Kobylanka
gmina: Kobylanka, powiat: stargardzki
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Kobylanka jest położona na wschód od węzła drogowego na drodze
krajowej nr 10 (przebiegającej obwodnicą na północny zachód od wsi),
przy drodze wojewódzkiej nr 120, oraz drodze gminnej prowadzącej
do Stargardu Szczecińskiego oddalonego od Kobylanki o 10 km.
Miejscowość leży zaledwie 8 km od granic administracyjnych
Szczecina i 26 km od centrum tego miasta. Najbliższa stacja kolejowa
Miedwiecko jest oddalona o 4,5 km na północ. Przez teren wsi
przebiega szlak zabytkowych kościołów powiatu stargardzkiego oraz
gmin: Pyrzyce, Recz, Warnica – Północny Szlak Stargardzki, gmin:
Kobylanka, Stargard Szczeciński, Stara Dąbrowa powstały w roku
2014 i mający długość 108.1 km.
Kobylanka jest dużą wsią z siedzibą Urzędu Gminy Kobylanka. Leży w
północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w
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powiecie stargardzkim, na Równinie Pyrzycko-Stargardzkiej. Jest
oddalona zaledwie o 2.5 km od jeziora Miedwie, od północy otoczona
Puszczą Goleniowską, rajem dla grzybiarzy, pasjonatów wędrówek na
łonie natury i miłośników historii. To sprawia, iż jest doskonałym
zapleczem rekreacyjnym dla mieszkańców najbliższych dużych
metropolii, czyli Stargardu czy Szczecina a także terenem atrakcyjnym
pod względem inwestycyjnym co sprzyja jej ciągłemu rozwojowi. Z racji
swojego położenia, wieś nigdy nie miała charakteru typowo rolniczego.
Pierwsza wzmianka o wsi Kobylanka, pochodzi z 1220 r. (według
niektórych źródeł z 1233 r.). Dokument jest związany z istniejącym już
wówczas klasztorem cystersów w Kołbaczu, Kobylanka zaś była wsią
przyklasztorną. Kolejna wzmianka o Kobylance pochodzi z roku 1304
w dokumencie dotyczącym rodziny książęcej i klasztoru cystersów w
Kołbaczu. W 1304 roku książę szczeciński Otto I darował Kobylankę
zakonowi cystersów w Kołbaczu (istnieje legenda, jakoby cystersi
wypasali na terenie Kobylanki, konie stąd nazwa Kobylanka). Gdy na
Pomorzu
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wprowadzono

reformację,

Kobylanka została oddana w dobra książąt zachodniopomorskich, a w
1648 roku dostała się w dobra elektorów brandenburskich. Wieś
rozwijała się systematycznie przez cały XVIII wiek, za sprawą
intensywnej

kolonizacji

przeprowadzonej

przez

króla

pruskiego

Fryderyka Wielkiego. Ówczesny układ urbanistyczny wsi sprawił, iż
była to wieś placowa z kościołem w centrum placu. W 1786 roku w
Kobylance zanotowano 43 gospodarstwa chłopskie, 25 chałupniczych
oraz majątek karczmarza, łącznie zanotowano ok. 70 domostw. W XIX
w. Kobylankę rozbudowano do kształtu wielodrożnicy, powstały domy
wzdłuż drogi Szczecin – Stargard ( obecna ul. Jeziorna i Szkolna).W
tym czasie w Kobylance zanotowano 97 domów, pod koniec XIX w.
było ich 114, zaś w 1939 roku już domostw. Obecnie Kobylanka ze

względu na korzystne położenie (bliskość jeziora Miedwie, puszczy
Goleniowskiej i drogi przelotowej Szczecin – Stargard), przeżywa
okres przyśpieszonego rozwoju. Z historią miejscowości wiążą się
ciekawe podania i legendy. Warto zwiedzić osobliwości Kobylanki, a
wśród nich pomnikowe lipy, rosnące przy drodze do Reptowa. Zespół
drzew składa się z 5 starych lip o obwodach 620, 430, 425, 370 i 340 i
lipy rosnącej przy kościele o obwodzie 425 cm. Najgrubsza z nich nosi
n a z w ę WieniecZgody i została posadzona w 1460 roku przez
burmistrzów Szczecina i Stargardu – jak mówi legenda – na znak
zawarcia pokoju i zakończenia wieloletniej wojny handlowej między
tymi dwoma miastami. Pozostałe lipy miały być posadzone w kolejne
setne rocznice zawarcia ugody. Ostatnia lipa posadzona w 1960 roku
nie przyjęła się i uschła, „nie bacząc na to”, że tradycja jest godna
kontynuowania. Wśród wielu wspaniałych miejsc godnych odwiedzenia
jest Plac Zgody oraz kościół Św. Antoniego Padewskiego, stojący w
historycznym centrum miejscowości. Ciekawostką jest także tablica
pamiątkowa umieszczona na dużym kamieniu przed wejściem do
kościoła, która została ufundowana w 2003 roku. Zawiera ona zwarty
opis dziejów wsi i kościoła, poświęconego po zakończeniu II wojny
światowej dnia 1 października 1945 roku. Na terenie dawnego
cmentarza ewangelickiego urządzono jedyne na Ziemi Stargardzkiej
lapidarium, w którym eksponowane są liczne elementy nagrobków z
wielu cmentarzy w okolicach. To kolejny unikatowy obiekt w
Kobylance. Będąc w tej miejscowości warto też odwiedzić znajdujący
się niedaleko Antykwariat, który jest jednocześnie żywym muzeum z
licznymi eksponatami z dawnych epok. Ten oryginalny obiekt posiada
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wykorzystano kamienie polne i liczne wytwory dawnej techniki
wkomponowane w ogrodzenie. Są one elementami dekorującymi cały
obiekt. Wewnątrz znajdują się zgromadzone przedmioty i meble z
minionej epoki. Antykwariat prowadzi skup i sprzedaż przedmiotów
sztuki użytkowej, mebli, zegarów i bibelotów prezentowanych w
gustownym otoczeniu. Obok sklepu, zwraca uwagę kapliczka,
wykonana z granitowych elementów. Wzdłuż brzegu jeziora Miedwie
zbudowano oświetlone ścieżki spacerowe i rowerowe, plac zabaw i
skatepark. W głąb jeziora biegnie też piękne molo z urokliwą,
zadaszoną werandą. Mieści się tu Park Przyrody, który ma charakter
przyrodniczej ścieżki edukacyjnej. To setki metrów drewnianych
pomostów wijących się malowniczo raz na brzegu, raz nad taflą
jeziora. Dodatkową atrakcją są mosiężne tablice z ciekawostkami na
temat osobliwości przyrodniczych jeziora. Od maja do czerwca
każdego roku, odbywa się cykl imprez pod nazwą „miedwiańskie lato”.
W tym czasie amfiteatr i promenada są areną wielu imprez sportowo –
kulturalnych. Do najważniejszych należą: wybory miss miedwia
(atrakcją są znani polscy prezenterzy oraz koncerty gwiazd);
ogólnopolski festiwal młodych talentów i piosenki ekologicznej (objęty
patronatem ministerstwa kultury; oprócz zmagań młodych talentów
widzowie mogą podziwiać występy polskich gwiazd oraz pokazy ogni
sztucznych); regaty żeglarskie o „błękitną wstęgę jeziora miedwie;
mistrzostwa polski strażaków ochotników (ciężkie zmagania w 6

konkurencjach; oprócz rąbania kłód drewna siekierą czy cięcia piłami,
najwięcej emocji wzbudza konkurencja polegająca na rąbaniu kłody
stojąc na desce zawieszonej kilka metrów nad ziemią); oraz jesienny
jarmark wsi zachodniopomorskiej złota dynia (coroczny, wrześniowy
jarmark i wielki festyn prezentujący m.in. Regionalne produkty
kulinarne; głównym tematem przeróżnych wariacji kulinarnych jest
oczywiście dynia; tylko tu można zobaczyć rekordowe okazy oraz 300
odmian tego warzywa). Osoby planujące spędzić w Kobylance kilka
dni zaprasza Hotel Wenus zlokalizowany przy ul. Szczecińskiej 21
otoczony malowniczą okolicą doskonałą dla tych, którzy kochają
spacery, planują imprezę okolicznościową lub firmową i szukają
wypoczynku. Drugi obiekt noclegowy zlokalizowany zaledwie 4 km od
jeziora Miedwie, to zajazd „ Pod Arkadami” przy ul. Szczecińskiej 25.
W roku 2011 otwarto ścieżkę rowerową w ciągu drogi gminnej
Motaniec - Zieleniewo w Gminie Kobylanka. Ścieżka w Zieleniewie
łączy się ze ścieżką rowerową biegnącą wzdłuż byłej drogi krajowej nr
10 do Stargardu Szczecińskiego. Na terenie wsi prężnie działa
Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna a także
szkoła podstawowa i niepubliczne przedszkole. Infrastrukturę dopełnia
Ośrodek Zdrowia przy ul. Szkolnej, Ochotnicza Straż Pożarna i Urząd
Pocztowy przy ul. Szkolnej 4.
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Wydarzenia w miejscowości
1 Wieczór Kolęd i Pastorałek - Lipka i Kalina - Kobylanka 2016 16.12.2016
2 Magiczna Podróż Do Słonecznej Grecji 10.02.2017
3 I Otwarty Turniej Laser Tag 22.02.2017
4 Grand Prix Zachodniopomorskiego "Korona Zachodu" 2017 - Kobylanka - Węgorzyno - Dąbki Barlinek - Świdwin (finał) - trasy - 5 i 10 km 06.05.2017
5 Sklep z Ptasimi Piórami 13.05.2017
6 Dom o Zielonych Progach 02.06.2017
7 CISZA JAK TA W RAMACH MIEDWIAŃSKIEGO WIERSZOGRANIA 09.06.2017
8 Dzień Ziemniaka - Rodzinny Festyn w Kobylance 14.10.2017
9 Koncert - Nad Porami Roku - piosenka poetycka 15.10.2017
10 Wieczorne Kolędowanie 15.12.2017
11 Koncert Wolna Grupa Bukowina 16.02.2018
12 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 04.03.2018
13 Koncert tenora Felipe Alonso Céspedes Sánchez 08.03.2018
14 Kabaret REWERS w CKiR! 10.03.2018
15 Wentyl 2018 - Familijny Rajd Rowerowy 11.08.2018
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