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Z DRUGIEJ STRONY

Drodzy Mieszkańcy!

Wakacje za nami! W Urzędzie Gminy nie było jednak zwolnionego tempa – działo się dużo. Ten rok
jest dla naszej gminy rokiem wielu inwestycji!
Rozpocznijmy jednak od najmłodszych. Rok szkolny rozpoczęliśmy praktycznie „bezboleśnie” w odróżnieniu od wielu samorządów; warto to podkreślić i przypomnieć, że przeprowadzona już wcześniej
w naszej gminie reorganizacja sieci szkół pozwoliła na uniknięcie różnych komplikacji związanych z wprowadzaniem reformy oświaty. I trzeba to uznać za nasz sukces! To niezwykle istotne z punktu widzenia
ciągłości i trwałości procesów edukacyjnych, ale też bezpieczeństwa i spokoju uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Uniknęliśmy też zwolnień nauczycieli. Od 1 września
uruchomiliśmy w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej dodatkowy oddział dla naszych milusińskich. I tym
samym wszystkie dzieci z I naboru rekrutacji zostały przyjęte.
Mimo realizowanych w ostatnim czasie licznych inwestycji, wciąż mamy jeszcze wiele do zrobienia.
Poważnie traktujemy nasze działania, jako służbę lokalnej społeczności, a co najważniejsze inwestycje
są realizowane według określonego planu. Zakończyliśmy ocieplenie budynku przedszkola w Borzęcinie, trwają prace na budynku
urzędu i Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej, w przyszłym roku natomiast podobnych prac doczekają się przedszkole
w Budowie i budynek Zespołu Szkół przy ul. Jana III Sobieskiego w Dębnicy Kaszubskiej. Trwają intensywne prace na osiedlu Północ,
co poprawi nie tylko estetykę tej części Dębnicy, ale zwiększy także funkcjonalność, poprawi komunikację i otworzy nowy teren pod
sprzedaż kolejnych działek. Trwają także prace na odcinku drogi Dobieszewo – Gogolewko. Obie inwestycje powinny zakończyć się
jeszcze w tym roku. Wszyscy z pewnością zauważyli jak zmienia się Centrum Dębnicy Kaszubskiej; słyszę wiele pozytywnych opinii na
temat zagospodarowania terenu przed „czerwoną” szkołą; według internautów stolica gminy nabiera miejskiego charakteru. Przed
nami również adaptacja budynku przy szkole na potrzeby punktu rehabilitacji .
Na estetyce zyskują wszystkie nasze miejscowości, a to przede wszystkim dzięki działaniom podejmowanym w ramach funduszu sołeckiego, który wprowadziliśmy. Zostaną wykonane drogi w Dobieszewie, Podolu Małym i Łabiszewie. Powstają kolejne punkty oświetleniowe, chodniki, tereny rekreacyjne. W kilku miejscowościach przygotowywane są większe inwestycje w nowe chodniki
i nawierzchnie ulic – dzięki gromadzonym funduszom ruszą już w przyszłym roku.
Mimo wielu podejmowanych inwestycji i inicjatyw na bieżąco zmniejszamy zadłużenie gminy, co było jednym z głównych
punktów moich wyborczych obietnic.
Serdecznie Państwa pozdrawiam i zapraszam do lektury kolejnego wydania gminnej gazetki.
Iwona Warkocka – wójt gminy Dębnica Kaszubska

Dekomunizacja ulic
W związku z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej musieliśmy podjąć działania zmieniające nazwy dwóch ulic
w Dębnicy Kaszubskiej. Dotyczy to ulicy Zjednoczenia i Hanki
Sawickiej. Do urzędu wpłynęło również pismo grupy mieszkańców z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy ks. Antoniego Kani.
Rada Gminy w Dębnicy Kaszubskiej w dniu 27 września 2017r
podjęła stosowną uchwałę zmieniającą nazwy ulic . Poniżej
wprowadzone zmiany:
1. ul. Zjednoczenia na ulicę ks. Antoniego Kani
2. ul. Hanki Sawickiej na ulicę Kazimierza Wielkiego
„Ustawa dekomunizacyjna” , na mocy której samorząd
jest zobligowany do zmiany nazw ulic propagujących system
totalitarny, zwalnia mieszkańców (osoby fizyczne) z obowiązku
wymiany dokumentów tożsamości, praw jazdy i dowodów rejestracyjnych pojazdów. O zmianie nazwy ulicy należy powiadomić jedynie niektóre urzędy, dokonując aktualizacji danych
m.in. w ZUS-ie, bankach czy Urzędzie Skarbowym. Szczegóły
dotyczące pozostałych zmian udzielać będą pracownicy urzędu.
Informacje szczegółowe pojawią się również na stronie internetowej www.debnicakaszubska.eu i www.facebook.com/gminadebnicakaszubska/. Konieczność zmiany nazwy głównej ulicy
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Przypomnijmy - Ks. Antoni Kania, choć
pochodził z rzeszowszczyzny to jednak w Dębnicy Kaszubskiej na zawsze
pozostawił swoje serce. Zanim osiadł
w naszej parafii ryzykował życiem ratując żydowskie rodziny w czasie wojennej zawieruchy. To poświęcenie zostało docenione przez Yad Vashem, czyli
Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu, który w 2013 roku
pośmiertnie odznaczył ks. Antoniego Kanię medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów
Świata”. Tym samym jego nazwisko znalazło się na Ścianie Honoru w Ogrodzie Sprawiedliwych w Jerozolimie obok takich osobistości jak Irena Sendlerowa, Igor
Newerly, Jarosław Iwaszkiewicz, czy Czesław Miłosz.
Na świecie medalem odznaczono niewiele ponad 25 tys.
osób. Medal „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” jest najwyższym izraelskim odznaczeniem cywilnym, które przyznawane jest osobom nieposiadającym żydowskich korzeni.
w Dębnicy Kaszubskiej stwarza również okazję zmian bocznych
ulic. I tak część w stronę starego basenu otrzyma nazwę ul. Basenowej, w stronę tzw. sadu ul. Niezapominajkowej. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronach internetowych.
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Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
Projekt termomodernizacji jest jedną z największych inwestycji na terenie gminy na
przestrzeni ostatnich kilku lat
Gmina realizuje projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta
Słupska poprzez termomodernizację budynków” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej, tj.: budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wraz
z halą widowiskowo - sportową, budynku oddziału przedszkolnego w Borzęcinie przy Zespole Szkół w Gogolewie,
budynku oddziału przedszkolnego w Budowie przy Zespole Szkół w Motarzynie, budynku Urzędu Gminy Dębnica
Kaszubska oraz Gminnego Ośrodka Kultury.
Jest to projekt partnerski, realizowany w ramach
Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska, z miastem Słupsk,
miastem Ustka, Gminą Kobylnica, Gminą Damnica,
Gminą Słupsk oraz Powiatem Słupskim. Celem projektu
jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną
w sektorze publicznym, zmniejszenie rocznego zużycia
energii oraz zmniejszenie emisji gazów. Efektem prac
będzie zwiększenie izolacyjności termicznej obiektów
i ograniczenie kosztów związanych z ogrzewaniem.
W chwili obecnej zakończone zostały prace termomodernizacyjne w obiekcie oddziału przedszkolnego w Borzęcinie. Wartość wykonanych prac to 551 094 zł, z czego 376
196 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Do końca października 2017 roku zakończone
zostaną roboty związane z termomodernizacją budynku
Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury. W ramach prac wymienione zostanie m.in. poszycie dachowe
na obydwu obiektach, oświetlenie na energooszczędne
oraz przeprowadzone zostaną prace związane ze zwiększeniem izolacyjności i zmniejszeniem zapotrzebowania
na energię. Koszt prac związanych z pracami w Gminnym
Ośrodku Kultury to 535 tys. zł, wysokość dofinansowania
365 209 zł. Wartość robót w Urzędzie Gminy to kwota
600 998 zł, a przyznane dofinansowanie to 382 315 zł.
W połowie 2018 roku termomodernizacją zostanie objęty budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wraz z halą
widowiskowo – sportową oraz budynek oddziału przedszkolnego w Budowie przy Zespole Szkół w Motarzynie.
Łączna wartość podpisanych umów na dwa budynki to
kwota 877 097 zł, a przyznane dofinansowanie 545 tys. zł.

M. Łomża-Duszny

Fot. K. Trubicka
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Metamorfoza przedszkola w Borzęcinie
Budynek przedszkola w Borzęcinie, który od dawna wymagał remontu, w końcu doczekał się renowacji.
Dzięki środkom pozyskanym z funduszy europejskich,
w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej
Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”, o które zabiegał organ prowadzący, przeprowadzona została modernizacja. Przez dwa
miesiące wakacji trwały intensywne prace budowlane.
Ocieplono ściany zewnętrzne, wymieniono elementy
stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplono dach, zmodernizowano system grzewczy, a także wymieniono oświetlenie. Taka inwestycja, ma na celu ograniczenie ucieczki
ciepła oraz zapewnienie bardziej ekonomicznego i energooszczędnego ogrzewania wnętrz budynku.
Najbardziej dostrzegalną zmianą, która cieszy
zarówno pracowników przedszkola, dzieci, rodziców, jak
i mieszkańców Borzęcina to metamorfoza wyglądu zewnętrznego. Brzydki, ponury budynek przeistoczył się w
widoczne, kolorowe, przykuwające uwagę przedszkole. To
miejsce, które swoim wyglądem poprawia estetykę całej
okolicy i wywołuje pozytywne emocje - miejsce do którego przychodzi się z przyjemnością.
Takie zmiany to krok ku lepszemu.
Justyna Kośla

Fot. K. Trubicka

Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Budowo
W bieżącym roku zaplanowano wykonanie oświetlenia zewnętrznego na drogach gminnych dojazdowych do wielorodzinnych budynków
(osiedla) w Budowie. Po opracowaniu projektu budowlanego w Starostwie Powiatowym w Słupsku
uzyskano pozwolenie na rozbudowę oświetlenia
drogowego obejmującego działki nr: 276; 279/3;
278/3; 499/4.
Zakres rzeczowy dla obiektu obejmuje:
• budowę kablowego oświetlenia drogowego
o długości 340 m
• słupy oświetleniowe wys. 6 m - szt. 5
• wysięgniki wraz z oprawą ledową, o mocy 70 W
• szafkę oświetleniową SO2 - komplet
Obecnie trwa procedura przetargowa która wyłoni
wykonawcę robót oraz koszt inwestycji.
A. Gardzielewski
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Drogowcy realizują powiatową inwestycję
na odcinku Dobieszewo-Gogolewko
Trwa przebudowa drogi nr 1177G. Aktualnie największy nacisk położony jest na prace polegające na budowie nowych kolektorów kanalizacji deszczowej w miejscowościach Gogolewo oraz Gogolewko.
Rozpoczęto przygotowania do remontu przepustu
na rzece Granicznej za miejscowością Dobieszewo oraz do
wykonania tymczasowego objazdu. Cały czas trwają również prace związane z uporządkowaniem poboczy na całym odcinku przebudowywanej drogi.
Równolegle prowadzone są roboty drogowe polegające na wykonaniu pełnej konstrukcji drogi pod projektowane poszerzenia jezdni. (S. Konopka)

Fot. K. Trubicka

Komentarz w sprawie przebudowy dróg
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska pozostaje
w stałym kontakcie z wykonawcą i na bieżąco koordynuje
całe przedsięwzięcie drogowe. Informujemy, iż w obrębie budowy mogą występować utrudnienia w ruchu
i zagrożenia związane z pracą maszyn. Przypominamy
o zachowaniu ostrożności i korzystaniu z możliwych objazdów. I choć wykonawca dokłada wszelkich starań,
by ruch pieszych i pojazdów był możliwy pamiętajmy,
że poruszamy się po placu budowy. Mamy nadzieję,
że chwilowe niedogodności zrekompensuje efekt
końcowy inwestycji i jakościowa zmiana komunikacji
w tym obszarze.
Z satysfakcją informuję Państwa, że od miesiąca lipca br. prowadzone są prace przy budowie nowych
dróg na ul. Sobieskiego, Kościelnej i Oś. Północ w Dębnicy Kaszubskiej. Roboty budowlane są obecnie w fazie
przygotowawczej pod docelowe nawierzchnie asfaltowe
i brukowe. Generalny wykonawca – Przedsiębiorstwo
Drogowe Roman Jereczek zrealizował już wszystkie nowe
odcinki kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 200 m.b.,
przygotował pod docelową nawierzchnię asfaltową całą
ul. Sobieskiego oraz ul. Kościelną, a także wykonał chodniki i ciągi pieszo-rowerowe na tych drogach. Wytyczona
i zniwelowana została też nowa droga wiodąca od drogi
wojewódzkiej nr 210 poprzez ul. Akacjową i Jaśminową
w stronę Skarszowa Górnego.

Radosław Krawczyk – Sekretarz Gminy

Fot. K. Trubicka
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Dębnica gospodarzem konwentu samorządowego
Włodarze gmin i miast z terenu powiatu słupskiego oraz zarząd powiatu, na czele ze starostą
Zdzisławem Kołodziejskim spotkali się 20 września w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dębnicy
Kaszubskiej podczas Konwentu Wójtów i Burmistrzów
Gości wspólnie ze starostą powitała wójt gminy
Dębnica Kaszubska, Iwona Warkocka. Podczas spotkania
poruszone zostały ważne kwestie związane z zadaniami
inwestycyjnymi i projektami realizowanymi na terenie
powiatu. Samorządowcy wspólnie z zaproszonymi gośćmi dyskutowali m. in. o projekcie szerokopasmowego internetu, który ma zostać zrealizowany do końca sierpnia
2018 roku. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku, Andrzej Sapiński poinformował
o istotnych zmianach w funkcjonowaniu zarządzanej przez
niego placówki. Jedną z najistotniejszych jest fakt, że dzięki reorganizacji w budynkach przy Hubalczyków udało się
wygospodarować powierzchnię 2 tys. m kw., na których
w przyszłym roku funkcjonować zacznie oddział ginekologiczno-położniczy. Jak podkreślił Sapiński remont pomieszczeń powinien zakończyć się do końca roku, a samo
przeniesienie oddziału wymaga rozwiązań logistycznych

i będzie się odbywać sukcesywnie. Zapewniono także
o rozwoju oddziałów hematologii i transplantologii w
Słupsku oraz zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Ustce.
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Danuta Makowska podkreślała znaczenie współpracy
samorządów z RDOŚ podczas realizacji inwestycji i współpracy wojewódzkich służb ochrony środowiska na rzecz
pomocy gminom. Dużo uwagi samorządowcy poświęcili
planowanym w przyszłym roku inwestycjom na drogach
powiatowych. Tu na pytania i wątpliwości odpowiadał
Mariusz Ożarek, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w
Słupsku. Konwenty samorządowe są okazją do wymiany
doświadczeń, a skupiając włodarzy gmin z całego powiatu wpływają również na integrację i otwierają możliwość
wspólnego inwestowania. (KT)

Gmina w mediach społecznościowych
Od września rozpoczęły się intensywne prace
nad promocja gminy Dębnica Kaszubska w szeroko rozumianych mediach społecznościowych. Wszystkie ważne
informacje dotyczące pracy urzędu, nowości, inwestycji,
imprez, czy też innych spraw mogących budzić zainteresowanie mieszkańców pojawiają się na facebookowym fanpage’u gminy Dębnica Kaszubska i stronie internetowej.
Z kolei użytkownicy Instagrama mogą znaleźć
ciekawe zdjęcia na oficjalnym profilu gminy opatrzonym
nick’iem gminadebnica. Zmiany pojawią się również
w najbliższym czasie na gminnej stronie internetowej
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www.debnicakaszubska.eu Oprócz funkcjonujących już
zakładek informacyjnych uruchomione zostaną nowe
- wśród nich „Mieszkańcy gminy na krańcach świata” z
interaktywną mapą pokazującą gdzie na świecie mieszkają osoby pochodzące z gminy Dębnica Kaszubska oraz
zakładka umożliwiająca mieszkańcom przekazywanie informacji i zdjęć o nagłych zdarzeniach w ich miejscowościach. Mieszkańcy posiadający konto na Tweeterze mogą
również obserwować i komentować tweety wójta gminy Dębnica Kaszubska, Iwony Warkockiej. Zapraszamy do
„lajkowania” i obserwowania. (KT)
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Globalnie promowali region
Irlandię, Maltę i Anglię odwiedzili w lipcu i sierpniu nauczyciele z gimnazjum w Motarzynie w ramach projektu „Kaszuby. Jesteśmy lokalni - działamy globalnie”. Uzyskane w ten sposób doświadczenia są teraz analizowane i podsumowywane

W projekcie bierze udział 7 nauczycieli gimnazjum w Motarzynie. Podczas wyjazdów za granicę brali
udział w kursach językowych, poznawali kulturę krajów,
w których odbywały się szkolenia, wymieniali doświadczenia oraz promowali kulturę kaszubską. Jak zaznacza
Aneta Matyjaszek, zastępca koordynatora projektu wśród
uczestników projektu zdecydowanie wzrosła motywacja
do nauki języka. – Podczas wyjazdów uczyliśmy się o wiele szybciej, ponieważ zdawaliśmy sobie sprawę, że musimy mówić po angielsku. Taki sposób nauki to dla każdego
z nas nowe doświadczenie, ponieważ nikt z nas nie brał
w czymś takim udziału. Było to wyzwanie, ale też i szansa.
Wniosek został bardzo dobrze oceniony i sklasyfikowany na 16 miejscu na ponad 170 złożonych do programu Erasmus+. Kwota dofinansowania udzielonego przez
Agencję Narodową to 19.330 euro. To było maksymalne
dofinansowanie. Jak mówią wnioskodawcy o wysokiej
ocenie mógł zdecydować fakt, że są nową szkołą - powstałą w 2017, bez wspólnych doświadczeń i historii, dlatego
też dano im szansę. Projekt potrwa do końca sierpnia 2018
roku. Przed uczestnikami promocja rezultatów projektu,
która realizowana będzie m.in. podczas wystaw fotografii,
spotkań z rodzicami, uczniami i władzami samorządowymi. Koordynatorzy projektu nie ukrywają, że jeśli pojawi
się możliwość, chcieliby kontynuować projekt. - Fajnie byłoby pojechać również z uczniami, ponieważ taki sposób
nauki jest zupełnie inny. Chcesz czy nie chcesz, lubisz czy

nie lubisz musisz mówić – podkreśla Aneta Matyjaszek.
– Wydaje mi się, że w tym wypadku nie ma lepszej motywacji niż taka - życiowa. Koordynatorem projektu, na
który dofinansowanie uzyskano z programu Erasmus+,
Akcja 1. Mobilność edukacyjna. Mobilność osób uczących
się i pracowników jest Katarzyna Szyca. Realizacja projektu (wyjazdy uczestników) była możliwa dzięki akceptacji
radnych, skarbnika i głównej księgowej Gminy Dębnica
Kszaubska. (KT, fot. archiwum projektu)

www.debnicakaszubska.eu
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Pospolite ruszenie dla Pani Jadzi
Wystarczyło hasło, a odzew przeszedł najśmielsze oczekiwania. Filip Czarnecki w niecodzienny
sposób postanowił docenić pracę dębnickiej listonoszki, która od 35 lat rowerem rozwozi listy
mieszkańcom. Na portalu zrzutka.pl utworzył zbiórkę na rower elektryczny dla Pani Jadzi.
- Pomysł urodził się z naturalnej empatii.
Widziałem jak Pani Jadzi jest ciężko, więc bardzo chciałem
jej pomóc. Poza tym po tylu latach wiedziałem, że należą
się Pani Jadzi podziękowania. Każdy po tylu latach
uczciwej i sumiennej pracy powinien być doceniony,
w tym wypadku zrobili to mieszkańcy Dębnicy – mówi
Filip Czarnecki, pomysłodawca zbiórki.
Początkowo data zakończenia zbiórki została ustalona na 31 grudnia. Jednak już po 30 godzinach udało
się zebrać wymaganą kwotę 1650 zł. Błyskawiczna reakcja
mieszkańców Dębnicy jest potwierdzeniem sympatii jaką
darzą swoją listonoszkę.
- Odnośnie mieszkańców Dębnicy, naprawdę zrobili kawał dobrej roboty. Widać to po tysiącach pozytywnych komentarzach z całej Polski typu “Brawo mieszkańcy Dębnicy”. Inicjatywę oraz zaangażowanie mieszkańców
dostrzegły ogólnopolskie media, chyba dlatego, że nie co
dzień mieszkańcy Polski potrafią bezinteresownie robić
coś dla innych. Dlatego mieszkańcom Dębnicy należą się
wielkie brawa za to, jak zareagowali na tę zrzutkę – podkreśla pan Filip.
Cała akcja była niespodzianką, a oficjalne przekazanie roweru odbyło się pod siedzibą poczty w Dębnicy
Kaszubskiej 25 sierpnia. - Podczas wręczania roweru
Pani Jadzia podziękowała nam szczerymi łzami radości
i chodź rower wymaga kilku przeróbek, aby sprostał wymaganiom Pani Jadzi niewątpliwe cieszy jej serce – dodaje
pomysłodawca zbiórki. (KT)

Pani Jadwiga z pomysłodawcą zbiórki Filipem Czarneckim

Zmiany w godzinach otwarcia kasy
Ze względu na specyfikę pracy kasjera Urząd Gminy zdecydował się na wprowadzenia zmian godzin otwarcia kasy. Każdego dnia kasa pracuje z przerwą pomiędzy godz. 11.00, a 11.30, a zamykana jest w zależności od dnia średnio na godzinę przed końcem pracy urzędu.
PONIEDZIAŁEK

8:15 – 11:00 i 11:30 – 16:00

WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK

7:15 – 11:00 i 11:30 – 14:15

PIĄTEK

7:15 – 11:00 i 11:30 – 13:00

W kasie Urzędu Gminy mieszkańcy mają możliwość płacenia z użyciem terminala płatniczego. Zobowiązania finansowe
względem gminy można również regulować z wykorzystaniem przelewów elektronicznych. (KT)
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Nowy produkt lokalny
„Dębnicki Miodek Bakaliowy” to nasz nowy produkt lokalny powstający w Gminnym Ośrodku Kultury.
Pachnące słońcem bakalie zalane bursztynowym miodem
z gminnych pasiek zamknięte zostały w eleganckim słoiczku i opatrzone gwarantującą świeżość banderolą. Zawartość słoiczka to kwintesencja smaku połączonego z walorami leczniczymi miodu, chrupkością orzechów i bogatych
w wartości odżywcze rodzynek. Nasz miodek to nie tylko
pomysł na prezent, lecz również doskonały dodatek do
wielu deserów i potraw. Miód swoją premierę miał podczas Gminnego Święta Plonów i od razu zyskał dużą popularność. Obecnie miodowe słoiczki dostępne są również
z nutą owocową. Aromatu „Dębnickiemu Miodkowi Owocowemu” nadają suszone śliwki i morele. Wszystkich zainteresowanych nabyciem miodu zapraszamy do siedziby
GOK w Dębnicy Kaszubskiej. (KT)

Zmiana wizerunku centrum
Dębnicy Kaszubskiej

Fot. K. Trubicka

Ujednolicony image
gminnych aut

Fot. K. Trubicka

Fot. K. Trubicka

Dębnica Kaszubska zyskała nowe, klimatyczne miejsce
w centrum miejscowości. Skwer przed „czerwoną szkołą”
dzięki stylowym lampom, kwiatowym nasadzeniom, gazonom i ławeczkom stanowi nie tylko miejsce odpoczynku i spotkań. Projekt zrealizowany z funduszu sołeckiego
i środków gminnych nadaje nowy wymiar również budynkowi po byłej szkole. Plac, który przez wiele lat schowany
był za szkolnym płotem teraz może być śmiało nazwany
wizytówką stolicy gminy. (KT)

Od sierpnia wszystkie auta, które są własnością gminy
Dębnica Kaszubska zostały oklejone specjalnie zaprojektowanymi foliami. Dzięki temu samochody służbowe gminy
stały się bardziej rozpoznawalne. Projekt utrzymany został
w tonacji różnych odcieni zieleni. Ten kolor kojarzony jest
z gminą ze względu na duże zalesienie. Projekt opatrzono
herbem i logiem gminy oraz logiem „Królestwa Natury”.
Nowe oblicze gminnych aut powinno przypaść mieszkańcom do gustu. (KT)

www.debnicakaszubska.eu
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Jarmark Słonecznikowy w obiektywie Natalii Auguścik-Sosnowskiej
W ostatnią niedzielę sierpnia po raz 13 zorganizowany został Jarmark Słonecznikowy. Wydarzenie
nawiązujące swoim charakterem do tradycji kultywowanych na obszarach wiejskich organizowane
jest przez mieszkańców Gogolewka i Maleńca wspólnie z sołtysem i radą sołecką
Więcej zdjęć na facebookowym profilu sołectwa.
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Z kalendarza gminnych wydarzeń

Łabiszewo

29 lipca w Łabiszewie zorganizowany został festyn rodzinny dla mieszkańców sołectwa. Atrakcji nie było końca,
a zabawa trwała do 2 w nocy. Dla dzieci zorganizowane
zostały zabawy i konkursy. Nie zabrakło również obleganego przez najmłodszych dmuchańca. Do łez rozbawiło
wszystkich zebranych przedstawienie, w którym w główne role wcieliły się m. in. sołtys i członkinie rady sołeckiej.
Dla wszystkich uczestników festynu przygotowany został
poczęstunek, ponieważ impreza została zrealizowana ze
środków zabezpieczonych na ten cel w funduszu sołeckim.

Gałęzów

Od lat w wigilię święta Matki Boskiej Zielnej (14 sierpnia)
z Niepoględzia do Gałęzowa wyrusza niecodzienna procesja. W asyście strażaków, mieszkańców, motocyklistów
i wszystkich przybyłych figura Maryi Królowej Wszechświata z Niepoględzia rusza w podróż do Gałęzowa, by tam
towarzyszyć wiernym w polowej mszy dziękczynnej. Msza
odprawiona została w leśnej scenerii przez ks. proboszcza
Tadeusza Rybińskiego. Po religijnej części uroczystości
tradycyjnie odbył się festyn rodzinny – Święto Gałęzowa,
który dla mieszkańców i gości jest okazją do integracji
i wspólnej zabawy.

Motarzyno

Po raz kolejny mieszkańcy sołectwa Motarzyno spotkali
się 15 lipca na corocznym festynie. Cieszące się dużą popularnością wydarzenie uczestnikom zafundowało, jak co
roku wiele atrakcji. Imprezie towarzyszyły rozgrywki sportowe i występy artystyczne. Najmłodsi do woli korzystali
m. in. z dmuchanych zjeżdżalni, zamków z kulkami, czy
konkursów z nagrodami. Uczestnicy wzięli też udział w loterii fantowej, w której oprócz wielu nagród do wygrania
był rower górski. Po zmroku uczestnikom zaserwowano
pokaz laserów i zabawę taneczną.

Niepoględzie

Już po raz dziesiąty Niepoględzie przy licznym udziale gości obchodziło swoje święto sprawując Mszę na Wodzie.
Od dekady to wydarzenie upamiętnia wizytę bp Karola
Wojtyły, który przybył do Niepoględzia 21 lipca 1964 roku.
Mszy, która odbywa się na jeziorze Głębokie towarzyszyła procesja kajakarzy. Po uroczystej celebracji, której
przewodniczył pochodzący z parafii Budowo ks. Krzysztof
Stefan, wszyscy spotkali się w parku przed szkołą w Niepoględziu, która od 23 lat nosi imię Jana Pawła II. Tam zorganizowano poczęstunek i festyn, a dobra pogoda pozwoliła, by zabawa trwała do późnej nocy.
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GMINNE ŚWIĘTO PLONÓW
DĘBNICA KASZUBSKA 9.09.2017

Koncelebrowana przez księży z gminnych parafii Msza Święta
odprawiona została w intencji rolników i mieszkańców gminy

Przekazanie przez starostów dożynek chleba wójtowi gminy
to tradycyjny element obchodów Święta Plonów

Pirackie animacje były jedną z atrakcji przygotowanych dla najmłodszych
uczestników wydarzenia

Część artystyczną otworzył występ Patrycji Baczyńskiej, finalistki programu „Must be the Music”

Zespół REDLIN swoją energią i świetnym kontaktem z publicznością porwał wszystkich do zabawy

Rock’n’Roll w wykonaniu Izzy Rockers były przedsmakiem dla muzycznych wydarzeń tego wieczoru
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Program tegorocznego Gminnego Święta Plonów trafił w gusta wszystkich, którzy 9 września pojawili się na dębnickim stadionie.
Scenariusz obfitował w szereg atrakcji. Gdy po zakończeniu oficjalnej części uroczystości przyszedł czas na zabawę najmłodsi korzystali z dmuchanych zamków, karuzeli i animacji. Muzyczną ucztę zapewnił folkowy zespół REDLIN, a światowej sławy DJ’e swoim show
zamienili płytę stadionu w klubową scenę. Uśmiechali się zwycięzcy loterii fantowej i wielbiciele rock’n’rolla. To wydarzenie odbiło
się echem nie tylko na terenie gminy. (fot. archiwum GOK, I. Dziemiańczyk-Jaworska, K. Trubicka)

Do konkursu na wieniec dożynkowy przystąpiły sołectwa: Budowo, Motarzyno, Gogolewo, Gogolewko, Podole Małe i Podwilczyn

Starosta słupski Zdzisław Kołodziejski podziękował rolnikom za trud
włożony w tegoroczne żniwa

Dożynkowa Loteria Fantowa była punktem programu, na który
właściciele losów czekali z zapartym tchem

W przerwach technicznych konferansjerski duet z GOK przeprowadził
m. in. Konkurs wiedzy o gminie

Publiczność głośnym skandowaniem pod sceną wywołała muzyków z
zespołu REDLIN na bis

Światowej sławy DJ’e Kalwi&Remi raz pierwszy w karierze wystąpili
podczas tego typu imprezy
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Debiut MDP Dębnica Kaszubska
na powiatowych i wojewódzkich zawodach MDP wg CTIF
poważnym, ale również dobra zabawa. Ostatnie zawody
były tego najlepszym przykładem.
Dziękujemy za godne reprezentowanie.
OSP Dębnica Kaszubska

Fot. B. Prądzyński

W dniach 16-17.09.2017 rok nasze MDP debiutowało na zawodach wg systemu CTIF. W powiatowych zawodach w ogólnej klasyfikacji uzyskaliśmy: dziewczęta 4
miejsce, a chłopcy 3 miejsce.
Ogromne pochwały uzyskała nasza sekcja dziewcząt za wzorowe wykonanie ćwiczenia musztry. Jest to dla
nas i dla naszego MDP ogromny sukces. Zadanie powierzone drużynie i opiekunowi zostało przez nich wykonane
w 100 proc., z czego cała jednostka OSP Dębnica Kaszubska jest bardzo dumna.
W wojewódzkich zawodach, w których nasza
drużyna brała udział również pierwszy raz, spisaliśmy się
równie dobrze jak dzień wcześniej. Dziewczęta i chłopcy
zakończyli zmagania w ogólnej klasyfikacji na 4 miejscu
w województwie, co uważamy za ogromne osiągnięcie.
Sukcesy to dla nas informacja, że w drużynie jest
ogromny potencjał i chęć doskonalenia się. MDP wraz
z opiekunem wykonali kawał dobrej roboty z czego jesteśmy dumni i świadomi tego, iż rosną nam w drużynie nasi
następcy. Dziękujemy za osiągnięty sukces, za reprezentowanie jednostki oraz życzymy dalszych sukcesów.
Przy okazji zawodów nasza drużyna pokazała,
że zawody to nie tylko rywalizacja o wynik i podium, ale
także dobra zabawa i współpraca. Obie sekcje wspierały
się i dopingowały a po zawodach w rytm muzyki tańczyli
strażacką zumbe. Przyłączyła się nawet Prezes OSP pokazując, że pełnienie tej funkcji to nie tylko bycie cały czas
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Sołectwo rozwija się jako ośrodek turystyczny
Z Haliną Gieroń, sołtysem sołectwa Dobra o planach inwestycyjnych, możliwościach
i kierunkach rozwoju rozmawiała Kinga Trubicka-Czapka
W pani przypadku ubiegłoroczny
fundusz sołecki był już zrealizowany,
ponieważ funkcję sołtysa sprawuje
pani od końca 2016 roku.
Tak to prawda praktycznie większość
była już zrobiona. W zeszłym roku
fundusz to kwota trochę ponad 11 tys. zł. Za te pieniądze
wykonano dokumentację projektową budowy świetlicy
wiejskiej i oświetlenia w Dobrej. W tym roku z funduszu
sołeckiego powstała mini siłownia zewnętrzna oraz
zamontowane zostały latarnie za kwotę ponad 6 tys. zł.
Zarówno w zeszłym roku jak i w tym niewielkie kwoty
przeznaczyliśmy też na bieżące potrzeby sołectwa, między
innymi na jego estetyzację. Z tego wszystkiego najbardziej
cieszy nas świetlica.
Temat świetlicy wiejskiej w Dobrej to temat,
który przewija się od kilku lat. Teraz pojawia się realny
plan budowy.
Nie było nic takiego, a teraz powstanie tak zwana
Rybakówka. Mamy nadzieję, że na budowę uda się dostać
jeszcze dodatkową dotację. Jeszcze nie wiem, kiedy
zacznie się budowa, ale mamy nadzieję, że jak najszybciej,
bo to miejsce jest nam bardzo potrzebne. Nie ma gdzie
się spotkać nie ma gdzie zrobić zebrań, czy zorganizować
czegoś dla mieszkańców. Zawsze byliśmy kątem u kogoś,
albo koło placu zabaw. W tej chwili ani dzieci nie mają się
zimą gdzie spotkać, ani dorośli. Wszyscy w domach siedzą,
a moglibyśmy razem coś ciekawego zrobić.
Teraz jednak powstanie „Rybakówka”. W którym miejscu
i co tam będzie?
Nasza świetlica powstanie na działce gminnej przy drodze
nad jezioro. Powstanie budynek świetlicowy z całym
niezbędnym zapleczem. Budynek będzie miał około
140 m powierzchni użytkowej. Oprócz dużej sali będzie
w nim między innymi szatnia, kuchnia, pomieszczenie
gospodarcze, dwie toalety i kotłownia. Chcemy jeszcze
koło niej postawić – mam nadzieję, że się zgodzą
mieszkańcy, bo wstępnie już rozmawiałam – rybaka z rybą
jako reklamę.
Dobra to w chwili obecnej główne kąpielisko gminy.
Można powiedzieć, że w sezonie sołectwo tętni życiem.
Tak, sołectwo bardzo się rozwija jako taki ośrodek
turystyczny. Bardzo dużo ludzi kupuje kawałek ziemi,
stawiają domki i spędzają tutaj czas. Pod drugiej stronie

jeziora sprzedane są też gminne działki i tam jest ładna
droga, ale nasza przez wieś niestety już nie, a ludzie tędy
głównie do jeziora dojeżdżają i mieszkańcy do domów.
Droga miała być robiona na wiosnę, ale jakoś remont się
nie zaczął. Mam nadzieję, że pani wójt dotrzyma słowa
i zrobią nam drogę przez wioskę. Jak powstanie świetlica
to będzie problem z parkowaniem koło jeziora, bo tam
będziemy chcieli wszystko zagospodarowywać i może
ogrodzić, żeby nikt niczego nie psuł. Turyści będą musieli
sobie jakoś poradzić.
Jakie są najpotrzebniejsze inwestycje w sołectwie?
Czekamy na drogę i na świetlicę. Chociaż dużym problemem
jest brak kanalizacji i to jest chyba najważniejsze we wsi.
W tej chwili mamy szamba. Jest to bardzo uciążliwe.
Patrząc na moim przykładzie to w roku muszę średnio 5-6
razy szambo wywieźć. To są nie tylko koszty, ale trzeba
pilnować żeby nie było katastrofy. Poza tym to mało
ekologiczne rozwiązanie, a powinniśmy na te ekologiczne
rozwiązania przechodzić. Teraz koncentrujemy się na
świetlicy. W przyszłości chcielibyśmy przykładowo, by
przy świetlicy powstało boisko dla dzieci i jakieś miejsce
na ognisko, ale na to wszystko trzeba czasu i pieniędzy.
Chcemy to zagospodarować. Poprawiliśmy trochę przy
placu zabaw. Czekamy też na drogę powiatową.
W tej chwili pomimo bardzo dobrej lokalizacji sołectwo
nie ma żadnych imprez.
Nie ma imprez w prawdziwym tego słowa znaczeniu, bo
nie ma gdzie. Staramy się planować drobne kwoty, by móc
zrobić coś przykładowo dla dzieci, czy seniorów. W tym
roku dzieciom zamiast imprezy na Dzień Dziecka kupimy
ślizgawkę na plac zabaw jako taki duży prezent. Mamy
nadzieję, że w przyszłości po wybudowaniu świetlicy to
się zmieni i imprezy w Dobrej będą gościć w kalendarzu
imprez gminnych. Ciężko jest bez świetlicy. Czasami
robiliśmy coś wspólnie z panią sołtys w Gogolewie, ale
ludzie za bardzo nie chcą. Każdy woli na swoim.
A jak układa się współpraca z radą sołecką, bo pani radę
sołecką przejęła po poprzednim sołtysie?
Została jedna pani i jeden pan, a jeden pan się zmienił.
Jak na razie współpraca układa się dobrze i raczej się
zgadzamy. Jeśli chodzi o mieszkańców to jest różnie, ale
to, że powstaje świetlica to jest bardzo dobra wiadomość
dla wszystkich.
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Jak pani jako sołtys postrzega to, że do sołectwa trafia
więcej pieniędzy?
To bardzo dobra rzecz. My jesteśmy niewielkim sołectwem,
na które składa się Dobra, Dobrzec i tak zwana Kolonia.
Łącznie to około 140 mieszkańców, może troszkę więcej.
Dla nas to najważniejsze, że nie musimy chodzić i prosić

o pieniądze tylko z góry wiemy ile dostaniemy i wiemy, co
za te pieniądze zrealizować.
Dziękuję za rozmowę.

Teraz są pieniądze i można wiele rzeczy zrobić
Z Tadeuszem Auguścikiem, sołtysem sołectwa Gogolewko o wdrażaniu się w
pełnioną funkcję i planach związanych z rozwojem sołectwa rozmawiała Kinga
Trubicka-Czapka
Jest pan najmłodszym stażem
sołtysem w naszej gminie, ponieważ
piastuje pan tę funkcję dopiero od
maja. Jakie są pierwsze wrażenia?
Ogólnie to jestem zaskoczony tym, że
mnie wybrano. To muszę jasno powiedzieć, bo było kilku
kandydatów i byli to młodzi ludzie. Moją kandydaturę ktoś
zgłosił więc w ramach demokracji i pełniejszego obrazu
dla mieszkańców nie wycofywałem swojej kandydatury.
Pewny byłem, że mieszkańcy zagłosują na młodzież, a tu
się okazało, że młodzież się wycofała, a ja zostałem i tak
zostałem sołtysem.
Sołectwo Gogolewko jest raczej dobrze zorganizowanym
sołectwem. Od lat organizowany jest Jarmark
Słonecznikowy, który mobilizuje mieszkańców. Jak pan
widzi tą integrację?
W Gogolewku z tą integracją to jest różnie. Faktycznie
jarmark to taka większa impreza, gdzie ludzie zaczynają
się mobilizować żeby to zorganizować. To jest jednak
impreza o charakterze szerszym niż granice sołectwa.
Ludzie przyjeżdżają nie tylko z gminy, ale również z poza
niej, gdyż wiedzą, że jarmark zawsze jest w ostatnią
niedzielę sierpnia. Patrząc z boku nie ukrywam że bardziej
trzeba by zacząć integrować mieszkańców, by działali na
rzecz sołectwa.
Został pan sołtysem w trakcie roku budżetowego,
więc fundusz sołecki jest już rozdysponowany. Jakie
inwestycje zamierzacie zrealizować do końca tego roku.
Ustępująca pani sołtys zapoznała mnie ze wszystkimi
bieżącymi
pracami
prowadzonymi
w sołectwie.
Najważniejsza jest modernizacja świetlicy, która swoim
zasięgiem opiera się nawet o remont, ponieważ prace
związane były m.in. z wyburzeniem ściany, a to wymagało
projektu i pozwolenia na budowę. Remont trwał już od
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dłuższego czasu, dlatego postanowiliśmy przyspieszyć
pracę. Dzięki temu, że jest fundusz sołecki można coś
zrobić.
Jaka to była kwota w sołectwie Gogolewko w tym roku?
Na rok 2017 było ponad 12 tysięcy. Były sołtys i rada
sołecka, którą przejąłem podzielili pieniądze w ten
sposób, że 9 tys. przeznaczono na remont i modernizację
świetlicy, 2,5 tys. na imprezy sołeckie, a pozostałe kwotę
na estetyzację i poprawę wizerunku sołectwa.
Świetlica jest w tej chwili zadaniem priorytetowym,
ponieważ od lat wymagała remontu. Dotychczas nie
było na to wystarczających środków.
Świetlica jest bardzo potrzebna, bo w zasadzie całe życie
sołeckie to się skupia na świetlicy. Czy jakieś zebrania,
spotkania, czy wieczorki tematyczne to wszystko
praktycznie musi się odbywać w świetlicy, bo w ten
sposób jest to bardziej integrujące ludzi.
Oprócz tego co dzieje się obecnie w sołectwie co jest
najbardziej potrzebne?
Największą bolączką w naszym sołectwie jest stan
dróg. Droga w stronę Podkomorzyc jest straszna, a nie
ukrywam, że dużo mieszkańców jeździ po zakupy do
Czarnej Dąbrówki, bo mamy tam po prostu bliżej. Kolejną
bolączką jest brak kanalizacji. Wiadomo, że jest to wieś
popegerowska i jak to wszystko zostało zlikwidowane to
ludzie zostali zostawieni sami sobie. Często nie poradzili
sobie, by wybudować szamba, które nie stwarzają
zagrożenia dla środowiska. O ile dobrze pamiętam w 2015
roku pojawił się u nas przedstawiciel projektanta, bo
miała być projektowana ogólna sieć kanalizacyjna. Miał
plany geodezyjne i już nanosił wstępnie trasy przebiegu
tej kanalizacji, ale widzę, że prace nad tym się gdzieś
zatrzymały i nie ma postępu. Pytaliśmy panią wójt
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podczas zebrania, co dalej z kanalizacją. Projekt podobno
upadł. Nie wiem tylko dlaczego, ponieważ w dobie
dzisiejszych rozwiązań technicznych nie ma problemu by
to zrealizować. Pani wójt mówi, że może pojawi się projekt
na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Nie wiadomo, czy
to zda egzamin, ponieważ nasz grunt jest bardzo słabo
przepuszczalny i nie wiadomo jakby to funkcjonowało.
Najlepszym rozwiązaniem byłaby centralna kanalizacja.
Z drogami mają też chyba problemy mieszkańcy Maleńca.
Wieś leży na uboczu. Są to tylko drogi gruntowe, więc
jak przychodzą wiosenne roztopy to nie idzie zjechać
na dół. Osobiście mieszkam na górze przy przystanku.
W tym miejscu jest nie najgorzej, ale niżej mieszkańcy
mają straszny problem. Pomimo tego, że droga była już
utwardzana, dalej są kłopoty z dojazdem. Trzeba by
się tym zająć solidniej. Jeżeli będę sołtysem to będę się
starał, by coś zrobić z tą drogą. Kłopot jest też w tym, że
na jakimś odcinku droga przebiega przez prywatny teren.
Tam jest też kłopot z przepustem, który jest w bardzo złym
stanie. Może nawet dojść do tego, że mieszkańcy, którzy
mieszkają na samym dole wsi nie będą mogli dojechać
do domu. Jak nas informowała pani wójt to ze strony
właściciela sprzedaż tego odcinka drogi nie wchodzi w grę.
Możemy naprawiać i wszystko robić, ale nie kupić.
Pan przejął radę sołecką. Jak się z nią współpracuje?
W radzie są same panie, ja jestem jedynym. Uważam, że
z kobietami zawsze można dojść do porozumienia. Do tej
pory spotykaliśmy się w razie potrzeby, w ostatnim czasie
głównie pod kątem realizacji jarmarku. Jednak wydaje

mi się, że warto ustalić cykliczne spotkania, żeby na
bieżąco dyskutować nad sprawami dotyczącymi sołectwa.
W tym roku odbył się 13 już Jarmark Słonecznikowy. Czy
sołectwo ma zamiar w kolejnych latach kontynuować tą
cykliczną imprezę?
Na pewno będziemy chcieli to nadal robić. Zawsze jednak
pojawia się pytanie, czy będą osoby chętne do pracy.
Często się zdarza, że na początku wszyscy deklarują, że
pomogą, a gdy przychodzi co do czego to zostaje stała
ekipa mieszkańców, którzy zawsze się angażowali. Jednak
mimo to nie jest tak źle, a postaramy się zmobilizować
resztę mieszkańców.
Fundusz sołecki działa w gminie od dwóch lat. Przed jego
wprowadzeniem małe sołectwa były pokrzywdzone,
ponieważ kwoty przeznaczane dla nich były naprawdę
niewielkie. Teraz jest zupełnie inna perspektywa.
Myślę, że to dobre posunięcie. Jak nie było żadnych
pieniędzy to działalność mogła się opierać jedynie na
ewentualnej organizacji imprez, ale to i tak chyba musiało
opierać się o jakieś dodatkowe środki. Teraz są pieniądze
i można wiele rzeczy zrobić. Uważam, że to mieszkańcy
powinni występować z inicjatywą, co chcą zrobić i w jaki
sposób. Sołtys i rada sołecka mogą sobie wiele rzeczy
wymyślić, ale jak mieszkańcy nie będą w tym uczestniczyć
to nie będzie sensu. To nie daje satysfakcji. Zawsze
powinno tak być, że sołtys powinien słuchać ludzi i rady
sołeckiej, nadzorować i słuchać opinii.
Dziękuję za rozmowę

Wszystko co dostajemy inwestujemy
O kierunkach zmian w sołectwie Kotowo z sołtysem, Dariuszem Jarzębińskim
rozmawiała Kinga Trubicka-Czapka
To jest pana pierwsza kadencja
jako sołtysa i od razu trafił pan
na
wprowadzenie
funduszu
sołeckiego. Jak to wygląda z pana
punktu
widzenia
i z punktu
widzenia sołectwa?
To jest bardzo dobry pomysł, ponieważ uczy społeczeństwo
samorządności. Wiadomo, że pieniądze wydawać każdy
potrafi, ale by było to w sposób rozsądny to jest już
problem. Więc uczy się człowiek, wiadomo, popełnia błędy
czasami, ale tylko ten nie popełnia błędów, co nic nie robi.
Szkoda, że wprowadzenie funduszu nastąpiło dopiero dwa

lata temu. Uważam, że trzeba za to pochwalić, że pojawił
się taki pomysł, ludzie dostali pieniądze i przeznaczają
je na najważniejsze potrzeby sołectwa. Każdy ma swoje
pomysły - jedni przeznaczają część środków na imprezy
i wycieczki, a jeśli ktoś chce inwestować to inwestuje.
Ludzie nie mają pretensji do nikogo, bo sami te pieniądze
na zabraniu dzielą. Dobre jest też to, że są zebrania i ludzie
głosują – albo się zgadzają, albo mają swoje propozycje
i trzeba iść na kompromis.
Do tej pory pieniądze w sołectwie Kotowo były
niewielkie. Po wprowadzeniu funduszu, jakie to są

www.debnicakaszubska.eu 17

WYWIAD

kwoty i co udało się zrealizować w 2016 roku.
W 2016 roku łącznie z tym, co dołożyła nam pani wójt
do środków trwałych to my mieliśmy ponad 26 tys. zł.
Głównym naszym celem było przygotowanie terenu pod
boisko wielofunkcyjne. Ogrodziliśmy ten teren, kupiliśmy
ławki i będziemy się starali dalej iść w tym kierunku, by
to boisko urządzać. Mam już 40 lat i w Kotowie nigdy nie
mieliśmy boiska. Chciałbym, żeby teraz dzieci miały lepiej
niż ja miałem. I właśnie, dlatego staram się inwestować
w ich kierunku. Na boisku posiana jest już trawa.
W tym roku kupiliśmy bramki, wybudowaliśmy altanę
i chcielibyśmy mieć plac do potańcówek. Planujemy
obok zrobić boisko do siatkówki, przenieść ze starego
placu boisko do koszykówki i urządzać plac zabaw, ale
praktycznie na nowo. Urządzenia, które mamy w tej chwili
to ja jeszcze pamiętam jak do przedszkola chodziłem. Świat
idzie do przodu, a dzieci mają się bawić na tym samym co
40 lat temu. Musimy to zmienić. Może niektórym to się
nie podoba, bo są przyzwyczajeni do zabaw i festynów.
Nie jestem za bardzo za tym. To już lepiej się na boisku
spotkać, zorganizować mecz, zrobić grilla i będzie
super spotkanie integracyjne. Nie trzeba od razu gdzieś
wyjeżdżać. Mamy ładną miejscowość i możemy się w niej
spotykać. I trzeba w tym kierunku iść.
Czyli plany w sołectwie Kotowo ściśle inwestycyjne?
Tak, wszystko co dostajemy inwestujemy. Teraz jest to
boisko i plac zabaw. Później to wiadomo, że są plany.
Mamy ładnie zrobioną drogę, ale brakuje chodników.
Chciałbym w przyszłości iść w stronę tych chodników,
brakuje też kawałka asfaltu. Są potrzeby, ale wiadomo
też, że to jest dopiero początek tego funduszu. Za dziesięć
lat ktoś może takiego sołtysa rozliczyć, co zostało za te
pieniądze zrobione. Ludzie zaczęli myśleć, że w ciągu
jednego roku wszystko się zbuduje od nowa. Jak 40 lat się
nie inwestowało, to trzeba sukcesywnie to zmieniać.
Dobrze, że są plany i pojawiły się środki. W sołectwie
jest również bardzo ładna świetlica.
Powiem tak, że nie chciałem środków z funduszu
przeznaczać na prowadzenie świetlicy. W tym roku
w ferie stwierdziłem, że sam będę otwierał świetlicę.
Przygotowałem dla dzieci atrakcje, nagrałem bajki, bo
ze środków z gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych kupiliśmy telewizor. Nagrałem muzykę,
wydrukowałem kolorowanki, mamy stół pingpongowy,
cymbergaja. Napisałem ogłoszenia, żeby rodzice i dzieci
wiedzieli. I proszę sobie wyobrazić, że przychodziło
po dwoje – troje dzieci. Pomyślałem, że jakbym wziął
instruktora, wydał pieniądze dla dwójki dzieci, które
posiedzą chwileczkę i znikają - to nie ma sensu. Teraz
dzieci wolą w telefonach grać. Na przykład takie
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trampoliny, czy konsole to mają w domu, więc po co mają
gdzieś wychodzić. Kiedyś rodzice wołali, żeby przyjść do
domu. Teraz muszą namawiać, żeby dzieci wyszły z domu.
Mam jednak nadzieję, że dzięki naszym inwestycjom to
się zmieni.
Wracając do sołectwa to jak się współpracuje z radą
sołecką i ogólnie z mieszkańcami.
Różnie bywa, bo wiadomo, że ludzie pracują lub wyjeżdżają
za granicę. Cieszę się, że w ogóle zgodzili się być w radzie.
Trudno kogoś, kto ciężko pracuje zmuszać do pomocy pomagają, choć nie zawsze. Z mieszkańcami też jest różnie
- można powiedzieć, że zależy od humoru.
A czy sołectwo posykuje środki zewnętrzne?
Napisaliśmy dwa projekty do SITR-u i na jeden dostaliśmy
pieniądze. Przez naszą miejscowość płynie ciek wodny.
W ramach projektu chcemy go pogłębić, by to wszystko
estetycznie wyglądało. Dofinansowanie to kwota 12
tysięcy złotych, a prace mają zostać zakończone w tym
roku. Drugi projekt pisaliśmy na oczko wodne, ale niestety
jest ono w dzierżawie i nie udało się, bo nie jest własnością
gminną. Pomimo tego, że dzierżawca się zgodził nie dało
rady. Chcieliśmy tam wpuścić ryby, jakieś ławeczki zrobić
i byłoby kolejne miejsce do spotkań. Może w przyszłości
uda się to zrealizować.
Ogólnie podsumowując jest pan zadowolony
z wprowadzenia funduszu sołeckiego.
Jak najbardziej jestem na tak, tylko pieniądze powinny
być większe. Wiadomo, że z roku na rok te kwoty będą
wzrastać. Z roku na rok będzie też mniej potrzeb, bo
teraz zaczynamy od rzeczy najważniejszych. Jak skończą
się inwestycje to będzie można zacząć myśleć o integracji
i bardziej iść w tę stronę. W tej chwili u nas pierwsze jest
to boisko. Dorośli mogą we własnym zakresie pojechać na
wycieczkę, czy festyn do innej miejscowości, bo zarabiają.
A to chodzi o młodzież i dzieci, żeby mieli miejsce, gdzie
będą mogli się spotkać. Jak się stworzy miejsce to stworzy
się też klimat. Boisko będzie otwarte dla wszystkich. Jest
altana, miejsce na ognisko z czasem siłownia zewnętrzna.
Teraz spotykają się w tak zwanej sieci. Mam nadzieję,
że będzie inaczej. Mieszkańcy ocenią mnie po 4 latach.
Przez pierwszy rok się człowiek uczył, potem trochę
zachorowałem, ale teraz wracam do sił i będę mógł lepiej
pracować, ale wszystkiego na raz nie zrobię, gdybym
nawet bardzo chciał. Małymi krokami będziemy zmierzać
do celu.
Dziękuję za rozmowę.
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Łączymy siły i dzięki tej współpracy są efekty
Z Lidią Chrystofiak, sołtysem sołectwa Niepoględzie o zaangażowaniu lokalnej
społeczności rozmawiała Kinga Trubicka-Czapka
Wprowadzenie
funduszu
sołeckiego daje sołectwom na
pewno większe możliwości. Jak
to wygląda w przypadku sołectwa
Niepoględzie?
To, że fundusz sołecki został
utworzony i jest podzielony na poszczególne sołectwa
to bardzo dobra decyzja. Już w zeszłym roku zaczęliśmy
przygotowywać się do przebudowy chodnika.
W Niepoględziu gdy robiono kanalizację strasznie
popsuto drogę. Szosa jest bardzo brzydka, a chodnik
sztukowany. Z funduszu mieliśmy około 18 tys. 900 zł.
Z tych pieniędzy 15 tys. zł przeznaczyliśmy na zakup
materiału. Kupiliśmy krawężniki i płytki i w tym roku
taką sama kwotę przeznaczyliśmy na zakup materiału.
Przebudowę chodnika zaczniemy może jeszcze w tym
roku lub w roku przyszłym. Na razie kupujemy materiał
i za pośrednictwem gminy rozmawiamy z powiatem,
bo chcemy przy okazji tego chodnika zrobić też drogę.
Chcemy połączyć te dwie inwestycje i powiat ma nam
to ponoć zrobić. W zeszłym roku dodatkowo do zakupu
materiału gmina dołożyła nam 15 tys. W tym roku jest
inaczej, ale jako mieszkańcy chcielibyśmy przypomnieć, że
pani wójt w zeszłym roku zgodziła się dołożyć pieniądze
i w tym roku też powinno tak być. To inwestycja, którą
nasze sołectwo będzie realizowało przez 3 lata.
Mieszkańcy sołectwa Niepoględzie są bardzo zżyci
z zespołem szkół społecznych prowadzonych przez
stowarzyszenie Speranda, dlatego większość imprez
organizowanych jest wspólnie.
Organizujemy imprezy wspólnie lub wspieramy
organizacyjnie imprezy stowarzyszenia jako sołectwo.
Część imprez organizujemy w spichlerzu lub koło szkoły
w zależności od pogody. W naszym kalendarzu imprez
jest Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Msza na Wodzie,
która organizowana jest wspólnie również, jako Święto
Niepoględzia. Robimy razem Mikołajki, Wigilię. Na
imprezy nie planujemy z funduszu aż tak dużo pieniędzy.
Jako sołectwo dokładamy się przede wszystkim do imprez
dla dzieci i święta Niepoględzia. Pozostałe rzeczy robimy
jako Speranda. Oprócz Mszy na Wodzie jest też Dzień
Braterstwa Stworzeń, który każdego roku przyciąga wiele
osób z terenu gminy i nie tylko. Udzielamy się również
podczas święta Gałęzowa, bo to z naszego kościoła rusza
procesja z figurą, którą my przystrajamy.

Warto zaznaczyć właśnie, że wielu mieszkańców sołectwa
jest zaangażowanych w działalność stowarzyszenia
Speranda.
Łączymy siły i dzięki tej współpracy są efekty. Rodzice
i dziadkowie chętnie się angażują we wszystkie
przedsięwzięcia z myślą przede wszystkim o dzieciach.
Wszystko jakoś się kręci i jest powiązane jak jedna wielka
rodzina.
Jakie plany na przyszły rok? Gdyby się okazało, że
pieniędzy z funduszu będzie więcej to oprócz przebudowy
chodnika coś jeszcze?
W pierwszej kolejności chcemy zrobić chodnik i drogę,
a później chcielibyśmy zainwestować w oświetlenie. Dzięki
postawieniu lamp nie tylko doświetlimy miejscowość.
Będzie też bezpieczniej i ładniej. Przy szkole jest już
oświetlenie i wygląda to bardzo ładnie. Niestety w dalszej
części wsi wygląda to brzydko. Dlatego chcielibyśmy to
w przyszłości zmienić.
Czy sołectwo stara się pozyskać środki zewnętrzne na
inwestycje?
Realizujemy projekt z SITR-u, który dotyczył oczka
wodnego w Niepoględziu. Pierwotnie zakładaliśmy, że uda
się tam oczyścić wodę, jednak nie dało rady, ponieważ są
tam m.in. żaby i rośliny, a ten ekosystem trzeba chronić.
Udało się jednak uporządkować teren wokół oczka.
Wykarczowano krzaki, została zasiana trawa i powstał
punkt ekologiczny. Projekt pisaliśmy wspólnie z naszym
radnym. W przyszłości może postawimy tam jakąś ławkę
i altanę. Dzięki temu powstanie nowe i ładne miejsce
spotkań.
Jak się układa współpraca z radą sołecką?
Ogólnie jest ok, bo wiemy, że musimy działać dla całej
społeczności. Wspólnie dbamy na przykład o kościół, choć
to nie należy do kompetencji sołectwa. Ale jeśli mamy
swój kościół, czy swoją szkołę to chcemy, żeby to wszystko
wyglądało jak najlepiej. Rada sołecka jeździ na cmentarz,
robimy wieńce, dekorujemy krzyż. Na ten cel zbieramy
sami pieniądze, bo tych z funduszu sołeckiego nie można
na to przeznaczyć. Cieszy mnie jako sołtysa, że są chętni,
żeby pomagać i nie ukrywam, że mogłoby ich być jeszcze
więcej.
A jakie są najważniejsze potrzeby sołectwa Niepoględzie?
W sumie to oprócz zaplanowanych inwestycji mamy
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bardzo dobre zaplecze. Jest spichlerz i pałac, gdzie możemy
wszystko robić. Jest boisko i plac zabaw. Tak naprawdę
to jeszcze nie siedliśmy wspólnie i nie rozmawialiśmy,
ponieważ skoncentrowaliśmy się na priorytetowej
inwestycji w chodnik i drogę.
Czy odzew wśród mieszkańców dotyczący wprowadzenia
funduszu sołeckiego i tego, że to właśnie Państwo
wspólnie
możecie
decydować
o inwestycjach
w sołectwie jest pozytywny?
Oczywiście, że ten odzew jest pozytywny. Na zebraniu
wszyscy mają możliwość wypowiedzenia się i w przypadku
naszej aktualnej inwestycji mieszkańcy byli jednomyślni.
Kiedyś to były malutkie kwoty i brakowało niemal na
wszystko. W pewnym stopniu sołtysowi rekompensował
to fakt, że praktycznie zawsze miał człowieka, który
sprzątał. A tak ciężko kogoś zmobilizować do sprzątania

koszy na śmieci, czy terenu wokół altany. Przykry jest fakt,
że altana została zdewastowana prawdopodobnie przez
młodzież. Szkoda, że nie szanują takich miejsc.
A jak układa się współpraca z urzędem gminy?
Panowie przyjeżdżają i sprzątają - nie ma zastrzeżeń, jednak czasami ta przerwa jest trochę za długa. Rozumiem,
że nasza gmina jest duża, więc jestem zadowolona jak od
czasu do czasu dostajemy pomoc przy sprzątaniu i koszeniu. Na wsi mamy siedem koszy na śmieci i jak są pełne to
sama je opróżniam, a potem gmina zabiera worki. Ogólnie
ta współpraca z gminą jest dobra. Nie chodzi tylko o samo
wprowadzenie funduszu, ale jeśli pojawia się problem
i jest potrzebna interwencja to można liczyć na pomoc.
Dziękuję za rozmowę.

BEZPŁATNIE ZACZIPUJ SWOJEGO PSA !
Daj mu szansę żeby się odnalazł!

√

SZYBKO
zabieg trwa kilka sekund

√

BEZBOLEŚNIE
jak zwykłe ukłucie igłą

√

JEDNORAZOWO
raz na całe życie

√

BEZPIECZNIE
czip nie zagraża zdrowiu

√

WYGODNIE
czip pozwala na wyjazd z psem za granicę
Bezpłatna identyfikacja:
GABINET WETERYNARYJNY „OGONEK”
ul. Świerkowa 13, 76-248 Dębnica Kaszubska
Gabinet czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 18:00-20:00 oraz w sobotę w godz. 9:00-11:00.
Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu pod nr. tel.: 601 619 631.

Jeżeli Twój pies został zaczipowany, ale jego dane nie zostały zarejestrowane w międzynarodowym zbiorze zwierząt
oznakowanych, bezpłatna rejestracja w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, pokój nr 27.
Akcja realizowana w ramach “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Dębnica Kaszubska”, we współpracy z Polskim Towarzystwem Rejestracji i Identyfikacji
Zwierząt Sp. z o.o., al. Hallera 140, 80-416 Gdańsk.
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OGŁOSZENIE

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! Odpady 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

Dębnica Kaszubska, ulice:

16.10.2017 r.

Akacjowa, Klonowa, Kościelna, Leśna, Jana III Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Spacerowa, Sportowa, Świerkowa, Wójta Jankowskiego, Wrzosowa, Fabryczna, Kalinowa, Kolejowa, Pieczarkowa,
Polesie, Poziomkowa, Sawickiej, Skarszewska, Sosnowa, Wysoka, Zielona

17.10.2017 r.

Brzozowa, Bursztynowa, Jaśminowa, Jodłowa, Kamienna, Kowalska, Krótka, Lipowa, Łąkowa,
Malinowa, Młyńska, Nad Skotawą, Parkowa, Piaskowa, Pl. Zielone Wzgórza, Podgórna, Polna,
Prosta, Tulipanowa, Władysława Jagiełły, Wodna, Zajęcza, Żwirowa, Zjednoczenia

Data

Miejscowości:

18.10.2017 r.

Boguszyce, Borzęcinko, Brzeziniec, Dobieszewko, Dobieszewo, Dobra, Dobrzec, Gogolewko,
Gogolewo, Łabiszewo, Maleniec, Podole Małe, Starnice, Troszki, Żarkowo

19.10.2017 r.

Budowo, Gałęzów, Grabówko, Jawory, Kotowo, Motarzyno, Niepoględzie

20.10.2017 r.

Borzęcino, Dargacz, Dobrzykowo, Dudzicze, Goszczyno, Grabin, Jamrzyno, Krzynia, Krzywań,
Leśnia, Łysomice, Łysomiczki, Mielno, Niemczewo, Ochodza, Podwilczyn, Skarszów Dolny,
Skarszów Górny, Spole, Strzegomino

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.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.debnicakaszubska.eu lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy
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Z ŻYCIA GMINY

Dołącz do zajęć GOK
Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej
w związku z trwającymi pracami remontowymi w ramach
termomodernizacji budynku informuje, że zajęcia dodatkowe realizowane przez GOK rozpoczną się w listopadzie,
a nie jak to miało miejsce w roku ubiegłym w październiku. W związku z tym w dalszym ciągu istnieje możliwość
dopisania się do list uczestników zajęć.
Zajęcia realizowane przez GOK prowadzone są
przez profesjonalnych instruktorów. Uruchomienie poszczególnych grup uwarunkowane jest zgodnie z regulaminem ilością chętnych. Miesięczny koszt zajęć bez
względu na ich rodzaj to 15 zł. Warunkiem uczestnictwa w
zajęciach jest podpisanie umowy osobiście w przypadku
osoby dorosłej lub przez rodzica lub opiekuna prawnego
w przypadku niepełnoletniego uczestnika oraz comiesięczne, terminowe wnoszenie opłaty. (KT)

Podsumowanie wakacji w wykonaniu MDP i OSP Dębnica Kaszubska
nictwa wodnego oraz zajęcia sprawnościowe. Członkowie
MDP mieli również do dyspozycji grill i projektor do filmów. Opiekun obozu w czasie wolnym organizował ognisko z różnego rodzaju zabawami. Zrobiliśmy coś na wzór
obozu w Wambierzycach.
Dziękujemy wszystkim sponsorom za wszelkie
wsparcie podczas organizacji obozu. W przyszłym roku,
już po raz trzeci zorganizujemy taki obóz.
Prezes OSP

WIEŚCI GMINNE – Czasopismo Gminy Dębnica Kaszubska/ Wydawca: Gmina Dębnica Kaszubska. Redaguje: Kinga Trubicka-Czapka. Adres
redakcji: Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej ul. Zjednoczenia 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 28.09.2017
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W okresie od czerwca do września nasze OSP,
jak i MDP zorganizowało i brało udział w kilku imprezach.
Podczas obchodów Dnia Dziecka w Dębnicy
Kaszubskiej zorganizowaliśmy II Bieg Strażaka im. Edwarda Izdebskiego o Puchar Prezesa OSP Dębnica Kaszubska. W wydarzeniu wzięły udział jednostki z powiatu
słupskiego, a ku naszemu zdziwieniu nie pokazała się
żadna inna jednostka z terenu gminy. Mam nadzieję,
że za rok będzie odwrotnie i z terenu gminy będzie więcej jednostek i drużyn MDP. Po biegu
zorganizowaliśmy dla wszystkich dzieci
pokazy sprzętu strażackiego, konkurencje strażackie i przebieg po torze do CTIF.
Dzieci mogły ubierać i obsługiwać sprzęt
należący do naszej jednostki. Licznie zainteresowane były szczególnie naszym
„Bartkiem”. Dziękujemy rodzinie śp.
Edwarda Izdebskiego za objęcie biegu
honorowym patronatem. Dziękujemy
również wszystkim, którzy przyczynili się
do zorganizowania tego wydarzenia.
W sierpniu OSP zorganizowało dla
25 osób z MDP Obóz Szkoleniowo- Wypoczynkowy w Krzyni. Obóz trwał tydzień.
Na obozie zostały przeprowadzone zajęcia
edukacyjne i szkoleniowe z zasad ppoż.,
udzielania pierwszej pomocy, zasad ratow-

SPORT

Skotawia liderem tabeli
Na takie wyniki kibice Skotawi czekali od dawna. Piłkarze grający w Lidze Juniorów B po 5 kolejkach
sezonu z kompletem punktów są samodzielnym liderem tabeli. Do tej pory stracili tylko jedną
bramkę, przy 20 strzelonych golach.
Sezon 2017/2018 piłkarze Skotawi rozpoczęli
pod koniec sierpnia mocnym uderzeniem, pokonując na
własnym boisku Garbarnię Kępice 8-0. Kolejny mecz na
wyjeździe ze Stalą Jezierzyce zakończył się trzybramkową
wygraną. To właśnie piłkarze Stali są dotychczas jedyną
drużyną, której udało się „urwać” bramkę Skotawi. Kolejne wygrane z Swe Pol Link Bruskowo Wielkie (5-0), Słupią
Kobylnica (1-0) i z Victorią Słupsk (3-0) na dobre ugruntowały Skotawię na pozycji lidera. Po pięciu kolejkach plasujące się na drugim i trzecim miejscu Anioły Garczegorze
i Pogoń Lębork tracą do drużyny z Dębnicy 3 punkty.
- Koncentrujemy się tylko na treningach i meczach ligowych – mówi Maciej Rekowski, trener Skotawi.
- Od ponad roku czynimy duże postępy. W tym sezonie
po 5 meczach prowadzimy w tabeli Junior B z kompletem
zwycięstw. Do końca roku rozegramy jeszcze 4 spotkania.
Młodzi piłkarze, którzy ubiegłoroczny sezon zakończyli na 3 miejscu nabrali nie tylko doświadczenia.
Są również zdeterminowani w dążeniu do celu. Wygrany
sezon pozwoli im bowiem na awans do wyższej ligi.
- Naszym celem jest w przyszłym sezonie zagrać
w Pomorskiej Lidze (wojewódzkiej), dlatego bardzo liczymy na pomoc kibiców, a przede wszystkim władz gminy
i całej miejscowości w osiągnięciu tego celu – podkreśla trener.
- Zarówno nasi młodzi piłkarze na
to zasługują, jak i cała Dębnica
Kaszubska.
Kolejny mecz Skotawia
rozegra już po zamknięciu numeru „Wieści Gminnych”. W sobotę
- 30 września piłkarze zmierzą się
na własnym boisku z Wybrzeżem
Objazda.
Warto zaznaczyć, że
sezon 2017/2018 dobrze rozpoczęli również reprezentanci
Skotawi grający w Lidzie Juniorów C1, którzy aktualnie zajmują
3 miejsce w tabeli tracąc do
lidera 3 punktu. (KT)
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PRZETARGI NA SPRZEDAŻ PRAW WŁASNOŚCI DO DZIAŁEK
STANOWIĄCYCH MIENIE GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
Działki położone w miejscowości Dębnica Kaszubska, na osiedlu mieszkaniowym „Północ II” z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczone numerami ewidencyjnymi 1292, 1293, 1294, 1295, 1296,
1320, 1321, 1322, 1323, 1337, 1303, 1304, 1318. Działki są o powierzchni
od 0,1025 ha do 0,3572 ha. Ceny wywoławcze wynoszą
od 35.000,00 zł do 90.000,00 zł, plus podatek vat 23%.
Terminy przetargów 9 i 13 październik 2017 r.
Działki położone w miejscowości Dębnica Kaszubska, na osiedlu mieszkaniowym „Północ I”
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczone numerami
ewidencyjnymi 1279 o powierzchni 0,1432 ha i 1249 o powierzchni 0,1009 ha.
Ceny wywoławcze wynoszą 42.000,00 zł i 42.500,00 zł
plus podatek vat 23%. Termin przetargów – 9 październik 2017 r.

Działki położone w obrębie Dobra, przy jeziorze Dobrskim z przeznaczeniem pod zabudowę
rekreacyjno – letniskową, oznaczone numerami ewidencyjnymi 162/41 o powierzchni 0,2010 ha
i 162/43 o powierzchni 0,1866 ha. Ceny wywoławcze wynoszą 36.000,00 zł i 35.000,00 zł
plus podatek vat 23%. Termin przetargów – 12 październik 2017 r.

Działki położone w obrębie Gogolewo, przy jeziorze Dobrskim, z przeznaczeniem pod zabudowę
rekreacyjno – letniskową, oznaczone numerami ewidencyjnymi 400, 401 i 402, o powierzchni od
0,1138 ha do 0,1648 ha. Ceny wywoławcze wynoszą od 22.000,00 zł do 30.000,00 zł plus podatek
vat 23%. Termin przetargów – 11 październik 2017 r.

Działka położona w obrębie Krzynia, o powierzchni 0,1018 ha, która zgodnie z decyzją
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczona jest pod zabudowę budynkiem
rekreacji indywidualnej. Cena wywoławcza wynosi 24.000,00 zł plus podatek vat 23%.
Termin przetargu – 10 październik 2017 r.

Działka położona w obrębie Podwilczyn, oznaczona numerem ewidencyjnym 22
o powierzchni 0,0504 ha. Cena wywoławcza wynosi 10.000,00 zł.
Termin przetargu – 10 październik 2017 r.

Działka położona w obrębie Budowo, oznaczona numerem ewidencyjnym 229/7
o powierzchni 0,1460 ha. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka ta
przeznaczona jest pod zabudowę. Cena wywoławcza wynosi
32.000,00 zł plus podatek vat 23%. Termin przetargu – 10 październik 2017 r.

Działka rolna położona w obrębie Starnice, oznaczona numerem ewidencyjnym 32,
o powierzchni 1,6475 ha. Działka przeznaczona na cele rolnicze.
Cena wywoławcza wynosi 50.000,00 zł. Termin przetargu – 10 październik 2017 r.

Wszystkie informacje na temat działek oraz warunków przetargowych można uzyskać
w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, pok. nr 17, u pracownika – Moniki Żendarskiej, w godzinach pracy urzędu,
tj. poniedziałek 8.00-17.00, wtorek-czwartek 7.00-15.00, piątek 7.00-13.00. (tel. 59 813 23 22, 666 366 828),
(nieruchomosci@debnicakaszubska.eu, m.zendarska@debnicakaszubska.eu )

