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Szanowni Państwo,
 Każdego roku w czerwcu rada gminy podejmuje 
uchwałę odnośnie absolutorium dla wójta. Podstawą 
udzielenia (lub nieudzielenia) absolutorium może być 
tylko i wyłącznie wykonanie budżetu za rok miniony. 
Proces absolutoryjny ma ściśle określony przebieg, 
a jego początkiem jest praca Komisji Rewizyjnej, która 
powinna zapoznać się ze sprawozdaniem finansowym 
i sprawozdaniem z wykonania budżetu, a następnie je 
przeanalizować, dopytać, zwrócić się do wójta o wyja-
śnienie ewentualnych wątpliwości. Jeśli jakieś elemen-
ty budżetu nie zostały wykonane, obowiązkiem Komisji 
jest zbadanie, jakie były tego przyczyny i ustalenie czy 
winę za to ponosi wójt, czy też stało się tak na skutek 
niezależnych od niego okoliczności. Dopiero po tak rze-
telnej analizie i w oparciu o uzyskaną wiedzę, Komisja 
powinna wypracować obiektywną opinię, rekomendu-
jąc pozostałym radnym udzielenie bądź nieudzielenie 
absolutorium. 

Jak to się robi w Kobylance

 W naszej gminie powyższe zasady nie znajdują zasto-
sowania. Opinia Komisji Rewizyjnej nie powstaje po ana-
lizie sprawozdań i uzyskaniu bardziej szczegółowej wiedzy 
na temat wykonania budżetu. Radny J. Malinowski (Prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej) po prostu przynosi na po-
siedzenie gotową opinię ze sformułowanymi „argumen-
tami” za nieudzieleniem absolutorium. Kolejność działań 
jest całkiem odwrotna: najpierw następuje odczytanie tej 
opinii, a potem ewentualnie padają pytania. Nie muszę 
chyba dodawać, że udzielone odpowiedzi nie mają żad-
nego wpływu na cokolwiek.
 Podam przykład. Jeden z najbardziej niedorzecznych 
„argumentów”, jakie zdarzyło mi się usłyszeć w związku 
z absolutorium, brzmiał: z paragrafów zatytułowanych 
„Kary, odszkodowania i grzywny” i „Postępowania są-
dowe i prokuratorskie” gmina wydała łącznie ponad 
300 tys. zł. Na posiedzeniu Przewodniczący J. Malinow-
ski (tak jak wspomniałam, już po odczytaniu przyniesio-
nej opinii) zapytał, za co gmina zapłaciła karę 300 tys. zł. 
Oczywiście gmina nie zapłaciła żadnej kary, wyjaśniłam 
więc, że wydatki w wymienionych paragrafach (które 
zgodnie ze swoimi nazwami obejmują różnego rodza-
ju opłaty) to głównie odszkodowania dla właścicieli 
gruntów zajętych pod drogi gminne, a także koszty po-

stępowań windykacyjnych wobec dłużników. Zarówno 
wypłata tych odszkodowań, jak i windykacja należno-
ści to obowiązki gminy, wynikające z przepisów prawa. 
Czy wykonywanie obowiązków może być argumentem 
za nieudzieleniem absolutorium? Jak widać – w naszej 
gminie może, bo moje wyjaśnienie nie spowodowało, że 
ten „argument” z opinii zniknął.
 Inny przykład – „utrzymywanie obligacji na rachunku 
bankowym”. To kolejny absurdalny zarzut, bo ostatnie 
obligacje zostały uruchomione w 2019 r. (!) i dawno zo-
stały wydane na inwestycje. Wystarczy spojrzeć na kwo-
ty – obligacje wynosiły 6,33 mln, a wydatki inwestycyjne 
i rozchody (czyli te cele, na które obligacje zostały zacią-
gnięte) w latach 2019-2021 – blisko 27 mln zł. Mimo to 
radni większościowi uparcie twierdzą, że oszczędności, 
które pozostają na koniec roku, to są obligacje. Kiedy 
poprosiłam Radnego Malinowskiego, żeby w takim ra-
zie wskazał w sprawozdaniu z wykonania budżetu, gdzie 
są ujęte te obligacje, usłyszałam: „niech pani sobie idzie 
i poszuka”.

Opinia RIO o wniosku Komisji

 Kolejnym etapem jest wydanie opinii przez Regional-
ną Izbę Obrachunkową na temat wniosku Komisji Re-
wizyjnej o udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium. 
Bardzo ważne jest, że RIO bierze pod uwagę wyłącznie 
kwestie formalne – jeśli wniosek jest sporządzony pra-
widłowo, wydaje opinię pozytywną. Nie analizuje jako-
ści argumentów i nie ocenia, czy są zasadne. W tego-
rocznej opinii RIO (pozytywnej z zastrzeżeniami) pojawił 
się jednak obszerny komentarz odnoszący się do przed-
stawionych zarzutów. Nie trzeba wielkiej wnikliwości, 
by wyczytać z niego sugestię, by radni przemyśleli swoje 
stanowisko, a niektóre zarzuty Izba oceniła wręcz jako 
nieuprawnione (np. rzekome „naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych” czy „samowolne zwiększenie 
dotacji dla CKiR”). Nie spowodowało to jednak żadnej 
refleksji wśród radnych większościowych.

„Argumenty”

 Jest takie powiedzenie: „kłamstwo obiegnie świat, 
nim prawda założy buty”. Kłamstwo jest szybsze, bo 
najczęściej jest prostym, krótkim przekazem, a prawda 
wymaga wytłumaczenia, dłuższego wyjaśnienia, wgłę-
bienia się w szczegóły. Nie inaczej jest w przypadku 
„argumentów” za nieudzieleniem absolutorium (nie-
przypadkowo biorę je w cudzysłów) – jeden z większo-
ściowych klubów podaje na swoim facebookowym profi-
lu właśnie takie krótkie stwierdzenia w rodzaju „wysoka 
kwota kar i odszkodowań” czy „utrzymywanie obligacji 
na rachunku bankowym”. Wytłumaczenie, jak bardzo są 
one niedorzeczne, wymaga dużo bardziej szczegółowe-
go opisu. Chcąc więc wykazać wątpliwą jakość wszyst-
kich tych „argumentów”, musiałabym napisać tekst co 
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Absolutorium
Wykonanie

dochodów (%)
Wykonanie

wydatków (%)
Wykonanie wydatków

inwestycyjnych (%)

2018 Tak 90,10 80,47 65,60

2019 Nie 97,50 84,94 67,64

2020 Nie 99,50 89,22 73,60

2021 Nie 105,39 90,75 72,19

najmniej trzykrotnie dłuższy. Dlatego nie będę się tutaj 
do nich odnosić, a zainteresowanych dokładnymi wyja-
śnieniami zapraszam do obejrzenia prezentacji podczas 
sesji 29 czerwca (od godz. 7:28 do 7:56).  

Głosowanie nad absolutorium i opinia RIO

 Choć oczywiście rada jest organem kolegialnym i po-
dejmuje decyzje większością głosów, to jednak warto 
wiedzieć, że w naszej gminie za nieudzieleniem abso-
lutorium zawsze głosuje wyłącznie dziesięcioosobo-
wa grupa (wyjątkiem było absolutorium za rok 2018, 
ale o tym za chwilę). Następnie uchwała trafia do RIO 
w celu zaopiniowania. Głównym aspektem są znowu 
kwestie formalne, natomiast analiza postawionych za-
rzutów ogranicza się do ustalenia, czy dotyczą one bu-
dżetu i nie są nieprawdziwe. Tak więc choć RIO próbo-
wała zasugerować radnym przemyślenie stanowiska, to 
ostatecznie o uchwale wydała opinię pozytywną. Czy to 
oznacza potwierdzenie przez RIO, że rada słusznie nie 
udzieliła absolutorium? Nie, w żadnym wypadku nie 
można tego tak odczytywać. RIO po prostu – mówiąc 
kolokwialnie – nie wtrąca się w decyzję radnych. Jeżeli 
nie ma ewidentnego powodu do unieważnienia uchwa-
ły (np. gdyby zarzuty nie dotyczyły budżetu, tylko jakichś 
innych spraw), to jej nie unieważni. Nawet wtedy, kie-
dy zarzuty nie mają sensu, tak jak np. te „kary” opisane 
powyżej – nie można powiedzieć, że argument jest nie-
prawdziwy, bo wydatki w tych paragrafach zostały po-
niesione w podanej wysokości, a że całkowicie chybione 
jest czynienie z tego zarzutu, to już inna sprawa, którą 
RIO się nie zajmuje.

Obiektywna ocena?

 Brak absolutorium nie wynika z rzetelnej i obiektyw-
nej oceny wykonania budżetu i mówię to z pełną od-
powiedzialnością. Wystarczy spojrzeć na porównanie 
wykonania najważniejszych elementów budżetu w la-
tach 2018-21. Ten pierwszy budżet, za rok 2018, był re-
alizowany jeszcze przez poprzedniego wójta, natomiast 
o absolutorium decydowała już obecna rada w czerwcu 
2019 r. – wówczas większościowa dziesiątka radnych 
głosowała za jego udzieleniem, choć wszystkie wskaźni-
ki były gorsze niż w latach następnych.

Czy absolutorium jest ważne?

 Kiedy po raz pierwszy, mimo dobrych wyników bu-
dżetu, nie otrzymałam absolutorium za rok 2019, przy-
znaję, poczułam się dotknięta tak jawną niesprawiedli-
wością i brakiem obiektywizmu. Wiadomo, że nie jest 
możliwe zrealizowanie całego planu finansowego w stu 
procentach (i nie ma takiej gminy, w której by się to uda-
ło), ale ważne są proporcje – jeśli wykonanie dochodów 
i wydatków oscyluje wokół 80-90%, a rada nie udziela 
absolutorium, to jest mniej więcej taka sytuacja, jakby 
uczeń w szkole poprawnie odpowiedział na 8-9 z posta-
wionych 10 pytań i dostał jedynkę.
 Rok później, a tym bardziej dzisiaj, po trzecim nie-
udzielonym absolutorium, nie przywiązuję do niego już 
żadnej wagi. Jeśli teraz, mniej więcej w połowie roku, 
kiedy nikt jeszcze nie wie, jak ostatecznie będzie zreali-
zowany budżet za 2022 r., a ja już mogę stwierdzić z całą 
pewnością, że w przyszłym roku również nie dostanę 
absolutorium – to jakie może mieć ono znaczenie?
 Ktoś mógłby powiedzieć: skoro absolutorium nie jest 
ważne, to dlaczego poruszyłam ten temat? Powód jest 
prosty – bo chciałam Państwu pokazać ogólny obraz 
procesu absolutoryjnego w naszej gminie i przekonać, 
byście patrzyli na fakty i liczby, a nie kierowali się prosty-
mi hasłami typu „rada po raz kolejny nie udzieliła abso-
lutorium”, jakby to miało świadczyć o rzeczywistych wy-
nikach mojej pracy. Fakty i liczby nie kłamią, a wszelkie 
wskaźniki finansowe gminy są bardzo dobre, mimo róż-
nych zewnętrznych zawirowań, zmian prawnych itp. Sys-
tematycznie spada zadłużenie i nie są zaciągane nowe 
zobowiązania, wzrastają dochody gminy, staramy się 
trzymać w ryzach wydatki bieżące i pozyskujemy środ-
ki zewnętrzne, dzięki czemu możemy wykonać o wiele 
więcej inwestycji – wszystko to można zobaczyć w spra-
wozdaniach, dokumentach księgowych i raportach. Tam 
nie ma miejsca na dowolność opinii, tam są właśnie fak-
ty i liczby. A inwestycyjny rozwój gminy widać nawet bez 
zaglądania do jakiegokolwiek dokumentu – i choć mam 
świadomość, że do zrobienia jest jeszcze bardzo, bardzo 
wiele, to są konkretne plany i zamierzenia na przyszłość. 
I to jest najważniejsze.
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Tegoroczne Dni Gminy Kobylanka odbyły się 
w dniach 28-29 maja. Organizatorzy zaplanowa-

li wiele ciekawych atrakcji dla wszystkich mieszkańców. 
Obchody rozpoczęły się „zabawą taneczną przy Księżycu”. 
Zachmurzone niebo i padający deszcz nie były w stanie po-
psuć planów organizatorom, którzy przenieśli zabawę do 
auli Centrum Kultury i Rekreacji. Oprawę muzyczną zapew-
nił profesjonalny DJ, a o poczęstunek zadbało Koło Gospo-
dyń Wiejskich z Kobylanki. 
 Drugiego dnia odbył się wielki rodzinny piknik. Po uro-
czystym otwarciu obchodów Dni Gminy Kobylanka przez 
Wójt Julitę Pilecką, w ramach „Sceny dla mieszkańców” 
rozpoczęły się prezentacje mieszkańców naszej gminy. 
Jako pierwszy wystąpił Zespół Folklorystyczny „Kalina”. 
Następnie na scenę wkroczyli najmłodsi. Najpierw swoje 
umiejętności pokazały dzieci z przedszkola Małe Talenty 
w Zieleniewie, a chwilę później uczniowie zerówki w Szko-
le Podstawowej w Reptowie. Potem mogliśmy obejrzeć 
pokazy taneczne dzieci i młodzieży ze Szkoły Tańca Alfa 
Astra. W kolejnej odsłonie „Sceny dla mieszkańców” wy-

Dni Gminy Kobylanka 2022

stąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w Kunowie: Wero-
nika Konoplanko w pokazie tańca sportowego, Aleksander 
Kuźniak oraz Adam Daszkiewicz, którzy zatańczyli break-
dance, a Małgorzata Krauze zaśpiewała dla licznie zebranej 
publiczności utwór „Hurt” z rep. Christiny Aguilery. Kolejne 
występy to pokazy gimnastyki artystycznej sióstr Spław-
skich. Jako pierwsza w układzie z obręczą zaprezentowała 
się Wiktoria, a następnie w pokazie tanecznym Marysia. 
Ostatnim indywidualnym występem był taniec breakdan-
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ce w wykonaniu Tymona Maciejewskiego ze Szkoły Pod-
stawowej w Kobylance. Następnie scenę przejęli laureaci 
Szkolnego Konkursu Recytatorskiego zorganizowanego 
w Szkole Podstawowej w Reptowie, czyli Anhelina Rudyk 
(I miejsce), Oliwia Głodała (II miejsce) i Nikola Konwińska 
(III miejsce). Pokaz talentów najmłodszych mieszkańców 
gminy zakończył spektakl pt. „Baśń o Kopciuszku” grupy te-
atralnej SPONTAN ze Szkoły Podstawowej w Kobylance.  Od 
tego momentu na scenę wkroczyli nieco bardziej doświad-
czeni mieszkańcy, którzy zaprezentowali swoje umiejętności 
wokalne. Jako pierwsza wystąpiła Danuta Jańczak-Chlebow-
ska – uczestniczka m. in. programu „Mam Talent”, Roman 
Rosiński – uczestnik „The Voice Senior” oraz Anna Zięba – so-
listka Big Band Stargard oraz uczestniczka „Szansy na sukces”. 
 To jednak nie wszystkie talenty, jakie zaprezentowa-
li mieszkańcy. W auli CKiR można było podziwiać obrazy 
członków grupy malarskiej ALMA działającej w Morzy-
czynie. Swoje witraże prezentowali Państwo Aleksandra 
i Wiesław Cygliccy. Pani Aleksandra zabrała ze sobą rów-

nież obrazy. Można było także obejrzeć prace autorstwa 
Pani Danuty Jańczak-Chlebowskiej oraz anioły wykonane 
z drewna i kamienia przez Pana Krzysztofa Kozłowskiego.
 Okazało się, że wśród mieszkańców naszej gminy jest 
bardzo dużo utalentowanych osób, a „Scena dla miesz-
kańców” okazała się świetną okazją do zaprezentowania 
swoich umiejętności. Publiczność z zainteresowaniem 
obserwowała pokazy taneczne, aktorskie, recytatorskie 
czy gimnastyczne dzieci oraz występy wokalne młodszych 
i nieco starszych. 
 W przerwach między występami do wspólnej zaba-
wy zapraszali animatorzy, którzy przygotowali szereg gier 
i konkursów dla mieszkańców w każdym wieku, a organiza-
torzy zadbali, żeby wszyscy uczestnicy zostali obdarowani 
drobnymi nagrodami.
 Tradycją Dni Gminy Kobylanka jest ogromny tort, któ-
rym i tym razem częstowała Wójt Julita Pilecka. Choć kolej-
ka chętnych była wyjątkowo długa, słodkości wystarczyło 
dla wszystkich.
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 Nie mogło również zabraknąć atrakcji dla najmłod-
szych, więc był dmuchany plac zabaw, modelowanie balo-
nów, malowanie buzi oraz kolorowe warkoczyki. Z wizytą 
przyjechała również Świnka Peppa. Wszyscy chętni mogli 
wykonać również pamiątkowe zdjęcie w fotobudce.
 Na zakończenie na scenie wystąpił szczeciński zespół 
LORD – Sound of Queen, który zagrał największe przeboje 
zespołu Queen. Zebranym słuchaczom koncert tak bardzo 
przypadł do gustu, że nie chcieli wypuścić artystów bez 
bisu.
 Organizatorzy, czyli Gmina Kobylanka oraz Centrum Kul-
tury i Rekreacji w Kobylance, dziękują wszystkim uczestni-
kom Dni Gminy Kobylanka za dwa dni wspaniałej, wspólnej 
zabawy i już teraz zapraszają na kolejne obchody w przy-
szłym roku. Na pewno będzie można znowu wziąć udział 
w wielu ciekawych atrakcjach, a także zaprezentować na 
scenie swoje umiejętności.

fot. Jan Balewski fot. Jan Balewski

fot. Jan Balewskifot. Jan Balewski
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W związku z zakończeniem roku 
szkolnego Urzędzie Gminy Koby-

lanka odbyło się spotkanie Wójt Julity 
Pileckiej z najlepszymi uczniami, ich ro-
dzicami oraz dyrektorami naszych szkół. 
W trakcie spotkania Pani Wójt uhono-
rowała uczniów, którzy osiągnęli naj-
lepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 
2021/2022. W tym roku nagrody otrzy-
mali: Paulina Panek ze Szkoły Podstawo-
wej w Kunowie, Maria Bejger i Adam Ku-
wik ze Szkoły Podstawowej w Kobylance 
oraz Aleksandra Rojek i Jakub Stawicki 
ze Szkoły Podstawowej w Reptowie. 
 Dla wszystkich wyróżnionych 
uczniów oraz rodziców, nauczycieli 
i dyrektorów szkół ogromne gratulacje, 
a także życzenia kolejnych sukcesów! 

Nagrody dla najlepszych uczniów

Po tym jak udało się dojść do porozumienia z Po-
wiatem Stargardzkim i przebudowana została dro-

ga przechodząca przez Kunowo, w Gminie Kobylanka na 
pierwsze miejsce wśród dróg o najbardziej zniszczonej na-
wierzchni awansowała droga w Jęczydole. W związku z tym 
stała się priorytetem i gdy tylko pojawiła się możliwość po-
zyskania dofinansowania na to przedsięwzięcie Pani Wójt 
z niej skorzystała i zgłosiła przebudowę drogi gminnej Ję-
czydół - Morzyczyn do „Polskiego Ładu”. 25 października 
2021 r. ogłoszone zostały wyniki naboru i okazało się, że 
Jęczydół otrzymał dofinansowanie w kwocie 7,6 mln zł. 
Wniosek był kompleksowy i obejmował nie tylko budowę 
głównej drogi, ale również dwa boczne odcinki, tj. ul. Ma-
gnolii oraz kawałek drogi w kierunku dawnej strzelnicy. 
 Zgodnie z zasadami „Polskiego Ładu” gmina miała 
9 miesięcy, aby ogłosić przetarg i wyłonić wykonawcę tej 
inwestycji. Radość z pozyskanego dofinansowania trwała 
do pierwszego przetargu. Swoje oferty złożyły w nim dwie 
firmy, a najniższa kwota wyniosła 14 272 856,34 zł, co 
zdecydowanie przewyższało kwotę, którą Gmina Kobylan-
ka była gotowa wydać na tą inwestycję. W związku z tym 
ogłoszone zostały kolejne przetargi. Niestety sytuacja 
nie poprawiała się, a wyglądała coraz gorzej, gdyż w dru-
gim przetargu ofertę złożyła tylko jedna firma na kwotę 
14 860 267 zł. W trzecim postępowaniu wykonawca zaofe-
rował realizację inwestycji za kwotę 15 488 490 zł. Wójt 
Pilecka zdając sobie sprawę z powagi sytuacji i mając świa-
domość tragicznego stanu drogi w Jęczydole, za każdym 
razem szukała sposobu, aby znaleźć w budżecie braku-
jące środki. Niestety jej starania nie znajdowały uznania 

Będzie przebudowa drogi
Jęczydół - Morzyczyn

w oczach większości radnych, którzy oczekiwali ogłaszania 
kolejnych postępowań przetargowych, licząc na to, że po-
jawi się jakaś niższa kwota. W ostatnim – czwartym – prze-
targu pojawiła się kwota niższa od tej z 3 przetargu, ale 
niestety wyższa od tej z pierwszego. Rada Gminy musiała 
podjąć ostateczną decyzję dotyczącą tej inwestycji. Nie 
było już możliwości podejmowania kolejnych prób poszu-
kiwania tańszych oferentów, bo skończył się czas na wyło-
nienie wykonawcy projektu, który uzyskał dofinansowanie 
w programie „Polski Ład”. W tej sytuacji Rada ostatecznie 
zgodziła się, aby zwiększyć wkład własny w tej inwestycji 
i tym samym umożliwiła zawarcie umowy z firmą Tauber 
Rohrbau GmbH & Co. KG, która zaoferowała realizację dro-
gi w Jęczydole za kwotę 14 799 489,59 zł. 
 Pozostaje mieć nadzieję, że nie pojawią się już żadne 
komplikacje i wkrótce przejazd przez Jęczydół nie będzie 
wyczynem, tylko przyjemnością.
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11 maja 2022 r. odbyło się spotkanie Wójt Julity Pi-
leckiej z Wicemarszałkiem Województwa Zachod-

niopomorskiego Tomaszem Sobierajem. W trakcie spotka-
nia podpisane zostało porozumienie dotyczące kolejnego 
etapu prac przy drodze wojewódzkiej nr 120. W ramach 
kolejnej części inwestycji przebudowana zostanie droga 
na odcinku od Bielkowa do Kobylanki. Urządzone zostanie 
również sugerowane przejście dla pieszych na wysokości 
Osiedla Makowego, wraz z elementami spowalniającymi 
ruch, a także sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych 
przy Szkole Podstawowej w Kobylance. Nasza gmina dofi-
nansuje przedsięwzięcie kwotą 100 tys. zł.

Ciąg dalszy przebudowy drogi
Kobylanka – Bielkowo

W poprzednim numerze in-
formowaliśmy, że Gmina Ko-

bylanka uzyskała z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg dofinansowanie 
na budowę drogi łączącej Morzyczyn 
z Reptowem. Dziś możemy już poin-
formować, że zostało przeprowadzo-
ne postępowanie przetargowe i wyło-
niono wykonawcę. Zadanie zrealizuje 

Droga Morzyczyn – Reptowo w realizacji
firma “Maldorbud” Spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością Spółka 
komandytowa, z którą została pod-
pisana umowa. Wykonawca zaofero-
wał wykonanie zamówienia za kwotę 
10 433 217,12 zł brutto. Dofinan-
sowanie do tego zadania wynosi 
4 692 307 zł. Najwięcej prac będzie 
na przełomie tego i następnego roku. 

W pierwszej kolejności wykonawca 
musi przeprowadzić administracyjne 
uzgodnienia w zakresie kolizji gazo-
ciągu. Zgodnie z warunkami przetar-
gu wykonawca ma teraz 12 miesięcy 
na realizację zadania, co oznacza, że 
od lipca przyszłego roku będzie moż-
na przemieszczać się między Repto-
wem i Morzyczynem nową drogą.

 Jest to kolejny etap współpracy między Urzędem Mar-
szałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego a Gmi-
ną Kobylanka, która rozpoczęła się w 2019 roku. Powstała 
wówczas długo wyczekiwana przez mieszkańców ścieżka 
rowerowa na odcinku Kobylanka – Bielkowo. Kolejnym 
etapem było przeprowadzenie ścieżki przez całe Bielkowo. 
Następnie wykonano przebudowę drogi oraz zbudowano 
chodnik w Bielkowie. Po realizacji przebudowy odcinka 
drogi Kobylanka – Bielkowo pozostanie do remontu już tyl-
ko ostatni fragment drogi wojewódzkiej od skrzyżowania 
ulic Szkolnej i Szczecińskiej do węzła Motaniec.
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Czerwiec to miesiąc, kiedy w polskim samorzą-
dzie odbywają się debaty dotyczące stanu gmin, 

miast czy powiatów. Omawiana jest ich sytuacja finan-
sowa, prowadzone są debaty na podstawie raportów 
o stanie gminy oraz sprawozdań z wykonania budżetu 
za poprzedni rok. Nie inaczej było w Gminie Kobylanka. 
Aby móc samodzielnie wyrobić sobie opinię na temat 
tego, jaka jest sytuacja Gminy Kobylanka, warto zapo-
znać się z dwoma dosyć obszernymi dokumentami, czyli 
„Raportem o stanie Gminy Kobylanka za 2021 r.” oraz 
„Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kobylan-
ka za 2021 rok”. Oba dostępne są na stronie bip.koby-
lanka.pl (pierwszy w zakładce „Raporty o stanie gminy”, 
drugi – „Sprawozdania z wykonania budżetu”).
 W „Raporcie o stanie gminy” znajdziemy komplek-
sową wiedzę na temat naszej gminy, zarówno jej ogólną 
charakterystykę i dane demograficzne, jak też informa-

Podsumowanie roku 2021
w samorządzie

cje o stanie finansów, inwestycjach, oświacie i edukacji, 
bezpieczeństwie i ochronie środowiska, kulturze, spo-
rcie i turystyce, gospodarce przestrzennej, gospodarce 
komunalnej oraz transporcie zbiorowym. W raporcie 
znajdują się również informacje na temat realizowa-
nych przez gminę strategii, polityk i programów, m. in. 
Strategii rozwoju gminy Kobylanka, polityki społecznej, 
programie opieki nad zwierzętami i zapobiegania bez-
domności zwierząt. Na końcu raportu znajdują się infor-
macje dotyczące współpracy z lokalnymi organizacjami 
i stowarzyszeniami, zawartych porozumień oraz o dzia-
łalności organów gminy, czyli Rady Gminy Kobylanka 
i Wójta Gminy Kobylanka. 
 W drugim sprawozdaniu znajdziemy wszystkie informa-
cje dotyczące finansów Gminy Kobylanka od dochodów, 
wydatków, przychodów, rozchodów po należności i zobo-
wiązania, na rezerwach i finansach sołectw kończąc. 

 Czytając ten raport dowiemy się, że liczba ludności we-
dług stanu na 31.12.2021 r. wynosiła 5615 osób. W sto-
sunku do roku 2020 w naszej gminie nastąpił wzrost liczby 
mieszkańców o 2,3%, czyli przybyło 130 osób. Jest to trend 
odwrotny do panującego w Polsce, gdzie liczba ludności 
rok do roku zmniejszyła się o 1,2%. Również w kwestiach 
proporcji między płciami sytuacja w naszej gminie jest 
odmienna od tej panującej w kraju, ponieważ w Gminie 
Kobylanka mężczyźni stanowili 50,1% populacji, a kobiety 
49,9%. W kraju było 48,3% mężczyzn i 51,7% kobiet. Nie-
stety, drugi rok z rzędu odnotowujemy ujemny przyrost 
naturalny. W 2021 r. wynosił on –12. 
 Na szczęście więcej jest dobrych informacji, takich 
jak chociażby ta, że dochód ogółem na jednego miesz-
kańca wg Głównego Urzędu Statystycznego wzrósł 
o ok. 5%, czyli o 311,25 zł. Dodatnie saldo migracji ma 

 Ten dokument pozwala dokładnie zapoznać się 
z sytuacją finansową naszej gminy. Dowiemy się 
z niego m. in., że faktyczne wykonanie budżetu za 
2021 rok prezentuje się następująco: dochody 
43 820 231,76 zł (wzrost o 19,58% w stosunku do 
2020 r.), a wydatki 39 351 293,19 zł (wzrost o 16,30% 

Raport o stanie gminy za 2021 rok

również swoje odzwierciedlenie w oświacie. Każda 
z trzech działających na terenie gminy szkół podstawo-
wych z roku szkolnego na rok szkolny odnotowuje więk-
szą liczbę uczniów. 
 Dzięki raportowi można się również dowiedzieć, że 
jednostki OSP z terenu gminy wzięły udział w 199 zda-
rzeniach ratowniczo-gaśniczych, co stanowi wzrost o 86 
zdarzeń w stosunku do wcześniejszego roku. Liderem 
w liczbie akcji jest OSP Kobylanka (73). Z raportu dowie-
my się również, że Straż Gminna ujawniła 2 przestęp-
stwa, które przekazała do KPP Stargard oraz miała 35 
czynności związanych z ujawnieniem/usuwaniem nie-
legalnych wysypisk, składów nieczystości (oczywiście to 
tylko maleńki wycinek działalności strażników).
 To tylko niektóre z informacji, jakie zostały umiesz-
czone w liczącym 75 stron raporcie.



w stosunku do 2020 r.). Wzrósł również stopień wy-
konania dochodów i wydatków budżetowych. Na po-
niższych wykresach prezentujących dane z ostatnich 
10 lat wyraźnie widać, że w obu wskaźnikach panuje wy-
raźny trend wzrostowy, szczególnie w ostatnich 3 latach. 

Sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Kobylanka za 2021 rok 
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 Ogólnie z ww. dokumentów, do których lektury za-
chęcamy, wynika, że Gmina Kobylanka się rozwija. Bu-
dżet jest coraz większy, zadłużenie maleje, przybywa 
nowych mieszkańców, którzy wybierają naszą gminę 
jako miejsce do życia dla siebie i swoich rodzin. Po-
twierdzeniem tego jest również ranking Serwisu Sa-
morządowego PAP pod nazwą “Gmina dobra do życia”. 
Przy jego opracowaniu wykorzystano aż 48 wskaźników 
cząstkowych, składających się na ogólny wskaźnik synte-
tyczny. Wskaźniki zostały pogrupowane w 10 obszarach 
tematycznych (np. środowisko naturalne, rynek pracy, 
warunki mieszkaniowe, dostępność i jakość usług itp.) 

Odwrotny trend panuje w zadłużeniu gminy, które 
systematycznie spada od roku 2019. Na 31.12.2021 r. 
wynosiło ono 16 509 479,34 zł co stanowiło 37,68% 

wykonanych dochodów ogółem. Ważne jest również, 
że w roku 2021 nie zostały zaciągnięte żadne nowe zo-
bowiązania. 

Kobylanka – gmina dobra do życia

i badały jakość życia przez pryzmat wielu czynników 
(np. atrakcyjność osadniczą, jakość edukacji, wydatki 
inwestycyjne, dostępność rekreacji itp.). Duża część da-
nych pochodzi z Banku Danych Lokalnych GUS. Ponad-
to wykorzystane zostały dane udostępniane publicznie. 
Gmina Kobylanka zajęła w tym rankingu bardzo dobre 
320 miejsce na 2477 gmin w Polsce. W województwie 
zachodniopomorskim również znaleźliśmy się na bardzo 
wysokiej, bo 11 pozycji wśród 113 gmin. A w naszym 
najbliższym otoczeniu, czyli powiecie, zajęliśmy 1 miej-
sce na 10 gmin.
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Po przerwie spowodowanej Covid-19 wróciła „Ma-
jówka na sportowo”. Tegoroczna edycja odbyła się 

14 maja na terenie przy Centrum Kultury i Rekreacji w Ko-
bylance oraz na boisku sportowym Szkoły Podstawowej 
w Kobylance. Tradycyjnie rozegrane zostały dwa turnieje. 
Pierwszy z nich to Turniej Młodzików w piłce nożnej o Pu-
char Wójta Gminy Kobylanka. W rozgrywkach wzięły udział 
cztery drużyny. Po zaciętej i wyrównanej walce zwyciężył 
zespół z Kobylanki. Drugie miejsce zajęli chłopcy z Niedź-
wiedzia. Kolejne były drużyny z Kunowa i Reptowa. Wszy-
scy uczestnicy otrzymali drobne upominki. Oczywiście były 
również puchary i medale. 
 Równolegle na boisku przy CKiR odbywał się finał Teni-
sowego Turnieju Oldboyów o puchar Wójta Gminy Koby-
lanka. Zwycięzcą został pan Henryk Andrzejczak. II miejsce 
zajął pan Mirosław Górniak, III miejsce przydało panu Ry-
szardowi Sibilskiemu, a IV panu Mirosławowi Żwierełło. 
 Gratulujemy zwycięzcom oraz uczestnikom obu turnie-
jów i życzymy dalszych sukcesów.
 Po zakończonych rozgrywkach przyszedł czas na gry 
i zabawy, które utrzymane były w duchu sportu i rywali-
zacji, a ich przygotowaniem zajął się zespół CKiR. O lepszą 
kondycję zatroszczyła się Magdalena Połeć z Gym&Fit, któ-
ra przeprowadziła zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Osoby, które chciały miały ochotę „pogimna-
stykować” umysł mogły zagrać w szachy z miłośnikami tej 
dyscypliny sportowej. O posiłki regeneracyjne zatroszczyło 
się Koło Gospodyń Wiejskich w Kobylance, które częstowa-
ło uczestników przepyszną grochówką oraz strażacy z OSP 
w Kobylance, którzy przygotowywali kiełbaski z grilla. Do-
stępne były również ciasta. 
 Druhowie z OSP Kobylanka przygotowali również po-
kaz, dzięki któremu wszyscy uczestnicy mogli na własne 
oczy zobaczyć co się dzieje, kiedy w nieodpowiedni sposób 

Majówka na sportowo

próbuje się ugasić palący się olej za pomocą wody. Nieste-
ty takie działanie przynosi odwrotny skutek od oczekiwa-
nego, bo palący się olej po dolaniu wody wybucha, a pożar 
się rozszerza. Strażacy pokazali, jak sobie poradzić w ta-
kiej sytuacji – należy po prostu przykryć czymś płomienie, 
w warunkach domowych może to być np. pokrywka od 
garnka bądź zmoczona ścierka.
 Przy okazji strażacy rzucili wyzwanie mieszkańcom 
w przeciąganiu węża strażackiego, które po kilku próbach 
zakończyło się sprawiedliwym remisem. Wszyscy mogli 
również użyć węża strażackiego w sposób standardowy, 
czyli do polewania wodą. 
 Na festynie dostępny był również punkt konsultacyjny 
Klubu Zdrowego Stylu Życia „11-ka”, w którym można było 
dokonać pomiarów tkanki tłuszczowej oraz uzyskać porady 
żywieniowe. 
 Pod koniec na miejsce zabawy przybyli harleyowcy na 
swoich wspaniałych motocyklach, a zaraz po ich przyjeź-
dzie odbył się koncert Zespołu “Kalina”. 
 W organizację „Majówki na sportowo” zaangażowani 
byli: Koło Gospodyń Wiejskich w Kobylance, Urząd Gmi-
ny Kobylanka, OSP Kobylanka, GZS Znicz Niedźwiedź oraz 
Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance.
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Od pewnego czasu częstym temat roz-
mów między mieszkańcami naszej gmi-

ny jest dostęp do internetu światłowodowego. 
Rozwój technologiczny sprawia, że ciągle po-
trzebujemy coraz szybszego i stabilnego do-
stępu do sieci. Takie możliwości daje właśnie 
internet dostarczany światłowodem. To, czy 
będziemy mieli do niego dostęp, leży w naszych 
rękach, ponieważ budowa sieci jest uzależnio-
na od zainteresowania skorzystaniem z usługi 
pojedynczych odbiorców. Jak można pokazać, 
że jesteśmy zainteresowani takim rozwiąza-
niem w naszych domach? Jest na to bardzo 
proste i szybkie rozwiązanie. Wystarczy wejść 
na stronę https://wyszukiwarka.uke.gov.pl, wy-
szukać swój adres i zgłosić zapotrzebowanie. 
Jest to jedyny skuteczny sposób pokazania, że 
jesteśmy zainteresowani uzyskaniem dostępu 
do internetu światłowodowego, ponieważ każ-
de zgłoszenie jest zapisywane w bazie Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej. Niestety, zgłosze-
nie zapotrzebowania nie jest jednoznaczne 
z tym, że zostaniemy przyłączeni do sieci, jed-
nak warto pamiętać, że im więcej zgłoszeń, tym 
większe szanse, że dostawca zdecyduje się do-
prowadzić sieć do naszych domów. 

Internet
światłowodowy

Po covidowej stagnacji nadszedł czas 
na sąsiedzkie spotkania i integrację. 

Dobrym powodem do takich spotkań okazał 
się Dzień Dziecka. Wiele sołectw postanowiło 
wykorzystać tę okazję i zorganizować zabawy 
dla najmłodszych, ale również i tych nieco star-
szych dzieci. Świętowanie zaczęło się 4 czerwca 
w Motańcu, Rekowie i Jęczydole. Tydzień póź-
niej bawili się mieszkańcy Bielkowa. Na wszyst-
kich uczestników czekało wiele atrakcji. Były 
dmuchańce, słodkości oraz gry i zabawy. 
 Wydarzenia były w całości sfinansowane 
z budżetu gminy w ramach środków z funduszu 
sołeckiego (jedynie na festyn w Motańcu or-
ganizatorzy pozyskali dodatkowe wsparcie od 
sponsorów).

Dzień Dziecka
w Gminie
Kobylanka
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Bieg Lata w Morzyczynie
4 czerwca w Morzyczynie odbył się Bieg Lata, któ-
ry jest częścią XII Grand Prix Stargardu Cztery Pory 

Roku. Głównym organizatorem wydarzenia jest Stargardzki 
Klub Lekkoatletyczny. Start i meta biegu zlokalizowane zo-
stały przy Amfiteatrze w Morzyczynie. Dorośli ścigali się na 
dystansie 5 km, zaś dzieci w zależności od rocznika na dy-
stansie 500 m, 600 m oraz 1000 m. Chętni mogli się także 
sprawdzić na dystansie 3,6 km w Nordic Walking.

Poniżej zwycięzcy na poszczególnych dystansach:

I. Bieg 5 km kobiet:
Sabina Jachnik – I miejsce
Bożena Szubert – II miejsce
Ryszarda Sucharska – III miejsce

II. Bieg 5 km mężczyzn:
Grzegorz Terlikowski – I miejsce
Bartosz Przekopowicz – II miejsce
Marcin Organika – III miejsce

III. Bieg 500 m dziewczęta (roczniki 2013-2015)
Zuzanna Jabłońska - I miejsce
Nadia Dominiak – II miejsce
Zuzanna Modzelewska – III miejsce

IV. Bieg 500 m chłopcy (roczniki 2013-2015)
Julian Polak – I miejsce
Kajetan Koler – II miejsce
Aleksander Mazurek-Teran – III miejsce

V. Bieg 600 m dziewczęta (roczniki 2011-2012)
Alicja Gebel – I miejsce
Zuzanna Łabędzka - II miejsce
Blanka Kaźmierczak - III miejsce

VI. Bieg 600 m chłopcy (roczniki 2011-2012)
Wojciech Krupa – I miejsce
Leon Przysiwek – II miejsce
Szymon Obłaski – III miejsce

VII. Bieg 600 m dziewczęta (roczniki 2009-2010)
Hanna Subocz – I miejsce
Daria Kochanowska – II miejsce
Michalina Rogozińska – III miejsce

VIII. Bieg 600 m chłopcy (roczniki 2009-2010)
Miłosz Baniak – I miejsce
Jan Przysiwek – II miejsce
Jacek Boczulak – III miejsce

IX. Bieg 1000 m dziewcząt (roczniki 2007-2008)
Katarzyna Laskowska – I miejsce

X. Bieg 1000 m chłopców (roczniki 2007-2008)
Antoni Poniżnik – I miejsce
Paweł Kiriłow – II miejsce
Olaf Klimas – III miejsce

XI. Nordic Walking 3,6 km kobiet
Daria Stańczyk – I miejsce
Katarzyna Sitarek – II miejsce
Grażyna Soroka-Mituła – III miejsce

XII. Nordic Walking 3,6 km mężczyzn
Mirosław Bielański – I miejsce
Antoni Poniżnik – II miejsce
Krzysztof Trojanowski – III miejsce 
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18 czerwca na terenach rekreacyjnych w Zielenie-
wie odbył się festyn charytatywny, podczas którego 

zbierane były środki na leczenie podopiecznych Schroni-
ska dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie. Lejący się żar 
z nieba nie zniechęcił organizatorów, partnerów, a przede 
wszystkim uczestników do udziału w tym wydarzeniu. Na 
przybyłych gości czekało wiele atrakcji. Był dmuchany plac 
zabaw, malowanie buzi i modelowanie balonów oraz wata 
cukrowa od super-bohatera. Harcerze zapraszali do wspól-
nego śpiewania i pląsów. Animatorzy przygotowali wiele 
ciekawych zabaw dla najmłodszych i nieco starszych. Druh-
ny i Druhowie z OSP w Reptowie zatroszczyli się orzeźwie-
nie uruchamiając kurtynę wodną. W trakcie festynu przed-
stawiciele Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział 
w Kiczarowie przedstawili historię psów, które czekają na 
adopcję. Opowiedzieli o tym, jak przebiega proces adopcji 
oraz przypomnieli podstawowe zasady opieki nad zwierzę-
tami. Na wszystkich przybyłych czekały również różne sma-
kowitości: była pyszna i zdrowa zupa pomidorowa z ryżem 
i wspaniałe hot-dogi. W słodkim kąciku można było napić 
się kawy albo znakomitego, schłodzonego kompotu z ra-

Festyn na 4 Łapy

barbaru oraz zjeść pyszne ciasto drożdżowe. Przy wszyst-
kich atrakcjach znajdowały się puszki, do których można 
było wrzucać pieniądze dla Schroniska prowadzonego 
przez TOZ Oddział w Kiczarowie. 
 Organizatorzy, czyli Spółdzielnia Socjalna Miedwie 
oraz Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance dzięku-
ją wszystkim uczestnikom za przybycie i wsparcie „braci 
mniejszych”, czyli zwierząt przebywających w schronisku. 
Partnerami wydarzenia byli: Gmina Kobylanka, Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu stargardzkiego, 
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - Oddział Kiczarowo 
oraz OSP w Reptowie.
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Tegoroczny sezon wakacyjny nad Miedwiem został 
otwarty 2 lipca Festiwalem Baniek Mydlanych i Ko-

lorów zorganizowanym przez Centrum Kultury i Rekreacji 
w Kobylance. Zabawa odbyła się w amfiteatrze w Morzy-
czynie. Na uczestników czekało wiele atrakcji. Były gry, za-
bawy, konkursy no i oczywiście nagrody dla uczestników. 
W trakcie całej imprezy można było korzystać ze sprzętu 
do robienia baniek mydlanych. Na zakończenie odbyły się 
dwie zabawy, na które dzieci czekały najbardziej. Najpierw 

Kolorowe wakacje 2022
była bitwa na balony napełnione wodą, a później wszyscy 
chętni otrzymali kolorowe proszki Holi i na znak prowadzą-
cego sprawili, że tegoroczne wakacje stały się naprawdę 
kolorowe. Ostatnią atrakcją było malowanie buziek.
 W trakcie zabawy zbierane były środki na operację ser-
ca dla małej Michalinki z Bielkowa. Ostatecznie udało się 
zebrać 380,05 zł.
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W okresie od 3 do 10 lipca w Morzyczynie, na te-
renie Campingu Hania odbywał się kolejny Festiwal 

Teatralny Pod Gwiazdami. Tegoroczna edycja obfitowała 
w jeszcze większą ilość spektakli, pokazów artystycznych 
i warsztatów niż ubiegłoroczna. Każdego dnia najpierw 
odbywały się zajęcia i pokazy dla dzieci, np. przedstawie-
nie “Kaczka Dziwaczka”, warsztaty bębniarskie, teatralne, 
stolarskie czy kulinarne. Wieczorami widownię przejmo-
wali dorośli. Na scenie zaprezentowały się m. in.: Teatry 
A-To-My, Krzywa Scena, Emigatis, Nie ma, Zespół Kalina z 
Kobylanki, Chabry ze Stargardu, Zespół taneczny Seniority, 
Szkoła tańca Alicji Moryś, Medeina, Milargo czy Save the 
Beat.

Festiwal Teatralny Pod Gwiazdami
w Morzyczynie

 Organizatorzy zachęcają, żeby już teraz zarezerwować 
sobie czas na początku przyszłorocznych wakacji, bo ko-
lejna edycja Teatru Pod Gwiazdami będzie co najmniej tak 
dobra jak tegoroczna.
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W czerwcu Urząd Gminy w Kobylan-
ce zorganizował konkurs ekologiczny 

pt. „Kreatywny recykling – Daj drugie życie 
odpadom”. Celem konkursu było krzewienie 
idei ekologii i troski o środowisko naturalne, 
promowanie idei powtórnego wykorzystania 
odpadów oraz uświadomienie roli człowieka 
w ograniczaniu ilości odpadów trafiających na 
składowiska. Tym razem konkurs skierowany 
był nie do najmłodszych mieszkańców, ale do 
osób pełnoletnich. Uczestnicy mieli za zadanie 
wykazać się kreatywnością w wykonaniu pracy 
przestrzennej z odpadów podlegających recy-
klingowi. 
 Do konkursu zostały zgłoszone dwie prace 
wykonane z różnych odpadów nadających się 
do ponownego wykorzystania. Komisja kon-
kursowa oceniała prace pod kątem zgodno-
ści z tematyką oraz ich estetykę, oryginalność 
i pomysłowość. Ostatecznie I miejsce zdobyła 
Pani Joanna Sałata z Kobylanki, zaś II miejsce 
zajęła Pani Patrycja Gierałtowska z Kobylanki. 
 Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 
6 lipca w Urzędzie Gminy Kobylanka. 

Konkurs ekologiczny rozstrzygnięty

7 maja br. panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Morzy-
czynie-Zieleniewie, Kobylance oraz Bielkowie wzięły 

udział w polsko - niemieckich warsztatach plecionkarskich. 
Spotkanie odbyło się w Schwennenz i było możliwe dzięki 
współpracy Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance z Land 
Frauenverband Uecker – Randow e. V. Zajęcia prowadziła 
Anja Muller z Wolgast, która przyjechała swoim mobilnym 
warsztatem. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzieli się 
jak i kiedy pozyskiwać materiał do wyplatania oraz w jaki 
sposób należy go odpowiednio przygotować, żeby praca 
była lekka, łatwa i przyjemna. Po części teoretycznej roz-
poczęła się praca z wierzbowymi witkami. Uczestnicy dzia-
łali w dwuosobowych zespołach, a efektem ich pracy były 

Warsztaty plecionkarskie 

wiklinowe płotki/palisady do wysokich grządek. W trakcie 
pracy był także czas na nawiązanie kontaktów sąsiedzkich, 
które powinny zaowocować w przyszłości kolejnymi spo-
tkaniami. 
 Oczywiście spotkanie członkiń Kół Gospodyń Wiejskich 
nie mogło się obyć bez smakołyków, przygotowanych przez 
panie z jednej jak i drugiej strony Odry. 
 Warsztaty zostały dofinansowane przez Unię Europej-
ską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów 
w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklembur-
gia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Eurore-
gionie Pomerania).
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24 czerwca odbyła się kolejna Miedwiańska Noc 
Świętojańska. Tradycyjnie podczas pierwszej części 

wieczoru była możliwość uplecenia wianków i skosztowa-
nia wspaniałych babeczek i rogalików upieczonych przez 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Morzyczyn-Zielenie-
wo oraz skosztowania pysznego chleba ze smalcem. Czas 
wszystkim uczestnikom uprzyjemniał swoimi występa-
mi Zespół Folklorystyczny „Kalina” z Kobylanki. Ponda to 
można było zapoznać się z twórczością lokalnych malarek: 
Danuty Jańczak-Chlebowskiej oraz Aleksandry Cyglickiej. 
Odbyły się również poszukiwania „kwiatu paproci”. Szczę-

Wianki nad Miedwiem

śliwcy, którym udało się odnaleźć ukryte kwiaty, zostali 
obdarowani pamiątkowymi upominkami. Jak już wszyscy 
mieli potrzebne wianki, odbył się uroczysty przemarsz 
z pochodniami przy akompaniamencie Zespołu „Kalina” 
w miejsce, gdzie bezpiecznie można było rozpalić ogni-
sko i kontynuować zabawę. Kiedy już wszyscy się posilili 
pieczonymi kiełbaskami, wspólnie pobiesiadowali z „Kali-
ną”, a słońce schowało się za horyzontem, rozpoczęła się 
ostatnia część zabawy – puszczanie wianków i łódeczek na 
wodzie. Organizatorami tegorocznej Miedwiańskiej Nocy 
Świętojańskiej byli: Koło Gospodyń Wiejskich Morzyczyn
-Zieleniewo, Zespół Folklorystyczny „Kalina” oraz Centrum 
Kultury i Rekreacji w Kobylance.
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W dniach 14-15 maja 2022 r. 
w Ogrodzie Dendrologicznym 

w Przelewicach odbyła się pierwsza 
edycja Festiwalu Tradycji Pomorza 
Zachodniego. W programie znalazło 
się wiele atrakcji: występy, koncerty, 
warsztaty, stoiska z tradycyjnymi sma-
kołykami, zwiedzanie ogrodu, oranżerii, 
place zabaw dla najmłodszych i wiele 
innych. Został również zorganizowany 
I Przegląd Zespołów i Kapel Ludowych. 
To właśnie w tym wydarzeniu wziął 
udział działający przy Centrum Kultury 
i Rekreacji w Kobylance Zespół Ludowy 
Kalina. Swoim występem Kalina porwa-
ła do zabawy nie tylko publiczność, ale 
również zdobyła serca jurorów, którzy 
po wysłuchaniu występów ponad 20 

Sukcesy Zespołu Kalina

W maju na terenie gminy Ko-
bylanka odbyły się dwa wyda-

rzenia kolarskie organizowane przez 
Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów. 
15 maja odbył w ramach Pomorze 
Zachodnie Tour, odbył się I Etap – Ko-
larskie Grzybobranie im. Grzegorza 
Grzyba. Uczestnicy mieli do pokona-
nia trasę liczącą 75,6 km, która prze-
biegała przez Motaniec – Niedźwiedź 
– Reptowo - Motaniec. Start i meta 
zlokalizowane były w Motańcu. 
W klasyfikacji Open Kobiet I miejsce 
zajęła Monika Szotowicz, II miejsce 
– Justyna Korzeniewska, a III miejsce 
Magdalena Dybała. W klasyfikacji 
Open Mężczyzn I miejsce zdobył Sła-
womir Chrzanowski, II miejsce Łukasz 
Karasiński, a III miejsce Łukasz Janic. 

Wyścigi kolarskie

 Kolejna impreza, czyli Etapowy 
Ogólnopolski Wyścig Kolarski – Małe 
Grand Prix Pomorza Zachodniego 
odbywała się w dniach 28-29 maja 
2022 r. Uczestnicy ścigali się na pę-
tli przebiegającej przez Motaniec, 

równych i kolejny raz zdobyła nagrodę 
Grand Prix. Serdecznie gratulujemy 
wszystkim członkom Zespołu Kalina 
i życzymy kolejnych sukcesów.

Niedźwiedź i Reptowo. Po trzech eta-
pach zmagań I miejsca zajęli: w kate-
gorii Żaczki - Nikola Kurek, w kategorii 
Żak – Maciej Molik, w kategorii Mło-
dziczka – Antonina Kawalec, w kate-
gorii Młodzik – Filip Podgórski. 

zespołów, zadecydowali, że to właśnie 
nasz zespół zajął II miejsce i otrzymał 
nagrodę Marszałka Województwa Za-
chodniopomorskiego. 
 To jednak nie koniec sukcesów Ze-
społu Kalina, który 25 czerwca pojechał 
na V Festiwal Zespołów Folklorystycz-
nych „Ziemia Słupska” w Damnicy. Tym 
razem było jeszcze lepiej, bo po prze-
słuchaniu 16 zespołów, jurorzy posta-
nowili uhonorować zespół reprezentu-
jący naszą gminę nagrodą Grand Prix 
Marszałka Województwa Pomorskie-
go. Aby potwierdzić wspaniały poziom 
swoich występów Zespół pojechał jesz-
cze na XIII Wojewódzki Festiwal Pieśni 
Ludowej w Drawnie. Tam również oka-
zało się, że nasza „Kalina” nie ma sobie 
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Zawody strażackie w Reptowie

W ostatnią niedzielę czerwca, przy lejącym się 
z nieba żarze, na boisku przy Szkole Podstawowej 

w Reptowie odbyły się Międzygminne Zawody Sportowo
-Pożarnicze. W dwóch konkurencjach – sztafeta pożarni-
cza z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe – udział wzięło 
w sumie 11 drużyn, które reprezentowały gminy: Dolice, 
Stara Dąbrowa, Stargard i Kobylanka.
 Przybyli na miejsce mieszkańcy i goście mieli również 
okazję zobaczyć strażaków w prawdziwej akcji, ponieważ 
doszło do zaprószenia ognia na trybunie i zapaliła się tra-
wa, którą trzeba było ugasić. Oczywiście sytuacja błyska-
wicznie została opanowana i żaden ze zgromadzonych ki-
biców nie został poszkodowany. 
 Poniżej klasyfikacja generalna po przeprowadzeniu obu 
konkurencji:
1 miejsce - OSP Kolin,
2 miejsce - OSP Stara Dąbrowa,
3 Miejsce - OSP Pęzino,
4 miejsce - OSP Bielkowo,
5 miejsce - OSP Kobylanka,
6 miejsce - OSP Barzkowice,
7 miejsce - OSP Nowa Dąbrowa,
8 miejsce - OSP Parlino,
9 miejsce - OSP Kunowo.
 Dwie jednostki: OSP Żarowo oraz OSP Reptowo nie 
ukończyły ćwiczenia bojowego, przez co zostały zdyskwa-
lifikowane. 
 W trakcie zawodów jednostki z Gminy Kobylanka wal-
czyły również o Puchar Wójta Gminy Kobylanka. Wyniki tej 
rywalizacji prezentują się następująco:
1 miejsce – OSP Bielkowo,
2 miejsce – OSP Kobylanka,
3 miejsce – OSP Kunowo,
4 miejsce – OSP Reptowo.
 Gratulacje dla wszystkich jednostek biorących udział 
w zawodach.
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Do niedawna oświetlenie uliczne w naszej gminie 
obsługiwane było zegarami astronomicznymi stero-

wanymi indywidualnie. Przy zastosowaniu takich zegarów 
każda zmiana nastawy zegarów, czyli ustawienie czasu, 
kiedy lampy mają się zapalać i kiedy gasnąć, wymagała 
indywidualnego podejścia do poszczególnej szafki, aby 
móc przestawić zegar. To powodowało, że zdarzały się 
przesunięcia godzinowe załączania oświetlenia ulicznego 
(nie było spójności załączania oświetlenia we wszystkich 
miejscowościach na terenie Gminy Kobylanka). Dodatko-
wo za każdą taką zmianę nastawiania zegarów była nalicza-
na opłata w ramach umowy na konserwację oświetlenia 
ulicznego. Dlatego też pod koniec roku 2021 roku na tere-
nie całej gminy w istniejących 40 szafach oświetleniowych 
zostały wymienione sterowniki oświetlenia ulicznego (ze-
gary) na bardziej nowoczesne, umożliwiające sprawniejsze 
sterowanie oświetleniem ulicznym z dowolnego urządze-
nia mobilnego. Są to cyfrowe programatory astronomicz-
ne midiBLUE. Takie samo rozwiązanie zostało zastosowane 
w 43 nowo wybudowanych szafkach dla nowych punktów 
świetlnych.
 MidiBLUE to nowoczesny sterownik oświetlenia ulicz-
nego. Służy do załączania, wyłączania oraz monitorowania 
pracy infrastruktury oświetleniowej za pomocą strony in-
ternetowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy z dowol-
nego miejsca kontrolować pracę oświetlenia. Sterownik 
został zaprojektowany specjalnie do zdalnego sterowania 
i zarządzania oświetleniem drogowym w gminach wiej-

Sterowanie oświetleniem ulicznym
skich, które zarządzają wieloma szafkami oświetleniowymi 
rozproszonymi na rozległym obszarze. Urządzenie oblicza 
godziny wschodów i zachodów słońca na podstawie po-
zycji geograficznej lub pobiera je z tabeli astronomicznej. 
Sterownik midiBLUE synchronizuje czas z serwerem Ne-
twork Time Protocol, dzięki czemu oświetlenie załączane 
jest precyzyjnie, o jednej porze na terenie całej gminy. Czas 
pobierany bezpośrednio z zegara atomowego gwarantuje 
absolutną dokładność i uwalnia użytkownika od koniecz-
ności korekty zegara w sterowniku oraz umożliwia prze-
twarzanie w czasie rzeczywistym danych dla dużej ilości 
szaf oświetleniowych. Wpływa to bezpośrednio na popra-
wę jakości oświetlenia, szybkość reakcji w sytuacjach awa-
ryjnych oraz na obniżenie kosztów.
 Ponadto, nowe lampy oświetlenia ulicznego standar-
dowo zaprogramowane są na diagram mocy pozwalający 
zredukować zużycie energii elektrycznej:
do godz. 22.30 – 100% mocy
od godz. 22.30 do godz. 0.00 – 70% mocy
od godz. 0.00 do godz. 2.00 – 50% mocy
od godz. 2.00 do godz. 3.00 – 70% mocy
od godz. 3.00 do rana – 100% mocy.
 Redukcja zużycia mocy elektrycznej nieznacznie wpły-
wa na efekt wizualny świecenia oprawy, co może sprawiać 
wrażenie, że takiej redukcji nie ma. Niemniej przy zwięk-
szonej liczbie punktów świetlnych są to wymierne oszczęd-
ności.

Uchwała antysmogowa jest regulacją, której celem 
jest zapobieganie negatywnym skutkom oddziały-

wania na zdrowie ludzi oraz na środowisko przez smog. 
Główną przyczyną powstawania w Polsce smogu są pyły 
z kotłów na paliwa stałe - zasilanych węglem i drewnem. 
Problem nasila się zimą, kiedy rozpoczyna się sezon grzew-
czy i do pieców zaczyna trafiać złej jakości węgiel i jego 
pochodne czy nawet śmieci. W celu wyeliminowania pro-
blemu smogu, uchwała antysmogowa może wprowadzać 
ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji różnych 
rodzajów instalacji, w których następuje spalanie paliw. 
Zgodnie z obowiązującą na terenie województwa zachod-
niopomorskiego uchwałą antysmogową należy do:
- 01.01.2024 r. obowiązkowo zlikwidować wszystkie piece 
bezklasowe tzw. „kopciuchy”,
- 01.01.2028 r. obowiązkowo wymienić kotły niespełniają-
ce normy klasy 5.
 Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Programu „Czyste 
Powietrze” można otrzymać dotację na wymianę pieca na 

Kto i kiedy powinien wymienić piec
paliwo stałe (węgiel, ekogroszek, drewno) na piec gazowy 
lub odnawialne źródła energii (pompy ciepła, panele foto-
woltaiczne), a także na docieplenie budynków i wymianę 
stolarki drzwiowej i okiennej czy montaż wentylacji me-
chanicznej z odzyskiem ciepła.
 Wszelkie informacje dotyczące programu „Czyste po-
wietrze” otrzymać można w działającym w Urzędzie Gmi-
ny Kobylanka Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym. We 
wtorki (godz. 11 – 17) i środy (godz. 11 – 15) można skorzy-
stać z doradztwa Pana Tomasza Przerwy lub jego pomocy 
przy wypełnianiu wniosku.
 Wysokość dofinansowania w ramach Programu „Czyste 
Powietrze”:
 • do 90 % dla osób o dochodzie na osobę w rodzinie do 

900 zł
 • 60-75 % dla osób o dochodzie na osobę w rodzinie do 

1564 zł
 • 30-50 % dla osób o dochodzie na osobę w rodzinie po-

wyżej 1564 zł
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Nie wszystkie gospodarstwa domowe mają możli-
wość podłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej. 

Muszą wówczas zapewnić utrzymanie czystości i porządku 
poprzez zbudowanie zbiornika bezodpływowego dostoso-
wanego wielkością do liczby osób przebywających na tere-
nie nieruchomości. 
 Posiadanie zbiornika bezodpływowego wiąże się z do-
datkowymi obowiązkami dla właściciela bądź zarządcy 
nieruchomości. Pierwszym z nich jest wybór firmy mają-
cej pozwolenie na odbieranie nieczystości płynnych na 
terenie Gminy Kobylanka (wykaz dostępny jest na stronie 
www.kobylanka.pl w zakładce Dla mieszkańców – gospo-
darka odpadami) i zawarcie z nią umowy na wywóz nie-
czystości. Kolejnym bardzo ważnym zadaniem jest dbanie, 
żeby zbiornik bezodpływowy był opróżniany regularnie. 
Nie można jednak jednoznacznie określić w jakich odstę-
pach czasu. Istotne jest, aby nie dopuścić do przepełnienia 
zbiornika. Jednym ze sposobów ustalania częstotliwości 
jest sprawdzanie zużycia wody i zestawianie tych danych 
z pojemnością zbiornika bezodpływowego. 
 Brak regularności w opróżnianiu szamba może być 
szkodliwy dla ludzi oraz środowiska. Ścieki zgromadzone 
w zbiorniku bezodpływowym podlegają licznym procesom 
chemicznym i biologicznym, w wyniku których mogą po-
wstać trujące gazy. Ścieki z szamba to siedlisko bakterii, wi-
rusów oraz związków toksycznych szkodliwych dla zdrowia 

Jak dbać o szambo
i życia ludzkiego. W związku z tym wylewanie ścieków na 
pole, do rowu, lasu czy inne miejsce stanowi wykrocze-
nie i podlega karze grzywny. Ważne jest również dbanie 
o szczelność zbiornika bezodpływowego, żeby zapobiegać 
przedostawaniu się ścieków do ziemi, co zanieczyszcza 
glebę i wody podziemne. W kontroli szczelności również 
pomoże zestawianie zużycia wody z pojemnością zbiornika 
bezodpływowego.
 Nieregularne opróżnianie zbiornika na nieczystości 
może wpływać jeszcze na dodatkowe opłaty, ponieważ 
ścieki bytowe dostarczane do oczyszczalni ścieków są pod-
dawane badaniom laboratoryjnym pod kątem spełniania 
określonych norm. Za ich przekroczenie naliczane są wła-
śnie dodatkowe opłaty.
 Obowiązkiem właściciela bądź zarządcy nieruchomo-
ści, która ma bezodpływowy zbiornik na nieczystości jest 
również oprócz zawarcia umowy, zachowanie wszystkich 
dokumentów (faktury, rachunki), aby w razie kontroli moż-
na było przedstawić stosowne dokumenty potwierdzają-
ce wywóz nieczystości. Brak odpowiednich dokumentów 
może skutkować mandatem od Straży Gminnej.
 Pamiętajmy jednak przede wszystkim, by dbać o szam-
ba i regularnie je opróżniać ze względu na negatywne skut-
ki dla środowiska i życia ludzkiego, które może wywołać 
zaniechanie tych obowiązków.  

Informujemy, że zgodnie z przepisami prawa, bez-
płatne usuwanie gniazd i rojów owadów błon-

koskrzydłych (osy, szerszenie, pszczoły) na terenie gminy 
jest wykonywane tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy gniazdo 
lub rój stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla ludzi i wy-
magają natychmiastowego usunięcia (np. gniazdo pojawiło 
się tuż przy wejściu do domu). W przypadku, gdy gniazdo 
nie stanowi bezpośredniego zagrożenia, likwidację takiego 
gniazda właściciel nieruchomości powinien przeprowadzić 
na własny koszt, zlecając usługę wyspecjalizowanej firmie 
lub używając specjalnej gaśnicy na osy i szerszenie.
 Zgłoszenie sytuacji bezpośredniego zagrożenia spowo-
dowanego owadami błonkoskrzydłymi prosimy kierować 
do Urzędu Gminy w Kobylance, do referatu komunalnego, 
nr tel.: 091-578-85-43, 091-578-85-25.
 Prosimy, aby nie wzywać do usuwania gniazd i rojów 
owadów błonkoskrzydłych z miejsc, które są ich naturalny-

Usuwanie gniazd
i rojów owadów błonkoskrzydłych

(osy, szerszenie, pszczoły)
mi terenami przebywania. Do takich miejsc zaliczamy np. 
lasy, łąki, obszary niezamieszkiwane przez ludzi.
 Przypominamy, że zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy Pra-
wo budowlane, zapewnienie bezpiecznego użytkowania 
obiektu należy do właściciela lub zarządcy obiektu. Chcąc 
pozbyć się niepożądanych owadów właściciele posesji po-
winni prowadzić działania prewencyjne.  Zdarzenia zwią-
zane z wystąpieniem owadów błonkoskrzydłych nie są za-
zwyczaj zdarzeniami nagłymi i odpowiednio prowadzona 
administracja obiektu i terenu często skutecznie uniemoż-
liwia zagnieżdżenie się w nim owadów.
 Aby zniechęcić owady do zakładania kolonii, należy 
wiosną często przeglądać altanki, budynki gospodarcze, 
poddasza budynków mieszkalnych i usuwać z nich zauwa-
żone zaczątki gniazd. Wszystkie otwory w budynku, który-
mi mogą przedostać się do środka (także otwierane okna), 
warto prewencyjnie zabezpieczyć siatkami.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance informuje, że od 17 sierpnia 2022 r. go-
spodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopo-
chodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, mogą składać wnioski o rządowe 
wsparcie w wysokości 3 tys. złotych.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła 
ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Rozwiązanie to jest 
wymiernym wsparciem dla wielu polskich rodzin w obliczu narastającego wzrostu cen wę-
gla. W Kobylance przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku węglowego zajmuje się 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Wniosek o dodatek węglowy można złożyć na 2 sposoby:
• osobiście, składając go w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylance, ul. Szkolna 12
• za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP

Wnioski można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  – od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Wnioski należy składać do 30 listopada 2022 r.  Informacja o przyznaniu dodatku węglowego 
może być przesłana na adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca poda go we wnio-
sku. 

Więcej informacji na temat dodatku węglowego można uzyskać pod numerem telefonu
91 578 85 41 lub osobiście w GOPS Kobylanka.
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