Z DRUGIEJ STRONY

Szanowni Mieszkańcy!
Ostatnie wydarzenia
w Gdańsku skłaniają do refleksji wielu z nas. Dyskusji na
temat tragicznego wypadku
z 13 stycznia, było i jest wiele. Każdy z nas miał szansę
i możliwość wysnuć własne
wnioski. I ja również mam
swoje przemyślenia.
Atmosfera w Polsce
jest trudna. W przestrzeni
publicznej jest pełno języka
nienawiści i języka wykluczającego.
Wierzę, że można pozostać zaangażowaną w politykę na poziomie zwykłego mieszkańca, wyborcy, a jednocześnie nie przesiąkać złośliwością i wykluczaniem.
Na naszym obszarze tego języka prawie nie ma. Nie zwalnia nas to z czujności i troski o to, abym ja sama i moi pracownicy wykazywali szczególną ostrożność i wrażliwość,
aby elementy języka wykluczającego nie  pojawiały się na
terenie, na który mamy wpływ.

Paweł Adamowicz pokazał, jak powinniśmy odnosić
się do drugiego człowieka. Jak nieść dobro. Pokazał, jak
ważna jest obrona demokratycznych wartości, konstytucji
i niezależności władzy sądowniczej. Pokazał, że polityka
może być naprawdę rozumną służbą dobru wspólnemu.
Ujęła mnie idea i filozofia Pawła Adamowicza „Miasto otwarte, solidarne, dostrzegające ludzkie potrzeby”.
Będę dążyć aby taka była nasza Gmina.
Granicą wolności słowa jest dobre imię innych. Ważna jest prawda, szacunek wobec słowa, odpowiedzialność
za nie. Panie i Panowie, zrobię wiele, aby obniżyć temperaturę każdego sporu  i wyeliminować z życia publicznego
język nienawiści.
Tworzymy wspólnotę samorządową. Zostaliśmy
wybrani na służbę dla naszych mieszkańców. Wspólnota,
czyli współpraca z tymi, którzy naprawdę chcą ją współtworzyć i bezwzględny szacunek dla każdego!
Bądźmy dla siebie po prostu dobrzy!
Serdecznie pozdrawiam, Iwona Warkocka

Obrady radnych teraz dostępne online
Cyfrowej rewolucji doczekały się obrady radnych gminy Dębnica Kaszubska. Od sesji zwołanej na
24.01.2019 transmitowane są online. Teraz wszyscy zainteresowani pracą radnych bez wychodzenia z domu
mogą w dniu sesji oglądać transmisję na żywo. Transmisja posiedzenia gminnych rajców spotkała się z pozytywnym odzewem wśród internautów. Jak podkreśla wójt
Iwona Warkocka to bardzo dobre rozwiązanie. – Musimy
tylko trochę popracować nad jakością dźwięku – dodaje.
Transmisja na żywo dostępna jest na kanale YouTube –
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska. Ponadto odnośniki do
transmisji online i zapisów poszczególnych sesji są dostępne na stronie BIP Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej w

zakładce Rada Gminy. Również tam w zakładce Kadencja
2018-2023 w ogłoszeniach można znaleźć szczegółowy
plan pracy rady. Kolejną sesję Rady Gminy Dębnica Kaszubska zaplanowano na 27 lutego. (KT)

Informacja w związku z wprowadzeniem RODO: W związku z wprowadzeniem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych informujemy,
że zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. 2017r. poz. 880 ze zm.) Gminny Ośrodek
Kultury w Dębnicy Kaszubskiej przetwarza i nieodpłatnie wykorzystuje wizerunek osób stanowiących szczegół całości imprezy publicznej w celu
jej udokumentowania. Udział w imprezie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku zgodnie z zapisami ustawy z dnia
04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm). Więcej informacji na stronie www.gok.debnica.pl
WIEŚCI GMINNE – Czasopismo Gminy Dębnica Kaszubska/ Wydawca: Gmina Dębnica Kaszubska. Redaguje: Kinga Trubicka-Czapka.
Adres redakcji: Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej ul. Antoniego Kani 55, tel./fax 598131270, e-mail: gokdebnica@vp.pl
Druk: Drukarnia GRAWIPOL, www.grawipol.pl. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za materiały autorskie publikowane na łamach pisma. Zamieszczany również na stronie internetowej - www.debnicakaszubska.eu, Nakład 3200 egz. Nakład zamknięto 06.02.2019
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Przebudowy ul. ks. Antoniego Kani w Dębnicy Kaszubskiej - ciąg dalszy
Wiosną wznowione zostaną prace budowlane
związane z przebudową ul. ks. Antoniego Kani w Dębnicy
Kaszubskiej. Na tym etapie prace skupią się   szczególnie
w centrum miejscowości. Użytkownicy drogi i chodników
muszą przygotować się na  wyjątkowe uciążliwe utrudnienia w ruchu z uwagi na wąski pas drogowy.  W oczekiwaniu na efekt końcowy bardzo prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość w trakcie pracy drogowców.
Równolegle z przebudową drogi wojewódzkiej,
planowana jest budowa nowego oświetlenia ulicznego,
którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu
pojazdów oraz pieszych. Na etapie prac koncepcyjnych
i projektowych nowego oświetlenia ulicznego napotkano
na szereg problemów i ograniczeń takich jak:
1) istniejąca, nieziwentaryzowana w pełni   infrastruktura podziemna (sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, teletechnicznej- światłowody), która w wielu miejscach uniemożliwiła lokalizowanie
nowego oświetlenia w nawierzchniach trawiastych poza
chodnikiem,
  2) istniejąca infrastruktura napowietrzna (sieci  zasilania elektroenergetycznego) – nowe słupy oświetlenia
ulicznego muszą być zlokalizowane w bezpiecznej odległości
od przewodów,
3) w wielu miejscach wąski pas drogowy – przebudowywana nawierzchnia drogi oraz chodniki zajmują cały
pas drogowy.
Zastosowane rozwiązania projektowe muszą uwzględniać powyższe utrudnienia. W związku
z tym część słupów oświetleniowych zostanie zlokalizowanych w przestrzeni nowych chodników, co może nie
do końca odpowiadać oczekiwaniom mieszkańców. Projekt nowego oświetlenia ulicznego był drobiazgowo analizowany przez zespół, w skład którego wchodzili projektanci drogi, projektanci oświetlenia, wykonawcy drogi,

przedstawiciele Energi Oświetlenie i pracownicy Gminy.
Szczegółowe analizy   były niezbędne aby   wypracować
najlepsze rozwiązanie uwzględniające przede wszystkim
bezpieczeństwo użytkowników, warunki techniczne lokalizacji obiektów w pasie drogowym oraz istniejące uwarunkowania terenowe i infrastrukturalne.
Zakończenie prac zaplanowane jest w ostatnim
kwartale bieżącego roku, czyli koniec sierpnia. (UG, Red.)

www.debnicakaszubska.eu
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Coraz więcej miejsc przyjaznych mieszkańcom i turystom
Na terenie gminy Dębnica Kaszubska powstała
nowa infrastruktura turystyczna. Skorzystają z niej nie
tylko amatorzy sportów wodnych, lecz również wszyscy,
którzy będą chcieli wypocząć na łonie natury. Zakończono
realizację dwóch projektów, które pozwoliły na kompleksowe zagospodarowanie terenu przy akwenach wodnych.
Projekt Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez
Równinę Słupską, dotyczył rozbudowy sieci szlaków kajakowych. Pozwolił na przeprowadzenie prac nad jeziorem
w Krzyni, nad jeziorem Głębokim oraz przy rzece Słupi
w Leśnym Dworze. Powstały pomosty, wiaty, ławki, tablice informacyjne, suszarki na kajaki i osłony na sanitariaty.
Nowa infrastruktura na pewno wpłynie na rozwój turystyki kajakowej na terenie gminy.
Drugi projekt pod nazwą Ochrona różnorodności
biologicznej na terenie powiatu słupskiego zaowocował
zagospodarowaniem terenu przy jeziorach w miejscowościach Dobra, Gałęzów i Podwilczyn. Powstały   pomosty,
wiaty, ławki, ścieżki przyrodnicze, tablice edukacyjne z informacjami o cennych gatunkach roślin i zwierząt, ich siedliskach i sposobach ich ochrony.
Projekty zrealizowano ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014 – 2020. (UG, Red.)

Podziękowania
W związku z zakończeniem działalności Apteki
„Pod Cisem” w Dębnicy Kaszubskiej pragniemy wyrazić
ogromną wdzięczność za wszystkie te lata, przez które
mogliśmy służyć Państwu pomocą i poradą.
Od 1977 roku, gdy rozpoczęłam pracę w Dębnickiej aptece, a później od 1992 roku jako jej właściciel, poznałam wielu mieszkańców naszej Gminy wraz z ich dobrymi i trudnymi historiami życia.
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Dziś, kończąc działalność, serdecznie dziękujemy
wszystkim naszym pacjentom, współpracownikom, lekarzom i pracownikom służby zdrowia, z którymi przez
te lata współpracowaliśmy. Szczególnie dziękujemy za
okazaną życzliwość, sympatię, zaufanie i każde dobre
słowo. Dziękujemy, że mogliśmy być częścią Waszego
życia.
Rodzina Łomżów

Z ŻYCIA GMINY

Środowiskowy Dom Samopomocy już działa

Fot. W. Leśniewski

Choć kierownictwo Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie zaplanowało oficjalne otwarcie placówki
na dzień 1 marca to podopieczni korzystają z opieki już od
połowy stycznia. - W tej chwili z placówki korzysta 17 osób –
mówi Jolanta Rekowska, kierownik ŚDS. – Docelowo z naszej
opieki będzie mogło korzystać 25 osób.
ŚDS jest zlokalizowane w budynku po byłym kinie
w Motarzynie, który przeszedł gruntowny remont i został
przystosowany do potrzeb osób z różnym stopniem niepełnosprawności.
W ramach swojej działalności ŚDS świadczy usługi indywidualnych i grupowych treningów samoobsługi i umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności już nabytych w zakresie czynności
dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.  Podopieczni korzystają z terapii kulinarnej, sali wyciszeni, wsparcia psychologa, gimnastyki i rehabilitacji, prowadzonych jest
również wiele zajęcia z zakresu szeroko pojętego rękodzieła.
W ramach terapii kulinarnej podopieczni placówki uczą się
gotować i obsługiwać sprzęt gospodarstwa domowego. Posiłki są przygotowywane w ramach pracowni kulinarnej. Podopieczni sami szykują sobie śniadania, a następnie w ramach
terapii gorący posiłek.
W dalszym ciągu trwa nabór uczestników zajęć. Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej. ŚDS działa w godzinach od 7.00 do 15.00.
Wszystkim podopiecznym gmina zapewnia bezpłatny transport. Przez wzgląd na przyjazd podopiecznych pracownicy są
na stanowiskach już od godz. 6.30 i pracują do 16.00.
Poza swoją funkcją jako ŚDS wyremontowany budynek będzie udostępniany na potrzeby sołectwa i jego mieszkańców. Planowane jest również zagospodarowanie terenu
wokół budynku. Inwestycja została zrealizowana w ramach
dofinansowania uzyskanego przez gminę Dębnica Kaszubska
z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 863 249,40 zł,
z czego środki inwestycyjne to 832 tys. zł. (Red.)

Pomóżmy naprawić szkody wywołane przez pożar
Pogorzelcy z Dargacza w ciągu jednej nocy stracili to, co budowali od wielu lat. Pożar, który wybuchł
26 stycznia częściowo strawił budynek i jego dach, a mieszkające w nim cztery rodziny straciły swoje mienie materialne. Wspólnie z Państwa pomocą można sprawić, by pokrzywdzeni w pożarze odzyskali swój dom i wiarę
w lepszy los. Dlatego zwracamy się o pomoc. W Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska utworzone
zostało specjalne konto, na które można przekazywać pomoc finansową dla pogorzelców z Dargacza:
92 9315 0004 0060 0444 2000 0640
Apelujemy również do firm budowlanych z terenu gminy, które mogłyby przekazać
materiały budowlane niezbędne do remontu.
Nie raz udowodniliśmy, że umiemy bezinteresownie pomagać, a mieszkańcy gminy Dębnica Kaszubska
mają wielkie serca. Pamiętajmy, że dobro zawsze wraca!

www.debnicakaszubska.eu
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Przebudowa i wyposażenie Izby Regionalnej w Motarzynie
Wkrótce w Motarzynie w budynku po starej szkole powstanie ciekawy obiekt edukacyjny. W trakcie realizacji
jest  bowiem projekt dotyczący przebudowy i wyposażenia Izby Regionalnej.
Powstaną dwa pomieszczenia – sala wystawiennicza i sala edukacyjna z zapleczem sanitarnym. Izba wyposażona zostanie w odpowiedni sprzęt ekspozycyjny, edukacyjny i informacyjny. W sali wystawienniczej w ramach ekspozycji
prezentowane będą przedmioty dotyczące życia codziennego z końca XIX w. do połowy XX w.  Dzięki inwestycji  zgromadzone dotychczas w Izbie eksponaty zostaną we właściwy sposób pokazane odwiedzającym. Dodatkowo miejscowość
zyska miejsce, w którym będą mogły odbywać się różnego rodzaju zajęcia, spotkania, szkolenia, prelekcje  i inne działania o podobnym charakterze.
Zakończenie prac związanych z realizacją projektu zaplanowane jest na marzec 2019 roku.
Projekt złożony przez Stowarzyszenie Królestwo Natury otrzymał wsparcie w ramach działania: Zachowanie dziedzictwa lokalnego, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.” (UG, Red.)

PKS SŁUPSK S.A. informuje, że w związku z ograniczeniem dni handlowych od dnia
1 marca 2019 roku zmianie ulega niedzielny rozkład jazdy linii nr 211
Słupsk – Dębnica Kaszubska

Od lutego darmowa pomoc prawna

Rozkład do 28 lutego 2019 r.

Dzięki
Powiatem
Słupskim
CHwspółpracy
JANTAR -z DK.
PĘTLA
10:06otwieramy w siedzibie Urzędu Gminy (ul. ks. Antoniego Kani 16a, pok.
nr 8) punkt
pomocy
prawnej.
Jest
to
oferta
bezpłatnego poradnictwa dla tych mieszkańców gminy, których dochody
DK. PĘTLA - CH JANTAR 11:28
nie pozwalają
na samodzielne
CH JANTAR
- DK. pokrycie  kosztów
PĘTLA 13:06 obsługi prawnej.Punkt pomocy prawnej otwarty będzie od 5 lutego
2019 roku:  wtorek
godz.-8:00
– 12:00, środa
14:00 – 18:00, czwartek 14:00 – 18:00. Serdecznie zapraszamy naszych
DK. PĘTLA
CH JANTAR
14:28
mieszkańców
skorzystania
formy wsparcia.
CH do
JANTAR
- DK.z tej
PĘTLA
16:06
DK. PĘTLA - CH JANTAR 17:28
PKS SŁUPSK S.A. informuje, że w związku z
CH JANTAR - DK. PĘTLA 19:05
1 marca 2019 roku zmianie ulega niedzielny r
DK. PĘTLA - CH JANTAR 20:28
PKS SŁUPSK S.A. informuje, że w związku z ograniczeniem dni handlowych
Słupsk – Dębnica Kaszubska
od dnia 1 marca 2019 roku zmianie ulega niedzielny rozkład jazdy linii nr 211
Słupsk – Dębnica Kaszubska.
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Rozkład od 1 marca 2019 r.

Rozkład do 28 lutego 2019 r.

CH JANTAR - DK. PĘTLA
DK. PĘTLA - CH JANTAR
CH JANTAR - DK. PĘTLA
DK. PĘTLA - CH JANTAR
CH JANTAR - DK. PĘTLA
DK. PĘTLA - CH JANTAR
CH JANTAR - DK. PĘTLA
DK. PĘTLA - CH JANTAR

CH JANTAR - DK. PĘTLA
DK. PĘTLA - CH JANTAR
CH JANTAR - DK. PĘTLA
DK. PĘTLA - CH JANTAR
CH JANTAR - DK. PĘTLA
DK. PĘTLA - CH JANTAR
CH JANTAR - DK. PĘTLA
DK. PĘTLA - CH JANTAR
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11:05
11:55
13:05
13:55
16:05
17:00
19:35
20:20

10:06
11:28
13:06
14:28
16:06
17:28
19:05
20:28

Rozkład od 1 marca 2019 r.
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Żar w sercach – Ogień Przyjaźni
Strażacy z dębnickiego OSP wsparli Jurka Owsiaka i WOŚP. O inicjatywie opowiada Prezes OSP Dębnica
Kaszubska – Karolina Rączka. - Drodzy Mieszkańcy jak co
roku nasza jednostka wzięła udział w 27.Finale WOŚP. Był
to dla nas, jak i dla Was cudowny, pełen przyjaźni i chęci
dzielenia się dobrem dzień. Niestety w tym wyjątkowym
dla nas dniu doszło do niewyobrażalnej tragedii w Gdańsku, gdzie zamordowano Prezydenta Gdańska śp. Pawła
Adamowicza. Nasza jednostka w dniu pogrzebu uczciła jego pamięć dźwiękiem syreny strażackiej. W obliczu
tej tragedii doszły Nas wieści, że Jurek Owsiak rezygnuje
z funkcji Prezesa WOŚP. Fala wsparcia przeszła przez całą
Polskę. Miliony ludzi namawiało Jurka na powrót.

Oprócz nas pojechał również członek Zarządu Gminnego
dh Ryszard Rączka. Z naszego województwa była również
jednostka OSP Gostkowo. Gdy dotarliśmy do Warszawy
mieliśmy jeszcze trochę czasu wolnego, który poświęciliśmy ku zaskoczeniu niektórych osób na pokaz dla dzieci
ze Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim. Mimo
niezapowiedzianej wizyty przyjęto nas z ogromnym entuzjazmem, a pokaz okazał się trafnym pomysłem.
Jak podkreśla dh Karolina Rączka - Nie idziemy
w stronę focha! Nie wyrażamy zgody na hejt, nienawiść
i przemoc zarówno słowną, jak i fizyczną! OSP Dębnica Kaszubska grała, gra i będzie grać z Wielką Orkiestrą
Świątecznej Pomocy do końca świata i jeden dzień dłużej.

I właśnie tak zaczęła się akcja Koncert Alarmowy
– Strażacy Murem za Owsiakiem, w którym 23.01.2019r.
nasza jednostka wzięła udział. Jako strażacy ochotnicy
chcieliśmy pokazać Jurkowi, że nie jest sam, że ma w nas
strażakach wsparcie w każdym momencie, że gramy z nim
i z fundacją do końca świata i jeden dzień dłużej. Nie zastanawiając się długo, jako Prezes udałam się do pani Wójt
o wyrażenie zgody na wyjazd. I udało się! Bez problemu
i większego przekonywania pani Wójt się zgodziła - za co
pragnę w imieniu jednostki ogromnie podziękować.
Gdy Jurek ogłosił, że wraca akcja nie została odwołana, zmieniliśmy jedynie treść listu otwartego, pod którym
podpisaliśmy się. Nasza jednostka chciała pokazać, że nie
zgadzamy się na falę hejtu, mowy nienawiści i przemocy,
z którą również nasza jednostka często się boryka. Udział
w takiej inicjatywie był dla mnie wyjątkowo ważny - jako
dla Prezesa tej jednostki. Po koncercie miałam okazję na
krótką rozmowę z samym Jurkiem Owsiakiem, który nie
dowierzał, że przyjechała do niego i fundacji jednostka aż
z Pomorza. Podziękowaliśmy mu i przekazaliśmy strażackie upominki. Był to zarówno dla mnie, jak i dla kolegów
strażaków wyjątkowy czas. Jurek poznał naszą ekipę i stanął z nami do pamiątkowego zdjęcia.
Na koncert pojechaliśmy naszym „Bartkiem”.

My pokazaliśmy i daliśmy Jurkowi wsparcie i siłę, on dał
ją nam! Dzielmy się dobrem! I do zobaczenia już za rok
na 28.Finale. W tym miejscu serdecznie dziękuję Gminie
Dębnica Kaszubska, pani Wójt Iwonie Warkockiej i kolegom strażakom, którzy w tym dniu tam byli, a którzy na
co dzień niosą dobro, jak Jurek i WOŚP, uczestnicząc w akcjach i pokazach dla naszych mieszkańców. Jestem dumna, że współpracuje z takimi ludźmi i daje mi to siłę do
dalszej pracy - kończy swoją relację prezes dębnickiej OSP.

www.debnicakaszubska.eu
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HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH
GMINY DĘBNICA KASZUBSKA w 2019 roku
HARMONOGRAM
ZEBRAŃ WIEJSKICH GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
Dobiegają końca kadencje dotychczasowych Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Dębnica Kaszubska.
w 2019przeprowadzanych
roku
Nowe władze sołeckie zostaną wybrane podczas wyborów
na zaplanowanych w najbliższym czasie
zebraniach mieszkańców.
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Lp.
Sołectwo
1.
Kotowo

Data
26.02.2019 r.

17

2.

Niepoględzie

12.03.2019 r.

1900

3.
4.

Gałęzów
Budowo

12.03.2019 r.
13.03.2019 r.

1700
1800

5.

Motarzyno

14.03.2019 r.

1900

6.

Podwilczyn

15.03.2019 r.

1900

7.

Mielno

15.03.2019 r.

1700

8.

Krzywań

18.03.2019 r.

1700

9.

Grabin

18.03.2019 r.

1900

10.

Skarszów Górny

19.03.2019 r.

1700

11.

Skarszów Dolny

19.03.2019 r.

1900

12.

Dobra

20.03.2019 r.

1900

13.

Gogolewko

20.03.2019 r.

1700

14.

BrzeziniecBorzęcinko

21.03.2019 r.

1800

15.

Dębnica
Kaszubska

22.03.2019 r.

1800

16.

Podole Małe

25.03.2019 r.

1700

17.
18.

Żarkowo
Łabiszewo

25.03.2019 r.
26.03.2019 r.

1900
1800

19.

Dobieszewo

27.03.2019 r.

1700

20.

Gogolewo

27.03.2019 r.

1900

Miejsce
Świetlica Wiejska w Kotowie
Świetlica Wiejska w
Niepoględziu
Świetlica Wiejska w Gałęzowie
Świetlica Wiejska w Budowie
Środowiskowy Dom
Samopomocy w Motarzynie
Świetlica Wiejska
w Podwilczynie
Świetlica Wiejska
w Mielnie
Świetlica Wiejska
w Krzywaniu
Urząd Gminy Dębnica
Kaszubska
Świetlica Wiejska w Skarszowie
Górnym
Skarszów Dolny
Świetlica Wiejska
w Gogolewie
Świetlica Wiejska
w Gogolewku
Świetlica Wiejska
w Borzęcinie
Zespół Szkolno -Przedszkolny
w Dębnicy Kaszubskiej ul.
Sobieskiego 3
Świetlica Wiejska w Podolu
Małym
Świetlica Wiejska w Żarkowie
Świetlica Wiejska w Łabiszewie
Świetlica Wiejska w Podolu
Małym
Świetlica Wiejska w Gogolewo

21.

Jawory

28.03.2019 r.

1900

Świetlica Wiejska w Jaworach
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60-lat pracy kapłańskiej ks. kanonika Zygfryda Strokosza
Tuż przed końcem roku 29 grudnia ks. kanonik Zygfryd Strokosz obchodził jubileusz 60-lecia pracy kapłańskiej. Ten znany i lubiany ksiądz święcenia kapłańskie
otrzymał 20.12.1958 r. Posługę kapłańską w parafii p.w.
św. Jana Chrzciciela w Dębnicy Kaszubskiej pełnił przez 24
lata od 1981 roku. Z dębnicka parafią związany do dziś.
Ks. Kanonik wyjątkową uroczystość spędził w gronie parafian, przyjaciół i księży, z którymi przez wiele lat pracował.
- To człowiek o niespożytej witalności, niezwykłym spo-

koju i ogromnym szacunku dla człowieka. Człowieka bez
względu na jego światopogląd i pochodzenie – mówiła,
wójt Iwona Warkocka. Na uroczystość poprzedzoną mszą
w dębnickim kościele przyszło wielu mieszkańców, którzy
złożyli ks. Zygfrydowi wyrazy szacunku i uznania. Uroczystości jubileuszowe były okazją do wielu wspomnień i
wzruszeń, a życzeń długich lat w zdrowiu dla ks. kanonika
nie było końca. (Red.)

Marsz Milczenia przeszedł ulicami Dębnicy Kaszubskiej

Uczniowie szkół z terenu gminy Dębnica Kaszubska
z nauczycielami, pracownicy jednostek samorządowych,
radni, sołtysi, rodzice i młodzież ponadgimnazjalna wspólnie uczestniczyli w Marszu Milczenia. Marsz był protestem
przeciwko nadużywaniu substancji psychoaktywnych - dopalaczy i narkotyków i zorganizowany został przez wzgląd
na tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w gminie w
grudniu ubiegłego roku. Uczestnicy tego szczególnego w
swoim wydźwięku marszu wyruszyli 19.12.2018 o godz.
10.00 ze stadionu i zataczając koło przeszli ulicami Skar-

szewską, Kościelną i ks. Antoniego Kani. Marsz poprowadziła wójt Iwona Warkocka w towarzystwie z-cy przewodniczącego RG i sołtysa sołectwa Dębnica Kaszubska
Ireneusza Ziółkowskiego. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwała policja kierująca ruchem. Na zakończenie
marszu wójt zaapelowała zarówno do dzieci i młodzieży,
jaki i rodziców, że najważniejszą rzeczą jest rozmowa, bo
właśnie w ten sposób wszystkie problemy można rozwiązać. Dla wszystkich uczestników marszu był to czas szczególnej refleksji. (Red.)

www.debnicakaszubska.eu
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Blisko 17 tys. zł trafiło w tym roku do WOŚP-owych puszek
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz kolejny zagrała w gminie Dębnica Kaszubska. Dzięki hojności mieszkańców
po raz kolejny udało się ustanowić rekord zbiórki. Do puszek trafiło 16.158,39 zł, 120 £ i 13,76 €. To blisko 3,5 tysiąca więcej niż w roku ubiegłym. Podczas licytacji prowadzonych w czasie finału zorganizowanego w sali przy czerwonej szkole
do puszki zebrano ponad 5200 zł.  - Brakuje słów aby opisać niesamowita atmosferę, którą razem z Wami stworzyliśmy.

10 Gazeta Gminy Dębnica Kaszubska
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Zdjęcia Tomasz Keler

Tyle dobrych serc mieszka w naszej gminie – mówi Anna Pietrzak, szefowa dębnickiego sztabu WOŚP. Jak każdego roku
oprócz wolontariuszy w finał WOŚP włączyli się również lokalni przedsiębiorcy, rękodzielnicy oraz osoby prywatne
przekazując na licytację vouchery podarunkowe i inne wartościowe przedmioty, zapewniając bezpłatnie nagłośnienie,
czy ustawiając fotobudkę. - Dziękujemy i do zobaczenia za rok – dodaje Anna Pietrzak.

www.debnicakaszubska.eu
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Przedświąteczne spotkania na terenie gminy
Jasełka i spotkania opłatkowe odbyły się w świetlicach i szkołach na terenie całej gminy. Tradycyjnie Jasełka zorganizowano w szkole w Gogolewie. Program artystyczny przygotowali uczniowie najmłodszych klas, pod
czujnym okiem pań Iwony Formeli i Jolanty Muchy. Przedstawienie opatrzone piękną scenografią odbyło się przy
akompaniamencie gitary p. Michała Budzicha oraz dźwiękach kolęd i pastorałek śpiewanych przez szkolny chór
i solistów. Jasełka w Gogolewie zakończyły się wspólnym
poczęstunkiem przy wigilijnym stole. Nie zabrakło życzeń
i prezentów.
W szkole w Motarzynie spotkanie wigilijne odbyło się 14 grudnia. Gośćmi byli mieszkańcy sołectwa oraz
przedstawiciele władz gminnych. Część artystyczną zaprezentowały dzieci z przedszkola w Budowie przygotowane
przez swoje panie: Lucynę Płaczkiewicz, Dorotę Krajewską
i Aleksandrę Szczurko. Natomiast przed samymi świętami
uczniowie ZS w Motarzynie spotkali się na wigilii szkolnej.
W okresie przedświątecznym spotkania opłatkowe dla mieszkańców sołectw odbyły się również w Bu-

dowie, Jaworach i Gogolewie. Towarzyszyły im występy
artystyczne, wspólne kolędowanie, a nawet wizyta Mikołaja z prezentami. (Red. na podstawie tekstów ze szkolnych stron www autorstwa: A. Musiał i W. Magryta
fot. Archiwum szkolne)

Młodzieżowa Rada Gminy
Trwają prace nad utworzeniem Młodzieżowej Rady Gminy, czyli forum młodzieży,  na którym nasi młodzi mieszkańcy będą  mogli prezentować własne inicjatywy i poznać idę samorządu lokalnego.
We wszystkich szkołach z terenu gminy oraz w Gminnym Ośrodku Kultury – dla młodzieży szkół ponadpodstawowych – przeprowadzone zostaną wybory. Łącznie wybranych zostanie siedemnastu radnych, którzy będą  tworzyć Młodzieżową Radę Gminy. Młodzi radni zostaną  przeszkoleni, będą się spotykać na swoich sesjach i wspierać wójta i Radę
Gminy w kreowaniu polityki gminy wobec młodzieży i nie tylko
Gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.debnicakaszubska.eu i naszych mediów społecznościowych celem poznania szczegółów. Pytania można kierować na maila: sekretarz@debnicakaszubska.eu.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejski”
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Dotknijmy siebie dłonią
le by dzielić się dobrym słowem, radością i codziennymi
sprawami – a było nas prawie 260 osób, udaliśmy się z wizytą do pewnej wsi, w której główny bohater Heniek, nie
radząc sobie z szybko postępującymi zmianami, zapragnął
powrócić do przeszłości.
Oczywiście pan Dryndalski miał zarówno zwolenników jak i przeciwników swojego pomysłu. Jakich używał
metod by osiągnąć swój cel, jakie perypetie go spotkały
i do jakich wniosków ostatecznie doszedł – możecie sobaczyć sami odwiedzając naszą stronę. Efekt pracy 57
uczniów oraz sztabu nauczycieli i pracowników szkoły,
który wspierał to przedsięwzięcie oklaskiwało łącznie
(podczas trzech przedstawień) ponad tysiąc widzów.
Najważniejszą nauką, a jednocześnie życzeniem na
cały 2019 rok były słowa: „nie zapomnijmy tego żeśmy tu
byli razem!”. I oby to życzenie spełniało się w każdy zwykły
dzień! Bo choć się pięknie od siebie różnimy to przecież
wszyscy chcemy budować lepszą rzeczywistość naszych
wsi, gminy i świata; niech ten cel nas łączy – odrzućmy
wszystko co dzieli! (Ryszard Iwanowski)

Fot. arch. Szkoły w Niepoględziu

Kolejny rok za nami. Było w nim wiele niepotrzebnych słów, emocji i zachowań za które można się wstydzić.
Czas więc „zamknąć” je na wesoło, wyciągnąć wnioski
i zmienić coś na lepsze, póki jeszcze mamy czas!
Tradycyjnie czynimy to w „niepoględzkich jasełkach” podczas bożonarodzeniowego spotkania przyjaciół
naszej szkoły, zaproszonych gości, rodziców i mieszkańców Niepoględzia i Gałęzowa.
Tegoroczne spotkanie miało charakter wyjątkowy
i naznaczone było tragicznym zabójstwem Prezydenta
Gdańska, a wcześniej śmiercią pięciorga nastolatek w Koszalinie. Dlatego tak ważna dla całej naszej społeczności
była obecność naszych samorządowców, za którą dziękujemy: Wójt Iwonie Warkockiej z rodziną, radnym powiatowym Annie Pietrzak i Marcinowi Kowalczykowi, radnym
gminnym Ireneuszowi Ziółkowskiemu, Jadwidze Lejczak,
Rafałowi Knitterowi i Marianowi Batógowi. Obecność
w takich wydarzeniach tych, którzy w naszym imieniu podejmują ważne dla wszystkich decyzje, to budujący idę
samorządności dobry przykład.
Zanim wspólnie usiedliśmy przy świątecznym stowww.debnicakaszubska.eu
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Świąteczny nastrój w centrum Dębnicy Kaszubskiej
Po raz drugi w centrum Dębnicy Kaszubskiej zorganizowano Jarmark Bożonarodzeniowy. Odwiedzający mieli okazję
do zakupów u 30 wystawców. Ponadto na najmłodszych czekał Mikołaj i karuzela. W czasie trwania jarmarku lepiono
łańcuch choinkowy, którego długość wyniosła 74,1 m, a chętni mogli oddać krew w krwiobusie. Dzięki Nadleśnictwu
Leśny Dwór zorganizowano konkurs, w którym można było wygrać pachnące choinki. Wszystkim wystawcom i odwiedzającym dziękujemy za udział w tym wydarzeniu. (Red.)
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Fot. Tomasz Keler
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Niecodzienne odwiedziny

Fot. KT

Po raz drugi elfy z GOK wyruszyły w trasę. W towarzystwie wójt Iwony Warkockiej  udało się spełnić kilka dziecięcych marzeń z listów przekazanych Mikołajowi podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. Radości i uśmiechu na twarzach
obdarowanych nie było końca. – To wspaniała inicjatywa dająca tyle samo szczęścia zarówno obdarowanym jak i wręczającym prezenty – mówi wójt Iwona Warkocka. – Trzeba pomyśleć o tym by ten pomysł jeszcze bardziej rozszerzyć. Akcja
„Elfy w trasie” jest finansowana w całości ze środków zarobionych na stoisku GOK podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Dębnicy Kaszubskiej.

www.debnicakaszubska.eu
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Kalendarz imprez ogólnogminnych na 2019 r.
Przed mieszkańcami gminy Dębnica Kaszubska ponad 40 imprez o charakterze ogólnogminnym. Jak co roku nie zabraknie imprez plenerowych i okolicznościowych, organizowanych zarówno przez Gminny Ośrodek Kultury jak i poszczególne sołectwa. Pojawia się również oferta imprez sportowych i szkolnych.
NAZWA IMPREZY

DATA:

Oficjalne Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy

01.03.

Niepoględzie - Disco

02.03.

Dzień Kobiet - Gogolewo

08.03

Dzień Kobiet - Motarzyno

08.03

Gminny Dzień Kobiet

09.03

Święto Sołtysa

11.03

Piknik Wielkanocny - Borzęcino

14.04

Majówka Gminna

01.05

Gminne Święto Strażaka

03.05

Plener Malarski - Warsztaty malowane dobrem - Borzęcino

12.05

Gminna Niezapominajka - Gogolewo

15.05

Biegi im. T. Koguta w Motarzynie

24.05

Wiosenny Turniej Piłki Nożnej - Dębnica Kaszubska

25-26.05

Dzień Dziecka w Motarzynie

31.05

Biwak - Festyn z okazji Dnia Dziecka - Grabówek PZW Dębnica Kaszubska

31.05-03.06

Gminny Dzień Dziecka - Dębnica Kaszubska

01.06

Uroczysta Sesja Rady Gminy - 30 Rocznica Czerwca 1989

04.06

Święto Szkoły Dębnica Kaszubska

07.06

Wielki Festyn Rodzinny - Niepoględzie

08.06

Święto Pstrąga - Budowo

29.06

Festyn Sołecki - Borzecino

06.07

Festyn Rodzinny - Motarzyno

13.07

Festyn Letni - Gogolewo

13.07

Święto Niepoględzia - Msza na Wodzie

20.07

Piknik Rodzinny w Łabiszewie

03.08

Święto Gałęzowa - Procesja Dziękczynienia

14.08

Jarmark Słonecznikowy

31.08

Dożynki Gminne

14.09

Marzec

Kwiecień
Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

16
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Październik
Dzień Braterstwa Stworzeń - Niepoględzie

06.10

Zawody Spinningowe o "Puchar Wójta Gminy"

20.10

Gminny Bal Seniora

26.10

Święto Szkoły w Niepoględziu

08.11

Bal Charytatywny z okazji Święta Szkoły w Niepoględziu

09.11

Święto Podwilczyna

16.11

Wieczorek Jesienny - Gogolewo

23.11

Wieczorek Jesienny - Borzęcino

30.11

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej - Dębnica Kaszubska

01.12

Święto Szkoły w Gogolewie

02.12

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych - ŚDS

03.12

Jarmark Bożonarodzeniowy - Dębnica Kaszubska

07.12

Wigilia Sołectwa Motarzyno

13.12

Wigilia Sołectwa Budowo

14.12

Dębnicka Wigilia - ogólnogminna

15.12

Wigilia Sołectwa Borzęcino-Brzeziniec

17.12

Spotkanie opłatkowe w Gogolewie

18.12

Listopad

Grudzień

www.debnicakaszubska.eu
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ZAWIADOMIENIE
O zmianie wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. 2018, poz. 1454, z późn. zm.), Wójt Gminy Dębnica Kaszubska
zawiadamia, że w dniu 28 grudnia 2018 r. Rada Gminy Dębnica Kaszubska podjęła nową
uchwałę Nr III/22/2018 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i ustalania stawek opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą obowiązywały od
1 lutego 2019 r. i przedstawiają się następująco:
Za jednokrotny w ciągu miesiąca odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Rodzaj gospodarstwa
Odpad zbierany i
Odpad zbierany i
oddawany w sposób
oddawany w sposób
segregowany
zmieszany
(niesegregowany)
1 osobowe
15,60 zł
31,20 zł
2 osobowe
26,00 zł
52,00 zł
3 osobowe
32,50 zł
65,00 zł
4 osobowe
41,60 zł
83,20 zł
5 osobowe
46,80 zł
93,60 zł
6 osobowe
54,60 zł
109,20 zł
7 osobowe
57,60 zł
115,20 zł
8 osobowe
64,80 zł
129,60 zł
9 osobowe
72,00 zł
144,00 zł
10 osobowe
75,90 zł
151,80 zł
11 osób i więcej
80,60 zł
161,20 zł
Za dwukrotny w ciągu miesiąca odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Rodzaj gospodarstwa
Odpad zbierany i
Odpad zbierany i
oddawany w sposób
oddawany w sposób
segregowany
zmieszany
(niesegregowany)
1 osobowe
26,00 zł
52,00 zł
2 osobowe
41,60 zł
83,20 zł
3 osobowe
52,00 zł
104,00 zł
4 osobowe
62,40 zł
124,80 zł
5 osobowe
69,60 zł
139,20 zł
6 osobowe
73,70 zł
147,40 zł
7 osobowe
79,20 zł
158,40 zł
8 osobowe
83,60 zł
167,20 zł
9 osobowe
85,80 zł
171,60 zł
10 osobowe
87,20 zł
174,40 zł
11 osób i więcej
88,60 zł
177,20 zł

Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.
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ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ELEKTROŚMIECI
ORAZ ODZIEŻY I TEKSTYLIÓW W GMINIE DĘBNICA KASZUBSKA
PGK Spółka z o.o. w Słupsku odbierze wielkogabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
oraz odzież i tekstylia specjalistycznymi środkami transportu według ustalonego harmonogramu.
Ważne ! Wielkogabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odzież i tekstylia należy wystawić w dniu
odbioru najpóźniej do godz. 7:00, przed posesje. Objazd rozpoczyna się od godz. 7:00 i jest jednokrotny. Samochody
nie są zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie.

Zbiórka obejmuje tylko:
WIELKOGABARYTY: meble, meble ogrodowe, dywany, wykładziny, materace, wózki dziecięce i zabawki dużych
rozmiarów, rowery, hulajnogi, kołdry, poduszki, deski do prasowania, stojaki na pranie, żyrandole itp.
ELEKTROŚMIECI: akcesoria komputerowe i telefoniczne, aparaty i akcesoria fotograficzne, sprzęt AGD i RTV, drobne
AGD, baterie i akumulatorki (z wyjątkiem akumulatorów przemysłowych i samochodowych)
ODZIEŻ I TEKSTYLIA: ubrania, buty, ręczniki, pościel, koce, firanki, torebki, plecaki (prosimy zapakować w worki)

Zbiórka nie dotyczy:
odpadów pochodzących z rozbiórek i remontów (tj. płyty wiórowe, skrzydła drzwiowe, okna, gruz, płytki, cegły, kamienie, papa), odpadów niebezpiecznych (tj. eternit), dużych opakowań z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, odpadów zielonych (tj. trawy, gałęzi, itp.), części samochodowych w tym
również akumulatorów i opon, motorowerów, kosiarek spalinowych, kartonów

Data
02.04.2019 r.
01.10.2019 r.
03.04.2019 r.
02.10.2019 r.
Data
04.04.2019 r.
03.10.2019 r.
08.04.2019 r.
07.10.2019 r.

Dębnica Kaszubska, ulice:
Akacjowa,  Borówkowa, Bukowa, Fabryczna, Jagodowa, Jaśminowa, Kalinowa, Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Kolejowa, Kościelna, Królowej Jadwigi, Leśna, Pieczarkowa, Polesie, Poziomkowa, Skarszewska, Jana III Sobieskiego,  Sosnowa, Spacerowa, Sportowa, Strażacka, Świerkowa,
Władysława Jagiełły, Wójta Jankowskiego, Wrzosowa, Wysoka, Zielona
Basenowa, Brzozowa, Bursztynowa, Jodłowa, Kamienna, Konwaliowa, Kowalska, Krótka, ks. Antoniego Kani, Lipowa, Łąkowa, Makowa, Malinowa, Młyńska, Nad Skotawą, Niezapominajkowa,
Parkowa, Piaskowa, Pl. Zielone Wzgórza, Podgórna, Polna, Prosta, Różana, , Tulipanowa, Władysława Jagiełły, Wodna, Zajęcza, Żwirowa

Miejscowości:
Budowo, Gałęzów, Grabówko, Jawory, Niepoględzie
Goszczyno, Jamrzyno, Kotowo, Leśnia, Motarzyno, Niemczewo, Ochodza, Spole, Strzegomino

09.04.2019 r.
08.10.2019 r.

Dobieszewo, Dobra, Dobrzec, Gogolewko, Gogolewo, Maleniec, Podole Małe, Żarkowo

10.04.2019 r.
09.10.2019 r.

Boguszyce, Borzęcinko, Borzęcino, Brzeziniec, Dobieszewko, Łabiszewo, Starnice, Troszki

11.04.2019 r.
10.10.2019 r.

Dargacz, Dobrzykowo, Dudzicze, Grabin, Krzynia, Krzywań, Leśna Polana, Łysomice, Łysomiczki,
Mielno, Podwilczyn, Skarszów Dolny, Skarszów Górny

Przypominamy!!! Na terenie naszej Gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
gdzie bezpłatnie można oddać: 1) papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło,
2) odpady ulegające biodegradacji, 3) przeterminowane chemikalia, 4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 5) meble
i inne odpady wielkogabarytowe, 6) zużyte opony, 7) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
8) odzież i tekstylia.
PSZOK czynny jest od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty od 7:00 do 15:00
PSZOK zlokalizowany przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej.
Transport odpadów do PSZOKu prowadzony jest we własnym zakresie i na własny koszt.
Osoby, które dostarczają odpady komunalne do PSZOK zobowiązane są je umieszczać
w poszczególnych miejscach wskazanych przez nadzorującego PSZOK.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.debnicakaszubska.eu lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy

WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Działki w Dębnicy Kaszubskiej na osiedlu Północ
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna możliwość zabudowy szeregowej
Przetarg: 19.02.2019 r. m.in.:
nr 141/1 o pow. 1648 m2  w Gogolewie - cena: 30 000 zł
nr 229/7 o pow. 1460 m2 w Budowie– cena 25 000 zł
Przetarg: 20.02.2019 r. Gogolewo
(nad jeziorem Dobrskim) m.in.:
nr 400 o pow. 1648 m2  - cena 47 800 zł  
nr 388 o pow. 1454 m2 – cena 42 000 zł
Do cen należy dodać podatek w wysokości 23%VAT

Przetarg: 25.02.2019 r.
w Dębnicy Kaszubskiej
nr 1204 o pow. 1188 m2 – cena 41 500 zł
nr 1355 o pow. 1364 m2 – cena 55 150 zł
nr 1356 o pow. 1352 m2 – cena 54 700 zł
nr 1320 o pow. 2445 m2 – cena 74 870 zł
nr 1321o pow. 2011 m2 – cena 77 360  zł
Do cen należy dodać podatek w wysokości
23%VAT

Działka w Krzyni
nr 338 o pow. 0,2222 ha - cena: 64 997 zł
(nieruchomość zwolniona z VAT)
Obszary zabudowanych wiejskich jednostek osadniczych wskazanych do przekształcań i uzupełnień zabudowy na cele funkcji mieszkaniowych oraz działalności gospodarczych
Działka z możliwością zabudowy w Gogolewie
działka nr działka nr 141/1, pow. 1550 m2, nr działka
nr 141/1, pow. 1550 m2, cena: 30 000 zł
  dojazd: z drogi powiatowej, a następnie ok 300 m drogą gminną;
    uzbrojenie: w odległości ok 70 m sieć wodociągowa, energetyczna i kanalizacyjna, sieć projektowana kanalizacyjna i wodociągowa
w drodze nr 85
Działka pod zabudowę położona w miejscowości DĘBNICA KASZUBSKA
Cena wywoławcza:
dz. nr 609/1 – 41 507 zł + 23% VAT
dz. nr 609/3 – 14 572 zł + 23% VAT
lokalizacja: działki położone są w miejscowości Dębnica Kaszubska,
która jest siedzibą gminy i najliczniejszą pod względem zamieszkanej ludności miejscowością w gminie; obie działki znajdują się
przy ul. Władysława Jagiełły, znajdującą się w centralnej części
miejscowości (ok. 300 m od głównej drogi przelotowej
przez całą miejscowość);
sąsiedztwo: zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna.
`

Wszystkie informacje na temat działek oraz warunków przetargowych można uzyskać
w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, pok. nr 19,
lub pod nr tel. 598132321, 666 366 828,
Alicja Lichtensztein - nieruchomosci@debnicakaszubska.eu

