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Urząd Gminy w Kobylance posiada certyfikaty

Kwiecień 2014 r.

Nr 22
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
składamy najserdeczniejsze życzenia
spokojnych i ciepłych chwil
spędzonych w gronie najbliższych.
Niech ten wyjątkowy czas będzie pełen
wytchnienia od trosk i obowiązków
oraz niech przyniesie wszelką pomyślność
zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.
Wójt Gminy
Andrzej Kaszubski

Przewodnicząca
Rady Gminy
Irena Rybarczyk

Kąpielisko w Zieleniewie

Tysiąc ton piasku
Zwolennicy kąpieli wodnych i słonecznych będą mogli już od początku
najbliższego sezonu cieszyć się nowym i czystym piaskiem na kąpielisku
w Zieleniewie.
Po wcześniejszym oczyszczeniu obecnej plaży zostanie na nią nawiezione blisko
1000 ton (606 m sześc.) piasku, co spowoduje, że nowa „nawierzchnia” plaży będzie miała grubość ok. 18 cm. Zadanie to będzie zrealizowane dzięki pozyskaniu
przez Gminę Kobylanka ponad blisko 42 tys. zł dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (przy udziale Lokalnej Grupy Rybackiej „Sieja” z siedzibą w Marianowie) w ramach operacji polegających na ochronie środowiska lub
dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa
w przypadku jego zniszczenia ww. wyniku klęski żywiołowej.

Na oczyszczony wcześniej piasek na plaży w Zieleniewie zostanie wysypane blisko 1000 ton nowego piasku.
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Sportowiec Roku Gminy Kobylanka

Karateka Cezary Wilk najlepszy
W marcu br. ogłoszone zostały wyniki osiemnastej edycji plebiscytu Głosu
Szczecińskiego na najpopularniejszych
sportowców w regionie stargardzkim.
W plebiscycie wybierani byli też najlepsi
sportowcy w poszczególnych gminach.
Sportowcem Gminy Kobylanka w 2013
roku został Cezary Wilk.
Laureat jest 10 - letnim uczniem Zespołu Szkół Publicznych w Reptowie.
Trenuje w Klubie Karate Kamikaze. W
2013 roku uplasował się w swojej grupie
wiekowej na dziewiątym miejscu w Mistrzostwach Europy. W krajowych zawodach wywalczył pięć złotych medali. Cezary Wilk zwyciężył w plebiscycie drugi
raz z rzędu.
Nagrodę Sportowcowi Roku Gminy Kobylanka, Cezaremu Wilkowi – w imieniu
wójta Andrzeja Kaszubskiego - wręczyła
Bernadeta Opasińska, skarbnik gminy
(pierwsza z lewej).

Modernizacje i remonty

Nr konta, na które
należy uiszczać opłatę
za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
w terminie do końca
każdego miesiąca:

47 1020 4867 0000
1802 0125 0307
z dopiskiem - opłata za
odpady z nieruchomości...
(podać adres nieruchomości,
której dotyczy opłata)

Książeczki opłat
Od kwietnia br. najmłodsi mieszkańcy Reptowa mogą się cieszyć zmodernizowanym
i doposażonym placem zabaw. Na podobny remont czeka natomiast plac zabaw przy
Szkole Podstawowej w Kobylance. W najbliższym czasie powody do zadowolenia
będą mieli również mieszkańcy Bielkowa, gdzie zostanie ocieplona wiejska świetlica.

Informujemy
mieszkańców Gminy
Kobylanka (którzy opłaty za odpady
dokonują za pomocą książeczek), że
książeczki opłat za odpady komunalne
są do pobrania w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kobylanka.
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Przeczytaj uważnie!

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
elektrycznych i elektronicznych
Informujemy, że w dniach 5 – 13 maja br. na terenie Gminy Kobylanka odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych
i elektronicznych w ramach tzw. mobilnych punktów selektywnej zbiórki. Szczegółowy harmonogram tej akcji zamieszczamy poniżej.
Niezwykle istotną informacją jest zmiana sposobu zbiórki ww. odpadów. W latach poprzednich odpady odbierane były
z tzw. punktów zbiorczych rozmieszczonych w poszczególnych miejscowościach
naszej gminy. Majowa zbiórka będzie miała charakter tzw. wystawek, co znaczy,
że odpady będą odbierane przez firmę
Remondis Szczecin bezpośrednio sprzed
posesji. W tym celu odpady objęte zbiórką
należy wystawić przed ogrodzenie nieruchomości, do godz. 6.00 w dniu zbiórki.
Uprzedzamy, że odpady wystawione po tej
godzinie nie będą odbierane.
Bardzo ważne są również informacje
o tym, jakie odpady objęte są przedmiotową zbiórką. I tak, przed posesję w dniu
odbioru będzie można wystawić:
- odpady wielkogabarytowe (meble, wykładziny, dywany, krzesła itp.)
- sprzęt elektryczny i elektroniczny (komputery osobiste, sprzęt RTV i AGD itp.
Sprzęt musi być w całości – nie może to
być obudowa np. po lodówce !

Gminny system zbiórki odpadów

Należy zgłaszać
zmiany
Przypominamy mieszkańcom Gminy Kobylanka o konieczności składania nowych
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zaistnienia istotnych zmian.
Przez istotne zmiany należy rozumieć
zwiększenie lub zmniejszenie ilości osób
zamieszkujących posesję, zmianę sposobu
użytkowania posesji (sezonowy, całoroczny),
zmianę sposobu postępowania z odpadami
(segregacja, brak segregacji). Nowe deklaracje składamy również w przypadku zmiany
właściciela nieruchomości czy danych adresowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
na złożenie deklaracji w przypadku zaistnienia
istotnych zmian właściciel nieruchomości ma
14 dni. Deklarację można pobrać na stronie
www.bip.kobylanka.pl lub w Punkcie Obsługi
Interesanta Urzędu Gminy w Kobylance.

Prosimy wystawiać tylko ww. odpady. Odpady które nie są zakwalifikowane
do odbioru w ramach mobilnych punk-

tów m. in.: odpady zmieszane, opony,
odzież, garnki, folie, wiaderka itp. nie
będą zabierane!

Tym razem odpady będą odbierane bezpośrednio sprzed posesji, a nie - jak to miało
miejsce w poprzednich latach - z punktów zbiorczych.

Harmonogram mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów
MIEJSCOWOŚCI

DATA ODBIORU

Kobylanka

05.05.2014

Bielkowo

06.05.2014

Rekowo

06.05.2014

Cisewo

07.05.2014

Gajęcki Ług

07.05.2014

Niedźwiedź

07.05.2014

Wielichówko

07.05.2014

Jęczydół

08.05.2014

Kałęga

08.05.2014

Nowa Kobylanka

08.05.2014

Motaniec

08.05.2014

Morzyczyn

09.05.2014

Kunowo

12.05.2014

Miedwiecko

12.05.2014

Zagość

12.05.2014

Zieleniewo

12.05.2014

Reptowo

13.05.2014
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Utylizacja azbestu

130 ton czeka
na utylizację
W poprzednim numerze Wieści Gminnych informowaliśmy, że w roku ubiegłym – dzięki
środkom otrzymanym w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie w wysokości ponad 45 tys. zł – zutylizowano ponad 120 t azbestu.
Kolejne 130 t czeka na utylizację w roku bieżącym.

14.04.2014

Budowa podłączeń do sieci
kanalizacyjnych

Mieszkańcy
płacą
połowę
Osiemdziesiąt pięć posesji z miejscowości Kunowo, Reptowo i Jęczydół
zostanie najpóźniej do 15 lipca br.
podłączonych do gminnej sieci kanalizacyjnej w ramach I etapu zadania realizowanego dzięki 45 – procentowemu
dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.

W roku bieżącym, oprócz azbestu luzem, będą utylizowane również dachowe pokrycia
azbestowe.
W 2013 r. odbierany był tylko azbest
już zdemontowany, natomiast w trakcie
najbliższej akcji zaplanowanej na okres lipiec - wrzesień 2014 r. oprócz tzw. azbestu
luzem z terenu posesji zlokalizowanych na
terenie naszej gminy będzie odbierany również azbest, którego demontażu z dachów
dokonana firma wyłoniona przez gminę.
Do Urzędu Gminy w Kobylance
wpłynęły 42 zgłoszenia zamiaru przeka-

zania azbestu do utylizacji w roku bieżącym – w 23 przypadkach chodzi o azbest luzem, w 19 natomiast o azbest na
dachach. Szacunkowy koszt opisanego
wyżej zadania to 85 tys. zł.
Jednocześnie informujemy, że nabór
zgłoszeń o zamiarze przekazania azbestu
do utylizacji w 2014 r. został zakończony. Istnieje natomiast możliwość składania
zgłoszeń na 2015 r.

Dotychczas wykonano podłączenia w Reptowie i Jęczydole. Obecnie trwają prace przyłączeniowe do
wybudowanej w ubiegłym roku sieci
kanalizacyjnej w Kunowie. Jeszcze
w tym roku (czerwiec – lipiec) rozpocznie się budowa sieci kanalizacyjnej w Bielkowie. Równolegle do
niej będą wykonywane podłączenia
do sieci w tej miejscowości w ramach II etapu zadania realizowanego
dzięki dofinansowaniu z NFOŚiGW.
W trakcie II etapu wykonane zostaną
również kolejne podłączenia w Kunowie, Kobylance, Reptowie i Morzyczynie.
Dofinansowaniem objęte jest do
45 % kosztów kwalifikowanych budowy przyłącza i instalacji zewnętrznej
na posesji. Łączna kwota dofinansowania uzyskanego przez Gminę na ten
cel to ponad 280 tys. zł.

www.kobylanka.pl
Biuletyn Informacyjny Gminny
Kobylanka „Wieści Gminne”
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Jeziorna 6, 73-108 Kobylanka
Redaktor naczelny: Marcin Lewicki
Druk: Vemo Design,
ul. Turkusowa 29, 70-788 Szczecin
Nakład: 2000 egz.
Periodyk bezpłatny

III Rewir Dzielnicowych
ul. Szczecińska 29, Morzyczyn,
nr tel. 91 48 13 595
Straż Gminna
ul. Szczecińska 29, Morzyczyn,
nr tel. 91 562 22 56
lub 696 064 196,
e-mail: straz@kobylanka.pl
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Nieodpłatnie i bez ograniczeń

Informujemy, że od początku kwietnia Gminny Punkt Zbiórki Odpadów przyjmuje nieodpłatnie gałęzie pochodzące z wycinek drzew i krzewów przeprowadzanych przez
mieszkańców naszej gminy.
objęte obowiązkiem selektywnego
zbierania. W naszej gminie takowego
obowiązku nie ma, istnieje natomiast
możliwość pozbycia się pozostałości
roślinnych poprzez przekazanie ich
do GPZO. Należy jednak pamiętać, że
spalanie pozostałości roślinnych nie
może naruszać przepisów odrębnych
w tym Kodeksu cywilnego.
Przypominamy, że GPZO w Morzyczynie (teren byłej oczyszczalni
ścieków przy ul. B. Chrobrego) czynny
jest we wtorki (6.00 – 11.00), czwartki (14.00 – 20.00) i soboty (10.00 –
17.00).

Prawo a dowód osobisty
Wydział Spraw Obywatelskich i
Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie
może zatrzymywać dowodu osobistego, chyba, że możliwość taka wynika z
wyraźnego uregulowania zawartego w
przepisach prawa. Powyższe oznacza,
że przedsiębiorcy nie mają
podstawy
prawnej, aby
żądać od swoich klientów
pozostawienia
dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie
takie nie znajduje
umocowania
w
przepisach prawa
oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych
w dowodzie osobistym (lub innym dowodzie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której
dane zostały wykorzystane.
W przypadku utraty dowodu osobistego, informacja na ten temat po-
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Biogazownia w Motańcu

GPZO przyjmuje gałęzie
Dotychczas z pozostałości roślinnych można było do GPZO w Morzyczynie dostarczać jedynie liście i
drobne, pocięte gałązki. Teraz można
również w legalny sposób pozbyć się
nieodpłatnie gałęzi czy też całych ściętych krzewów.
Niniejsza informacja zrodzi zapewne pytanie co ze spalaniem pozostałości roślinnych w ogniskach.
Otóż art. 31 ust. 7 ustawy o odpadach
mówi, że dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych
poza instalacjami i urządzeniami
(czyli w ogniskach), chyba że są one

Gminy Kobylanka

winna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy, a w
przypadku utraty dowodu osobistego
poza granicami kraju, w urzędzie
konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w
systemie informatycznym, co daje
gwarancję bezpieczeństwa jego posiadaczowi,
że
nie zostanie on
obciążony negatywnymi skutkami w przypadku
nielegalnego
posłużenia się
dokumentem
przez
nieuczciwego
znalazcę.
Dla
zwiększenia bezpieczeństwa
osoby, która utraciła dowód osobisty,
fakt ten należy również zgłosić do dowolnego banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie informatycznym,
do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez
przestępcę z wykorzystaniem danych
osobowych osoby, która utraciła dowód tożsamości.

Do ponownego
rozpatrzenia
Decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie została uchylona decyzja Wójta Gminy Kobylanka
nieuzgadniająca środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację biogazowi
w Motańcu.
W związku z orzeczeniem SKO
sprawa biogazowi trafiła do ponownego rozpatrzenia. Na obecnym etapie postępowanie zostało postanowieniem Wójta Gminy zawieszone do
momentu przedłożenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. O złożeniu ww.
dokumentu społeczeństwo zostanie
powiadomione stosownym obwieszczeniem.

Ważne dla rolników!

Afrykański
pomór świń
W związku z rosnącym zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Stargardzie Szczec.
przypomina hodowcom zwierząt gospodarskich o obowiązku posiadania
mat dezynfekujących oraz środków
dezynfekcji w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść
w gospodarstwach. Należy zwrócić
szczególną uwagę na odpowiednią
wielkość mat oraz niecek zabezpieczających wjazdy i wyjazdy. Długość mat i niecek dezynfekujących
powinna wynosić minimum 1,5 obwodu największego koła pojazdów
wjeżdżających do gospodarstwa.
Wszelkiego rodzaju symptomy,
które wskazywałyby na podejrzenie
afrykańskiego pomoru świń należy
niezwłocznie zgłosić do najbliższego zakładu leczenia zwierząt lub
powiatowego lekarza weterynarii
(tel. 91 577 00 36).
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Zadzwoń, zapytaj
Sekretariat...............................................
...................91 578 85 21, 91 5610 310,
Punkt Obsługi Interesantów....................
........... 91 578 85 40, 91 578 85 20 (fax)
Sekretarz Gminy.................91 578 85 34
Skarbnik Gminy.................91 578 85 22
Księgowość budżetowa......91 578 85 26
Wymiar podatków.............91 578 85 27
..........................................91 578 85 44
Windykacja i księgowość
podatkowa.........................91 578 85 39
Kadry.................................91 578 85 32
Obsługa Rady Gminy,
kultura, zdrowie.................91 578 85 35
Ewidencja ludności, sprawy
obywatelskie......................91 578 85 30
Budownictwo i planowanie
przestrzenne.......................91 578 85 31
Ochrona środowiska
i rolnictwo..........................91 578 85 43
Gospodarka odpadami.......91 578 85 48
Gospodarka nieruchomościami
..........................................91 578 85 28
Inwestycje i gospodarka
komunalna........................91 578 85 23,
. 91 578 85 25, 91 578 85 42, 91 578 85 46
Obrona cywilna i ochrona
p.poż..................................91 578 85 48
Promocja i sport.................91 578 85 29
Informatyk..........................91 578 85 45
GOPS........091 578 85 36, 91 578 85 38
Straż Gminna....................91 56 222 56,
...........................................696 064 196

Dyżury radnych
Przewodnicząca Rady Gminy
Irena Rybarczyk
środy, godz. 13.30 - 17.00
Urząd Gminy w Kobylance, pokój nr 24
Ewa Bejster
radna z Okręgu Wyborczego
nr 3 Morzyczyn – Zieleniewo
wtorek,
godz. 17.00 – 17.30
świetlica środowiskowa w Morzyczynie

Urząd Gminy w Kobylance jest otwarty:

poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek
7.15 – 15.15
środa
9.00 – 17.00

Wójt Gminy przyjmuje interesantów
w sprawie skarg i wniosków:

poniedziałek
12.00 – 16.00

Gminy Kobylanka
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Zwiększ możliwości inwestycyjne gminy!

WYSTARCZY MIESZKAĆ,
ALE ZAMELDOWANI MOGĄ WIĘCEJ.
MIESZKAŃCU GMINY KOBYLANKA!
Jeśli mieszkasz w naszej gminie, ale nie jesteś tu na stałe zameldowany, proszę przeczytaj poniższe informacje.
Liczba mieszkańców zameldowanych na stałe na koniec grudnia 2012 r. wynosiła
w naszej gminie 4 527. Szacuje się, że wciąż w naszej gminie mieszka wiele niezameldowanych osób, a podatki, które one płacą, zasilają budżety innych samorządów.
Gdyby te osoby zameldowały się w naszej gminie lub złożyły swój PIT zgodnie z faktycznym miejscem zamieszkania, budżet Gminy Kobylanka mógłby wzrosnąć.
Płacąc podatek dochodowy zgodnie z miejscem zamieszkania, zwiększamy możliwości inwestycyjne gminy!
Około 40 procent podatku PIT, który płacisz, wraca do gminy zamieszkania na stałe.
Zasila jej budżet i pozwala gminie na podejmowanie działań dla dobra wspólnoty i
poprawy warunków życia.
Jak to zrobić bez meldunku? Jest to możliwe po aktualizacji adresu zamieszkania (nie
myl go z adresem zameldowania) we właściwym Urzędzie Skarbowym (formularz aktualizacyjny ZAP-3). Wypełnienie formularza jest proste i nic nie kosztuje. Zgłoszenie
aktualizacyjne to tylko jeden dokument. Jego złożenie nie podlega opłacie skarbowej.
Co ważne, możesz go wysłać razem z rocznym zeznaniem podatkowym PIT.
Jeśli nie jesteś jeszcze zameldowany w naszej gminie, a budżet gminny leży Ci na
sercu, wykonaj 3 proste kroki, a część podatku dochodowego trafi do budżetu Gminy
Kobylanka.
Oto instrukcja:
1. Wskaż w zeznaniu rocznym, jako miejsce zamieszkania, Gminę Kobylanka, a jako
właściwy urząd skarbowy – Urząd Skarbowy w Stargardzie Szczecińskim.
2. Wypełnij zgłoszenie aktualizacyjne w części dotyczącej miejsca zamieszkania i
dołącz je do zeznania.
3. Prześlij lub dostarcz osobiście zeznanie roczne wraz ze zgłoszeniem aktualizacyjnym do Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim, ul. Towarowa 15, do
30 kwietnia br.
Formularze zgłoszenia aktualizacyjnego dostępne są w każdym urzędzie skarbowym.
Najprościej jednak byłoby, gdybyś zameldował się w naszej gminie na pobyt stały.
Obecnie można to zrobić dużo łatwiej niż dotychczas. Nie musisz już wymeldować
się ze swojej obecnej gminy. Możesz od razu przyjść i zameldować się u nas. Czekamy na ciebie!

TU MIESZKAM, TU JESTEM ZAMELDOWANY,
TU DECYDUJĘ.
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ZARZĄDZENIE nr 29/2014
Wójta Gminy Kobylanka
z dnia 25 marca 2014 r.

Gminy Kobylanka
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O turystyce w GOK-u

w sprawie zwołania zebrania
wiejskiego do przeprowadzenia
wyborów uzupełniających sołtysa
sołectwa Kunowo.
Na podstawie rozdziału IV §12 ust. 1
i 5 statutu sołectwa Kunowo stanowiącego załączniki Nr 9 do uchwały Rady
Gminy w Kobylance Nr VI/30/07 z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie nadania statutów sołectwom w gminie Kobylanka
zarządzam, co następuje:
§1. W związku ze złożoną rezygnacją
dotychczasowego sołtysa sołectwa Kunowo zwołuje się zebranie wiejskie w
celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na sołtysa w sołectwie Kunowo.
§2. Ustala się termin przeprowadzenia
wyborów uzupełniających na dzień
23.04.2014 r., o godz. 18.00.
§3. Wyznaczam Jolantę Kazberuk – sekretarza gminy na pełnomocnika ds. wyborów sołtysa.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie
z dniem podpisania.
  Wójt Gminy
                 Andrzej Kaszubski

INFORMACJA:  
Na podstawie § 12 ust. 5 statutu sołectwa informuję, że zgłoszenie kandydatów na sołtysa wraz z oświadczeniem
kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i listę co najmniej 5 uprawnionych mieszkańców sołectwa popierających jego kandydaturę, przyjmowane
będą przez wyznaczonego przez Wójta
Gminy pełnomocnika ds. wyborów w
godzinach pracy Urzędu Gminu, najpóźniej na 14 dni przed terminem wyborów.
Druki do pobrania w Urzędzie Gminy w POI
oraz na stronie www.bip.kobylanka.pl

Ogłoszenia drobne
Niedźwiedź koło Kobylanka.
Okazja – dwie działki
o pow. 1136 m kw. I 5060 m kw.,
zabudowane kurnikiem
i budynkami
gospodarczymi tanio sprzedam.
Telefon: 503 021 236.

W dniu 11 marca 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobylance odbyło się Forum
Turystyki, na które zaproszono lokalnych przedsiębiorców działający w branży turystycznej, Marka Migdala, prezesa Forum Turystyki Regionów, Andrzeja Grzanę, specjalistę ds. techniczno-branżowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Piotra Kisielińskiego, prezesa firmy Hotblok,
specjalizującej się w nowoczesnych systemach wykorzystywanych w budownictwie.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja”
życzy
Dariusz Zagrodzki
radny Powiatu Stargardzkiego
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Lato 2014

31 maja 2014 r.
sobota, godz. 14.00

VIII Mistrzostwa Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie, Klasa OMEGA
jezioro Miedwie - amfiteatr Morzyczyn

1 czerwca 2014 r.
niedziela

7 czerwca 2014 r.
godz. 14.00 - 18.00

6,7,8 – czerwca 2014 r.
piątek, sobota, niedziela

Festiwal Piosenki Religijnej
amfiteatr Morzyczyn

Dzień Dziecka

Zespół Szkół Publicznych w Reptowie

XI Ogólnopolskie Mistrzostwa Izb
Lekarskich w Żeglarstwie - Klasa OMEGA
jezioro Miedwie - amfiteatr Morzyczyn

21 czerwca 2014 r.
sobota

6 lipca 2014 r.
sobota

Dni Kobylanki

Szkoła Podstawowa i Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance

Miss Miedwia OSiR
amfiteatr Morzyczyn

13 lipca 2014 r.
niedziela, godz. 16.00 - 18.00

Niedzielne spotkania z muzyką

20 lipca 2014 r.
niedziela, godz. 16.00 - 18.00

Niedzielne spotkania z muzyką

27 lipca 2014 r.
niedziela, godz. 16.00 - 18.00

Niedzielne spotkania z muzyką

3 sierpnia 2014 r.
niedziela, godz. 16.00 - 18.00

Niedzielne spotkania z muzyką

10 sierpnia 2014 r.
niedziela, godz. 16.00 - 18.00

Niedzielne spotkania z muzyką

15 sierpnia 2014 r.

Przedstawienie teatralne MDK
P. Gintrowski „A jednak coś po nas zostanie”

piątek

amfiteatr Morzyczyn
amfiteatr Morzyczyn
amfiteatr Morzyczyn
amfiteatr Morzyczyn
amfiteatr Morzyczyn

amfiteatr Morzyczyn

16 sierpnia 2014 r.
sobota

30 sierpnia 2014 r.
sobota

6 września 2014 r.
sobota

21 września 2014 r.
niedziela

MTB Rajd rowerowy wokół jeziora Miedwie
amfiteatr Morzyczyn

Dni Niedźwiedzia
świetlica w Niedźwiedziu

Dożynki Gminne w Kunowie
świetlica w Kunowie

„Złota Dynia 2014”
amfiteatr Morzyczyn

