Festiwal wszechstronny, czyli Dębnickie Smaki
Trzy dni wspaniałych atrakcji to bilans tegorocznego Festiwalu pod hasłem „Dębnickie
Smaki”, który odbył się w dniach 24-26 czerwca. Ostatni weekend czerwca był prawdziwą
“ucztą” promującą walory gminy Dębnica Kaszubska. Fotorelacja na stronach 10-11

Z DRUGIEJ STRONY

Spotkanie informacyjne dotyczące instalacji fotowoltaicznych
Wójt Gminy Dębica Kaszubska zaprasza na spotkania dotyczące instalacji fotowoltaicznych. Spotkania odbędą się
w ramach konsultacji społecznych (pytań, odpowiedzi oraz propozycji). Przybliżą one zasady działania, aspekty techniczne i prawne instalacji fotowoltaicznych oraz wyjaśnią system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii w regionalnym zakładem energetycznym w świetle znowelizowanych obowiązujących
przepisów prawa.
Podczas spotkań mieszkańcy poinformowani zostaną o możliwościach i warunkach dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.3.1. Odnawialne
źródła energii.
Możliwość dofinansowania do 85% wartości projektu.
Zapraszamy na spotkania:
•
25 lipca 2016 r. (poniedziałek) godz. 18.00 aula Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej
•
27 lipca 2016 r. (środa) godz. 18.00 aula Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej
Spotkania poprowadzi firma EcoAG z siedzibą przy ul. Wały Piastowskie 1, 80-958 Gdańsk.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są wypełnienie Ankiety dla potrzeb realizacji projektu i złożenie jej do dnia 05.08.2016 roku w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy (pokój nr 1) lub przesłanie drogą elektroniczną na adres inwestycje@debnicakaszubska.eu
Ankieta dostępna jest na stronie internetowej Gminy http://www.debnicakaszubska.eu/ oraz w Punkcie Obsługi
Klienta Urzędu Gminy (pokój nr 1).

List do Redakcji

Szanowna Redakcjo

Odnosząc się do artykułu p. S. Konopki pt. „Poprawa stanu
dróg na terenie gminy Dębnica Kaszubska” pragnę zwrócić uwagę na przekłamanie, które nastąpiło odnośnie pobocza przy ul. Leśnej (dokładnie przy sklepie). Pani Wójt
otrzymała petycję od mieszkańców naszego regionu ze
177 podpisami i odpowiedziała cyt. „z uwagi na to, że zarządcą drogi jest Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku …
niezwłocznie przekazuję je do organu właściwego”. Z tego
wynika, że Urząd Gminy jako instytucja nie zrobił nic w tej
sprawie. Dopiero po interwencji (ponieważ w czasie deszczu dostęp do sklepu był właściwie niemożliwy) p. Grzegorza Grabowskiego, radnego powiatowego, w Zarządzie
Dróg Powiatowych została przeprowadzona naprawa pobocza przy ul. Leśnej, za co serdecznie dziękują mieszkańcy i ja jako najemca.
			
Pozdrawiam
		
		
			

Tomasz Kalczyński

O odpowiedź na list Czytelnika poprosiliśmy wójta gminy
Dębnica Kaszubska

Szanowny Panie,

Pragniemy poinformować, iż nie zgadamy się z Pańską opinią jakoby „urząd gminy jako instytucja nie zrobił nic w tej
sprawie”. Nie możemy wykonywać jakichkolwiek remontów dróg, których nie jesteśmy zarządcami. Wielokrotnie
prowadziliśmy rozmowy z Zarządem Dróg Powiatowych
w sprawie remontu poboczy przy ul. Leśnej (pierwsze pismo 19-10-2015 ). Proponowaliśmy również wykonanie
naprawy we współpracy z nimi wykorzystując nasz materiał. Uważamy, że najważniejszy jest długo oczekiwany, ale
wykonany remont. Nie mamy bezpośredniego wpływu na
Zarząd Dróg Powiatowych. Cieszymy się, że mieszkaniec
naszej gminy i radny powiatu słupskiego, członek zarządu
p.Grzegorz Grabowski również wsparł naszych mieszkańców i problem został rozwiązany.				
Z wyrazami szaunku		
				
					

Iwona Warkocka

Serdeczne podziękowania dla Pani Wójt Gminy Dębnica Kaszubska oraz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili z nami smutek i żal oraz okazali wiele życzliwości uczestnicząc w mszy św. oraz ceremonii pogrzebowej śp. Edwarda Izdebskiego – składa RODZINA.
Napisz do Redakcji
Szanowni Państwo redakcja „Wieści Gminnych” czeka na listy od mieszkańców, w których możecie Państwo wyrażać swoje opinie, oczekiwania
i zadawać pytania dotyczące samej publikacji, jak i ważnych tematów dotyczących naszej gminy. Na naszych łamach będziemy się starali na
nie odpowiadać. Listy można przesyłać na adres GOK ul. Zjednoczenia 55, 76-248 Dębnica Kaszubska z dopiskiem: „Pytanie do Redakcji” lub
mailowo na adres: gokdebnica@vp.pl.
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 15.07.2016
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Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 na termomodernizację
obiektów użyteczności publicznej
Gmina otrzymała dofinansowanie na
zadanie pn.: „Poprawa efektywności
energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”. Przedmiotem
projektu jest kompleksowa termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej, tj.: gimnazjum
wraz z halą widowiskowo - sportową,
budynku oddziału przedszkolnego w
Borzęcinie przy Szkole Podstawowej
im. Adama Mickiewicza w Gogolewie, budynku oddziału przedszkolnego w Budowie przy Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w
Motarzynie, budynku Urzędu Gminy
Dębnica Kaszubska oraz Gminnego
Ośrodka Kultury.
Jest to projekt partnerski, realizowa-

ny 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.
Wartość zaplanowanych prac przypadających na gminne budynki to 2
790 358 zł. Uzyskane dofinansowanie z UE to kwota 1 789 231 zł. Okres

realizacji zaplanowano na lata 2016
– 2018. W chwili obecnej przygotowywane są procedury przetargowe w
celu wyłonienia wykonawcy zadania.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
M. Łomża-Duszny

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej
w Dębnicy Kaszubskiej
W ramach realizacji funduszu sołeckiego na 2016 rok sołectwo Dębnica Kaszubska zaplanowało realizację inwestycji polegającej na budowie zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z utwardzeniem terenu przy Szkole
Podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej.
Zakres planowanej inwestycji:
- budowa ciągów pieszych utwardzonych,
- budowa miejsc postojowych dla samochodów
osobowych,
- realizacja elementów małej architektury – ławki,
pojemniki na odpady oraz fontanna.
Na 2016 rok zaplanowano budowę elementów małej architektury w postaci fontanny, ławek oraz utwardzenie
terenu i rozbiórkę ogrodzenia (od strony drogi wojewódzkiej).
Środki na realizację inwestycji z budżetu gminy na 2016 r.
zaplanowano w wysokości 22 000,00 zł - fundusz sołecki sołectwa Dębnica Kaszubska oraz finansowy dodatek
Wójta Gminy Dębnica Kaszubska.
Anna Mułyk
					

www.debnicakaszubska.eu
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Powiatowe Święto Plonów
Powiat Słupski, wspólnie z Gminą Potęgowo, 11 września
2016 r. organizuje Powiatowe Święto Planów. Podczas
imprezy odbędzie się wręczenie statuetki „Bursztynowego Kłosa”, którą zostaną uhonorowani wyróżniający się
w gminie rolnicy, a zwycięzcy konkursu „Gospodyni i Gospodarza Roku 2016” otrzymają atrakcyjne nagrody.
Jako gmina Dębnica Kaszubska możemy zgłosić jednego kandydata do uhonorowania statuetką „Bursztynowego Kłosa” wraz z krótką prezentacją oraz dwie osoby
do udziału w wyborach „Gospodyni i Gospodarza Roku
2016”.
Zachęcamy mieszkańców do zgłaszania rolników kandydatów z Waszej społeczności lokalnej w celu zgłoszenia
w ww. konkursie, do 16 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Gminy
Dębnica Kaszubska w pokoju nr 6.
Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej
powiatu słupskiego. 			
Anna Mułyk

Nabór do projektu

OD STAŻU DO ANGAŻU
JMM Mariusz Lewandowski w partnerstwie z firmą SZKUTNIK Olimpia Komosińska oraz Gminą Dębnica Kaszubska
realizuje projekt „OD STAŻU DO ANGAŻU”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowo –
edukacyjna młodych, biernych zawodowo osób w wieku
od 15 do 29 roku życia, będących mieszkańcami Gminy
Dębnica Kaszubska, przez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz umożliwienie zdobycia doświadczenie zawodowego.
Projekt oferuje: szkolenia zawodowe i płatne staże, stypendia szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów dojazdu,
wsparcie doradcy, mentora, pośrednika pracy oraz pomoc
w pozyskaniu atrakcyjnej pracy.
Wysokość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej to kwota 374 328 zł.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie:
• Biuro projektu – Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
• Tel: 691 827 878, (59) 727 33 34
• email: dk@jmm.net.pl
					M. Łomża-Duszny
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Organizacja wypoczynku
letniego dla dzieci i młodzieży

W dniach 04.07-15.07 dziesięciu członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, z pięciu jednostek OSP na
terenie gminy, uczestniczyło w obozie szkoleniowym
w Wambierzycach. Koszt pobytu sfinansowano ze środków budżetowych przeznaczonych na działalność straży.
Natomiast w II połowie sierpnia 11 dzieci skorzysta z wyjazdu do Białego Dunajca. Wyjazd pokrywa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W tym
samym okresie w Białym Dunajcu będzie przebywać 10
uczestników, którym koszt pobytu będzie pokryty ze środków pozyskanych na Balu Charytatywnym zorganizowanym przez Wójta Gminy Dębnica Kaszubska.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznaczyła 1.750,00 zł na organizację zajęć
w okresie wakacji w świetlicach w Dębnicy Kaszubskiej,
Motarzynie, Borzęcinie, Łabiszewie, Starnicach, Podolu
Małym. 				
T. Kozdroń-Kołecka

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY DĘBNICA
KASZUBSKA W 2016 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH:
Starnice-Troszki
Wydatkowano: 15 668,70 zł
Zrealizowano następujące zadania:
- zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego;
- estetyzacja sołectwa;
- organizacja zajęć dla dzieci w świetlicy wiejskiej;
- zakup urządzeń do świetlicy wiejskiej;
- zagospodarowanie terenu na działce nr 1/27;
- bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej.

Dębnica Kaszubska
Wydatkowano: 3 956,85 zł
Zrealizowano następujące zadania:
- Dzień Kobiet - poczęstunek;
- artykuły dla uczestników obozu wędkarskiego
- posiłki dla OLDBOY CUP;
- książki dla Szkoły Podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej;
- nagrody na Piknik Rodzinny przy Szkole Podstawowej
w Dębnicy Kaszubskiej;
- ferie w Gminnym Ośrodku Kultury – zakup artykułów.

Gałęzów
Wydatkowano: 2 658,13 zł
Zrealizowano zadanie: zakup urządzeń ogrodowych, m.in. kosiarka,
kosa, taczka, szpadel

Gogolewko
Wydatkowano: 3 069,91 zł
Zrealizowano zadanie: wymiana 4 okien w świetlicy wiejskiej i jej
bieżące utrzymanie

Gogolewo
Wydatkowano: 1 709,77 zł
Zrealizowano następujące zadania:
- remont przystanków autobusowych;
- organizacja Dnia Kobiet.

Grabin
Wydatkowano: 1 162,45 zł
Zrealizowano następujące zadania:
- organizacja festynu rodzinnego;
- remont przystanków autobusowych.

Skarszów Dolny
Wydatkowano: 5 448,43 zł
Zrealizowano zadanie: montaż dwóch lampy.

Kotowo
Wydatkowano: 446,67 zł
Zrealizowano zadanie: niwelacja terenu na boisko.

Krzywań
Wydatkowano: 9 346,07 zł
Zrealizowano następujące zadania:
- montaż urządzeń siłowni zewnętrznej;
- organizacja imprez sołeckich.

Podole Małe
Wydatkowano: 5 511,93 zł
Zrealizowano następujące zadania:
- estetyzacja sołectwa i utrzymanie świetlicy wiejskiej;
- montaż wiaty przy placu zabaw.

Mielno
Wydatkowano: 4 577,66 zł
Zrealizowano następujące zadania:
- montaż elementów siłowni zewnętrznej;
- utrzymanie świetlicy wiejskiej.

Motarzyno
Wydatkowano: 4 387,41 zł
Zrealizowano następujące zadania:
- organizacja imprez sołeckich i estetyzacja sołectwa;
- remont przystanków autobusowych.

Budowo
Wydatkowano: 6 096,93 zł
Zrealizowano następujące zadania:
- naprawa lamp;
- organizacja imprez i utrzymanie świetlicy wiejskie.

Żarkowo
Wydatkowano: 1 044,55 zł
Zrealizowano następujące zadania:
- opracowanie projektu budowlanego zbiornika bezodpływowego i
bieżące utrzymanie sołectwa.

Łabiszewo
Wydatkowano: 19 236,10 zł
Zrealizowano następujące zadania:
- zakup ogrodzenie na plac zabaw;
- wyjazd na spektakl pn. „Szalone nożyczki”;
- remont świetlicy wiejskiej.

Skarszów Górny
Wydatkowano: 7 016,73 zł
Zrealizowano następujące zadania:
- zagospodarowanie terenu na boisko wielofunkcyjne;
- zakup kosiarki i śmietników;
- organizacja imprez sołeckich.

Brzeziniec-Borzęcinko:
Wydatkowano: 1 480,11 zł
Zrealizowano następujące zadania:
- organizacja imprez i estetyzacja sołectwa.

Jawory
Wydatkowano: 15 983,28 zł
Zrealizowano następujące zadania:
- organizacja wyjazdów integracyjnych;
- wymiana 18 okien i drzwi wejściowe w świetlicy wiejskiej.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowane ponadto w 2016 r.
- budowa altany w miejscowości Podwilczyn;
- utwardzenie terenu i budowa wiaty przy punkcie czerpania wody w Mielnie;
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Gałęzów i Podole Małe;
- montaż tablicy ogłoszeń w Gogolewie i w sołectwie Motarzyno;
- przebudowa drogi w Niemczewie na odcinku 100 m;
- przebudowa drogi w Dobieszewie na odcinku 100 m;
- przebudowa drogi w Gogolewie na odcinku 150 m;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budowo na odcinku 220 m;
- remont chodnika w Motarzynie i Niepoględziu;
- montaż lamp w miejscowości Motarzyno i Grabin;
- dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Dobra;
- wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobra;
- budowa sanitariatu w świetlicy wiejskiej w Żarkowie;
- remont przystanku autobusowego w sołectwie Motarzyno;
- zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej.

oprac. A. Mułyk

www.debnicakaszubska.eu

5

INFORMACJE Z ŻYCIA GMINY

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 2016
W dniu 21 maja 2016 r. na stadionie sportowym przy ulicy
Skarszewskiej w Dębnicy Kaszubskiej odbyły się Gminne
Zawady Sportowo-Pożarnicze. Do rywalizacji przystąpiły
22 drużyny pożarnicze z 7 jednostek OSP, w czterech kategoriach, tj.: drużyn młodzieżowych dziewcząt, drużyn
młodzieżowych chłopców, drużyn kobiecych oraz drużyn
męskich. Rywalizacja odbywała się w dwóch konkurencjach – biegi sztafetowe i ćwiczenia bojowe. Zawody przebiegały w zaciętej sportowej rywalizacji. Obsługę sędziowska zapewnili pracownicy Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Słupsku.
Klasyfikacja w poszczególnych kategoriach:
Lp.
1.
2
3
4

MDP Dziewczęce
Podwilczyn
Mielno
Dębnica Kaszubska

MDP Chłopięce
Mielno
Budowo
Dębnica Kaszubska

Kobiece Drużyny Pożarnicze
Mielno
Podwilczyn
Dębnica Kaszubska
Motarzyno

Zwycięscy w poszczególnych kategoriach zostali uhonorowani dyplomami, pucharami i nagrodami pieniężnymi
w formie bonów, ufundowanych przez Wójta Gminy.
Po zawodach uczestnicy spożyli wspólny posiłek.

Męskie Drużyny Pożarnicze
Mielno
Podwilczyn
Starnice
Budowo

Dziękujemy uczestnikom i kibicom za stworzenie miłej atmosfery. Liczymy, że za rok spotkamy się w większym gronie, a wśród uczestników nie zabraknie jednostek z Borzęcina, Niepoględzia i Podola Małego.
Opracowanie i zdjęcia: Teresa Kozdroń-Kołacka

Wojewódzkie Zawody Drużyn
Młodzieżowych
W dniu 11 czerwca 2016 r. na stadionie w Dębnicy Kaszubskiej odbyły się zawody województwa pomorskiego młodzieżowych drużyn pożarniczych w systemie CTiF. W zawodach wzięło udział 16 drużyn w dwóch kategoriach, tj.:
dziewcząt (7 drużyn) oraz chłopców (9 drużyn). Zawody
obejmowały trzy konkurencje: musztra, sztafeta i ćwiczenia bojowe. Naszą gminę reprezentowała dziewczęca
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Podwilczyna, która
w ogólnej klasyfikacji uplasowała się na 3 miejscu.
Opracowała:  Teresa Kozdroń-Kołacka

Święto Pstrąga w Budowie
8 czerwca 2016 r. w Budowie odbyła się impreza plenerowa pn. „Święto Pstrąga”, gdzie promowano spożycie ryb
poprzez degustacje zupy rybnej i pstrąga z grilla.
Całą imprezę swoim artystycznym występem rozpoczęła
grupa taneczna z Budowa. Potem odbyły się pokazy tańca
dawnego zaprezentowane przez Zastęp Krzyżogryfa z By-
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towa. Mieszkańcy mogli zintegrować się podczas wspólnej
zabawy oraz poznać historię i dzieje Zastępu Krzyżogryfa.
Odbyły się liczne konkurencje prowadzone przez Zastęp.
Najmłodsi zaś mogli skorzystać z zabawy na dmuchańcach, malowania twarzy oraz loterii fantowej. Całą oprawę muzyczną zawdzięczamy DJ Mati-emu, który bawił
uczestników do białego rana.
Impreza współfinansowana przez Gminę Dębnica Kaszubska w ramach realizacji zadania publicznego.
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Projekty zakończone z powodzeniem
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Budzimy Kulturę”
zakończyło realizację projektów w ramach zadania publicznego ogłoszonego przez gminę Dębnica Kaszubska.
W ramach pierwszego projektu w Gminnym Ośrodku
Kultury w Dębnicy Kaszubskiej, który jest również siedzibą stowarzyszenia powstała sala wyciszeń, w której
zainstalowano „Magiczny Dywan”. Innowacyjna pomoc
dydaktyczna pozwala, poprzez gry i zabawy, rozwijać
u dzieci motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji, a jednocześnie ćwiczyć
pamięć i uczyć. Obraz wyświetlany ze specjalnie zaprojektowanego rzutnika tworzy „wirtualny, magiczny dywan”,
na którym dzieci przeżywają wspaniałe przygody, począwszy od gier i zabaw ruchowych po edukację poznawczą ze
wszystkich dziedzin wiedzy. Korzystanie z magicznego dywanu jest całkowicie bezpłatne. W ramach dotacji na zadania publiczne udało się także pozyskać środki na aktywizację seniorów. Złożono wnioski na dwie edycje projektu
pn. „Akademia Seniora - senior podróżuje, senior gotuje,
senior dobrze się czuje”.
W ramach projektu seniorzy odwiedzili Gdańsk, uczestniczyli w zajęciach z tai chi, spotkaniu z dietetykiem, założyli swój fanpage na portalu społecznościowym oraz

gotowali zdrowe dietetyczne potrawy. W projekcie uczestniczyła czterdziesto - osobowa grupa seniorów z terenu
całej gminy. Dzięki integracji przy projekcie seniorzy nawiązali nowe znajomości i sami, z własnej inicjatywy zorganizowali grupę rowerową - aktywnie spędzającą czas.
W chwili obecnej stowarzyszenie jest w trakcie realizacji projektu pn. „ Akademia Kobiet”. Projekt kierowany
do mieszkanek gminy Dębnica Kaszubska ma na celu podniesienie poziomu świadomości kobiet w zakresie bezpieczeństwa, prawa, ochrony życia i zdrowia. Zajęcia potrwają do połowy października. 			
K. Trubicka

Wakacje z językiem angielskim
Przez dwa tygodnie lipca wolontariusze z Azji wspomagali zajęcia wakacyjne prowadzone w GOK. Wolontariusze
przyjechali do Dębnicy Kaszubskiej w ramach współpracy
Gminnego Ośrodka Kultury z Oddziałem Lokalnym AIESEC
Polska przy Uniwersytecie Gdańskim. AIESEC jest międzynarodową organizacją, łączącą młodych ludzi z całego
świata i umożliwiającą im odbycie praktyki zagranicznej
w jednym ze 100 krajów świata.
- Ideą projektu jest przełamanie wśród dzieci bariery
w czynnym posługiwaniu się językiem angielskim, a także tolerancji i akceptacji innych kultur i narodowości. Co
roku staramy się, by dzieciom, które nigdzie nie wyjeżdżają uatrakcyjnić czas wakacyjny, dlatego wdrażamy takie
rozwiązania, które zapewnią im niezapomniane wspomnienia z wakacji – mówi Anna Pietrzak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej.
Dla większości wolontariuszy AIESEC to pierwsza wizyta
w Polsce. Spędzą tu łącznie sześć tygodni. Studenci z Azji,
którzy goszczą w Dębnicy Kaszubskiej podkreślają, że polska kultura bardzo różni się od tej, którą znają, a praca
z dziećmi jest dla nich bardzo inspirująca.
W projekcie łącznie weźmie udział blisko 60 dzieci z gminy Dębnica Kaszubska. Kolejna grupa studentów przyjedzie do Dębnicy Kaszubskiej na początku sierpnia. Wtedy
z dziećmi pracować będą studenci z Etiopii, Egiptu i Pakistanu. 						
K. Trubicka
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Biwak wędkarski TRAPER 2016
Tradycyjnie, już od kilku lat, Zarząd Koła Gminnego
PZW Dębnica Kaszubska organizuje na swoim łowisku
ŁYSA POLANA k/Grabówka, kilkudniowy biwak wędkarski.
Biwak organizowany jest przede wszystkim dla gimnazjalistów z naszej Szkółki Wędkarskiej TRAPER, działającej przy
Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Dębnicy Kaszubskiej.
W tym roku w dniach od 3 do 6 czerwca w obozie
uczestniczyły 34 osoby. Pierwszy dzień biwaku poświęcony jest sprawom organizacyjnym, m.in. omówienie zasad
obowiązujących podczas obozu, stawianie namiotów, itp.
Kolejny dzień to egzaminy na kartę wędkarską. 5 czerwca
zorganizowano festyn wędkarski z okazji Dnia Dziecka. Na
festyn zaproszono rodziców, dziadków i opiekunów dzieci
i młodzieży. Festyn zorganizowany był w formie zawodów
wędkarskich w dwóch kategoriach wiekowych : dwubój
dla dzieci do lat 12 oraz trójbój wędkarski dla młodzieży
od lat 12. W pierwszej kategorii wszyscy są zwycięzcami
i otrzymują drobne nagrody. W drugiej kategorii przyznano nagrody za zajęcie miejsc od 1 do 6 w formie atrakcyjnych nagród rzeczowych. Dla pozostałych uczestników
przygotowano drobne upominki. Ostatni dzień biwaku to
zwijanie obozu, wielkie sprzątanie i powrót do domu.
Biwak wędkarski zorganizowano dzięki dotacjom
z Gminy Dębnica Kaszubska, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębnicy Kaszubskiej
oraz pomocy finansowej od Rady Sołeckiej Sołectwa Dębnica Kaszubska. Dodatkowo dziękujemy Państwu Godlewskim, Chomickich oraz Leśniewskim za wsparcie rzeczowe.
M. Szczepański

Festyn rodzinny z okazji
Dnia Dziecka w Motarzynie
27 maja, na boisku sportowym, odbył się festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Już od 3 lat nasza szkoła organizuje go we współpracy z sołtysem wsi, Radą Sołecką,
Uczniowskim Klubem Sportowym „Start” i rodzicami naszych uczniów. Na dzieci czekało mnóstwo wspaniałych
atrakcji: dmuchane ślizgawki, trampolina, karuzela, basen
z piłeczkami, można było pomalować sobie twarz, zjeść
popcorn, ciasto, lody, wylosować atrakcyjną zabawkę w
loterii, a na koniec wziąć udział w zawodach sportowych.
Rodzice zaś mogli wypatrzyć coś dla siebie w sklepiku pod
nazwą „Ciucholand”.
Zawody sportowe zorganizowane były przez Izabellę
Tabakę z pomocą p. D.Dobroń, p. K.Szyca, i p. S.Prandoty. Każdy z uczestników mógł rywalizować w konkurencji
odpowiedniej dla siebie. Były biegi, rzuty, żonglerki, gry
zespołowe. Ponadto wszyscy biorący udział w zawodach
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otrzymali napój i słodkiego wafelka. Łącznie w zawodach
wzięło udział 38 zawodników.
Nagrody, medale, napoje oraz wafelki wręczane podczas zawodów sportowych były sfinansowane z dotacji
gminy Dębnica Kaszubska w ramach projektu realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Start” pn. „Organizacja rozgrywek sportowych dla mieszkańców gminy Dębnica Kaszubska”. Dziękuję także pozostałym sponsorom:
paniom Aldonie Peplińskiej i Urszuli Rączka oraz szanowIzabella Tabaka
nej Radzie Rodziców SP Motarzyno.
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Dzień dziecka w pirackim stylu
Sportowo-piracki Dzień Dziecka został zorganizowany
na stadionie w Dębnicy Kaszubskiej 4 czerwca. Imprezę
z myślą o dzieciach Gminny Ośrodek Kultury postanowił
przygotować wspólnie z KS Dębnickie Orły. Nie miałaby
ona miejsca, gdyby nie hojność darczyńców zaangażowanych w przygotowanie imprezy. Na dębnickim stadionie
spotkały się dzieci z Dębnicy Kaszubskiej, a także z Podwilczyna i Mielna.
Klub Sportowy Dębnickie Orły zorganizował mityng
lekkoatletyczny dla przedszkolaków i uczniów młodszych
klas. Natomiast pracownicy GOK - gry i zabawy integracyjne oraz konkursy dla wszystkich chętnych dzieci. Dzięki
uprzejmości właściciela Piekarni Domin, która bezpłatnie
przekazała organizatorom hot-dogi, a także restauracji
„U Gospodarza”, która zabezpieczyła produkty do pieczenia gofrów oraz sołtysa Dębnicy Kaszubskiej – fundatora
lodów możliwy był bezpłatny poczęstunek dla dzieci. Nie
zabrakło także innych darmowych atrakcji jak koło fortuny, malowanie buziek, czy warkoczyki. Dzięki środkom
finansowym pozyskanym na ten cel od sponsorów m.in.
dębnickich radnych i lokalnych przedsiębiorców oraz dofinansowaniu z Ośrodka Pomocy Społecznej na płycie
boiska stanął wielki dmuchaniec w kształcie statku, który uatrakcyjnił zabawę. W zapewnienie atrakcji dzieciom
włączyli się również strażacy z OSP w Dębnicy Kaszubskiej.
Dzięki ich uprzejmości najmłodsi mogli posmakować jak
to jest być strażakiem. To był szczególny dzień, a uśmiech
ani na moment nie znikał z dziecięcych twarzy.
K. Trubicka

Dzień Dziecka w przedszkolu w Budowie
1-go czerwca, z okazji Dnia Dziecka zostały zorganizowane dla przedszkolaków zawody sportowe. Były to
oczywiście konkurencje dostosowane do możliwości małych i większych dzieci, czyli: tory przeszkód, biegi krótkie
z woreczkiem, rzuty do celu, skoki, toczenia piłki i wiele
innych, a także bieg długi-na wokół boiska. Zabawa była
wspaniała, rodzice dopingowali swoje pociechy, a pogoda, choć kapryśna tego dnia, to na czas zawodów nie
oszczędziła słońca. Wszystkie dzieci za zmagania sportowe
otrzymały wspaniałe nagrody.
Na pytanie: „Jak wam się podobało?” Filip Szczurko
odpowiada: „To był mój najszczęśliwszy dzień w życiu!”,
a Kaja Pastwa: „Było super, kiedy będzie jeszcze raz? Jutro?”
Wspólnie z nauczycielkami przedszkola: D.Krajewską,
A.Szczurko, L.Jasińską, W.Dallecką cieszymy się, że w tym
szczególnym dniu sprawiłyśmy dzieciom radość. Dziękujemy panu Sławomirowi Domaszk za ufundowanie dla
wszystkich dzieci lodów. Nagrody zostały sfinansowane

z dotacji Gminy Dębnica Kaszubska w ramach projektu
realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Start”
w Motarzynie pn. „Organizacja rozgrywek sportowych
dla mieszkańców gminy Dębnica Kaszubska”.
Izabella Tabaka
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Festiwal wszechstronny, czyli Dębnickie Smaki
Trzy dni wspaniałych atrakcji to bilans tegorocznego Festiwalu pod hasłem
„Dębnickie Smaki”, który odbył się w dniach 24-26 czerwca.

Fot. Kinga Walawicz

Festiwal Dębnickie Smaki rozpoczął się parafiadą zorganizowaną na parkingu przy kościele pw. Św. Jana Chrzciciela
w Dębnicy Kaszubskiej. Pracownicy GOK oraz parafianie
włączyli się w organizację festynu, prowadzenie imprezy
i loterii fantowej, a także zapewnienie atrakcji i oprawy
muzycznej. Kulminacyjnym dniem Dębnickich Smaków
była impreza plenerowa połączona z I Dniem Mieszkańca organizowana w dn. 25.06.2016 w Krzyni. Impreza
miała charakter pikniku rodzinnego z mnóstwem atrakcji
promujących ekologiczne i przyrodnicze aspekty gminy.
Wśród atrakcji znalazły się m. in. warsztaty pieczenia chleba, lepienia z gliny i rzeźby oraz tańców dawnych. Nie zabrakło stoisk rękodzielniczych i gastronomicznych, na których można było nabyć domowe pierogi, ciasta przetwory,
miody, wędzone ryby, czy kiełbasę z dzika.
Dodatkowo podczas imprezy można się było spotkać
z wolontariuszami słupskiego schroniska, a także zasięgnąć porad weterynaryjnych i tresera psów. Amatorzy
sportowych eskapad mogli skorzystać z wypożyczalni rowerów, kajaków, kijków do nordic walking, czy pojeździć
konno ,a najmłodsi mogli powędkować wspólnie z członkami Gminnego Koła PZW w Dębnicy Kaszubskiej.
Ponadto podczas imprezy przez cały czas przygrywała
muzyka na żywo, płonęło ognisko przy którym można było
piec kiełbaski, dzieci mogły pobawić się na dmuchańcach
oraz skorzystać ze sprzętu sportowego udostępnionego
w tym dniu przez Decathlon Słupsk.
Wzdłuż drogi przy PDS w Krzyni stanęły stoiska partnerów
imprezy: Auto Diug, Akademii Pomorskiej, Nadleśnictwa
Leśny Dwór, Parku Krajobrazowy Dolina. Imprezę w Krzyni
odwiedziło blisko tysiąc osób.
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Fot. Jan Maziejuk

Fot. Jan Maziejuk
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Fot. Jan Maziejuk

Fot. Magdalena Adamowicz
Fot. Jan Maziejuk

Tegoroczny Festiwal „Dębnickie Smaki” zakończyła niedzielna uczta teatralna. Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku zaprezentował spektakl „Bóg Mordu”, który swoją
premierę na deskach słupskiego teatru miał zaledwie
dzień wcześniej, czyli 25 czerwca. Tegoroczna propozycja
teatralna była tym bardziej atrakcyjna z powodu obsady
aktorskiej. W Amfiteatrze GOK gościliśmy znanych z produkcji telewizyjnych aktorów: Katarzynę Maciąg i Lesława
Żurka. Po spektaklu chętni mieli możliwość zdobycia autoK. Trubicka
grafów i wspólnych zdjęć. 		

Fot. Magdalena Adamowicz
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Nie zostałam wójtem aby spełniać czyjekolwiek zachcianki,
lecz by zarządzać wspólnym dobrem jakim jest gmina
Rozmowa z Iwoną Warkocką, wójtem gminy Dębnica Kaszubska dotycząca m. in.
zarzutów ze strony grupy referendalnej, zmian kadrowych oraz planów inwestycyjnych.
W czasie kampanii wyborczej
deklarowała
pani uporządkowanie
wielu spraw w gminie,
które nie funkcjonowały najlepiej; wyborcy
popierając pani kandydaturę podzielali ten
pogląd.
Tymczasem
grupa
referendalna
intensywnie
pracuje
nad odowłaniem pani
z urzędu. Jakie są pani
odczucia w tej kwestii?
Podczas wyborów mieszkańcy opowiedzieli się jednoznacznie za zmianami w naszej gminie; zapowiadałam rozbicie „starych układów” opartych na kolesiostwie i marnowaniu publicznych pieniędzy. Wiem, że ten proces jest
„bolesny” dla pewnych grup, ale jednocześnie konieczny
dla dobra gminy i naszych mieszkańców. Wyborcy dobrze
wiedzą, kto stoi za inicjatywą referendum. To nie pierwsze
referendum w Polsce; prawo daje taką możliwość weryfikacji. Wierzę w mądrość mieszkańców gminy Dębnica Kaszubska; wierzę, że dokonają właściwej weryfikacji „opozycji” i nie wezmą udziału w referendum.
Na czele komitetu referendalnego stanął odwołany przez
Radę Gminy były przewodniczący Piotr Paczesny; jak wyglądała wspołpraca z radą i z byłym przewodniczącym?
Piotr Paczesny będąc przewodniczącym rady gminy, nie
był moim przeciwnikiem, nie wypowiadał się też tak zdecydowanie przeciwko zmianom w gminnej oświacie. Zdeklarowanym opozycjonistą stał się wówczas, kiedy przenieśliśmy z Gminnego Ośrodka Kultury biura ZGK sp. z o.o.
, w którym pracuje jego żona, na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej. Bombardował ten pomysł, twierdząc, że
warunki tam panujące są niebezpieczne dla zdrowia i życia. Po czym, zakład odwiedziły wszystkie możliwe kontrole. Żadna z nich nie wykazała rażących nieprawidłowości.
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Na plakacie o referendum zarzuca mi się odwołanie go
z funkcji przewodniczącego rady z „moimi radnymi”. Do
rady z mojego komitetu weszło czworo radnych; przewodniczącego odwołała ośmioosobowa większość. Muszę
dodać, że uchwałę w sprawie absolutorium budżetowego
poparło 14 z 15 radnych, przeciw był tylko Pan Paczesny.
Nie zostałam wójtem aby spełniać czyjekolwiek zachcianki, lecz by zarządzać wspólnym dobrem jakim jest gmina.
Jednym z głównych punktów pani programu wyborczego
była reorganizacja oświaty w gminie. Tymczasem zwolennicy referendum są stanowczo za utrzymaniem obecnego systemu bez żadnych zmian.
Ci którzy oddali na mnie głos głosowali także za zmianami
w gminnej oświacie. Ten plan właśnie realizuję. Utworzenie trzech zespołów - szkoła podstawowa i gimnazjum,
jest wynikiem potrzeb w naszej gminie. Uczniowie dojeżdżali do jedynego gimnazjum w Dębnicy z miejscowości
oddalonych ponad 20 km. Wyjeżdżali z domu o 6.45 i często wracali po 16.30. Spędzali bardzo dużo czasu poza domem. Zmiana skróci czas dojazdu uczniów do minimum.
Reforma szkół w samej Dębnicy również odbiła się szerokim echem z racji przeniesienia szkoły podstawowej
z ul. Zjednoczenia do gimnazjum na Sobieskiego.
Kompleks oświatowy przy ul. Sobieskiego, gdzie obecnie
mieści się gimnazjum, jest bardzo przestronny i nowoczesny z piękną halą widowiskowo-sportową; zaplanowano
go na 500 uczniów! Obecny budynek szkoły podstawowej
w Dębnicy to 4 budynki niepołączone ze sobą. Świetlica,
sala gimnastyczna, pracownia komputerowa i czerwony
budynek nie stanowią całości. W efekcie uczniowie spędzali wszystkie przerwy na powietrzu z powodu braku
przestronnego holu i klatek schodowych. Mając w zasobach obiekt nowoczesny musimy wykorzystać go w pełni.
Proszę sobie wyobrazić, że w gimnazjum są pracownie,
z których korzystało się raz w ciągu dnia, a nawet raz w tygodniu. Przenosząc tutaj klasy IV-VI zapewnimy uczniom,
rodzicom i nauczycielom komfortowe warunki nauki i pra-
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cy. Każda klasa będzie miała swój gabinet. W budynku
tzw. B przy gimnazjum są już uczniowie klas I-III. Poza tym
dane statystyczne pokazują , że z roku na rok rodzi się coraz mniej dzieci. Ta zmiana jest również wynikiem analizy
demograficznej w naszej gminie.
Grupa referendalna podkreśla jednak dobrą renomę
dębnickiego gimnazjum i zaznacza, że reforma może
wpłynąć na osłabienie poziomu nauczania w placówce.
Nie wiem jakimi danymi dysponuje Pan Paczesny i komitet referendalny mówiąc, że nasze gimnazjum cieszy się
dobrą renomą. W istocie analizując wyniki gimnazjalne
jest inaczej. Społeczne gimnazjum w Niepoględziu ma
lepsze rezultaty. Od wielu lat obserwujemy, że absolwenci
dębnickiej podstawówki nie kontynuują nauki w naszym
gimnazjum. W tym roku szkolnym poza gminą mieliśmy
30 gimnazjalistów, od nowego roku liczba ta wyniesie
25. Atmosfera pracy i informacje prasowe z ostatnich lat
nie dają podstaw do twierdzenia o „dobrej renomie” tej
placówki. Co roku do tego gimnazjum nie trafiało 10 absolwentów naszych szkół podstawowych i w nowym roku
szkolnym jest podobnie. Trudno też nie zapytać członków
komitetu referendalnego i „gorliwych” obrońców dębnickiego gimnazjum, gdzie byli, kiedy w minionych latach
kolejne afery i skandale niszczyły dobre imię naszego gimnazjum? Tajemnicą poliszynela jest fakt, że inicjatywę referendum wspiera grupa nauczycieli, którzy bardziej niż
dobrem uczniów zatroskani są o własną wygodę i przywileje.
Reforma oświaty była konsultowana z rodzicami uczniów
i pedagogami. Jakie głosy dało się wówczas słyszeć w tej
sprawie?
Spotykałam się wielokrotnie ze społecznością każdej ze
szkół, rodzicami i pracownikami. W efekcie rozmów i na
wniosek sugestii radnych aby rozszerzyć grupę odbiorców
przygotowaliśmy ankietę do mieszkańców. W lutym br.
pracownicy Urzędu Gminy osobiście doręczyli rodzicom
przedszkolaków i uczniów blisko 2 tys. zawiadomień o zamiarze dokonania przez gminę zmian w systemie oświaty, począwszy od dnia 1 września 2016 roku. Wraz z zawiadomieniami rozprowadzono taką samą ilość ankiet,
w których rodzice mogli zająć stanowisko co do proponowanych zmian, tj. zorganizowania trzech odrębnych
zespołów szkół – podstawówka + gimnazjum w Dębnicy
Kaszubskiej, w Motarzynie oraz w Gogolewie. Wyniki ankiety są jasne: 61,90% jest za wprowadzeniem proponowanych zmian, natomiast 33,02% przeciw. W krytykowa-

nych przez pana Paczesnego spotkaniach z mieszkańcami,
rodzicami i środowiskiem pedagogicznym dość jasno
pokazałam, jak reorganizacja oświaty w gminie wpłynie
na poprawę warunków nauczania i wychowania naszych
dzieci i młodzieży. Owszem były głosy krytyczne, każda
zmiana budzi opór.
Ten opór dało się zauważyć zwłaszcza wśród rodziców
gimnazjalistów, którzy od września mają zostać przeniesieni z gimnazjum w Dębnicy do Gogolewa.
Na sesję rady gminy trafiła petycja przeciwna utworzeniu Gimnazjum w Gogolewie podpisana przez około 70
mieszkańców z Łabiszewa, Dobieszewa, Borzęcina i Podola Małego. Wówczas środowisko szkoły w Gogolewie postanowiło zareagować. W efekcie za zmianą opowiedziało
się ponad 300 mieszkańców. Nie „zmobilizowałam grupy
zastraszonych nauczycieli”. To raczej wypowiedź pana
Paczesnego podczas sesji rady gminy 28 stycznia 2016r
o konieczności likwidacji szkoły w Gogolewie, że zamiast
inwestować w szkoły na peryferiach najlepiej je zamknąć
i wszystkich przewozić do Dębnicy Kaszubskiej, zmobilizowała środowiska szkół w Gogolewie i Motarzynie. Trudno
się więc dziwić rodzicom i nauczycielom, że zareagowali,
skoro usłyszeli o takich planach przewodniczącego rady.
Zmianę polskiej edukacji poprzez likwidację gimnazjów
i przywrócenie ośmioklasowej podstawówki zapowiedziała 27 czerwca minister edukacji. Reforma ma zostać
wdrażana od 2017 roku. Czy w związku z tym lokalna
reforma oświaty, która wiąże się z utworzeniem dwóch
nowych gimnazjów na terenie gminy nadal ma sens?
Zapowiadana rządowa reforma oświatowa wpisuje się
w pełni w nasze działania. Jak już podnosiłam, specyfika sytuacji gminy wymaga indywidualnego rozwiązania.
Moja propozycja pozwala na rozsądne zagospodarowanie
placówek oświatowych, poprawi funkcjonowanie szkół
i lepsze wykorzystanie już istniejącej infrastruktury oświatowej, poprawi jakość nauczania i komfort dla ucznia
i rodzica, a także zoptymalizuje koszty, tak, aby zmniejszać wysokość środków własnych na funkcjonowanie
szkół. Uczniowie wrócą do szkół najbliższych ich miejsca
zamieszkania. Mam nadzieję, że te trzy nowe zespoły
w Dębnicy, Gogolewie i Motarzynie, wraz z Zespołem
Szkół Społecznych w Niepoględziu, który z powodzeniem
funkcjonuje według tego modelu od szesnastu lat, dobrze wpłyną na podniesienie poziomu nauczania poprzez
zdrową rywalizację. Szkoły staną się ośrodkami i liderami
integracji lokalnych społeczności.
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A co się stanie z tzw. czerwoną szkołą ? Czy jest pomysł
na jej sprzedaż?
Nie, nie mam pomysłu na sprzedaż . Mamy duże potrzeby lokalowe na terenie Dębnicy. Nasz posterunek policji mieści się w za małych pomieszczeniach. I właśnie do
czerwonego budynku chcemy przenieść naszą policję. Lokalizację zmieni też Ośrodek Pomocy Społecznej. Rozmawiam na temat możliwości uruchomienia tak potrzebnego punktu rehabilitacji i fizykoterapii na parterze ośrodka
zdrowia. W pomieszczeniach po pracowni komputerowej
planuję zorganizowanie warsztatów terapii zajęciowej dla
osób niepełnosprawnych. Obecnie wozimy je do Słupska,
ale nie wszyscy mogą w nich uczestniczyć z braku miejsc.
Koszt dostosowania pokryje PFRON ( Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Sala gimnastyczna przy ul. Zjednoczenia będzie przekazana dla GOK-u.
W godzinach pracy przedszkola będzie udostępniana na
potrzeby organizowania zajęć sportowych dla maluchów.
Po południu i w weekendy będzie zapleczem dla działań
GOK-u, klubów sportowych itp. Szczegółowy plan zagospodarowania tych pomieszczeń wypracujemy wspólnie
z radnymi. Oczekuję również na propozycję i pomysły od
mieszkańców.
Ostatnio dużo mówi się o problemach z budynkiem
przedszkola w Dębnicy. Proszę o szczegóły.
Planowaliśmy inwestowanie w zaplecze kuchenne wraz
z uruchomieniem naszej, gminnej kuchni. W trakcie projektowania okazało się, że nie zostały wykonane zalecenia Państwowej Straży Pożarnej w zakresie dostosowania
długości dróg ewakuacyjnych w budynku. Decyzja nakazywała wykonanie tegoż do 31 sierpnia 2011r. Niestety
ówczesna pani dyrektor i wójt nie zrobili nic w tym zakresie. Właśnie przygotowujemy zawiadomienie o narażeniu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia
albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez zaniechanie działań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
dzieci w przedszkolu. Ta sprawa odwleka uruchomienie
kuchni w pełnym zakresie. Będziemy przygotowywać I i II
śniadania, a obiady musimy zlecić firmie zewnętrznej. Planowane środki, koszt około 100 tys. musimy wydatkować
na wybudowanie zewnętrznej klatki schodowej, aby dostosować budynek do wymogów. Istniało bowiem realne
zagrożenie zamknięcia przedszkola przez odpowiednie
służby.
Od początku pani pracy na stanowisku wójta przeprowadzono kilka zmian kadrowych. Niektóre z nich nie spotkały się z aprobatą opozycji.
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Jeśli mówimy o „mojej” polityce kadrowej to warto podkreślić, że w urzędzie zwolniłam tylko dwie osoby, w tym
jedna z nich była emerytem. Moje działania w tej kwestii to porządkowanie spraw, o których dyskutowało się
w gminie od wielu lat, a żaden z moich poprzedników nie
miał odwagi tego zmienić.
Kwota roszczenia w pozwie sądowym Pani byłej sekretarz
wynosiła ponad 95 000zł. Wypłacono 13 tysięcy złotych.
Kwota ta była wynikiem ugody przedsądowej, którą zawarliśmy z uwagi na to, iż proces dochodzenia naszych
racji mógł trwać długo, a to nie służyłoby atmosferze pracy w urzędzie. Nie jest to wielki koszt w porównaniu z odprawą jaką przyjął w 2014 roku jeden z panów, nauczyciel
gimnazjum, aktywnie wspierający referendum: z przyczyn
organizacyjnych w sierpniu 2014 r. przeszedł na emeryturę i otrzymał 30 tysięcy odprawy, po czym we wrześniu
tego samego roku ponownie został zatrudniony na pół
etatu za co pobrał 20 tysięcy złotych. Czy to było uczciwe
w sytuacji, gdy wielu młodych nauczycieli nie może podjąć
pracy?
Jaka jest sytuacja naszej spółki ZGK?
W związku z ujemnym wynikiem finansowym spółki ZGK
w roku 2015 nie przedłużyłam kadencji dotychczasowemu
prezesowi. Ujawniono, że w sporze sądowym, jaki Energa
prowadzi przeciw ZGK – o którym były prezes, Mirosław
Klemiato nie informował ani rady nadzorczej, ani mnie jest do zapłaty ponad 300 tysięcy złotych kar umownych
za zerwanie umowy z dostawcą energii. Ponadto zakład
niewłaściwie realizował gospodarkę zasobami mieszkaniowymi w wyniku czego 85 tysięcy czynszu jest nie do
odzyskania. To ogromna suma. Przeprowadzony w spółce
audyt wykazał wiele innych nieprawidłowości, o których
poinformuję niebawem. Dodam tylko, że Mirosław Klemiato podpisał protokół audytu i nie wniósł uwag.
Rada Gminy Słupsk pod przewodnictwem Mirosława Klemiaty nie wyraziła zgody na jego zwolnienie. Ostatnie
orzecznictwo w sprawie zwalniania z pracy radnych jest
korzystne dla naszej linii działania. Podjęliśmy kolejne
kroki w celu dochodzenia naszych praw w Urzędzie Wojewódzkim, wraz z dochodzeniem roszczeń od Rady Gminy
Słupsk .
Jaka jest sytuacja finansowa Gminy?
Dowodem, że troszczę się o finanse gminy niech będzie
choćby fakt, że zaczęliśmy spłacać kredyt zaciągnięty
przed kilkunastu laty na budowę gimnazjum i nie powięk-
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szamy długu gminy, jak to było w planach niektórych moich konkurentów w kampanii wyborczej. Przypomnę, że
wójt Eugeniusz Dańczak miał pomysł na leasing zwrotny
sprzedaży Gimnazjum. Na dowód przytoczę kilka cyfr .
Na początku mojej kadencji , w grudniu 2014r. zadłużenie
gminy z tytułu zaciągniętych kredytów , pożyczek i obligacji komunalnych wynosiło 25 819 547,38 zł. Dziś po 18
miesiącach zadłużenie wynosi 21 737 062,72zł , czyli ponad 4 mln mniej.

pracy z młodzieżą. Za dotychczasowe zaangażowanie 10
członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wysłaliśmy na obóz do Wambierzyc w pełni pokrywając koszty.
Doceniamy też starszych druhów ochotników. Systematycznie kupujemy niezbędny sprzęt, umundurowanie itp.
Przeszkoliliśmy 22 strażaków z kwalifikowanej pomocy
przedmedycznej, wspieramy działania w rywalizacji sportowej. 11 czerwca odbyły się Wojewódzkie Zawody, a nasza dziewczęca drużyna zajęła 3 miejsce.

Zarzuca się Pani także małe zainteresowanie klubami
sportowymi.

Od kilku miesięcy gmina informuje o planach rewitalizacji centrum Dębnicy Kaszubskiej. Na jakim etapie zaawansowania jest ten projekt?

Mam odmienne zdanie i podam kilka faktów. Otóż to
w mojej kadencji zdecydowaliśmy o całkowicie bezpłatnym udostępnieniu obiektów sportowych dla naszych
mieszkańców. Za poprzednika sekcja karate trenowała
w małej salce w GOKu. Dziś korzystają z sali gimnastycznej. Prężnie zaczęło działać stowarzyszenie „Dębnickie
Orły” i lekkoatletyka dla dzieci i młodzieży.
Słyszę, iż doprowadziłam do upadku KS Skotawia z Dębnicy Kaszubskiej. Na zorganizowanym w urzędzie gminy
w lipcu 2015r. posiedzeniu zarządu klubu nie było ani jednego grającego zawodnika Skotawii.
Mimo dofinansowania z gminy na poziomie 50.000 zł.
Klub pod zarządem ówczesnego prezesa Sławomira Miluskiego przeżywał konkretne problemy: braki kadrowe
(zamiast 11 grało 8 zawodników), brak współpracy, walkowery, zatrudnianie trenera z obcej gminy, a co za tym idzie
i zawodników z innych gmin, aż w końcu prezes nie zgłosił
drużyny seniorów do rozgrywek w klasie A. Obecnie odbywają się spotkania z młodymi mieszkańcami Dębnicy
w celu reaktywowania grupy junior A i seniorów. Zadeklarowałam pełne wsparcie dla tych działań.

Jestem wójtem niespełna 18 miesięcy; moi poprzednicy
nie zrobili w tej kwestii nic przez sześć kadencji. Wiele lat
temu sprzedano tereny przyległe do drogi wojewódzkiej
i nie zaplanowano nawet miejsc parkingowych. W sprawie centrum podjęłam znaczące kroki. Kilkakrotnie byłam
w tej sprawie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
i spotykałam się z wicemarszałkiem Ryszardem Świlskim
w sprawie drogi wojewódzkiej 210. Mamy konkretny
plan rewitalizacji centrum Dębnicy. W tym roku zacznie
się etap projektowania, który zakłada przebudowę nawierzchni, nowe chodniki i zatoczki autobusowe, przystanki m.in. tak potrzebny i oczekiwany przy cmentarzu.
Już rozpoczęto działania mające na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej dla tego zadania na
długości prawie 3 km. Opracowanie obejmować będzie
odcinek drogi od początku ul. Zjednoczenia na wysokości
cmentarza w Dębnicy Kaszubskiej do końca miejscowości.
Realizacja inwestycji planowana jest na przełomie roku
2017/2018. Po realizacji centrum Dębnicy nabierze innego wymiaru.

Podnosi się też, że nie wspiera Pani jednostek OSP.

Jak w planach inwestycyjnych gminy wygląda oczyszczalnia ścieków i przebudowa drogi na osiedlu Północ?

Sytuacja jaką zastałam w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy też nie była ciekawa: działanie
jednostek bez aktualnych wpisów do Krajowego Rejestru
Sądowego, kursów podstawowych, szkoleń z pierwszej
pomocy, badań lekarskich i wiele innych . Sukcesywnie
naprawiamy i tę sferę działania w naszej gminie. Każda
jednostka otrzymuje kompleksowe wsparcie aby kwestie
formalne, a zwłaszcza te związane z bezpieczeństwem
strażaków ochotników i dyspozycyjnością jednostek były
zgodne z prawem i nie budziły zastrzeżeń. Najbardziej
cieszy mnie, że nasze działania już przynoszą pierwsze
pozytywne zmiany wśród członków OSP. Zaczęliśmy od

Nasza oczyszczalnia jest wystarczająco doinwestowana.
Problem dotyczy sieci. To moi poprzednicy podjęli decyzje o przyłączeniu odległych miejscowości np. Gałęzów
i tłoczeniu ścieków do Dębnicy Kaszubskiej, niemal 25 km.
Zamiast budować małe, lokalne oczyszczalnie np. w Borzęcinie, Budowie itp. To właśnie te odległości powodują
zagniwanie i wydobywanie się odorów. Na bieżąco monitorujemy przyczyny uciążliwych zapachów. Niestety to kolejne „kukułcze jajo” pozostawione przez poprzedników.
W tej sprawie można by mówić dużo, ale przyjdzie jeszcze
na to czas.
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Wniosek aplikacyjny na budowę i przebudowę dróg
na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej został już
złożony, o czym informowaliśmy. Muszę dodać, że
drogi ciągle pozostają priorytetem w moich działaniach. W poprzednich latach na ten cel przeznaczano średnio ponad 800 000 zł. W budżecie tego roku
1 734 000 zł, czyli ponad dwukrotnie.
Podpisy pod wnioskiem referendalnym zostały złożone
i są weryfikowane. Prawdopodobnie w niedługim czasie
poznamy termin referendum w sprawie pani odwołania.
Dla pani - pierwszej kobiety wójt w gminie Dębnica Kaszubska nie jest to z pewnością sytuacja komfortowa. Co
chciałaby pani w tej sytuacji powiedzieć - zarówno swoim zwolennikom jak i przeciwnikom?
Zdecydowałam się na start w wyborach, ponieważ nie
zgadzałam się na pewien styl zarządzania naszą gminą.
Zdaję sobie sprawę, że uporządkowanie wielu płaszczyzn
funkcjonowania gminy wymaga bardzo konkretnych
zmian, które się rozpoczęły. Nie zakładałam, że wymierne rezultaty będą widoczne od razu. Myślę, że moi prze-
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ciwnicy zdali sobie sprawę, że wprowadzenie nowych
standardów planowania inwestycji, kontroli finansów
publicznych, zarządzania kadrą urzędniczą i jednostkami
pomocniczymi, oddanie decyzji sołectwom i demokratyzacja środowisk lokalnych, na trwałe zmienia naszą gminę. Tak naprawdę komitet referendalny nie postawił mi
konkretnych zarzutów. Czy można ocenić efekt reorganizacji szkół skoro tak naprawdę jeszcze się nie dokonała?
Poza tym zapowiedziana reforma rządowa doprowadzi
dokładnie do tego do czego dążę - szkoła podstawowa bez
gimnazjum w Dębnicy, Gogolewie, Motarzynie. Nieuczciwe ze strony komitetu referendalnego jest opowiadanie
wymyślonych i nieprawdziwych historii, np. o zadłużaniu
gminy. Przez półtora roku zmniejszyliśmy realne zadłużenie o prawie 4 mln zł. Pytam więc o co tak naprawdę chodzi tym, którzy wciągnęli naszą gminę w referendum?
Ufam, że mieszkańcy naszej gminy jeszcze raz opowiedzą się za nowym, dynamicznym i planowym rozwojem
naszej gminy i „podziękują” tym, którzy przez referendum
chcą powrotu do przeszłości.
					Dziękuję z rozmowę
Kinga Trubicka-Czapka

INFORMACJE Z ŻYCIA GMINY

Mityng lekkoatletyczny z okazji „Dnia Dziecka”
04.06.2016 na stadionie w Dębnicy Kaszubskiej odbył
się mityng lekkoatletyczny z okazji Dnia Dziecka. Dzieci
mogły wziąć udział w takich konkurencjach jak: bieg na
60m i 100m, rzut piłeczką i skok w dal. W zawodach brały
udział dzieci ze szkoły podstawowej, które uczęszczały do
klas I-III, a także nasi najmłodsi milusińscy – przedszkolaki.
Dzieci otrzymały pamiątkowe medale, najlepsi zawodnicy dyplomy i puchary. Zadanie publiczne w zakresie
Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 r.
pt.:”Szkolenie i promocja lekkiej atletyki wśród dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Dębnica Kaszubska” –
wspierane przez Gminę Dębnica Kaszubska.

Piłka nożna
Zakończyły się rozgrywki piłkarskie a wyniki naszych drużyn seniorskich po sezonie
2015/2016 przedstawiają się następująco:

słupska klasa okręgowa - Skotawa Budowo 16 pozycja
słupska klasa B gr.I: Smoki Podole Małe 8 poz.
słupska klasa B gr.II: Błękitni Moatrzyno 3 poz.
Wszystkim gratulujemy i życzymy lepszych wyników
w nadchodzącym sezonie 2016/2017.
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Klub Sportowy „Dębnickie Orły” snuje ambitne plany na II półrocze
2016 roku
KS „Dębnickie Orły” to prężnie działający klub sportowy,
który angażuje coraz więcej dzieci w miłość do sportu.
W dobie komputerów i konsoli do gier to bardzo ważne, by budzić w dzieciach pasję do uprawiania różnych
dziedzin sportowych. Klub działa od września ubiegłego
roku. Od początku swojej działalności koncentrował się
zarówno na zajęciach sportowych, jak i na umożliwieniu
dzieciom rywalizacji podczas turniejów. Pierwsze półrocze
2016 roku było bardzo udane, zwłaszcza, że nasz klub nie
prowadzi działalności gospodarczej, składa oferty na zadania publiczne do takich instytucji jak Urząd Gminy Dębnica Kaszubska i Powiatu Słupskiego; mam nadzieję, że
z miesiąca na miesiąc nasza wiedza dotycząca poszukiwania i „pisania” ofert będzie co raz lepsza i będziemy mogli składać swoje oferty do innych instytucji, brać udział
w różnych programach sportowych; gdyby nie pomoc rodziców i osób, które chętnie i bezinteresownie pomagali
nam w tworzeniu i prowadzeniu klubu, nie poradzilibyśmy sobie w organizacji imprez, zawodów.
Po wakacjach:
- wrzesień – I urodziny KS „Dębnickie Orły” - gry i zabawy,
turniej piłki nożnej, zawody lekkoatletyczne...
18.09.2016 – udział w „Skaczemy dla Natalki” - Słupsk
- treningi z piłki nożnej dla dzieci
- zajęcia z elementami lekkiej atletyki
- utworzenie grupy piłkarskiej dla dorosłych, grupy biega		
czy dla dorosłych – zgodnie z zainteresowaniem
- planowany udział w „Czwartkach lekkoatletycznych”
organizowanych m.in. przez AML Słupsk

- udział w „Decathlon Liga” - wrzesień 2016 - czerwiec 2017 - piłka
nożna
- udział w „Radmar liga” - rocznik 2008 - piłka nożna
- udział w turnieju – lidze rocznik 2007 piłka nożna
- grudzień „Mikołajki”
- kulig, ...
Klub ma w planach ponownie starać się o dofinansowanie
drugiej edycji zawodów „Lubię biegać” - Starostwo Słupsk,
a także o dofinansowanie z Gminy Dębnica Kaszubska na
prowadzenie zajęć z piłki nożnej, lekkiej atletyki, które tak
jak w I półroczu 2016 roku zostały zakończone turniejami
i mityngami. Chcemy również utworzyć wydarzenie sportowe, które będzie cyklicznie odbywało się w naszej miejscowości, w planach jest stworzenie „Biegów Dębnickich
z pochodniami”.
Agnieszka Wziątek

Konferencja pn. „Ocenianie kształtujące”
W dniu 17 sierpnia 2016 r. w budynku Gimnazjum im.
Czesława Miłosza w Dębnicy Kaszubskiej w godzinach
14.00-18.00 odbędzie się konferencja pn. „Ocenianie
kształtujące” organizowana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzona przez Jacka Strzemiecznego oraz
Danutę Sterna dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli gminy Dębnica Kaszubska, powiatu słupskiego oraz gmin sąsiednich. W dniu 18 sierpnia 2016 r. odbędą się warsztaty
w grupach przedmiotowych: j. polski, nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne, matematyka, przedmioty ścisłe oraz języki obce. Z warsztatów będą mogli skorzystać
nauczyciele gminy Dębnica Kaszubska.
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Już 26 raz uczniowie gminnych szkół rywalizowali
w biegach im. Tadeusza Koguta w Motarzynie
Już po raz XXVI Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich
w Motarzynie wraz z Uczniowskim Klubem Sportowym
„Start” działającym przy szkole, organizowała Gminne
Biegi Majowe im. Tadeusza Koguta. Jak zawsze frekwencja dopisała, bowiem przybyło 263 zawodników, mnóstwo
kibiców oraz gości z całej gminy. Patronem imprezy była
Wójt Gminy pani Iwona Warkocka, a honorowy patronat
nad imprezą już od 11 lat sprawuje pani Helena Kogut.
W biegach wyróżniono 12 kategorii wiekowych, w których
każda grupa zmagała się z odpowiednim dystansem.
Gminne Biegi Majowe zorganizowane zostały dzięki programowi pn. „Organizacja imprezy sportowej dla mieszkańców gminy” finansowanemu ze środków Gminy Dębnica Kaszubska oraz Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
w Motarzynie, Sołtysowi i Rady Sołeckiej sołectwa Motarzyno, p.Aldonie Peplińskiej oraz p.Urszuli Rączka.
Izabella Tabaka

„Czerwcowy Turniej Piłki Nożnej – rocznik 2006 i młodsi”
W sobotę 11 czerwca na „Orliku” w Dębnicy Kaszubskiej
rozegrano towarzyski „Czerwcowy Turniej Piłki Nożnej”.
Na zaproszenie naszego klubu w turnieju wzięły udział
drużyny:„Fenix” z Podola Małego, UKS „Byki – Słupsk,
SALOS Słupsk. Ze względu na dużą liczbę chętnych dzieci
z naszego klubu, stworzyliśmy 2 drużyny. Opiekę nad naszymi drużynami objął Roman Cech.
Końcowe wyniki:
I miejsce - UKS „Byki” – Słupsk
II miejsce - „Fenix” – Podole Małe
III miejsce - KS „Dębnickie Orły” II
IV miejsce - SALOS Słupsk
V miejsce - KS „Dębnickie Orły” I
Najlepszym strzelcem turnieju został Hubert Goebel z UKS
„Byki” Słupsk, a bramkarzem turnieju został Wojciech

Droździński z naszego klubu – gratulujemy!!! Chłopcom
wręczono pamiątkowe statuetki.
Na zakończenie turnieju każda drużyna otrzymała pamiątkowy dyplom, zawodnicy medale, a za zajęcie
miejsc I-III drużyny otrzymały puchary.
A. Wziątek

Tenis ziemny
W dniu 02.07.2016 na kortach przy ul. Skarszewskiej
i Sobieskiego Gminny Klub Sportowy zorganizował Deblowy Turniej Tenisa Ziemnnego o Puchar Wójta Gminy. W turnieju wzięło udział osiemnastu zawodników,
a miejsca na podium zdobyli:
I miejsce Mirosław Świerczek i Mirosław Ratajski
II miejsce Marcin Mytych i Bartłomiej Śliwowski
III miejsce Adam Socha i Adam Boratyński
Najstarszym zawodnikiem turnieju był Eugeniusz Kłosowski z Budowa. Zapraszamy do uczestnictwa mieszkańców gminy w kolejnych turniejach.
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