Z DRUGIEJ STRONY

Szanowni Mieszkańcy!
Drodzy Mieszkańcy!
Kolejny rok zbliża się
ku końcowi. Rok 2019 to
rok wielu ciekawych, dużych i mniejszych inwestycji. Zakończyliśmy przebudowę drogi wojewódzkiej
210 w Dębnicy Kaszubskiej,
stworzyliśmy Izbę Regionalną w Motarzynie, mamy
nowy PSZOK, oddaliśmy
drogę w Motarzynie przy
Środowiskowym
Domu
Samopomocy,
budujemy
dwie świetlice w Gałęzowie i Dobrej, podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Sportu na budowę sali gimnastycznej z boiskami sportowymi w Gogolewie. Powstają nowe
miejsca poprawiające estetykę naszych miejscowości.
Dzieje się to głównie za sprawą funduszy sołeckich i środków pozyskiwanych z zewnątrz.

Mieszkańcy sołectw decydują na co wydać budżet
sołecki. I tak pojawiają się kolejne place zabaw, drogi,
chodniki, lampy, ławki i kosze na śmieci, powstają nowe
miejsca rekreacji w sołectwach. To wszystko bardzo cieszy i poprawia funkcjonowanie naszych wsi. W styczniu
i lutym zapraszam na spotkania w sołectwach. Jak co roku
spotykam się z Państwem aby zdać relację z poprzedniego
roku i po prostu porozmawiać.
4 grudnia odbyło się trzecie posiedzenie Młodzieżowej Rady Gminy. Z ogromną nadzieją obserwuję zaangażowanie młodych ludzi w sprawy naszej gminy. Są prężni,
pomysłowi i dostrzegają więcej niż nam, dorosłym się wydaje. Mają wiele ciekawych pomysłów na rozwój swoich
miejscowości i szkół. W miarę możliwości będziemy realizować ich zamierzenia.
W bieżącym wydaniu wieści polecam fotorelację
z kolejnego Gminnego Balu Seniora, gdzie jak co roku bawiliśmy się po prostu świetnie.
Pozdrawiam bardzo serdecznie!
Iwona Warkocka, wójt gminy
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Dębnicka policja ma nowy radiowóz

Oficjalnego przekazania pojazdu dokonano 26 listopada 2019 r. Zakup radiowozu był możliwy dzięki finansowemu wsparciu ze środków Starostwa Powiatowego
i Gminy Dębnica Kaszubska. - Dziękuję za tę współpracę
i za zrozumienie naszych potrzeb. Czuję się zobowiązany, aby ten radiowóz służył naszemu działaniu, jeszcze
skuteczniejszemu na co dzień, jeszcze sprawniejszemu
dla dobra naszych mieszkańców - tak insp. Leszek Gurski,
komendant KMP w Słupsku, podziękował obecnym na
uroczystości przedstawicielom władz Gminy Dębnica Ka-

szubska i Starostwa Powiatowego w Słupsku.
Wójt Iwona Warkocka podkreśliła, że nowy radiowóz z pewnością wpłynie na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Kluczyki do nowego Hyundai’a I 30
Combi otrzymał z rąk wójta gminy sierż. szt. Seweryn
Adamski. Aktualnie na wyposażeniu dębnickiej policji
znajdują się dwa radiowozy. Z pewnością będzie to miało
wpływ na częstotliwość patroli oraz szybkość interwencji.
(KT, fot. KT)

Zakończono przebudowę drogi gminnej w miejscowości Motarzyno
Z końcem listopada zakończono przebudowę drogi
gminnej w miejscowości Motarzyno. W ramach przedsięwzięcia przebudowano niemal kilometr drogi gminnej,
stanowiącej łącznik (w dwóch miejscach) z drogą wojewódzką 210 oraz drogą powiatową biegnącą w kierunku
Gałąźni Wielkiej.
Ponadto wzdłuż drogi wykonano 326 m chodnika
z kostki betonowej, pobocze, a także wyniesione przejście
dla pieszych i skrzyżowanie, które pełnią funkcję progów
zwalniających dla kierowców. Zastosowane rozwiązania

przyczynią się do uspokojenia ruchu i podniesienia bezpieczeństwa pieszych i wszystkich użytkowników drogi.
Całkowita wartość inwestycji to prawie 627 000 zł,
w tym kwota dofinansowania 313 000 zł. Środki na realizację przebudowy drogi pozyskano w konkursie w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych
(M.Łomża Duszny)

www.debnicakaszubska.eu
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PSZOK w Dębnicy Kaszubskiej przeszedł generalny remont

Zakończyła się przebudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Od
26 listopada PSZOK znowu funkcjonuje w swojej dawnej
lokalizacji na ul. Przemysłowej.
Przedmiotem projektu była rozbudowa, modernizacja i wyposażenie PSZOK w Dębnicy Kaszubskiej, której
celem było dostosowanie obiektu do pełnienia swej funkcji w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu oraz
ułatwiający mieszkańcom jego wykorzystanie.
W ramach prac budowlano – montażowych wykonano obiekty kubaturowe: kontener socjalno–biurowy,
wiatę magazynową na kontenery, magazyn na odpady
niebezpieczne i ZSEE oraz halę warsztatową tzw. „Drugie
życie”. Ponadto wykonane zostały boksy na odpady biodegradowalne i budowlane. W ramach realizacji operacji
poszczególne obiekty zostały wyposażone w niezbędne
narzędzia i urządzenia. Dodatkowo zakupiono jako wyposażenie PSZOK wagę samochodową, rębak do gałęzi, myj-

kę wysokociśnieniową oraz ciągnik wraz z osprzętem.
Na terenie obiektu znajduje się ścieżka edukacyjna
z planszami dotyczącymi segregacji odpadów, pokazowy
kompostownik oraz kolorowe pokazowe zestawy do segregacji odpadów.
W ramach przedsięwzięcia odbyły się również działania edukacyjno – informacyjne w szkołach i przedszkolach. Ukierunkowane były na zwiększenie świadomości
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wpływu na stan środowiska naturalnego i zdrowie mieszkańców.
Całkowita wartość projektu to kwota 1 549 936
zł, przyznane dofinansowanie 1 301 522,04 zł. Projekt
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 –
2020, Działanie 11.2. Gospodarka odpadami, OP 11 Środowisko. 			
(M.Łomża Duszny)

Nowe nazwy ulic w gminnych miejscowościach
Rozpoczęły się prace związane z wprowadzaniem
nazw ulic w miejscowościach na terenie gminy Dębnica
Kaszubska. Zmiany są niezbędne do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, a także ujednolicenia ładu przestrzennego w gminie. Sprawy nazw ulic zostają poruszane na
zebraniach wiejskich w poszczególnych sołectwach, a propozycje nazewnictwa mogą zgłaszać mieszkańcy.
W związku z aktualizacją nie ma obowiązku wymia-
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ny dokumentów takich jak: prawo jazdy, dowód osobisty
czy rejestracyjny oraz zawiadamiania ksiąg wieczystych.
Nie mniej jednak mieszkańcy mają obowiązek aktualizacji swoich danych adresowych np. w Banku lub ZUS-ie.
Przedsiębiorcy również muszą dokonać aktualizacji swoich danych i ponieść koszt związany z wymianą np. pieczątek. 			
						
(IP)

NOWE PRZEPISY PRAWNE

Informacje dotyczące zmian w gospodarce odpadami
Szanowny Mieszkańcu! Zmienia się ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nie daje możliwości wyboru, co do sposobu zbierania odpadów komunalnych, oznacza to, że wszyscy mieszkańcy zobowiązani są
segregować odpady. Natomiast jeżeli ktoś nie dostosuje
się do tego obowiązku, a przedsiębiorca poinformuje nas
o fakcie mieszania odpadów, wówczas miesięczna stawka
opłaty podwyższonej wynosi: 50zł/miesiąc za pierwszą
osobę zamieszkującą nieruchomość i 35 zł/miesiąc za każdą kolejną osobę.
Kolejną istotną zmianą wprowadzoną 6 września
2019 roku przez ustawodawcę, to zwolnienie w części
z opłaty tych mieszkańców, którzy kompostują bioodpady
w przydomowych kompostownikach – w naszej Gminie
wynosi 2 zł od nieruchomości. Dotyczy to tylko nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi!
Zmienia się również częstotliwość odbioru odpadów niesegregowanych, tzw. resztkowych (czyli tych, których posegregować się już nie da) i bioodpadów. To znaczy,
że odpady zmieszane i bioodpady będą odbierane z częstotliwością: w okresie letnim (od 1 kwietnia do 31 października) raz na tydzień (zabudowa wielolokalowa) i raz
na dwa tygodnie (zabudowa jednorodzinna), a w okresie
zimowym (od 1 listopada do 31 marca) raz w miesiącu (zabudowa wielolokalowa i jednorodzinna).
Wszystkie te zmiany powodują wzrost kosztów,
konieczna jest też zmiana deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi!
Od 1 grudnia zmianie uległa metoda naliczania
opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz stawka tej opłaty (Uchwała Nr XIII/85/2019 Rady
Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 30 października 2019
roku).
Metodę ustalającą wysokość miesięcznej opłaty stanowi teraz iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość. W przypadku jeżeli odpady są zbierane i odbierane
w sposób selektywny stawka wynosi: 25,00 zł/miesiąc za

pierwszą osobę zamieszkującą nieruchomość, natomiast
17,50 zł/miesiąc za każdą kolejną osobę zamieszkującą tę
nieruchomość.
Pierwszą przyczyną wzrostu kosztów jest mieszanie
odpadów i wzrost opłat za ich składowanie.
Będziemy płacić jeszcze więcej, chyba że zaczniemy
prawidłowo segregować odpady i poddawać je recyklingowi. Oszczędności powstaną tu nie ze względu na wartość
posegregowanych odpadów, ale przede wszystkim z racji
unikania kosztów ich zagospodarowania. Kolejną przyczyną wzrostu kosztów jest wzrost wytwarzanych odpadów
„u źródła”, czyli odpadów wytworzonych w gospodarstwie
domowym. Obecnie dużą część faktury, którą płacimy firmie odbierającej odpady stanowią bioodpady. Jesteśmy
przekonani, że zmiana zwalniająca w części z opłaty sprawi, że mieszkańcy przeanalizują chęć posiadania przydomowego kompostu. Istotną informacją jest również to, że
z pobranych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów
gmina pokrywa wszelkie koszty funkcjonowania systemu.
W roku 2018 i w I połowie roku 2019 stanowią 10% zbieranych odpadów. Jesteśmy gminą wiejską , spróbujmy
kompostować i ograniczyć odpady zielone. Kolejny wzrost
tonażu widać przy odpadach wielkogabarytowych. W roku
2013 było ich 16 ton, a roku 2018 jest to już 226 ton.
Innymi słowy , odbieranych jest ponad niemal 2 razy
więcej odpadów niż w pierwszym roku funkcjonowania
systemu.
Patrząc w przyszłość dążmy do tego by zmniejszyć
ilość wytwarzanych odpadów w swoich gospodarstwach
domowych. W przypadku dalszego wzrostu ilości wytwarzanych odpadów, może skutkować wzrostem opłaty za
odbiór i zagospodarowanie odpadów. Czym mniej zostanie
wyprodukowanych przez nas odpadów, tym niższe koszty
będziemy ponosić. Starajmy się więc dla dobra środowiska i naszej kieszeni zmniejszyć ilość produkowanych odpadów. I pamiętajmy, że gmina jest jedynie pośrednikiem
w przekazywaniu środków finansowych i nie może dopłacać do systemu gospodarki odpadami. (DG)

Tabela ilości zbieranych odpadów w poszczególnych latach.

www.debnicakaszubska.eu
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Gminny Bal Seniora jak zwykle udany

Seniorzy, po raz kolejny udowodnili, że potrafią się wspaniale bawić, a humor i werwa nich nie opuszcza.
Tym razem na balu zabrzmiały dobrze znane szlagiery, a nogi same rwały się do tańca. Kondycji seniorom mogą pozazdrościć młodsze pokolenia. Podczas tegorocznego Gminnego Balu Seniora zorganizowanego 19 października na sali przy

Życzenia seniorom złożyła wójt gminy wspólnie z przedstawicielami Rady Gminy, Rady Powiatu i sołtysami

Rozmowy z mieszkańcami w miłej atmosferze to bardzo ważny
element każdego spotkania integracyjnego

Podczas tegorocznego balu ciężko było znaleźć wolne miejsca
przy przygotowanych stołach

Już na początku spotkania seniorów nie trzeba było długo
zachęcać do wspólnej zabawy

Chwila wytchnienia w czasie zabawy i uśmiechy
w stronę obiektywu

Gdy tylko brzmiała muzyka brakowało miejsc na parkiecie
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czerwonej szkole w Dębnicy Kaszubskiej bawiło się ponad 200 seniorów, którzy przyjechali do stolicy gminy z różnych
jej zakątków. Ta impreza każdego roku jest wyjątkowa, a wspaniałą atmosferę tworzą właśnie jej uczestnicy.

Nie zabrakło pamiątkowych zdjęć

Pełna integracja międzysołecka

Gdy muzyka gra nogi same rwą się do tańca

Nikt nie żałował, że zjawił się na tegorocznym balu

Seniorzy po raz kolejny udowodnili, że humor ich nie opuszcza

Zdjęcia: Kinga Trubicka i Emilia Fabisiak

Na parkiecie królowało wiele par

www.debnicakaszubska.eu
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Wyjątkowe miejsce powstało w Budowie
W ramach funduszu sołeckiego w listopadzie
2019 r. udało się zagospodarować plac przy remizie strażackiej w Budowie. To zadanie zostało ustalone na zebraniu wiejskim w maju tego roku zgodnie z wolą mieszkańców. Zakupiono i zamontowano dwa elementy siłowni
zewnętrznej, 2 huśtawki, karuzelę i zjeżdżalnię.
Wspólnie z radą sołecka ustalając elementy do zakupu chcieliśmy, aby każdy mieszkaniec - młodszy i starszy znalazł coś dla siebie. Szczególnie w sposób aktywny

na świeżym powietrzu będzie mogła poćwiczyć jednocześnie mama, bądź tata i dziecko. Zjeżdżalnia jest zamontowana z myślą o młodzieży (do 130kg).
Koszt zabudowy placu, który oferuje sprzęt dla
mieszkańców w różnym wieku wyniósł ok 25 tys. zł. Na
placu dodatkowo zamontowana zostanie ławeczka, która
została już zakupiona.
Ławeczki pojawią się jeszcze w innych miejscach, na
tyle na ile pozwolą nam finanse. (S. Kontny-Białogłowicz)

Podopieczni ŚDS korzystają z warsztatów w GOK
Od początku listopada podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie, korzystają z warsztatów organizowanych w pracowniach ceramicznej i gipsowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej.
Co dwa tygodnie uczestnicy warsztatów mają możliwość
naprzemiennie poznawać techniki i kolejne etapy pracy
z gliną i gipsem. Podczas warsztatów cechuje ich skupienie i koncentracja. Obie funkcjonujące w GOK pracownie, a zwłaszcza pracownia ceramiczna powstały z myślą
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o osobach niepełnosprawnych. Odlewanie, szlifowanie,
lepienie, czy malowanie przedmiotów powstałych z obu
materiałów stwarza możliwości wyrażania swoich uczu
związanych z formą i fakturą zmienianą dłońmi.
Dodatkowo praca z gliną daje uczestnikom możliwość rozwijania zmysłu twórczego oraz usprawnia motorykę dłoni i palców. Warsztaty organizowane dla podopiecznych ŚDS to zapowiedź dłuższej współpracy tej
instytucji z GOK. 			
(KT; Fot. KT)

FOTORELACJA

Teatr ŻE HO HO i Śpiewający Seniorzy na scenie

Zdjęcia: Kinga Trubicka

„Teatr ŻE HO HO i Śpiewający Seniorzy na scenie” to tytuł projektu zrealizowanego przez Stowarzyszenie Królestwo Natury, dzięki któremu możliwy był zakup profesjonalnej sceny. Zestaw składa się z podestów scenicznych wraz
z całym oprzyrządowaniem i tworzy scenę o wymiarach 5m x 6m. Zakup ten umożliwi organizowanie występów grup
artystycznych w różnych miejscach, co przyczyni się do poszerzenia oferty kulturalnej na terenie gminy. Promocja projektu miała miejsce 18 listopada w sali przy czerwonej szkole w Dębnicy Kaszubskiej. Przyznane dofinansowanie to 24
339 zł. Projekt otrzymał wsparcie w ramach środków Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi, poddziałanie
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. (MŁD)

www.debnicakaszubska.eu
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Daj książce drugie życie
„Daj książce drugie życie” to akcja prowadzona wspólnie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej, lokalne samorządy i instytucje. Specjalna półka, na której można zostawiać lub wymieniać
książki ustawiona została na parterze Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej. Akcja ma na celu nie tylko
ograniczenie ilości odpadów, ale również uświadomienie mieszkańcom, że książki zasługują na lepszy los.
Każdy Mieszkaniec, który chciałby wziąć udział
w akcji ratowania książek może w godzinach pracy urzędu
przyjść z książką lub po książkę. Książki, nawet te niepotrzebne, nie są odpadem i mogą być wartościowe dla kogoś innego. Akcja trwa do odwołania! (KT)

Wieczór z lokalną poezją
„Sąsiedzki wieczór poetycki” zorganizowany został
z inicjatywy Małgorzaty Ortmann we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dębnicy Kaszubskiej. W środę
23 października do sali konferencyjnej GOK zaproszono:
Agnieszkę Dul, Marię Jońca, Teresę Ławecką i Bogumiłę
Skomoroko. Spotkanie, które cieszyło się dużym zaintere-

10 Gazeta Gminy Dębnica Kaszubska

sowaniem było okazją do bliższego poznania twórczości
artystów z Dębnicy Kaszubskiej, Słupska i okolic. Prezentacji utworów poetyckich towarzyszył również wernisaż
obrazów Bogumiły Skomoroko i występ wokalny dębnickich seniorów. Na koniec spotkania goście otrzymali upominki z rąk dyrektora GOK, Anny Pietrzak. (KT)

INICJATYWA MIESZKAŃCÓW

Patriotycznie na dębnickim skwerze

Zdjęcia: Tomasz Keler

W 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości miało miejsce niecodzienne spotkanie na skwerze przy
zbiegu ulic ks. Antoniego Kani i Kamiennej. Z inicjatywy sołtysa Ireneusza Ziółkowskiego i rady sołeckiej Dębnicy Kaszubskiej uroczyście wciągnięto flagę na maszt oraz wspólnie odśpiewano najpiękniejsze patriotyczne pieśni. Muzycznymi przewodnikami dla wszystkich zebranych byli uczniowie ze szkoły podstawowej w Gogolewie, którym na gitarze
akompaniował Michał Budzich. To integracyjne spotkanie, w tym szczególnym dla historii Polski i Polaków dniu będzie
kontynuowane w przyszłym roku.
Sam skwer, na którym umieszczono ławki i kosze na śmieci oraz wykonano nasadzenia czerwonych głogów powstał dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Królestwo Natury. Na jego realizację otrzymano dofinansowanie w wysokości
5 000 zł na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ramach programu „Tu mieszkam, Tu zmieniam” Fundacji Santander Bank Polska. (KT)

www.debnicakaszubska.eu
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Kolejny sukces gminnych karateków
27 października w Hali Sportowej przy ul. Żużlowe 4 w Częstochowie odbył się VIII Ogólnopolski Turniej
Karate Okinawa Uechi-Ryu. Startowało w nim 203 zawodników z całej Polski. Turniej przeprowadzono w konkurencjach kumite – sumo – grapplingu. Jest to jeden z nielicznych turniejów, w którym mogą rywalizować różne style
karate. Pomorze reprezentował Klub Karate z Niepoględzia i Dębnicy Kaszubskiej. Podopieczni trenera Krzysztofa
Lehmanna zdobyli 4 medale: 1 złoty i 3 srebrne.
Wyniki:
Bartosz Petlakowski 1 miejsce - złoty medal i pas mistrzowski w konkurencji kumite (waga +60 kg. wiek +18 lat).
Oskar Petlakowski 2 miejsce - srebro w konkurencji
kumite i 2 miejsce srebro w K1 (waga 70 kg. wiek 16 -17 lat).
Jan Ślusar 2 miejsce - srebrny medal w konkurencji
sumo-grapplingu (waga -35 kg. wiek 10-11 lat).

Katarzyna Znamirowska – mieszkanka Dębnicy Kaszubskiej i zawodniczka TS Judo Gryf Słupsk znakomicie
zaprezentowała się na Mistrzostwach Polski Młodzików
i Młodziczek w Judo organizowanych 19.10 w Jastrzębiu
Zdroju. W ostatecznej klasyfikacji zajęła 2 miejsce, a tym
samym zdobyła srebrny medal i tytuł Wicemistrzyni Polski Młodziczek. Serdecznie gratulujemy. (fot. arch. klubu)

Magdalena Ślusar 4 miejsce w konkurencji kumite
(waga -45 kg. wiek 12-13 lat).
Nagrody wręczył zwycięzcom wiceprezydent miasta
Częstochowy, Jarosław Marszałek.
Klub Karate zapraszamy na treningi w Dębnicy Kaszubskiej w środy i czwartki o godz. 18.00 w sali przy czerwonej szkole. (KL)

W ramach programu KLUB Ministerstwa Sportu
i Turystyki Klub Sportowy Skotawia dostał dotację w wysokości 10 tys. zł na wynagrodzenia i szkolenia dla trenerów
oraz zakup sprzętu sportowego. Zakupiono małe bramki
aluminiowe, piłki i dodatkowe akcesoria do prowadzenia
zajęć z najmłodszymi. Miłym faktem jest to, że wniosek
napisali trenerzy i został bardzo dobrze zweryfikowany.

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

12

Gazeta Gminy Dębnica Kaszubska

PIŁKA NOŻNA

Zawodnicy KS Dolina Speranda
na murawie PGE Narodowy w Warszawie

prezentanci spotkali i spotykają na swojej drodze dorastania i kształtowania charakteru.
Przed naszą „czwórką” pracowity rok. Już w styczniu spotykają się na zgrupowaniu w Ośrodku w Cetniewie. W maju wyjadą na zgrupowanie zagraniczne,
podczas którego będą trenować i rozgrywać sparingi z
młodzieżówkami zachodnich klubów piłkarskich. Życzymy im sukcesów – już teraz podczas każdego spotkania
rozgrywanego w reprezentacji KS Dolina Speranda i oczywiście podczas europejskich wojaży, gdzie ich umiejętności i talent oceniać będą europejscy „łowcy talentów”.
				
(Ryszard Iwanowski)

Fot. arch. klubu

Poniedziałek - 14 października 2019 roku zapisze
się w pamięci Wiktora Strychalskiego, Krystiana Grajczyka, Jakuba Stanisławka i Daniela Orłowskiego grubymi
zgłoskami; spośród prawie sześciu tysięcy uczestników
obozów piłkarskich Polish Soccer Skills zawodnicy KS Dolina Speranda zostali wybrani do reprezentacji U19 i U17.
Decydowały osiągane wyniki, a w szczególności potencjał
zawodników sprawdzany podczas specjalnych testów. Na
tej samej murawie, na której reprezentacja Polski zapewniła sobie awans na Euro 2020, odbyła się Uroczystość Inauguracji Reprezentacji PSS 2019/2020.
Na trybunie honorowej stadionu zgromadzili się
rodzice, wychowawcy, trenerzy oraz wielu zaproszonych
gości. Wzruszający dla wszystkich był moment kiedy z głośników stadionu rozbrzmiewały nazwiska wyróżnionych,
a zawodnicy w biało-czerwonych strojach wychodzili na
murawę najważniejszego stadionu w Polsce. Byłem wyjątkowo dumny, ponieważ w tym gronie znalazło się aż czterech zawodników Klubu Sportowego Dolina Speranda:
Wiktor Strychalski, Krystian Grajczyk, Jakub Stanisławek,
którzy zostali powołani do reprezentacji U19 i Daniel Orłowski powołany do reprezentacji U17.
Takie chwile potwierdzają, że warto inwestować w
każdy talent i pomagać rozwijać się tym, którzy nie marnują danych im okazji. Tak właśnie staramy się pracować
z zawodnikami w naszym klubie – poczynając już od pięciolatków. Jeśli efekty tej pracy można świętować podczas uroczystości takiej jak ta na Stadionie Narodowym,
to jeszcze mocniej dojrzewa w człowieku przekonanie, że
warto – mimo wszystko warto właśnie dla takich chwil.
W tym momencie chciałbym podziękować trenerom, którzy od najmłodszych lat pracowali ze wspominaną wyżej
czwórką: Sylwestrowi Barczyńskiemu i Karolowi Szczepańskiemu oraz aktualnemu trenerowi reprezentacji naszych
seniorów Arturowi Śmiglowi! Podziękowanie należą się
również wychowawcom i nauczycielom, których nasi re-
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Powrót na murawę w wielkim stylu
SKOTAWIA Senior: Każdy z Nas przed sezonem spodziewał się dobrej gry seniorskiej drużyny, jednak wyniki i styl jaki prezentował nasz zespół w trakcie rundy jesiennej, przeszły wszelkie oczekiwania. Zawodnicy, którzy
w poprzednich latach grali w wyższych ligach + młodzi
zawodnicy z Dębnicy Kaszubskiej bez problemu wkomponowali się w warunki B Klasy i tym samym seniorski zespół
Skotawii po pierwszej rundzie jest NIEPOKONANY. Mało
tego, nasza drużyna nawet nie zremisowała. Po pierwszych dziewięciu spotkaniach drużyna z Dębnicy Kaszubskiej ma komplet punktów i co oczywiste znajduje się na
pozycji lidera. Skotawia według statystyk posiada najlepszą defensywę i ofensywę w lidze. W dziewięciu spotkaniach zespół z Dębnicy Kaszubskiej stracił jedynie 8 goli,
a do siatki rywali trafił 51 razy. Trzech ofensywnych zawodników Skotawii zajmuje pierwsze trzy pozycje w kwalifikacji strzelców. Na czele znajduje się Michał Gruszowski
z 12 trafieniami, za nim ex aequo Dawid Kukliński i Maciej
Rekowski z 11 golami na koncie. Trener seniorskiej drużyny, który jest jednocześnie kapitanem zespołu, na pytanie
o tak świetne wyniki odpowiedział - Runda bez porażki
jest dla mnie dużym zaskoczeniem. Tak naprawdę gramy
ze sobą kilka miesięcy, jesteśmy bardzo młodym zespo-

łem. Na początku nie było między nami chemii i gdzieś
z tyłu głowy przechodziły mi myśli, że kiedyś może nadejść
gorszy dzień i możemy pogubić punkty. Moje obawy jednak były niepotrzebne, chłopaki pokazali klasę i udało się
wygrać wszystkie spotkania - podkreśla.
Już w styczniu rozpoczną się przygotowania i mecze
sparingowe, a marcu rozpocznie się runda wiosenna. Zapraszamy wszystkich w niedzielne popołudnia na stadion
przy ulicy Skarszewskiej.
SKOTAWIA Junior: Udanej rundy nie zaliczyli niestety juniorzy. Brak dużej ilości punktów naszej młodej
ekipy nie odzwierciedla zaangażowania i pasji jaką młodzi
zawodnicy pokazywali przez jesienią. Podopieczni trenera Macieja Rekowskiego zmagali się nie tylko z rywalami z dużych pomorskich miast, lecz również z licznymi
urazami i problemami pozaboiskowymi. Finalnie młodzi
„Skotawiacy” kończą rundę z 4 punktami na koncie, na
przedostatnim miejscu w tabeli. Trzeba jednak pochwalić
młodych zawodników za wywalczone 4 remisy, gdyż przypomnijmy, że co weekend rywalizowali z rywalami „z najwyższej półki” na Pomorzu w rozgrywkach pomorskiej ligi
juniorów starszych. Zimą nasze obie drużyny będą ciężko
trenować, aby wiosną cieszyć się efektami swojej pracy.
(Mariusz Piechna)

Najmłodsi chłopcy w ramach AKADEMII PIŁKARSKIEJ SKOTAWIA trenują na hali sportowej dwa razy w tygodniu.
Do końca roku mamy zaplanowane 3 wyjazdowe turnieje piłkarskie. W lutym organizujemy również turniej w Dębnicy
Kaszubskiej. Od stycznia planujemy utworzyć osobną grupę dla najmłodszych chłopców z rocznika 2015. Kilku już dzielnie trenuje ze starszymi kolegami. ZAPRASZAMY dzieci i rodziców z terenu całej gminy na zajęcia piłkarskie w środy i
piątki. Skrzaty rocznik 2014/15 godz. 16.00, zaś Żaki rocznik 2013/12 godz. 17.30. (MP)
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Apel Młodzieżowej Rady Gminy
Drogi Mieszkańcu, na terenie naszych miejscowości
często spotykamy osoby w różnym wieku wyprowadzające swoich pupili na spacer. Zdarza się, że zapominają oni
o podstawowym obowiązku - posprzątania odchodów
pozostawionych przez ich psa. Psie odchody na placach
zabaw, skwerach, czy chodnikach są nie tylko problemem
natury estetycznej, ale również problemem epidemiologicznym. Stwarzają zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia
człowieka, wywołując groźne choroby, takie jak toksokaroza i tasiemczyca, a także bakterii chorobotwórczych
m.in.: Campylobacter, Salmonella i Yersinia.
Pamiętajmy więc - sprzątając nieczystości po własnym pupilu, robimy rzecz niezwykle istotną – dbamy
o zdrowie i bezpieczeństwo ludzi oraz zwierząt, a przede
wszystkim, pokazujemy, że jesteśmy dojrzali i odpowiedzialni. W tej prostej czynności wyraża się także nasz szacunek do innych. Sami przecież nie chcielibyśmy brodzić
w odchodach, wychodząc za próg domu. Usuwając odchody po własnym psiaku, oszczędzamy nieprzyjemnych
wrażeń innym.

Sprzątanie po psie to oznaka dojrzałości, szacunku do innych ludzi i zwierząt oraz dobrego wychowania,
a nie powód do wstydu! Nie szukajmy zatem wymówek,
nie odwracajmy głowy w drugą stronę, gdy nasz pies się
wypróżnia. Mówmy głośno o potrzebie sprzątania po
pupilach. Dajmy dobry przykład, czyniąc nasze otoczenie
bardziej estetycznym i bezpieczniejszym dla wszystkich!
Posiadanie psa to szereg obowiązków jakie nakłada
prawo na właściciela czworonoga. O tym, że psa należy
wyprowadzać na smyczy, że wypadałoby żeby miał kaganiec i przede wszystkim trzeba pilnować, żeby nie zrobił
nikomu krzywdy, słyszy prawie każdy. A czy stosujemy się
do tak prostych zasad? Każdy sam niech odpowie sobie na
to pytanie.
Prosimy w imieniu dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy, zadbajcie o nasze bezpieczeństwo. Zabezpieczcie swoje czworonogi, aby nie biegały luzem.
DZIĘKUJEMY

www.debnicakaszubska.eu
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WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
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Działka położona w Dębnicy Kaszubskiej na osiedlu Północ II
nr 1304 o pow. 1395 m2, cena wywoławcza: 59 000 zł brutto
Teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.
- ilość budynków na działce: do 2 budynków tj. jeden mieszkalny
i jeden garażowo-gospodarczy lub jeden mieszkalny z garażem
i jeden gospodarczy,
- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej terenu:
nie mniejszy niż 50%.
Dojazd z drogi gminnej asfaltowej, a następnie drogą wewnętrzną .
Teren dogodny pod zabudowę. Na działce brak uzbrojenia.
Działka położona w Dębnicy Kaszubskiej na osiedlu Północ
nr 1283 o pow. 1708 m2, cena wywoławcza: 69 000 zł brutto
Działka położona przy ul. Klonowej, na terenach uzbrojonych (sieć
energetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa oraz telekomunikacyjna). Teren płaski, dogodny pod zabudowę.
Działka położona w Starnicach, gmina Dębnica Kaszubska
nr 58 o pow. 1,4837 ha, cena wywoławcza: 59 000 zł
(zwolnione z podatku VAT)
Działka zlokalizowana na skraju wsi wśród terenów rolnych.
Dojazd: droga z gruntu rodzimego, przejezdna. Uzbrojenie terenu:
w pobliżu działki znajduje się sieć telekomunikacyjna oraz kanalizacyjna. Użytek i klasa bonitacyjna: ŁV: 0,5990 ha, Bz: 0,8847 ha.

ZAKOŃCZONA ZOSTAŁA PROCEDURA PODZIAŁU DZIAŁKI NR 254 W DĘBNICY KASZUBSKIEJ ul. PIASKOWA
PRZEZNACZENIE DZIAŁEK: ZABUDOWA MIESZKANIOWA
PLANOWANY TERMIN PRZETARGU: STYCZEŃ 2020 r.
nr działki 254/3 o pow. 1092 m2 – cena wywoławcza 46 740 zł brutto,
nr działki 254/4 o pow. 898 m2 – cena wywoławcza 38 130 zł brutto,
nr działki 254/5 o pow. 994 m2 – cena wywoławcza 41 820 zł brutto,
nr działki 254/7 o pow. 904 m2 – cena wywoławcza 44 280 zł brutto – możliwość zabudowy usługowo – mieszkalnej,
nr działki 254/8 o pow. 906 m2 – cena wywoławcza 40 590 zł brutto,

`

Szczegółowych informacji udziela Alicja Lichtensztein w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska,
pok. nr 16 lub pod numerem telefonu 598132321, 666 366 828.
nieruchomosci@debnicakaszubska.eu

