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 Wbrew temu, co twierdzą niektórzy sołtysi, fundusz 
sołecki to nie są „pieniądze sołectwa”. Gdyby tak było, 
wówczas sołectwo mogłoby swobodnie nimi dyspono-
wać i wydawać na dowolne cele. Ale takiej dowolności nie 
ma – fundusz sołecki jest bowiem częścią budżetu gminy, 
a przepisy ustawy o funduszu sołeckim wskazują, że środki 
funduszu mogą być przeznaczone tylko na zadania, które 
spełniają trzy warunki: należą do zadań własnych gminy, 
poprawiają warunki życia mieszkańców oraz wpisują się 
w strategię rozwoju gminy. Wydatki z funduszu muszą być 
dokonywane tak samo jak inne wydatki budżetowe, czyli 
z przestrzeganiem przepisów ustawy o finansach publicz-
nych, prawa zamówień publicznych itd., a za prawidłowość 
ich realizacji odpowiada wójt.
 Innymi słowy, fundusz sołecki to po prostu kwota (ob-
liczana na dany rok dla każdego sołectwa zgodnie z al-
gorytmem wskazanym w ustawie), w stosunku do której 
zebranie wiejskie decyduje, na jakie zadania zostanie prze-
znaczona – nie dowolnie wybrane, lecz spełniające warun-
ki wspomniane powyżej. Wykonawcą uchwały zebrania 
wiejskiego jest sołtys, którego zadaniem jest złożenie do 
30 września wniosku o przeznaczenie środków na następ-
ny rok na uchwalone przedsięwzięcia, a potem w trakcie 
roku składanie dyspozycji dokonywania poszczególnych 
wydatków.

 Współpraca między sołtysami a urzędem gminy jest nie-
zbędna, aby realizacja wydatków z funduszu przebiegała 
sprawnie. Niestety, z tą współpracą bywa różnie, a najwię-
cej problemów zdarza się w odniesieniu do tych sołectw, 
w których sołtysi są jednocześnie radnymi. Zdarzały się sy-
tuacje wręcz kuriozalne, kiedy np. sołtys dokonywał zaku-
pu bez upoważnienia i porozumienia z urzędem, po czym 
przynosił fakturę i żądał zwrotu środków. Żeby uporząd-
kować procedury realizacji wydatków z funduszu, w lipcu 
ubiegłego roku wprowadziłam stosowne zarządzenie. Soł-
tys Jęczydołu A. Ordon złożyła na nie skargę do wojewody, 
który przekazał ją do rozpatrzenia przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową. RIO stwierdziła nieważność zarządzenia, 
ale odwołałam się w tej sprawie do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego – który przyznał mi rację i zarządzenie 
stało się obowiązujące. 

 Innym aspektem jest kwestia udostępniania informa-
cji, że finansowanie przedsięwzięcia pochodzi z funduszu 
sołeckiego – a więc budżetu gminy. Niektórzy sołtysi nie-
chętnie lub wcale o tym nie informują (np. na plakatach 
o „Biesiadzie Reptowskiej” zostali wskazani organizatorzy 
i sponsorzy, ale gminy wśród nich brakowało), a bywa i tak, 
że wprost się temu sprzeciwiają (np. w Jęczydole na Dzień 
Dziecka był wykupiony wstęp dla dzieci do parku wodne-
go, ale pani sołtys odmówiła przyjęcia biletów przygoto-
wanych przez urząd, ponieważ widniała na nich pieczątka 
urzędu). W rezultacie powstaje mylne wrażenie, że to soł-
tys czy rada sołecka jest fundatorem przedsięwzięcia. Jeśli 
na przykład dziecko dostaje świąteczną paczkę czy bilet od 
pani sołtys, bez żadnej informacji, że zakup pochodzi z bu-
dżetu gminy, to czy ktokolwiek będzie się zastanawiał nad 
finansowaniem upominku? Efekt jest taki, że sołtys zbiera 
wyrazy uznania i promuje siebie wśród lokalnej społeczno-
ści – za publiczne pieniądze. To nie jest w porządku. Oczy-
wiście godne pochwały jest zaangażowanie sołtysów i rad 
sołeckich w organizację różnych przedsięwzięć – i jestem 
przekonana, że wszyscy mieszkańcy doceniają tę pracę. 
Skąd więc opór przed upublicznianiem informacji, że zada-
nie jest finansowane z funduszu sołeckiego?  

 W poprzednim numerze gazety została przedstawiona 
informacja o wykorzystaniu funduszu sołeckiego za rok 
2021. Zwraca uwagę fakt, że z kwoty ok. 341 tys. zł (tyle 
wynosił cały fundusz sołecki w gminie) aż 83,4 tys., a więc 
około 23% środków było przeznaczonych na imprezy i wy-
darzenia. Najwięcej z przydzielonej im puli wydały na ten 
cel Niedźwiedź (50%), Reptowo (36%) i Jęczydół (30%), 
najmniej – Motaniec (0%), Cisewo (11%) i Bielkowo (12%).
 A jak jest w innych gminach? W naszym powiecie tylko 
trzy gminy (oprócz naszej) zdecydowały się na wyodręb-
nienie funduszu sołeckiego: Marianowo, Dobrzany i Gmina 
Stargard.
 Jeśli chodzi o wydatki w ramach funduszu sołeckiego, 
Gmina Stargard nie publikuje szczegółowych danych, więc 
nie wiadomo, ile wydano na imprezy i wydarzenia. Nato-
miast w dwóch pozostałych wygląda to zupełnie inaczej niż 
u nas – w Dobrzanach w ogóle nie przeznacza się środków 
z funduszu na imprezy sołeckie (wszystko idzie na zadania 
inwestycyjne), a w Marianowie w roku 2021 imprezy sta-
nowiły zaledwie ułamek funduszu (3,4%).

Szanowni Państwo,
W tym numerze chciałabym poruszyć temat funduszu sołeckiego. We wrześniu w so-
łectwach odbywały się zebrania wiejskie, podczas których decydowano o przeznacze-
niu środków z funduszu na rok 2023. Warto więc przyjrzeć się nieco bliżej temu, jak 
funkcjonuje fundusz w naszej gminie.

Czym jest fundusz sołecki?

Współpraca z urzędem

Wydatki z funduszu
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 Nieco inną formą decydowania mieszkańców o wydat-
kowaniu pewnej części środków z budżetu jest tzw. budżet 
obywatelski. Czy można by w naszej gminie zastąpić nim 
fundusz sołecki? Uważam, że warto byłoby to rozważyć. 
 Budżet obywatelski to co najmniej 0,5% wydatków gmi-
ny za poprzedni rok – czyli na dzień dzisiejszy byłoby to 
ok. 200 tys. zł. To mniej niż w funduszu sołeckim, w któ-
rym kwota wynika z ustawowego algorytmu, ale trzeba za-
znaczyć, że nie ma przeszkód, by ustalić budżet w wyższej 
kwocie. Do budżetu obywatelskiego zgłaszane są projek-
ty (może to zrobić każdy, a liczba wymaganych podpisów 
poparcia jest symboliczna – maksymalnie 0,1% mieszkań-
ców), a wybór projektów odbywa się poprzez głosowanie 
mieszkańców całej gminy. Głosowanie można organizować 
na różne sposoby, także przez internet. Aby uniknąć wy-
grywania głosowań przez najliczniej zamieszkałe miejsco-
wości, budżet można podzielić na pule, w ramach których 
prawo oddania głosu ma określona grupa (np. mieszkańcy 
dwóch sołectw). Jestem przekonana, że w naszej gminie 
wiele osób ma ciekawe pomysły, ale nie podejmuje prób 
ich zgłaszania do funduszu sołeckiego, bo musi w tym celu 
mocno się napracować: najpierw znaleźć co najmniej 15 

osób chętnych do poparcia wniosku, potem zmobilizo-
wać je do udziału w zebraniu wiejskim i jeszcze przekonać 
uczestników zebrania do przegłosowania pomysłu. W bu-
dżecie obywatelskim te czynności nie byłyby potrzebne. 
 Jedyną przewagą funduszu sołeckiego nad budżetem 
obywatelskim jest częściowy zwrot wydanych środków 
– gmina otrzymuje z budżetu państwa ok. 12% poniesio-
nych wydatków (czego w budżecie obywatelskim nie ma). 
W naszym przypadku jest to kwota ok. 40 tys. zł. Ale moim 
zdaniem warto ją poświęcić na rzecz większego udziału 
mieszkańców w decydowaniu o wydatkowaniu środków 
z budżetu, tym bardziej, że stanowi ona nawet nie połowę 
pieniędzy przeznaczanych na imprezy, paczki, bilety itp.
 Myślę, że forma budżetu obywatelskiego prowadziłaby do 
bardziej przemyślanych wydatków i co więcej, przeznaczania 
środków głównie na zadania inwestycyjne. Poza tym frekwen-
cja na zebraniach wiejskich jest niska – w żadnej miejscowo-
ści (oprócz maleńkiego Rekowa) nie było w tym roku quorum 
(a wynosi ono zaledwie 5% mieszkańców uprawnionych do 
głosowania). W poprzednich latach sytuacja była podobna, co 
oznacza, że o wydatkowaniu całkiem pokaźnej sumy z budże-
tu gminy decyduje bardzo niewielka liczba osób. Z pewnością 
dzięki zastąpieniu funduszu sołeckiego budżetem obywatel-
skim ta liczba byłaby znacząco wyższa.

Wójt Gminy Kobylanka
Julita Pilecka

Dystrybucja jodku potasu
w naszej gminie

Przede wszystkim informujemy, że w obecnej chwili 
nie ma zagrożenia, a sytuacja jest na bieżąco mo-

nitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Służby 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej 
gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabez-
pieczona dla każdego, kto będzie tego potrzebował. Nie 
ma powodów do paniki lub obaw, niemniej powinniśmy 
mieć przygotowane procedury dystrybucji i systemy dzia-
łania w razie wystąpienia sytuacji, w której podanie jodku 
potasu będzie uzasadnione.
 Nasza gmina jest w posiadaniu tabletek z jodkiem pota-
su, które w sytuacji awaryjnej będą dystrybuowane wśród 
mieszkańców, którzy nie ukończyli 60 roku życia.
 Centralny gminny punkt dystrybucji jodku potasu znaj-
duje się w Urzędzie Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12.
 Pozostałe punkty dystrybucji zostały wyznaczone w na-
stępujących miejscach:
1. Kobylanka – Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance 
i remiza OSP Kobylanka, ul. Jeziorna 6
2. Bielkowo – świetlica wiejska Bielkowo 36
3. Rekowo – świetlica wiejska Rekowo 7a
4. Morzyczyn – świetlica wiejska, ul. Oświaty 1
5. Morzyczyn – Domek Koła Gospodyń Wiejskich, ul. Szcze-
cińska 10c

6. Jęczydół – świetlica wiejska, Jęczydół 17b
7. Reptowo – świetlica wiejska, Reptowo 93a
8. Kunowo – przy remizie OSP, Kunowo 45a
9. Motaniec – świetlica wiejska, Motaniec 1a
10. Niedźwiedź – świetlica wiejska, Niedźwiedź 16c
11. Cisewo – przy placu zabaw
12. Miedwiecko – dowóz tabletek pod adres zamieszkania
13. Wielichówko – dowóz tabletek pod adres zamieszkania
 W razie wystąpienia zagrożenia radiacyjnego informa-
cja o konieczności udania się do punktu dystrybucji pojawi 
się na stronie internetowej urzędu gminy oraz w mediach, 
a także w postaci komunikatów głosowych przekazywa-
nych przez Straż Gminną. Jodek potasu będą rozdawali 
członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
oraz strażacy. Każdy mieszkaniec będzie mógł przyjść do 
dowolnego punktu spośród podanych powyżej i pobrać 
odpowiednią ilość tabletek. Zgodnie z wytycznymi rządo-
wymi jodek potasu ma być wydawany bez konieczności 
okazywania jakiegokolwiek dokumentu tożsamości.
UWAGA! 
 Profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną 
rękę jest niewskazane i odradzane przez lekarzy i specjali-
stów.

Fundusz sołecki
czy budżet obywatelski?
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Otwarcie punktu przesiadkowego
w Reptowie

5 października 2022 roku odby-
ło się uroczyste otwarcie punk-

tu przesiadkowego w Reptowie, który 
jest elementem Szczecińskiej Kolei Me-
tropolitalnej (SKM). Gmina Kobylanka 
w ramach punktu przesiadkowego przy 
dworcu w Reptowie oddała użytkowni-
kom teren o powierzchni ponad 8 tys. 
m2, na którym znajduje się 98 miejsc 
parkingowych, 5 miejsc dla osób nie-
pełnosprawnych, 44 miejsca dla ro-
werów oraz przystanek autobusowy 
i taxi. Jest to bardzo ważny element, 
który znacząco przysłuży się lepszemu 
skomunikowaniu Gminy Kobylanka 
nie tylko ze Szczecinem i Stargardem, 
ale również z innymi miejscowościami 
tworzącymi Szczeciński Obszar Metro-
politalny, czyli Gryfinem, Policami, Go-
leniowem i Świnoujściem. Kiedy ruszy 
Szczecińska Kolej Metropolitalna (a jest 
szansa, że zacznie funkcjonować od 
1.01.2024 r.), pociągi będą kursowały 
co pół godziny w szczycie i co godzinę 
poza szczytem. 
 Inwestycja kosztowała ponad 
3,3 mln złotych, z czego 2,6 mln zł po- 
chodziło z dofinansowania z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go. Pozostałe 700 tys. pochodziło z bu-
dżetu Gminy Kobylanka. Projekt został 
wykonany przez Pracownię Projektową 
Maciej Kasprzyk, a budowę przeprowa-
dziła firma Ben-Bruk ze Stargardu.
 W uroczystym otwarciu punktu 
przesiadkowego oprócz Wójt Gminy 

Kobylanka Julity Pileckiej i Wicewójt Gmi-
ny Kobylanka Ireny Rybarczyk, udział wzięli: 
Wicemarszałek Województwa Zachodnio-
pomorskiego Tomasz Sobieraj, Starosta Po-
wiatu Stargardzkiego Iwona Wiśniewska, 
Prezydent Stargardu Rafał Zając, Dyrektor 
Biura SSOM Roman Walaszkowski, Członek 
Zarządu Powiatu Stargardzkiego Agata Łuc-
ka, Z-ca Burmistrza Goleniowa Tomasz Ba-
nach, Wójt Gminy Stargard Jerzy Makowski, 
Sekretarz Miasta Stargard i jednocześnie 
Przewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Ry-
giel, Z-ca Dyrektora Biura SSOM Magdalena 
Maik, dyrektorzy naszych szkół: Grażyna Wi-
śniowska, Tomasz Korczyński i Mariusz Nosal, 
Radni Rady Gminy Kobylanka oraz pracowni-
cy urzędu gminy.
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Historia chodnika w Motańcu
Na ostatniej sesji Rady Gmi-
ny Kobylanka, która odby-

ła się w dniach 30.09.2022 r. oraz 
04.10.2022 r. kolejny raz pod obrady 
wprowadzony został temat budowy 
chodnika w Motańcu. Sprawa wró-
ciła po przerwie w związku z tym, iż 
w drugiej edycji „Polskiego Ładu” 
Gmina Kobylanka otrzymała dofinan-
sowanie tej inwestycji. 
 W każdej miejscowości, nie tylko 
w naszej gminie, są inwestycje, na 
które mieszkańcy czekają od wielu 

lat. Taką inwestycją w Motańcu jest 
chodnik. Stał się on jeszcze bardziej 
potrzebny niż wcześniej w związku 
z budową drogi pomocniczej dla S10 
przez Niedźwiedź do Szczecina Zdu-
nowa. Oczywistym było, że w mo-
mencie oddania jej do użytkowania 
zwiększy się ruch, a mieszkańcy bar-
dziej niż kiedykolwiek będą odczuwali 
brak chodnika, który umożliwi im bez-
pieczne poruszanie. W związku z tym 
postanowili działać. Podczas zebrania 
sołeckiego w 2018 roku postanowili 

część środków z funduszu sołeckiego 
przekazać na zakup kostki brukowej, 
która miała zostać wykorzystana do 
budowy nowego chodnika. 
 W kolejnym roku mieszkańcy 
Motańca ponownie postanowili do-
łożyć z funduszu 10000 zł do przygo-
towania dokumentacji projektowej 
chodnika. Wówczas przychylna tej 
inwestycji była nie tylko Wójt Juli-
ta Pilecka, ale również Rada Gminy. 
W związku z tym rozpoczęły się prace 
zmierzające do przygotowania pro-

„WzMOCnij swoje otoczenie”
w Gminie Kobylanka

W ramach ogólnopolskiego 
programu „WzMOCnij swoje 

otoczenie” organizowanego przez 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 
na terenie Gminy Kobylanka realizo-
wane są dwa projekty, ponieważ Gmi-
na Kobylanka otrzymała dwa granty, 
każdy po 20 tys. zł.
 „WzMOCnij swoje otoczenie” to 
ogólnopolski program skierowany do 
samorządów i ich jednostek organiza-
cyjnych - np. przedszkoli, szkół, biblio-
tek czy ośrodków pomocy społecznej 
oraz organizacji pozarządowych, które 
chcą wprowadzić ważne i długotrwałe 
zmiany w swoim otoczeniu w jednym 
z ośmiu następujących obszarów: ak-
tywność fizyczna, bezpieczeństwo, 
edukacja, ochrona zwierząt, rozwój 
wspólnej przestrzeni publicznej, śro-
dowisko naturalne, zdrowie i inne ini-
cjatywy mieszczące się w celach pro-
gramu którego głównym celem jest 
wsparcie rozwoju wspólnej przestrzeni 
publicznej gmin i powiatów.
 W ramach pierwszego grantu dla 
Gminy Kobylanka teren przy świetlicy 
wiejskiej w Morzyczynie zyska nowe 
wyposażenie. Wniosek o grant złoży-
ło Koło Gospodyń Wiejskich Morzy-
czyn-Zieleniewo na prośbę pani sołtys 
i rady sołeckiej sołectwa Morzyczyn
-Zieleniewo. Środki z grantu zostały 
przeznaczone na zakup urządzeń na 
plac zabaw.

 O drugi grant wystąpił urząd gmi-
ny, dzięki czemu zakupiony został dron 
oraz cztery fotopułapki wraz z akce-
soriami, czyli kartami pamięci i meta-
lowymi obudowami. Ponadto Straż 
Gminna została przeszkolona z obsługi 
drona zgodnie z certyfikatem NSTS-05. 
Sprzęt będzie wykorzystywany do mo-
nitorowania terenów szczególnie za-

grożonych różnego rodzaju zanieczysz-
czeniami. Dzięki realizacji programu 
możliwe będzie identyfikowanie osób 
porzucających odpady, co z jednej stro-
ny zmniejszy koszty związane z utyliza-
cją śmieci, a z drugiej strony będzie peł-
niło funkcje prewencyjne, zniechęcając 
do porzucania odpadów w miejscach 
do tego nieprzeznaczonych.
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Działania związane
z oszczędzaniem energii elektrycznej

W związku z drastycznym wzro-
stem cen energii elektrycznej 

Wójt Gminy Kobylanka podjęła de-
cyzję o działaniach, które pozwolą na 
zmniejszenie wydatków na oświetle-
nie. Jednym z nich jest wprowadzenie 
czasowych ograniczeń w oświetleniu 
ulicznym w godzinach nocnych. 
 Wytypowane zostały miejsca 
rzadko uczęszczane w porze nocnej, 
a wyłączenia rozpoczęły się już w paź-
dzierniku. 
 Do końca bieżącego roku oświe-
tlenie będzie wyłączone w następują-
cych miejscach:
1. promenada i pomosty w Morzyczy-
nie i Zieleniewie - wyłączona zostanie 
co druga lampa,
2. Plac Zgody w Kobylance od godziny 
22:00,
3. ścieżka rowerowa na odcinku Koby-
lanka - Zieleniewo od godziny 23:00 
do 04:00,
4. skatepark w Morzyczynie od godzi-
ny 21:00,
5. co druga lampa na terenie punktu 
przesiadkowego w Reptowie. 

 Jak poinformowała Wójt Pilecka: 
“Decyzja ta jest wyrazem troski o fi-
nanse publiczne kierowane na reali-
zację podstawowych zadań gminy, 
w tym tych strategicznych, takich jak 
oświata, dowożenie dzieci, pomoc 
osobom potrzebującym, dostarczanie 
wody pitnej do Państwa domów, go-
spodarka ściekowa, gospodarka od-
padami i wiele innych.”
 Jak tylko sytuacja gospodarcza 
ulegnie poprawie, zostanie podjęta 
decyzja o likwidacji ograniczeń oświe-
tlenia ulicznego.
 W ramach generowania oszczędno-
ści w opłatach za energię elektryczną 
jeszcze w tym roku zostaną wymienio-
ne oprawy sodowe na energooszczęd-
ne lampy ledowe na osiedlu Nowy 
Horyzont i ul. Jeziornej w Kobylance 
(ogółem około 150 sztuk).
 Ponadto tegoroczne iluminacje 
świąteczne będą uruchomione w ogra-
niczonym zakresie – pojawi się jeden 
element przy urzędzie oraz lampki na 
ul. Szczecińskiej w Kobylance i będą 
świecić tylko w grudniu i przez pierw-

szy tydzień stycznia (a nie jak dotych-
czas przez pełne dwa miesiące).
 Została również zlecona analiza 
tzw. mocy umownych oświetlenia 
obiektów gminnych i ulic, aby spraw-
dzić, czy moc określona w umowach 
jest w pełni wykorzystywana. Jeśli jest 
zbyt duża w stosunku do potrzeb, będą 
wprowadzane zmiany w umowach, co 
spowoduje zmniejszenie opłat.

jektu. Między innymi niezbędne oka-
zało się wykupienie części gruntów, 
żeby było miejsce na nowy chodnik. 
Kiedy wszystkie prace przygotowaw-
cze zostały zakończone, a projekt wy-
konany, inwestycja została zatrzyma-
na przez Radę Gminy. Radni uznali, 
że jednak budowa chodnika jest za 
droga i nie uchwalili środków na jego 
wykonanie. Warto w tym momencie 
wspomnieć, że inwestycja została po-
dzielona na etapy, żeby zbytnio nie 
obciążać budżetu. W pierwszym eta-
pie miał zostać wybudowany odcinek 
od węzła drogowego na S10 do krzy-
żówki w Motańcu. Pomimo wielo-
krotnych prób inwestycja nie zdobyła 
przychylności większości radnych. 
 W związku z tym, że jest to po-
trzebna inwestycja mająca wpływ na 
bezpieczeństwo mieszkańców, Wójt 
Pilecka złożyła wniosek o jej dofinan-
sowanie w drugiej edycji „Polskiego 
Ładu”. Projekt uzyskał przychylność 

decydujących o podziale środków 
i na początku czerwca Gmina Koby-
lanka otrzymała wstępną promesę na 
dofinansowanie tej inwestycji na po-
ziomie 95%. Tak wysokie dofinanso-
wanie oraz wiedza, że inwestycja jest 
potrzebna, powinno oznaczać, że de-
cyzja większości radnych o zabezpie-
czeniu wkładu własnego będzie pozy-
tywna i zostanie podjęta bez zbędnej 
zwłoki. 
 Jednak tak się nie stało. Wójt Juli-
ta Pilecka wprowadziła propozycję za-
bezpieczenia wkładu własnego, czyli 
kwoty 175 000 zł na to przedsięwzię-
cie w projekcie zmian do budżetu na 
sesję w czerwcu – niestety, radni nie 
podjęli wówczas tej uchwały, co spra-
wiło, że nie można było rozpocząć 
żadnych działań związanych z ogło-
szeniem przetargu i wyłonieniem 
wykonawcy. Kolejna próba nastąpiła 
na sesji nadzwyczajnej w sierpniu – 
z podobnym skutkiem.  Opóźnianie 

przystąpienia do przetargu (na ten 
moment są to trzy miesiące) przez 
radnych większościowych jest całko-
wicie niezrozumiałe z punktu widze-
nia mieszkańców, a argumenty, jakie 
podawali na sierpniowej sesji, że chcą 
zapoznać się z projektem (który prze-
cież jest gotowy od blisko dwóch lat 
i którym do tej pory żaden z radnych 
się nie zainteresował) zupełnie nie 
przekonują.   
 Na szczęście pojawiła się nadzie-
ja, że sprawa chodnika w Motańcu 
wreszcie zakończy się happy endem. 
Na ostatniej sesji we wrześniu środki 
na wkład własny inwestycji zostały 
uchwalone. Przetarg został ogłoszony 
na początku października, a otwarcie 
ofert odbędzie się 26 października. 
Jeżeli kwoty z ofert wykonawców 
będą mieściły się w zakładanym limi-
cie, to mimo opóźnienia będzie moż-
na wreszcie przystąpić do działania. 
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Dożynki Gminne w Kunowie
W ostatni weekend wakacji 2022, tradycyjnie w Kunowie jako wsi, w której jest najwięcej rolników, odbyły się 
Gminne Dożynki. Jak zawsze obchody święta plonów rozpoczęły się mszą świętą, po której wszyscy przeszli na plac 

dożynkowy zlokalizowany przy świetlicy wiejskiej. Starostami Dożynek byli w tym roku Państwo Agata i Cezary Siwiec. 

 Na licznie przybyłych mieszkań-
ców czekało wiele atrakcji. Zaczyna-
jąc od najmłodszych, był dmuchany 
zamek, zaplatanie warkoczyków, ma-
lowanie twarzy i zabawy z animato-

rami. Nie zabrakło również stoiska 
z typowymi festynowymi zabawkami. 
Wszyscy mogli się posilić na stoiskach 
gastronomicznych. Były słodkości 
przygotowane przez mieszkańców 

Kunowa, była zupa oraz różne mię-
siwa z grilla przygotowane przez 
Spółdzielnię Socjalną Miedwie oraz 
gorące i zimne napoje. Zabawa była 
przeplatana występami artystyczny-
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mi, wśród których nie mogło zabrak-
nąć także występu naszej „Kaliny”. 
 Tegoroczne dożynki w Kunowie 
zaszczyciło swoją obecnością również 
wielu znakomitych gości: Marszałek 
Województwa Zachodniopomorskie-
go Olgierd Geblewicz, Wicemarszałek 
Województwa Zachodniopomorskie-
go Olgierd Kustosz, Starosta Powiatu 
Stargardzkiego Iwona Wiśniewska, 
Radny Sejmiku Województwa Za-
chodniopomorskiego Artur Nycz, 
Radny Sejmiku Województwa Za-
chodniopomorskiego Marcin Prze-
pióra, Radny Powiatu Stargardzkiego 
Mariusz Nosal, Zastępca Komendanta 
Powiatowej Straży Pożarnej w Star-
gardzie Paweł Różański, Prezes Zarzą-
du Gminnego OSP Piotr Dolata oraz 
Radni Gminy Kobylanka: Urszula Gie-
rałtowska, Ireneusz Siwiec, Andrzej 
Stechnij, Andrzej Świąder.

 Ostatnim punktem programu była zabawa pod gwiazdami, która zakończyła 
się w środku nocy.
 Święto plonów nie odbyłoby się, gdyby nie zaangażowanie wielu osób, 
w szczególności mieszkańców Kunowa, za co należą się im słowa uznania i po-
dziękowania. Organizatorami Dożynek byli: Sołectwo Kunowo, Gmina Kobylan-
ka oraz Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance.
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KGW Morzyczyn-Zieleniewo
w nowej siedzibie

W trakcie XX Jubileuszowego Jarmarku Wsi Zachod-
niopomorskiej Złota Dynia, dokładnie w sobotę 

o godzinie 12:00, miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. 
Jeden z organizatorów, czyli KGW Morzyczyn-Zieleniewo 
dokonał uroczystego otwarcia nowej siedziby, która zlo-
kalizowana jest w Morzyczynie przy ul. Szczecińskiej 10C. 
Tzw. „mały domek” został wyremontowany dzięki dofi-
nansowaniu pozyskanemu z funduszy unijnych za pośred-
nictwem Stowarzyszenia WIR oraz własnej, ciężkiej pracy 
pań z koła gospodyń. W wydarzeniu oprócz członkiń KGW 
oraz mieszkańców Gminy Kobylanka udział wzięli przedsta-
wiciele Stowarzyszenia WIR, Wójt Gminy Kobylanka Julita 
Pilecka oraz Wicewójt Gminy Kobylanka Irena Rybarczyk.
 „Mały domek” przeszedł ogromną metamorfozę. Zo-
stała obniżona podłoga, zmieniono układ pomieszczeń 
wewnątrz. Doprowadzone zostały nowe przyłącza wodno
-kanalizacyjne oraz energetyczne. Przebudowane zostały 
schody oraz wybudowany został podjazd dla osób niepeł-

nosprawnych. Wyremontowany został również dach, a na 
koniec budynek został ocieplony. Po tych wszystkich pra-
cach budynek nabrał zupełnie nowego charakteru i powi-
nien świetnie służyć Kołu Gospodyń Wiejskich Morzyczyn
-Zieleniewo.
 Gratulujemy wytrwałości w dążeniu do celu i sukcesu 
jakim jest nowa wersja „małego domku” w Morzyczynie.
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Dzień Sąsiada w Sołectwie Kobylanka
W pierwszy weekend września na terenie przy 
Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance odbył się 

II Dzień Sąsiada. Na wszystkich przybyłych mieszkańców 
Sołectwa Kobylanka oraz ich gości czekało wiele atrakcji. 
Były dmuchańce dla najmłodszych, wiele konkursów dla 
nieco starszych oraz dorosłych. Nie zabrakło także jedze-
nia, które serwowało Koło Gospodyń Wiejskich „Złoty Liść” 
z Kobylanki. Znalazło się również coś dla fanów ekologii 

i staroci, ponieważ podczas imprezy odbywał się pchli targ. 
Wszyscy mogli również wesprzeć konto zbiórki Michaliny 
Kiszki z Bielkowa, która zbiera środki na ratującą życie ope-
rację serca w Bostonie. 
 Zadania zrealizowania zabawy dla mieszkańców Sołectwa 
Kobylanka podjęło się Centrum Kultury i Rekreacji w Koby-
lance na zlecenie Sołtysa, a całość przedsięwzięcia została 
sfinansowana z funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylanka.
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XX Jubileuszowy Jarmark
Wsi Zachodniopomorskiej Złota Dynia

W tym roku Jarmark Wsi Zachodniopomorskiej Złota 
Dynia trwał aż dwa dni. Oczywiście tradycyjnie odbył 

się w trzeci weekend września. W wydarzeniu udział wzięli 
wystawcy nie tylko z naszego regionu, ale również z całego 
kraju oraz z zagranicy. W sumie było ich ponad 150. Na sto-
iskach królowała dynia w rozmaitych odmianach. Nie zabra-
kło także rękodzieła, zdrowej, ekologicznej żywności oraz re-
gionalnych przetworów. Na scenie amfiteatru każdego dnia 
odbywały się występy. W sobotę odbyła się Gala Muzyki 
Ludowej, w której udział wzięło 10 zespołów. Jury po wysłu-
chaniu wszystkich wykonawców zdecydowało, że I miejsce 
zdobyła Kapela Ludowa z Łęczycy, II miejsce zajęli Swojacy 
z Sitna, a na III miejscu podium stanęła Biesiada z Szadzka. 
Wyróżnienie otrzymał Zespół Folklorystyczny Wełtynianka, 
którego filarem są cymbały zachodniopomorskie. Zwycięzcy 
otrzymali puchary ufundowane przez Spółdzielnię Socjalną 
Miedwie oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. 
W niedzielę na scenie występowali laureaci Gali Muzyki Lu-
dowej. Odbywały się również pokazy taneczne Szkoły Tańca 
Alfa Astra ze Stargardu. 
 Jak co roku w trakcie Jarmarku odbyły się konkursy na 
największą dynię, na najciekawszy okaz ogrodowy oraz 
konkurs kulinarny na najlepszą zupę dyniową. 

 Podczas uroczystego otwarcia jarmarku Koło Gospodyń 
Wiejskich Morzyczyn-Zieleniewo, na wniosek Wójt Julity 
Pileckiej skierowany do Marszałka Województwa Zachod-
niopomorskiego, zostało odznaczone Srebrną Odznaką Ho-
norową Gryfa Zachodniopomorskiego za szerzenie szeroko 
pojętej kultury wiejskiej oraz inicjatywę społeczną przy 
tworzeniu Jarmarku Wsi Zachodniopomorskiej. Odzna-
czenie wręczył Marcin Przepióra, Przewodniczący Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu Sejmiku Zachodniopomorskiego. 
W konkursie na największą dynię bezapelacyjnie wygrał 
Rafał Cybulski z Dobrzan. Jego dynia miała w obwodzie 
366 cm i była największym okazem w dotychczasowych 
konkursach. Na drugim miejscu uplasował się Tomasz 
Dróżdż z Tarnowa (obwód dyni 335 cm), a na trzecim Ro-
man Herbko z Nowej Kobylanki (obwód dyni 299 cm). Na-
grody w tej kategorii zostały ufundowane przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. 
 W konkursie na najładniejszy okaz ogrodowy pierwsze 
miejsce zajęła Zofia Dąbkowska z Reptowa za pomidory 
koktajlowe, II miejsce zajęła Zofia Zapałowska ze Stargardu 
za buraki, a III miejsce przypadło Andrzejowi Pyrze z Grzę-
dzic za dynię włoską. Nagrody dla laureatów ufundował 
Powiat Stargardzki.
 W konkursie na najlepszą zupę dyniową wygrała Mo-
nika Morcinek - Kożuch z Morzyczyna za zupę dyniową 
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z nutką wędzonki. II miejsce zajęła Edwarda Gerbacik z Jó-
zefowa za zupę dyniową z pulpecikami mięsnymi, a III miej-
sce - Halina Dzioba z Morzyczyna (zupa dyniowa z kluskami 
i wędzonką). Nagrody w tej kategorii ufundował Remondis 
Szczecin. 
 Nagrody we wszystkich kategoriach wręczali Wicesta-
rosta Powiatu Stargardzkiego Łukasz Wilkosz i Wójt Gminy 
Kobylanka Julita Pilecka. 
 Po zakończeniu dekoracji zwycięzców dyniowych kon-
kursów doszło do spontanicznej licytacji na rzecz Michali-
ny Kiszki, mieszkanki Bielkowa, która potrzebuje operacji 
serca w Stanach Zjednoczonych. Jako pierwsza została zli-
cytowana nagroda, którą zdobył za III miejsce Pan Roman 
Herbko, w konkursie na największą dynię. Nagroda została 
wylicytowana za 400 zł. Jako druga na licytację trafiła dynia 

z III miejsca. W trakcie licytacji dołączone zostały do niej 
jeszcze 3 dynie i w sumie zwycięzca otrzymał 4 wspania-
łe dynie, za które zapłacił 250 zł. Wszystkie wylicytowane 
środki trafiły do puszki Michaliny Kiszki i zasiliły jej konto.
 Gwiazdą Złotej Dyni 2022 był szczeciński zespół folkowy 
Dikanda, który zabrał wszystkich we wspaniałą muzyczną 
podróż od Bałkanów przez Izrael, Kurdystan, Białoruś po 
Indie. 
 XX Jubileuszowy Jarmark Wsi Zachodniopomorskiej 
Złota Dynia został objęty Honorowym Patronatem Wice-
marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda 
Kustosza. Patronami medialnymi byli: Dziennik Stargardzki 
oraz Twoje Radio.
 Organizatorzy, czyli Koło Gospodyń Wiejskich Morzy-
czyn-Zieleniewo, Gmina Kobylanka oraz Centrum Kultury 
i Rekreacji w Kobylance już teraz zapraszają na kolejną, 
XXI Złotą Dynię w trzeci weekend września 2023 roku.
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Regaty o Złotą Dynię
Tradycyjnie podczas Jarmarku 
Wsi Zachodniopomorskiej Zło-

ta Dynia na jeziorze Miedwie odbyły 
się Regaty o Złotą Dynię zorganizowa-
ne przez Młodzieżowy Dom Kultury 
w Stargardzie, TP MDK Stargard oraz 
Stowarzyszenie Miedwie. Na akwenie 
rywalizowali żeglarze ze Stargardu, 
Barlinka, Czaplinka oraz Myśliborza. 

Optymist Junga:
I miejsce - Iga Szymkiewicz, Sztorm Barlinek
II miejsce - Kosma Wieczorek, MDK Stargard
III miejsce - Kacper Sikorski, Czaplineckie Bractwo 
Żeglarskie

Optymist Kadet:
I miejsce - Adrian Adamiak, Czaplineckie Bractwo 
Żeglarskie
II miejsce - Sebastian Wysocki, Sztorm Barlinek
III miejsce - Patrycja Dabińska, MDK Stargard

Omega Turystyczna:
I miejsce - MDK Stargard, Eugeniusz Sztandera (ster-
nik) i Ryszard Chybiński
II miejsce - KŻ PTTK Jomitoka, Robert Drewnowski 
(sternik) i Włodzimierz Pietraszko

III miejsce - Sztorm Barlinek, Jakub Ciesielski (sternik) 
i Iga Szynkiewicz oraz Agnieszka Bartnicka

Omega Sport:
I miejsce - Szkuner Myślibórz, Jan Witkowski (sternik) 
i Jacek Szeligiewicz
II miejsce - Sztorm Barlinek, Tomasz Szynkiewicz (ster-
nik) i Mariusz oraz Oskar Ożóg
III miejsce - MDK Stargard, Bartłomiej Pialik (sternik) 
i Jakub Romanowski

Omega Długi:
I miejsce - Szkuner Myślibórz, Jan Witkowski (sternik) 
i Ryszard Chybiński
II miejsce - KŻ PTTK Jomitoka, Mirosław Mordas (ster-
nik) i Przemysław Zieliński

WYNIKI
W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH:

Dekoracja młodych żeglarzy odby-
ła się na terenie Ośrodka Wodnego 
MDK w Morzyczynie, a wszyscy mło-
dzi żeglarze biorący udział w regatach 
otrzymali puchary, medale, dyplomy 
i upominki.
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Dzień Ziemniaka 2022
Kolejna edycja Dnia Ziemniaka w sołectwie Koby-
lanka już za nami. Tradycyjnej zabawie przy CKiR 

w Kobylance towarzyszył Turniej Młodzików o Puchar 
Wójta Gminy Kobylanka, który rozegrany został na boisku 
przy Szkole Podstawowej w Kobylance. W trakcie turnieju 
w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferyczny-
mi rozgrywki zostały przeniesione do hali sportowej. Na 
szczęście później się wypogodziło i pogoda nie przeszka-
dzała w dobrej zabawie na terenie Centrum Kultury i Re-
kreacji. Oczywiście w głównej roli występowały ziemniaki 

w różnych postaciach. Nie zabrakło również konkursu ku-
linarnego na potrawę z ziemniaka. Ciekawą atrakcję, czy-
li budowanie wieży ze skrzynek na którą trzeba było się 
wspinać, przygotowali druhowie z OSP w Kobylance. Cykl 
zabaw i konkursów dla dzieci i dorosłych zakończony został 
występem Zespołu Kalina oraz wizytą harleyowców.
 Organizatorami zabawy sfinansowanej z funduszu so-
łeckiego sołectwa Kobylanka byli: Koło Gospodyń Wiej-
skich w Kobylance, Centrum Kultury i Rekreacji, OSP Koby-
lanka oraz GZS Znicz Niedźwiedź. 
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Dodatek do ogrzewania
dla gospodarstw domowych

W związku z wysokimi cenami węgla i innych paliw 
zasilających źródła ogrzewania, Sejm uchwalił usta-

wy o dodatkach dla gospodarstw domowych. W Gminie 
Kobylanka wnioski o dodatek przyjmuje i rozpatruje Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance ul. Szkolna 
12, 73-108 Kobylanka
Do kogo te świadczenia są skierowane?
 Nowe świadczenie przysługuje niezależnie od sytuacji 
dochodowej gospodarstwom domowym, w których głów-
nym źródłem ciepła jest: 
• kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powie-
trza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia lub piec kaflowy na pa-
liwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałko-
wym lub innym rodzajem biomasy;
• kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
• kocioł olejowy.
UWAGA! Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę ga-
zów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla 
gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu 
skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle 
gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są obję-
te w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazo-
wą (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.
 Wymienione wyżej źródła ciepła muszą być zgłoszone 
lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budyn-
ków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przy-
padku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisa-
nych po raz pierwszy. O dodatek może wystąpić obywatel 
polski zamieszkujący i przebywający na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, którzy posiadają 
odpowiednie zezwolenie na pobyt na terenie Polski. Jedna 
osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa 
domowego. Gospodarstwo domowe może otrzymać doda-
tek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.
Kiedy złożyć wniosek?
 Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domo-
wych można złożyć do 30 listopada 2022 r. Wniosek złożo-
ny po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.
Jaka jest kwota świadczenia?
 Dodatek dla gospodarstw domowych wypłacany bę-
dzie jednorazowo w kwocie:
• 3000 złotych - w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła 
jest kocioł na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym lub 
innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałko-
wego;
• 1000 złotych - w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła 
jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz po-
wietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia albo piec kaflowy, 
zasilane drewnem kawałkowym;
• 500 złotych - w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła 
jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
• 2000 złotych - w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła 
jest kocioł olejowy.

 Środki są wypłacane w terminie do 60 dni od dnia zło-
żenia wniosku.
Jak złożyć wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw 
domowych?
 Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domo-
wych można złożyć:
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej (opatru-
jąc wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym);
• osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ko-
bylance ul. Szkolna 12 w podanych poniżej godzinach;
• wysłać pocztą z dopiskiem „dodatek dla gospodarstw do-
mowych”;
 W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt 
telefoniczny pod numerami:
91/578-85-41 lub 91/506-75-61 - dodatek węglowy
91/578-85-38 lub 91/506-75-62 - pelet drzewny, drewno 
kawałkowe, gaz skroplony LPG, olej opałowy  
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kobylance

Szanowni Mieszkańcy,
 W związku z projektem ustawy, umożliwiającej 
dystrybucję węgla przez samorządy, Urząd Gminy 
Kobylanka zwraca się z prośbą o zgłaszanie zapotrze-
bowania na zakup węgla. Umożliwi to oszacowanie 
niezbędnej liczby ton i podjęcie decyzji, czy i w jaki 
sposób gmina będzie w stanie realizować to zadanie.
 Według projektu ustawy do zakupu węgla na pre-
ferencyjnych warunkach, tj. w cenie maksymalnie 
2.000 zł za tonę (nie licząc kosztów transportu pod 
wskazany adres), uprawnione będą gospodarstwa 
domowe, którym przyznano dodatek węglowy lub 
które nie złożyły wniosku o ten dodatek, ale w de-
klaracji składanej do ewidencji źródeł ciepła wskazały 
kocioł na paliwo stałe i węgiel jako opał. Maksymalna 
ilość węgla przypadająca na gospodarstwo domowe 
to 1,5 tony – do zakupienia do 31.12.2022 oraz kolej-
ne 1,5 tony do zakupienia po 1.01.2023.

Zgłoszeń można dokonywać telefoniczne pod 
nr (91) 506-75-76 lub (91) 578-85-40,

osobiście w urzędzie lub drogą mailową
na adres poi@kobylanka.pl lub ugk@kobylanka.pl
W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko osoby 
zgłaszającej, adres zamieszkania oraz ilość węgla

(nie więcej niż 1,5 tony).
Zgłoszenia przyjmujemy do 15 listopada br.
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