsługiwanym przez Za-
borskie Towarzystwo Naukowe od poniedziałku 
do piątku w godz.7.30-15.30.
 Aby skorzystać ze szczególnej formy porady 
i otrzymać informacje o dostępnym terminie, na-
leży złożyć Zamówienie porady na odległość pod 
adresem www.np.ms.gov.pl.
 Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywa-
telskiego mieści się w budynku Centrum Kultury 
i Rekreacji w Kobylance przy ul. Jeziornej 6. Po-
rady, po wcześniejszym umówieniu się telefo-
nicznie pod numerem 91 4804923, udzielane są 
w piątki w godzinach 12:30 – 16:30.

Punkt
nieodpłatnego
poradnictwa

obywatelskiego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
utrzymania czystości i porządku w gminach właściciele 

nieruchomości zobowiązani są do przyłączania swoich nieru-
chomości do istniejącej na terenie gminy sieci kanalizacyjnej. 
Na terenach, gdzie nie ma takiej możliwości, muszą wyposażyć 
nieruchomość w szczelny zbiornik bezodpływowy, tzw. szam-
bo lub w przydomową oczyszczalnię ścieków. Z racji tego, że 
gminy są zobowiązane prowadzić ewidencję nieruchomości, 
w których stosowane są zbiorniki bezodpływowe bądź przydo-
mowe oczyszczalnie ścieków przypominamy, iż zgłoszenia na-
leży dokonać niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na użyt-
kowanie takiej nieruchomości. Ponadto, jeśli w międzyczasie 
dane w złożonym wcześniej zgłoszeniu uległy zmianie, należy 
ponownie wypełnić i złożyć w Urzędzie Gminy Kobylanka druk 
Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych 
i przydomowych oczyszczalni ścieków, co pozwoli uaktualnić 
ewidencję. Druk zgłoszenia dostępny jest na stronie interne-
towej www.kobylanka.pl/gospodarka-odpadami/druki-do-po-
brania/ lub w Urzędzie Gminy przy ul. Szkolnej 12, a aktualiza-
cji należy dokonać do 15 czerwca 2022 r. 

Ewidencja zbiorników 
bezodpływowych
i przydomowych 

oczyszczalni ścieków

 Kolejny obowiązek, jaki mają właściciele nieruchomo-
ści niepodłączonych do sieci kanalizacji, to zawarcie umowy 
z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie opróżnia-
nia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości cie-
kłych oraz zachowanie dowodów uiszczania opłat za te usługi 
do ewentualnej kontroli.
 Warto również pamiętać, że osoby, które nie zgłoszą nie-
ruchomości do ewidencji, zostaną skontrolowane w zakresie 
postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami 
ciekłymi.
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16 maja 2022 r. kolejny raz rozpoczną się kontrole 
przydomowych kompostowników. Dokonywać ich 

będą upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy oraz Straży 
Gminnej. Kontrole będą miały charakter wyrywkowy i od-
bywać się będą w nieruchomościach, których właściciele 
zadeklarowali kompostowanie bioodpadów i korzystają 
z tego tytułu ze zniżki za wywóz śmieci.
 W trakcie kontroli będzie wykonywana dokumentacja 
fotograficzna kompostowników oraz kompostowanych 
odpadów. Jeżeli w trakcie oględzin okaże się, że przy za-
deklarowanej nieruchomości nie ma kompostownika bądź 
nie są kompostowane bioodpady, zostanie wydana decyzja 
o utracie prawa do ulgi w opłatach za wywóz śmieci. Taka 
sama decyzja zostanie wydana w sytuacji, kiedy właściciel 
uniemożliwi upoważnionym osobom przeprowadzenie 
kontroli. Utrata zniżek obowiązywać będzie od pierwszego 
dnia miesiąca, w którym wystąpiła którakolwiek z przesła-
nek. Kolejny raz skorzystać ze zniżki będzie można dopiero 
po upływie 6 miesięcy. Niezbędne będzie w tym celu zło-
żenie kolejnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi.

Przydomowe kompostowniki do kontroli

Informujemy, że w związku z pracami modernizacyjny-
mi na linii kolejowej E59 odcinek Stargard – Szczecin 

Dąbie, w okresie od 19.04.2022 r. do 27.05.2022 r. (włącznie) 
wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu polega-
jąca na całkowitym zamknięciu przejazdu kolejowego w Mied-
wiecku. Zalecany jest objazd przez Kobylankę i Reptowo. 

Przejazd kolejowy
w Miedwiecku

czasowo zamknięty

 Kontrole to jeden z elementów uszczelniania systemu 
gospodarowania odpadami i są przeprowadzane w naszym 
wspólnymi interesie. Koszty wywozu odpadów pokrywa-
ne są w większości z opłat wnoszonych przez mieszkań-
ców każdego miesiąca. Niestety system się nie bilansuje 
i co roku niezbędne jest dokładanie funduszy na ten cel 
z budżetu gminy. Uszczelnienie systemu i doprowadzenie 
do sytuacji, że wszyscy mieszkańcy będą wnosić opłaty 
w odpowiedniej wysokości sprawi, że środki wydawane 
na pokrycie deficytu w tym zadaniu pozostaną w budżecie 
i będzie można je wykorzystać na inne cele, np. nowe in-
westycje.
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Po przerwie spowodowanej ograniczeniami związa-
nymi z pandemią Covid-19 wrócił tradycyjny Jarmark 

Wielkanocny organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich 
Morzyczyn - Zieleniewo. Tegoroczna edycja odbyła się 10 
kwietnia w świetlicy wiejskiej w Morzyczynie. Na przyby-
łych mieszkańców czekały stoiska z ozdobami świątecznymi, 
można było skosztować żurku czy zaopatrzyć się w słodkie 
mazurki. W trakcie jarmarku swój repertuar zaprezentował 
działający przy CKiR w Kobylance Zespół Folklorystyczny Ka-
lina. Doszło również do wspólnego śpiewania i to na pozio-
mie międzynarodowym, ponieważ na jarmarku obecni byli 
również goszczący w Gminie Kobylanka uchodźcy z Ukrainy. 
W trakcie jarmarku odbył się Konkurs na Najładniejsze Jajo 
Wielkanocne, w którym zwyciężyło Drewniane Jajo przygo-
towane przez panią Joannę Sałatę.  

Jarmark Wielkanocny w Morzyczynie

Dowód osobisty to dokument, który pozwala po-
twierdzić tożsamość i obywatelstwo polskie. Każdy 

pełnoletni obywatel mieszkający w Polsce musi mieć do-
wód osobisty. Od 4 marca 2019 r. były wydawane e-dowo-
dy, czyli dowody osobiste z warstwą elektroniczną. 8 listo-
pada 2021 r. nastąpiła zmiana. Dokumenty wydawane po 
tej dacie zawierają odciski palców oraz podpis posiadacza 
(jeśli posiadacz ukończył 12 lat, chyba że nie jest w stanie 
złożyć podpisu). Dowody osobiste wydają organy gmin. 
Kwestie wydawania tych dokumentów regulują ustawy: 
ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych oraz 
ustawa z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, 
a także rozporządzenia: rozporządzenie ministra spraw 
wewnętrznych i administracji z 7 stycznia 2020 r. w sprawie 
wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz 
utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu oraz rozporzą-
dzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 
sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych.
 Żaden inny dokument zawierający w swojej nazwie 
wyrazy „dowód osobisty” lub „paszport” nie jest doku-
mentem potwierdzającym tożsamość i nie może być wy-
korzystywany w urzędach oraz innych instytucjach do po-
twierdzenia tożsamości i polskiego obywatelstwa.
 Dokumenty wydawane pod nazwą dokumentów po-
twierdzających tożsamość przez podmioty nieuprawnione 
do wydawania tego rodzaju dokumentów nie są dopusz-
czone do obrotu prawnego i nie można przy ich pomocy 
podejmować żadnych czynności prawnych. Posługiwanie 
się takimi dokumentami lub dokonywanie na ich podsta-
wie czynności prawnych może, w określonych przypad-
kach, prowadzić do odpowiedzialności karnej. 
 Informacje o obowiązujących wzorach dowodu oso-
bistego i paszportu, poza wymienionymi aktami prawny-

Nowe dowody osobiste
mi, można znaleźć w Rejestrze Dokumentów Publicznych. 
W rejestrze tym dostępne są też informacje o zabezpiecze-
niach przed fałszerstwem oraz metodach weryfikacji ich 
autentyczności.
Wzorzec dowodu wydawanego po 7 listopada 2021 roku:
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Gminna Biblioteka Publiczna 
w Kobylance

W 2021 roku Gminna Biblioteka 
Publiczna w Kobylance zyskała 

449 nowych czytelników oraz wzbo-
gaciła swoje zbiory o 617 nowych 
tytułów, z których większość stanowi 
literatura piękna dla dorosłych, mło-
dzieży i dzieci. Kontynuowana była 
akcja „Mała książka - wielki człowiek” 
promująca czytelnictwo wśród naj-
młodszych mieszkańców. W ramach 
akcji dzieci w wieku przedszkolnym 
otrzymywały Wyprawkę czytelniczą, 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA POLECA:

Książki dla dzieci 

„O, Choroba” to książka napisana przez Bogusia Jani-
szewskiego i zilustrowana przez Maksa Skorwidera, 
skierowana do czytelników powyżej 9 lat. W komiksowej 
formie porusza trudny temat choroby onkologicznej. Fa-
chowo i jednocześnie zrozumiale dla młodych czytelni-
ków tłumaczy na czym polegają choroby i co dzieje się 
w organizmie, który walczy z nowotworem.

Baśń o dębowym sercu wprowadza czytelników do nie-
urodzajnej krainy. Nikt z mieszkańców nie wie, dlaczego 
pełna niegdyś zieleni okolica stała się pustynią. Nikt też 
nie wie, dlaczego tuż obok wioski stoi dumny, zielony, 
dostojny, ale za to bardzo tajemniczy i straszny dąb. 
Bohaterem, który rozwiąże te zagadki, oraz stanie do 
walki ze smokiem i złym czarnoksiężnikiem okazuje się 
mały, ale jakże odważny i szlachetny Antek.

„Dzieci w sieci” Zofii Staniszewskiej to wyjątkowy prze-
wodnik po internetowym życiu przeznaczony dla dzie-
ci w wieku szkolnym. W przystępny i zabawny sposób 
zgłębia tajniki etykiety w sieci zajmując się̨ kulturą wpi-
sów na portalach społecznościowych i blogach. Porusza 
temat cyberprzemocy i bezpieczeństwa w internecie 
oraz zawiera porady dla rodziców.  

Kolejna wspaniała książka Grzegorza Kasdepke „Tylko 
bez całowania! Czyli jak sobie radzić z niektórymi emo-
cjami”. Przedstawia zbiór zabawnych opowiadań po-
święconych uczuciom, między innymi tęsknocie, wsty-
dowi, poczuciu krzywdy, zazdrości. 
Każda historia zawiera praktyczne rady dla dzieci i ro-
dziców.

Książki dla młodzieży

Książka „Arystoteles i Dante odkry-
wają sekrety wszechświata” to nie-
zwykła opowieść o rodzinie i przy-
jaźni.

Niezwykła przygodowa i zabawna 
książka Agnieszki Stelmaszyk z serii 
Kroniki Archeo. 

Zły król” Holly Black to barwne opo-
wieści science fiction z serii Okrut-
ny książę.

czyli książkę „Pierwsze wiersze” oraz 
Kartę Małego Czytelnika. Rodzice zaś 
otrzymywali broszurę informacyjną 
przypominającą o korzyściach wy-
nikających z czytania dzieciom oraz 
podpowiadającą, skąd czerpać nowe 
inspiracje czytelnicze. GBP w Koby-
lance mieści się w budynku Centrum 
Kultury i Rekreacji przy ul. Jeziornej 6 
w Kobylance. Czynna jest od ponie-
działku do piątku w godzinach 10:00 
– 18:00. 
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Książki dla dorosłych

W książce o rzemieślnikach przed-
stawiono ludzi, którzy zdecydowali 
się na pracę połączoną z pasją.
Ich historie mogą stać się dla czy-
telnika inspiracją do zmiany wła-
snego życia i przynieść odwagę do 
podejmowania lepszych decyzji na 
co dzień. 

Książka Bernardine Evaristo 
„Dziewczyna, kobieta, inna” to wie-
lowątkowa niezwykła historia o lo-
sach kobiet, z których większość to 
potomkinie emigrantów z krajów 
afrykańskich. 

Jerzy Szperkowicz, dziennikarz i re-
porter w wydanym w 2021 roku re-
portażu „Wrócę przed nocą. Repor-
taż o przemilczanym” usiłuje odkryć 
prawdę o losie zaginionej matki.
Ostatni raz widzieli się w październi-
ku 1943 roku. Ponad 50 lat po woj-
nie autor wraca na Białoruś, gdzie 
rozpoczyna reporterskie śledztwo.

23 kwietnia 2022 r. odbyła się 
kolejna edycja akcji ekologicz-

nej “Sprzątanie Miedwia”. Tradycyjnie 
organizatorami było Centrum Kultury 
i Rekreacji w Kobylance oraz Star-
gardzki Klub Morsów “Miedwianie”. 
Tym razem akcja była dodatkowo po-
łączona z obchodami Dnia Ziemi oraz 
zakończeniem sezonu morsowego 
przez miedwiańskie morsy. 
 Uczestnicy po krótkiej odprawie 
przy amfiteatrze w Morzyczynie ru-
szyli wyposażeni w worki, rękawicz-
ki i inne przydatne sprzęty do akcji. 
W sumie zebrano pokaźną ilość śmie-
ci. Tradycyjnie dominowały butelki 
i puszki, ale nie zabrakło także opon 
samochodowych. Niestety, ciągle po-
wtarza się sytuacja, że osoby odwie-
dzające Miedwie i przyległą prome-
nadę pozostawiają po sobie odpadki 
w nieodpowiednich miejscach. A co 

Akcja ekologiczna
„Sprzątanie Miedwia”

jeszcze gorsze, pozbywają się śmieci 
wrzucając je do wody, w trzciny czy 
zarośla. Na szczęście takich osób jak 
i pozostawionych przez nie śmieci jest 
coraz mniej. 
 Kolejny raz apelujemy, by każdy 
kto odwiedza Miedwie czy jakiekol-
wiek inne miejsce zostawiał je w ta-
kim stanie w jakim chciałby je zastać, 
kiedy tam wróci. Dzięki takiej posta-
wie wszyscy zyskamy.
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Pod koniec ubiegłego roku na terenie Gminy Koby-
lanka zaczęła działać grupa entuzjastów popularnej 

gry planszowej należącej do rodziny gier strategicznych, 
czyli szachów. Swoje spotkania zapoczątkowali latem 
w chwilach wolnych od żeglowania, w barze “Przystań” 
przy miedwiańskiej promenadzie. Kiedy zrobiło się chłod-
niej, Sławomir Lipczyński zaaranżował spotkania w świe-
tlicy wiejskiej w Morzyczynie, które nazwane zostały, od 
dnia, kiedy się odbywają “Szachowymi środami”.  W spo-
tkaniach brać mogą udział wszyscy chętni. Mile widziani 
są ci, którzy już potrafią grać w szachy, jak również tacy, 
którzy dopiero chcą poznać tajniki tej gry. 
 W ramach rozgrzewki i zachęty organizatorzy spotkań 
postanowili ogłosić konkurs dla czytelników “Naszej Gminy”. 
Osoba, która jako pierwsza przyśle poprawne rozwiązanie 
zadania szachowego otrzyma nagrodę niespodziankę. 

Szachowe środy w Morzyczynie
Na szachownicy mamy następujący układ:

Białe zaczynają. W drugim ruchu ma być mat.
 Rozwiązania prosimy przesyłać na adres e-mail: 
gok@kobylanka.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać 
“Konkurs szachowy”. Wszystkie odpowiedzi zostaną prze-
kazane do organizatorów. Zwycięzcą zostanie osoba, która 
jako pierwsza prześle poprawne rozwiązanie. 
 Spotkania miłośników szachów odbywają się w każdą 
środę w świetlicy wiejskiej w Morzyczynie, przy ul. Oświa-
ty 1, o godzinie 17:00. 

 Po zakończonym sprzątaniu “Miedwianie” rozpoczęli 
rozgrzewkę, po której ostatni raz w tym sezonie morsowym 
zanurzyli się w naszym jeziorze. Na zakończenie odbyło się 
wspólne ognisko, przy którym można było się ogrzać i po-
silić pieczonymi kiełbaskami. 
 Organizatorzy planują już kolejną edycję, która odbę-
dzie się jesienią.
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ROZKŁAD NA SOBOTĘ
kierunek STARGARD --> SZCZECIN

Dworce i przystanki Kn Kn Kn Kn Kn
06:40 08:55 13:05 15:05 17:30
06:49 09:04 13:14 15:14 17:39
06:50 09:05 13:15 15:15 17:40
06:51 09:06 13:16 15:16 17:41
06:52 09:07 13:17 15:17 17:42
06:53 09:08 13:18 15:18 17:43
06:55 09:10 13:20 15:20 17:45
06:57 09:12 13:22 15:22 17:47
06:58 09:13 13:23 15:23 17:48
06:59 09:14 13:24 15:24 17:49
07:01 09:16 13:26 15:26 17:51
07:02 09:17 13:27 15:27 17:52
07:04 09:19 13:29 15:29 17:54
07:17 09:32 13:42 15:42 18:07
07:30 09:45 13:55 15:55 18:20

kierunek SZCZECIN --> STARGARD
Dworce i przystanki Kn Kn Kn Kn Kn

07:45 10:20 14:10 16:15 18:40
07:58 10:33 14:23 16:28 18:53
08:11 10:46 14:36 16:41 19:06
08:13 10:48 14:38 16:43 19:08
08:14 10:49 14:39 16:44 19:09
08:16 10:51 14:41 16:46 19:11
08:17 10:52 14:42 16:47 19:12
08:18 10:53 14:43 16:48 19:13
08:20 10:55 14:45 16:50 19:15
08:22 10:57 14:47 16:52 19:17
08:23 10:58 14:48 16:53 19:18
08:25 11:00 14:50 16:55 19:20
08:26 11:01 14:51 16:56 19:21
08:35 11:10 15:00 17:05 19:30

K - kursuje przez Zieleniewo, Morzyczyn, Kobylanka, Motaniec, Niedźwiedź
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII

Szczecin Św. Ducha

Szczecin Słoneczne

Niedźwiedź
Niedźwiedź

Kobylanka-12

Stargard ZCP - peron 5
Zieleniewo - OSiR 02

Kałęga 04
Niedźwiedź

Kobylanka-Os. Zielone 10
Kobylanka-12
Motaniec 14
Motaniec 02

Kałęga 04
Motaniec 01
Motaniec 10

Szczecin Św. Ducha

Morzyczyn-Komisariat Policji 04
Morzyczyn-CPN 06
Morzyczyn-skrzyżowanie 08

Niedźwiedź
Niedźwiedź

Morzyczyn-skrzyżowanie 08
Morzyczyn-Weranda 03
Zieleniewo - OSiR 01
Stargard ZCP - peron 5

Szczecin Słoneczne
Niedźwiedź

Kobylanka-Os. Zielone 10

Gmina Kobylanka stara się o dofinansowanie z Wo-
jewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej w Szczecinie z programu utylizacji wyrobów 
zawierających azbest. W związku z powyższym Wójt Gminy 
Kobylanka ogłosiła nabór wniosków dotyczących zamiaru 
przekazania do utylizacji wyrobów z azbestem. 
 Zgłoszenia można składać bezpośrednio w Urzędzie 
Gminy Kobylanka przy ul. Szkolnej 12. Formularze dostęp-
ne są w Punkcie Obsługi Interesanta. Można je również 
pobrać ze strony internetowej www.kobylanka.pl/gospo-

Utylizacja azbestu
darka-odpadami/druki-do-pobrania/ Nazwa formularza 
to Zgłoszenie właściciela zamiaru przekazania do utylizacji 
wyrobów zawierających azbest. Uprawnione do składania 
zgłoszeń są osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do 
nieruchomości.
 W przypadku otrzymania dofinansowania planowane 
jest pokrycie w całości kosztów związanych z odbiorem, 
transportem i przekazaniem do utylizacji.
 Wszelkie informacje w temacie usuwania azbestu uzy-
skać można dzwoniąc pod numer tel. 91 5788529.
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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

REFERAT FINANSOWY
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. 91 506 75 54 
tel. 91 57 88 526

WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT pokój nr 11 – I piętro
tel. 91 57 88 527 
tel. 91 57 88 544 
tel. 91 506 75 55

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA, WINDYKACJA pokój nr 12 – I piętro
tel. 91 57 88 539 
tel. 91 578 85 37

REFERAT ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY
OBSŁUGA INTERESANTÓW punkt obsługi – parter tel. 91 578 85 40
KADRY, WYNAGRODZENIA pokój nr 21 – I piętro tel. 91 57 88 532
OBSŁUGA RADY GMINY, SOŁECTWA pokój nr 24- II piętro tel. 91 578 85 35
OŚWIATA pokój nr 21 – I piętro tel. 91 506 75 56
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA

pokój nr 3 – parter tel. 91 506 75 52

OCHRONA ŚRODOWISKA I ROLNICTWO pokój nr 2 – parter tel. 91 57 88 543
UTRZYMANIA DRÓG pokój nr 3 – parter tel. 91 578 85 46
GOSPODARKA WODNA, MELIORACJA pokój nr 2 – parter tel. 91 57 88 525
GOSPODARKA ODPADAMI,
UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINIE

pokój nr 4 – parter
tel. 91 578 85 29 
tel. 91 506 75 59

GOSPODARKA KOMUNALNA, ZAOPATRZENIA,
TRANSPORT, OCHRONA ZDROWIA

pokój nr 1 – parter
tel. 91 506 75 76 
tel. 91 506 75 75

REFERAT INWESTYCJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

PLANOWANIE PRZESTRZENNE I WARUNKI ZABUDOWY pokój nr 5 – parter
tel. 91 57 88 531 
tel. 91 505 75 60

INWESTYCJE, FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE pokój nr 5 – parter
tel. 91 57 88 523 
tel. 91 57 88 542

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI pokój nr 26 – II piętro
tel. 91 57 88 528 
tel. 91 506 75 57

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE,
OBRONA CYWILNA I SPRAWY OBRONNE,
OCHRONA PPOŻ, KULTURA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA

pokój nr 6 – parter
tel. 91 578 85 48 
tel. 91 506 75 58

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

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Szkolna 12, Kobylanka
tel. 091 578 85 36,

091 578 85 38

Zadzwoń, zapytaj
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Komunalne
Bielkowo 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Cisewo 4.05.2022 17.05.2022 31.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 12.07.2022 26.07.2022
Gajęcki Ług 4.05.2022 17.05.2022 31.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 12.07.2022 26.07.2022
Jęczydół i Morzyczyn 4,5 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Kałęga 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Kobylanka 5.05.2022 18.05.2022 1.06.2022 15.06.2022 29.06.2022 13.07.2022 27.07.2022
Kunowo 28.04.2022 12.05.2022 26.05.2022 9.06.2022 23.06.2022 7.07.2022 21.07.2022
Miedwiecko 28.04.2022 12.05.2022 26.05.2022 9.06.2022 23.06.2022 7.07.2022 21.07.2022
Morzyczyn 27.04.2022 11.05.2022 25.05.2022 8.06.2022 22.06.2022 6.07.2022 20.07.2022
Motaniec 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Niedźwiedź 4.05.2022 17.05.2022 31.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 12.07.2022 26.07.2022
Nowa Kobylanka 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Rekowo 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Reptowo 4.05.2022 17.05.2022 31.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 12.07.2022 26.07.2022
Wielichówko 4.05.2022 17.05.2022 31.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 12.07.2022 26.07.2022
Zagość 28.04.2022 12.05.2022 26.05.2022 9.06.2022 23.06.2022 7.07.2022 21.07.2022
Zieleniewo i ul. Brzozowa w 
Morzyczynie 28.04.2022 12.05.2022 26.05.2022 9.06.2022 23.06.2022 7.07.2022 21.07.2022

Morawsko, Morzyczyn - 
Hiszpańska dz.1497, 
Ustronie, Niedźwiedź - 26 
B, 52/22

6.05.2022 19.05.2022 2.06.2022 17.06.2022 30.06.2022 14.07.2022 28.07.2022

Selektywne
Bielkowo 29.04.2022 27.05.2022 24.06.2022 22.07.2022
Cisewo 12.05.2022 9.06.2022 7.07.2022 4.08.2022
Gajęcki Ług 28.04.2022 26.05.2022 23.06.2022 21.07.2022
Jęczydół i Morzyczyn 4,5 29.04.2022 27.05.2022 24.06.2022 22.07.2022
Kałęga 28.04.2022 26.05.2022 23.06.2022 21.07.2022
Kobylanka 19.05.2022 17.06.2022 14.07.2022 11.08.2022

Kobylanka osiedla Zalesie I 
i II, Zielone, Nowy 
Horyzont, Kwiatowe

20.05.2022 18.06.2022 15.07.2022 12.08.2022

Kunowo 7.05.2022 3.06.2022 1.07.2022 29.07.2022
Miedwiecko 7.05.2022 3.06.2022 1.07.2022 29.07.2022
Morzyczyn 6.05.2022 2.06.2022 30.06.2022 28.07.2022
Motaniec 28.04.2022 26.05.2022 23.06.2022 21.07.2022
Niedźwiedź 28.04.2022 26.05.2022 23.06.2022 21.07.2022
Nowa Kobylanka 28.04.2022 26.05.2022 23.06.2022 21.07.2022
Rekowo 29.04.2022 27.05.2022 24.06.2022 22.07.2022
Reptowo 12.05.2022 9.06.2022 7.07.2022 4.08.2022
Wielichówko 12.05.2022 9.06.2022 7.07.2022 4.08.2022
Zagość 7.05.2022 3.06.2022 1.07.2022 29.07.2022
Zieleniewo i ul. Brzozowa w 
Morzyczynie 7.05.2022 3.06.2022 1.07.2022 29.07.2022

Biodegradowalne
Bielkowo 4.05.2022 17.05.2022 31.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 12.07.2022 26.07.2022
Cisewo 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Gajęcki Ług 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Jęczydół i Morzyczyn 4,5 4.05.2022 17.05.2022 31.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 12.07.2022 26.07.2022
Kałęga 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Kobylanka 27.04.2022 11.05.2022 25.05.2022 8.06.2022 22.06.2022 6.07.2022 20.07.2022

Kobylanka osiedla Zalesie I 
i II, Zielone, Nowy 
Horyzont, Kwiatowe

27.04.2022 11.05.2022 25.05.2022 8.06.2022 22.06.2022 6.07.2022 20.07.2022

Kunowo 27.04.2022 11.05.2022 25.05.2022 8.06.2022 22.06.2022 6.07.2022 20.07.2022
Miedwiecko 4.05.2022 17.05.2022 31.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 12.07.2022 26.07.2022
Morzyczyn 5.05.2022 18.05.2022 1.06.2022 15.06.2022 29.06.2022 13.07.2022 27.07.2022
Motaniec 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Niedźwiedź 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Nowa Kobylanka 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Rekowo 4.05.2022 17.05.2022 31.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 12.07.2022 26.07.2022
Reptowo 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Wielichówko 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Zagość 4.05.2022 17.05.2022 31.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 12.07.2022 26.07.2022
Zieleniewo i ul. Brzozowa w 
Morzyczynie 4.05.2022 17.05.2022 31.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 12.07.2022 26.07.2022

Harmonogram wywozu odpadów maj - lipiec 2022 r.
Komunalne
Bielkowo 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Cisewo 4.05.2022 17.05.2022 31.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 12.07.2022 26.07.2022
Gajęcki Ług 4.05.2022 17.05.2022 31.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 12.07.2022 26.07.2022
Jęczydół i Morzyczyn 4,5 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Kałęga 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Kobylanka 5.05.2022 18.05.2022 1.06.2022 15.06.2022 29.06.2022 13.07.2022 27.07.2022
Kunowo 28.04.2022 12.05.2022 26.05.2022 9.06.2022 23.06.2022 7.07.2022 21.07.2022
Miedwiecko 28.04.2022 12.05.2022 26.05.2022 9.06.2022 23.06.2022 7.07.2022 21.07.2022
Morzyczyn 27.04.2022 11.05.2022 25.05.2022 8.06.2022 22.06.2022 6.07.2022 20.07.2022
Motaniec 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Niedźwiedź 4.05.2022 17.05.2022 31.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 12.07.2022 26.07.2022
Nowa Kobylanka 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Rekowo 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Reptowo 4.05.2022 17.05.2022 31.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 12.07.2022 26.07.2022
Wielichówko 4.05.2022 17.05.2022 31.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 12.07.2022 26.07.2022
Zagość 28.04.2022 12.05.2022 26.05.2022 9.06.2022 23.06.2022 7.07.2022 21.07.2022
Zieleniewo i ul. Brzozowa w 
Morzyczynie 28.04.2022 12.05.2022 26.05.2022 9.06.2022 23.06.2022 7.07.2022 21.07.2022

Morawsko, Morzyczyn - 
Hiszpańska dz.1497, 
Ustronie, Niedźwiedź - 26 
B, 52/22

6.05.2022 19.05.2022 2.06.2022 17.06.2022 30.06.2022 14.07.2022 28.07.2022

Selektywne
Bielkowo 29.04.2022 27.05.2022 24.06.2022 22.07.2022
Cisewo 12.05.2022 9.06.2022 7.07.2022 4.08.2022
Gajęcki Ług 28.04.2022 26.05.2022 23.06.2022 21.07.2022
Jęczydół i Morzyczyn 4,5 29.04.2022 27.05.2022 24.06.2022 22.07.2022
Kałęga 28.04.2022 26.05.2022 23.06.2022 21.07.2022
Kobylanka 19.05.2022 17.06.2022 14.07.2022 11.08.2022

Kobylanka osiedla Zalesie I 
i II, Zielone, Nowy 
Horyzont, Kwiatowe

20.05.2022 18.06.2022 15.07.2022 12.08.2022

Kunowo 7.05.2022 3.06.2022 1.07.2022 29.07.2022
Miedwiecko 7.05.2022 3.06.2022 1.07.2022 29.07.2022
Morzyczyn 6.05.2022 2.06.2022 30.06.2022 28.07.2022
Motaniec 28.04.2022 26.05.2022 23.06.2022 21.07.2022
Niedźwiedź 28.04.2022 26.05.2022 23.06.2022 21.07.2022
Nowa Kobylanka 28.04.2022 26.05.2022 23.06.2022 21.07.2022
Rekowo 29.04.2022 27.05.2022 24.06.2022 22.07.2022
Reptowo 12.05.2022 9.06.2022 7.07.2022 4.08.2022
Wielichówko 12.05.2022 9.06.2022 7.07.2022 4.08.2022
Zagość 7.05.2022 3.06.2022 1.07.2022 29.07.2022
Zieleniewo i ul. Brzozowa w 
Morzyczynie 7.05.2022 3.06.2022 1.07.2022 29.07.2022

Biodegradowalne
Bielkowo 4.05.2022 17.05.2022 31.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 12.07.2022 26.07.2022
Cisewo 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Gajęcki Ług 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Jęczydół i Morzyczyn 4,5 4.05.2022 17.05.2022 31.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 12.07.2022 26.07.2022
Kałęga 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Kobylanka 27.04.2022 11.05.2022 25.05.2022 8.06.2022 22.06.2022 6.07.2022 20.07.2022

Kobylanka osiedla Zalesie I 
i II, Zielone, Nowy 
Horyzont, Kwiatowe

27.04.2022 11.05.2022 25.05.2022 8.06.2022 22.06.2022 6.07.2022 20.07.2022

Kunowo 27.04.2022 11.05.2022 25.05.2022 8.06.2022 22.06.2022 6.07.2022 20.07.2022
Miedwiecko 4.05.2022 17.05.2022 31.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 12.07.2022 26.07.2022
Morzyczyn 5.05.2022 18.05.2022 1.06.2022 15.06.2022 29.06.2022 13.07.2022 27.07.2022
Motaniec 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Niedźwiedź 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Nowa Kobylanka 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Rekowo 4.05.2022 17.05.2022 31.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 12.07.2022 26.07.2022
Reptowo 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Wielichówko 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Zagość 4.05.2022 17.05.2022 31.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 12.07.2022 26.07.2022
Zieleniewo i ul. Brzozowa w 
Morzyczynie 4.05.2022 17.05.2022 31.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 12.07.2022 26.07.2022

Harmonogram wywozu odpadów maj - lipiec 2022 r.
Komunalne
Bielkowo 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Cisewo 4.05.2022 17.05.2022 31.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 12.07.2022 26.07.2022
Gajęcki Ług 4.05.2022 17.05.2022 31.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 12.07.2022 26.07.2022
Jęczydół i Morzyczyn 4,5 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Kałęga 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Kobylanka 5.05.2022 18.05.2022 1.06.2022 15.06.2022 29.06.2022 13.07.2022 27.07.2022
Kunowo 28.04.2022 12.05.2022 26.05.2022 9.06.2022 23.06.2022 7.07.2022 21.07.2022
Miedwiecko 28.04.2022 12.05.2022 26.05.2022 9.06.2022 23.06.2022 7.07.2022 21.07.2022
Morzyczyn 27.04.2022 11.05.2022 25.05.2022 8.06.2022 22.06.2022 6.07.2022 20.07.2022
Motaniec 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Niedźwiedź 4.05.2022 17.05.2022 31.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 12.07.2022 26.07.2022
Nowa Kobylanka 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Rekowo 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Reptowo 4.05.2022 17.05.2022 31.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 12.07.2022 26.07.2022
Wielichówko 4.05.2022 17.05.2022 31.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 12.07.2022 26.07.2022
Zagość 28.04.2022 12.05.2022 26.05.2022 9.06.2022 23.06.2022 7.07.2022 21.07.2022
Zieleniewo i ul. Brzozowa w 
Morzyczynie 28.04.2022 12.05.2022 26.05.2022 9.06.2022 23.06.2022 7.07.2022 21.07.2022

Morawsko, Morzyczyn - 
Hiszpańska dz.1497, 
Ustronie, Niedźwiedź - 26 
B, 52/22

6.05.2022 19.05.2022 2.06.2022 17.06.2022 30.06.2022 14.07.2022 28.07.2022

Selektywne
Bielkowo 29.04.2022 27.05.2022 24.06.2022 22.07.2022
Cisewo 12.05.2022 9.06.2022 7.07.2022 4.08.2022
Gajęcki Ług 28.04.2022 26.05.2022 23.06.2022 21.07.2022
Jęczydół i Morzyczyn 4,5 29.04.2022 27.05.2022 24.06.2022 22.07.2022
Kałęga 28.04.2022 26.05.2022 23.06.2022 21.07.2022
Kobylanka 19.05.2022 17.06.2022 14.07.2022 11.08.2022

Kobylanka osiedla Zalesie I 
i II, Zielone, Nowy 
Horyzont, Kwiatowe

20.05.2022 18.06.2022 15.07.2022 12.08.2022

Kunowo 7.05.2022 3.06.2022 1.07.2022 29.07.2022
Miedwiecko 7.05.2022 3.06.2022 1.07.2022 29.07.2022
Morzyczyn 6.05.2022 2.06.2022 30.06.2022 28.07.2022
Motaniec 28.04.2022 26.05.2022 23.06.2022 21.07.2022
Niedźwiedź 28.04.2022 26.05.2022 23.06.2022 21.07.2022
Nowa Kobylanka 28.04.2022 26.05.2022 23.06.2022 21.07.2022
Rekowo 29.04.2022 27.05.2022 24.06.2022 22.07.2022
Reptowo 12.05.2022 9.06.2022 7.07.2022 4.08.2022
Wielichówko 12.05.2022 9.06.2022 7.07.2022 4.08.2022
Zagość 7.05.2022 3.06.2022 1.07.2022 29.07.2022
Zieleniewo i ul. Brzozowa w 
Morzyczynie 7.05.2022 3.06.2022 1.07.2022 29.07.2022

Biodegradowalne
Bielkowo 4.05.2022 17.05.2022 31.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 12.07.2022 26.07.2022
Cisewo 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Gajęcki Ług 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Jęczydół i Morzyczyn 4,5 4.05.2022 17.05.2022 31.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 12.07.2022 26.07.2022
Kałęga 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Kobylanka 27.04.2022 11.05.2022 25.05.2022 8.06.2022 22.06.2022 6.07.2022 20.07.2022

Kobylanka osiedla Zalesie I 
i II, Zielone, Nowy 
Horyzont, Kwiatowe

27.04.2022 11.05.2022 25.05.2022 8.06.2022 22.06.2022 6.07.2022 20.07.2022

Kunowo 27.04.2022 11.05.2022 25.05.2022 8.06.2022 22.06.2022 6.07.2022 20.07.2022
Miedwiecko 4.05.2022 17.05.2022 31.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 12.07.2022 26.07.2022
Morzyczyn 5.05.2022 18.05.2022 1.06.2022 15.06.2022 29.06.2022 13.07.2022 27.07.2022
Motaniec 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Niedźwiedź 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Nowa Kobylanka 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Rekowo 4.05.2022 17.05.2022 31.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 12.07.2022 26.07.2022
Reptowo 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Wielichówko 26.04.2022 10.05.2022 24.05.2022 7.06.2022 21.06.2022 5.07.2022 19.07.2022
Zagość 4.05.2022 17.05.2022 31.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 12.07.2022 26.07.2022
Zieleniewo i ul. Brzozowa w 
Morzyczynie 4.05.2022 17.05.2022 31.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 12.07.2022 26.07.2022

Harmonogram wywozu odpadów maj - lipiec 2022 r.


