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Szanowni Państwo! Mieszkańcy gminy Dębnica Kaszubska!
Czas Bożego Narodzenia to okres przyśpieszonego bicia serca. A to za sprawą, jak nie zakupów, porządków i dekoracji, to wspomnień i refleksji. I ja też jestem w takim momencie. Kończy się
kolejny, trzeci rok sprawowania urzędu wójta. Wiele rzeczy cieszy, ale i sporo jest tych, które wymagają poprawy i zmian. Pozwolą Państwo, że dziś odniosę się do tego co raduje, a o pozostałych
w następnych wydaniach „Wieści Gminnych”.
Rok 2017 jest rokiem wielu gminnych inwestycji. I tak zakończyliśmy prace drogowe w Dębnicy, Podolu Małym, Dobieszewie, Dobrej. Kolejne realizacje to budynki przedszkola w Borzęcinie,
Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy. Wymieniliśmy oprawy w gminnych lampach
ulicznych. Zakończyliśmy prace nad przystosowaniem pomieszczeń przy „czerwonej szkole” w Dębnicy Kaszubskiej na potrzeby punktu rehabilitacji- teraz czynimy starania nad uzyskaniem kontraktu
z NFZ.
Na ukończeniu jest również II etap przebudowy drogi powiatowej Dobieszewo-Gogolewko.
Przypomnę, że jest to wspólna inwestycja Starostwa Powiatowego w Słupsku, Nadleśnictwa Łupawa i naszej Gminy. Ku końcowi dobiega również kolejny etap drogi powiatowej do Podwilczyna, tu we współpracy z Nadleśnictwem Leśny Dwór. O szczegółach przeczytacie na kolejnych stronach gazetki.
Jest również coś za co pragnę podziękować. W ostatnim czasie odbyły się w „dębnickiej sali” dwie wyjątkowe uroczystości. Pierwszą z nich jest Bal Seniora a drugą Dębnicka Wigilia. Na obu spotkali się mieszkańcy kilku naszych sołectw. Były
to bardzo miłe i wzruszające przyjęcia z rekordową liczbą uczestników. Moje słowa mają potwierdzenie w fotorelacjach z obu
wydarzeń.
Wszystkim Państwu dziękuję za obecność, ciepłe słowa, życzliwość i ogromne wsparcie.
Iwona Warkocka – wójt gminy Dębnica Kaszubska

Ach co to był za ślub

„Wygrał” miejsce na podium

Przy dźwiękach marsza weselnego, w kameralnej
i rodzinnej atmosferze zawierane są związki małżeńskie
USC w Dębnicy Kaszubskiej. Gdy uroczystość prowadzi
wójt gminy Iwona Warkocka nowożeńcom, ich najbliższym i przyjaciołom nie brakuje ciepłych słów i powodów
do wzruszeń - Momentu gdy splatają się życiowe drogi dwojga ludzi nie da się porównać do niczego innego,
a móc być częścią tej chwili jest niezapomnianym przeżyciem. Wyjatkowe chwile powinny mieć wyjątkową oprawę - mówi wójt.

Bartosz Prondziński z Dębnicy Kaszubskiej udowodnił, że za ciężką pracą musi iść sukces. Bartosz zajął
3 miejsce w swojej kategorii wiekowej podczas IV Powiatowego Przeglądu Solistów - Instrumentalistów w Potęgowie (1.12.2017). Młody muzyk gra na gitarze elektrycznej,
a swoje umiejętności szlifuje podczas zajęć nauki gry na
gitarze organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury .
Jego instruktorem jest Pawła Przybyło. W konkursie organizowanym w Potęgowie wzięło udział 39 muzyków – zarówno amatorów jak i absolwentów Państwowych Szkół
Muzycznych. Bartosz zadebiutował w kategorii muzycy
amatorzy dorośli. Gratulujemy
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Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego
Do końca roku zakończy się modernizacja na terenie gminy 102 lamp ulicznych w 10 miejscowościach. Wymieniane są oprawy i żarówki na energooszczędne typu
LED, a także częściowo słupy i wysięgniki.
Jest to projekt partnerski realizowany wspólnie
przez Miasto Słupsk oraz gminy: Miasto Ustka, Kobylnica, Słupsk i Dębnica Kaszubska. Projekt przyczyni się do
zmniejszenia kosztów zużycia energii elektrycznej.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014 – 2020. Wartość projektu w gminie Dębnica
Kaszubska wynosi 345 700,00 zł, w tym dofinansowanie
283 577,71 zł. (UG)
W odpowiedzi na pytania mieszkańców Osiedla Północ dot. oświetlenia:
Wiem, że nie jesteście Państwo zadowoleni z ulicznego oświetlenia hybrydowego (baterie słoneczne i wiatrowe) na osiedlu Północ. Zostały one zainstalowane w ramach projektu w 2015 r. Wiem, że nie sprawdzają się w naszych
warunkach. Za mało mamy dni słonecznych, a akumulatory, które powinny ładować się w związku z wykorzystaniem
siły wiatru - nie spełniają naszych oczekiwań. Prowadzimy postępowanie reklamacyjne, jednak już dziś wiemy, że jak
tylko minie okres trwałości projektu, niestety dopiero w roku 2020, będziemy inwestować w tradycyjne oświetlenie.
Obecnie na bieżąco zgłaszamy awarię i czekamy na naprawy.
Bardzo proszę o wyrozumiałość i cierpliwość - Wójt Gminy Dębnicy Kaszubskiej, Iwona Warkocka.

Środowiskowy Dom Samopomocy
Dnia 23 października 2017 r. przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zaakceptował projekt utworzenia ośrodka
wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy
w miejscowości Motarzyno w budynku po starym kinie.
Środowiskowy dom samopomocy to jednostka organizacyjna resortu pomocy społecznej, działająca na za-

sadach zadania zleconego samorządom, fundacjom, czy
stowarzyszeniom. Do zadań ŚDS-ów należy budowanie
wsparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem niezbędnej dokumentacji do utworzenia ośrodka wsparcia dla 25 osób. Remont zakłada przebudowę wewnątrz
budynku w niezbędne sanitariaty, pracownię, warsztaty.
Projekt może być w całości sfinansowany z budżetu Urzędu Wojewódzkiego.
Na terenie gminy Dębnica Kaszubska mieszka co
najmniej 480 osób niepełnosprawnych w wieku powyżej
18 roku życia, w tym 88 osób ze wskazaniami do korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej
egzystencji. W obecnym stanie osoby niepełnosprawne z
naszej gminy nie mają możliwości korzystania z takiego
systemu wsparcia, ponieważ w okolicy nie ma środowiskowego domu samopomocy.
Realizacja inwestycji planowana jest w roku 2018,
a jej otwarcie w I kwartale 2019 r.

www.debnicakaszubska.eu
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Nowe projekty
Stowarzyszenia „Królestwo Natury”
W ramach ogłoszonych konkursów Stowarzyszenie „Królestwo Natury” otrzymało
dofinansowanie na realizację trzech projektów na terenie gminy Dębnica Kaszubska

Utworzenie Młodzieżowej
Rady Gminy Dębnica Kaszubska
Projekt, który zakłada utworzenie Młodzieżowej
Rady Gminy został wybrany przez Lokalną Grupę Działania
Partnerstwo Dorzecze Słupi do dofinansowania.
Projekt otrzyma wsparcie w ramach zakresu
1.1.1.2. „Wspieranie aktywności społeczności lokalnej
oraz integracji społecznej i zawodowej”, poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –
2020.
Projekt wesprze utworzenie Młodzieżowej Rady
Gminy. Odbędzie się szkolenie, które przygotuje młodzież
w wieku 12-17 lat do pełnienia funkcji radnych. Poszukiwane będą osoby aktywne, posiadające cechy lidera w
swoim środowisku, które chcą uczestniczyć w życiu obywatelskim. Ich celem będzie budowanie społeczeństwa
bardziej demokratycznego i solidarnego. Beneficjentami
będą młodzi ludzie z terenu Gminy Dębnica Kaszubska.
Wartość projektu 12 437,05 zł, w tym dofinansowanie 10 000,00 zł.

Przebudowa i wyposażenie Izby
Regionalnej w Motarzynie
Kolejny projekt od lat oczekiwany przez mieszkańców Motarzyna, otrzymał pozytywną ocenę i został wybrany przez Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi do dofinansowania. Projekt otrzyma wsparcie w
ramach: Zachowania dziedzictwa lokalnego, poddziałanie
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020.
Projekt przewiduje remont i wyposażenie po-
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mieszczeń przy „starej szkole” w Motarzynie. Powstaną
dwie sale: wystawiennicza i edukacyjna z zapleczem sanitarnym. Izba wyposażona zostanie w odpowiedni sprzęt
multimedialny, edukacyjny i informacyjny. Dzięki temu
zgromadzone dotychczas w Izbie przedmioty zostaną właściwie wyeksponowane i opisane , a miejscowość zyska
miejsce, w którym będą mogły odbywać się różnego rodzaju zajęcia, spotkania, szkolenia, prelekcje itp. Powstanie swego rodzaju muzeum regionalne, jedyne w naszej
gminie. Opiekun izby i znawca eksponatów – dyr. Zespołu Szkół w Motarzynie, Gabriel Konkel obiecał, że będzie
przewodnikiem dla turystów i gości, którzy będą chcieli ją
odwiedzić.
Wartość projektu 166 156,80 zł, w tym dofinansowanie 160 000 zł.

Przystanek wielu pokoleń
We wrześniu 2017 roku stowarzyszenie złożyło
wniosek do programu „Tu mieszkam, tu zmieniam” Fundacji Banku Zachodniego WBK, o dofinansowanie zagospodarowania przestrzeni publicznej. Wniosek został wybrany do dofinansowania i tym samym wiosną przyszłego
roku na skwerze przy „pętli autobusowej” w Dębnicy
Kaszubskiejumieszczone zostaną ławki, kosze na odpady
i pojawią się nowe nasadzenia. Wysokość przyznanego
grantu to 4 000 zł. (UG)
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Droga na Osiedlu Północ odebrana
Właśnie zakończyliśmy odbiór końcowy gminnej
inwestycji drogowej na tzw. Osiedlu Północ. Dotyczy to
w całości ulic Klonowej i Akacjowej, a także części ulic Kościelnej, Sosnowej i Jaśminowej. Przebudowana została
ul. Jana III Sobieskiego, a także część drogi do Skarszowa
Górnego. Wykonano też nowy zjazd z drogi wojewódzkiej
210, czyli z ul. ks. Antoniego Kani, który przyczyni się do
usprawnienia dojazdu m.in. do szkoły.
Wiem, jak długo i cierpliwie mieszkańcy tej części
Dębnicy Kaszubskiej czekali na tę inwestycję. Mam świadomość, że nie zaspokaja ona wszystkich potrzeb drogowych w tym rejonie, ale 3 km odcinek to szkielet, który
będziemy w miarę możliwości systematycznie uzupełniać.
Pozostaną naprawdę krótkie, kilkusetmetrowe odcinki,
które nie będą wielkim kosztem do realizacji.
Bardzo Mieszkańcom dziękuję za okazywaną cierpliwość i zrozumienie. Z wielkim niepokojem obserwowałam rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół na
ul. Jana III Sobieskiego. Ślicznie i odświętnie ubrani uczniowie i rodzice, a tu nie dość, że nie było drogi i chodnika to
jeszcze było błoto. Ale już dziś cała ulica przy szkole została
przebudowana i zachwyca. Szerokie chodniki i ścieżka rowerowa zdecydowanie wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa nie tylko naszych uczniów. Mam nadzieję również,
że nasza inwestycja się Państwu po prostu spodoba. Jest
naprawdę ładnie, przestronnie i estetycznie. Zachęcam
mieszkańców gminy do krótkiej wycieczki aby odebrać
„dzieło”. Dzięki tej realizacji część Dębnicy zyskała również wizerunkowo. Z nowej drogi można podziwiać piękne
krajobrazy.

Utworzenie Punktu Rehabilitacji
w Dębnicy Kaszubskiej
Gmina zakończyła realizację projektu polegającego na przebudowie jednego z budynków po byłej szkole
w Dębnicy Kaszubskiej w celu utworzenia punktu rehabilitacyjnego. Dzięki wsparciu ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powstało miejsce, w którym świadczone będą usługi tak bardzo
potrzebne mieszkańcom. W chwili obecnej rozpatrywana
jest możliwość kontraktowania usług z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Wartość projektu: 210 981,48 zł, w tym dofinansowanie: 81 000,00 zł. (UG)

Łączna wartość inwestycji wyniosła ponad 3,5 mln
zł, z czego dofinasowanie ze środków UE w ramach PROW
2014 – 2020 wyniosło ponad 2,2 mln zł.
Sukces z wygranego projektu i nadzoru nad jego
realizacją był możliwy dzięki ogromnemu zaangażowaniu
pracowników urzędu gminy. Bardzo im za to dziękuję.
(Iwona Warkocka)

Ochrona różnorodności biologicznej
Zarząd Województwa Pomorskiego 30 listopada
2017, wybrał do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014 – 2020 projekt pn.: „Ochrona różnorodności
biologicznej na terenie powiatu słupskiego”.
Jest on realizowany w partnerstwie 5 gmin: Dębnica Kaszubska jako lider projektu, Damnica, Kobylnica,
Słupsk i Ustka. Na terenie gminy Dębnica Kaszubska projekt wdrożony zostanie w miejscowościach Dobra, Gałęzów i Podwilczyn. Wykonane zostaną m.in. wiaty, ławki,
pomosty na jeziorach, ścieżki i tablice edukacyjne. Jako
wsparcie działań zaplanowano edukację ekologiczną.
Wartość projektu 499 999,93 zł, w tym dofinansowanie 424 999,94 zł. (UG)
www.debnicakaszubska.eu
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Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
Gmina zakończyła termomodernizację kolejnych obiektów w ramach zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację
budynków”.
Zakończona została termomodernizacja przedszkola w Borzęcinie, Urzędu Gminy i Gminnego
Ośrodka Kultury. Wykonano m.in.
ocieplenie dachów wraz z wymianą pokrycia dachowego. Wiosną
2018 roku rozpoczyną się remonty
obiektów oświatowych w Dębnicy
Kaszubskiej i przedszkola w Budowie. Podpisano już umowy z wykonawcami na ten zakres prac.
Termin zakończenia przewidziano
sierpień 2018 roku.
Realizowany projekt jest
umową partnerską realizowaną
w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Słupska.
Projekt
jest
współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego

Utworzenie Społecznego Centrum
Aktywności i Innowacyjności Lokalnej
w Gałęzowie
Utworzenie centrum to projekt złożony przez lokalne Stowarzyszenie SPERANDA z Niepoględzia w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 . Projekt został wybrany przez
Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi do
dofinansowania.
W Gałęzowie wybudowana zostanie świetlica. Będzie to ogólnodostępna, niekomercyjna infrastruktura
społeczno–kulturalna prowadzona przez społeczność lokalną zrzeszoną w Stowarzyszeniu SPERANDA. Projekt
przewiduje budowę budynku parterowego o powierzchni użytkowej 140 m², z tarasem i wydzieloną salą główną
o powierzchni 90 m2.
Wartość projektu 440 000 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 225 000 zł. (UG)
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Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Wartość gminnych inwestycji to 2 790 358,16 zł,
w tym dofinansowanie w wysokości 1 789 231,31 zł. (UG)

Cotygodniowe spotkania
grupy AA Albert
Grupa AA Albert uruchomiła dodatkowy godzinny
miting w salce przy kościele parafialnym w Dębnicy Kaszubskiej. Pierwsze spotkanie miało miejsce 10.11.2017.
Spotkania odbywają się w każdy piątek w godzinach od 19.15 do 20.15.
Ta inicjatywa ma na celu sprawdzenie czy jest potrzeba utworzenia grupy w Dębnicy Kaszubskiej. Sala będzie otwarta przez okrągły rok. Wszyscy, którzy potrzebują
pomocy będą przyjęci z otwartymi rękami.
Czekać będzie gorąca kawa i herbata, paląca się
świeca, nagrzana sala i przede wszystkim ludzie, którzy
wykonali już ten pierwszy najtrudniejszy krok.
Spotkania:
Salka przy plebanii kościoła w Dębnicy Kaszubskiej
Każdy piątek, godz. 19:15 - 20:15
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Mickiewicz inspiruje

Święto Patrona, którym jest Adam Mickiewicz, to
najważniejszy dzień dla całej społeczności Zespołu Szkół
w Gogolewie.
Chcąc stanąć na wysokości zadania, zainspirowani
Mickiewiczem, postawiliśmy sobie jeden cel, stworzyć
przyjemną atmosferę. Pokaz umiejętności aktorskich, wokalnych oraz tanecznych w wykonaniu naszych uczniów
sprawił, że duch wieszcza krążył nad naszymi głowami.
Nie mogło zabraknąć Świtezianki, taty powracającego do
domu, czy też samego Tadeusza w polonezie. Na scenie
mogli wykazać się zarówno gimnazjaliści, jak i najmłodsi
uczniowie, a chórek pod dowództwem Piotra Tomczyka,
zadbał o oprawę muzyczną.
Po uczcie dla ducha, przyszedł czas na rozkosz dla
podniebienia. A wszystko w świątecznej oprawie, wspaniałej, rodzinnej atmosferze, przyprawionej unoszącym
się zapachem igliwia.
Wyjątkowy charakter uroczystości nadali goście,
którzy tak licznie do nas przybyli. Swoją obecnością zaszczycili nas wspaniali ludzie, przełożeni, współpracownicy, emeryci, przyjaciele szkoły, rodzice, absolwenci. Ciepłe
słowa, gratulacje, życzenia i prezenty, którymi zostaliśmy
obdarowani sprawiły, że ten dzień pozostawił pozytywne
wrażenie i na pewno będzie inspiracją do pracy nad kolejną uroczystością. (Justyna Kośla)

www.debnicakaszubska.eu
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To był wspaniały wieczór w świątecznej atmosferze
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Ponad 250 osób - mieszkańców kilku gminnych sołectw spotkało się 9 grudnia na Dębnickiej Wigilii. Przed zebranymi zaprezentowały się w „Jasełkach” dzieci z przedszkola w Borzęcinie. Kolędy zaśpiewały Zuzanna i Milena Koska oraz Zespół Seniorów z
Dębnicy Kaszubskiej. Nie brakowało wzruszeń, radości w sercu, miłych słów i gorących życzeń na zbliżające się święta. Wójt gminy
Iwona Warkocka, nie kryła radości, że udało się spotkać w tak licznym gronie. Zebrani tradycyjnie przełamali się opłatkiem i spędzili
wieczór w świątecznej atmosferze. To wydarzenie odbiło się echem zarówno na terenie gminy, jak i w mediach społecznościowych.
(fot. Bartosz Prondziński)

www.debnicakaszubska.eu
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Inwestycję monitorujemy na bieżąco
Jeszcze zanim zostałam wójtem, dużo mówiło się o konieczności remontowania drogi powiatowej- i podkreślę
POWIATOWEJ- od Brzezińca do Gogolewka, czyli odcinka , który przebiega w naszej gminie. Obserwowaliśmy kilka razy
geodetów dokonujących pomiary, i każdy z nas wierzył, że już wkrótce doczekamy się remontu. Odbywały się konsultacje
i w roku 2014 powstał projekt przebudowy naszej drogi. Jednak czas mijał i niewiele się działo.
I oto w roku 2016 przebudowano I etap, czyli odcinek drogi od Brzezińca do Dobieszewa, ponad 11km. Był to
ogromny wysiłek finansowy dla naszej gminy. Będę to podkreślała, bo droga co prawda przebiega w naszej gminie, ale to
nie jest to droga gminna. Zarządcą, właścicielem drogi i głównym inwestorem jest Starostwo Powiatowe . Zakończyliśmy
tzw. I etap. W 2016 roku Gmina dofinansowała 1mln 59 tys. zł. Mieszkańcy do Dobieszewa są zadowoleni.
II etap remontu czekał na finał w roku 2017 . Wszyscy mieliśmy nadzieję, że tak się stanie. I przypomnę jaki ogarniał nas niepokój , bo po I przetargu okazało się, że kwoty przewyższają nasze założenia czyli 7 mln. Jeszcze tylko wyjaśnię
Państwu konstrukcję finansową. Otóż projekt otrzymał dofinansowanie 3mln zł , 150 tys. pochodzi z Nadleśnictwa Łupawa, pozostałe koszty są w układzie pół na pół ze Starostwem Powiatowym, czyli po 1mln 225tys. zł.
Drodzy Mieszkańcy! W tym momencie ta inwestycja stała pod znakiem zapytania ! Innymi słowy kontynuacja była
zagrożona i mogło do niej nie dojść. Czy taką mieliśmy podjąć decyzję ? Połowa odcinka zrobiona , a druga nie? Czy
rzeczywiście tego byśmy chcieli?
Ogłoszono II przetarg – nie było lepiej. Wartość inwestycji nie zmalała. Przed III przetargiem Zarząd Dróg Powiatowych dokonał niezbędnych zmian w projekcie, przede wszystkim aby zmniejszyć koszty i aby przebudowa mogła być
realizowana. Ogłoszono III przetarg, w którym najlepszą ofertę złożył „Budimex”. Najlepszą nie znaczy tańszą. W efekcie
inwestycja ma wartość ponad 8 mln 175 tys. zł. Nie jest łatwo w połowie roku znaleźć dodatkowe 587 tys. w budżecie
Gminy. Jednak ograniczając inne wydatki i przy zgodzie Rady Gminy podjęliśmy się realizacji inwestycji. I co się dzieje?
Czy mieszkańcy są zadowoleni? Wierzę, że w większości tak. Jednak pojawiają się głosy bardzo krytyczne, a to chodniki za
wąskie, a to za szerokie, a to dlaczego z jednej strony, a to dlaczego z dwóch stron, a to droga za wąska, a to za szeroka,
zjazdy za krótkie albo za wąskie.
Proszę Państwa, widzę i wiem, jak przebiega realizacja. Na bieżąco monitujemy uwagi, które do nas docierają.
Rozmawiamy z inwestorem, właścicielem drogi czyli Zarządcą Dróg Powiatowych i wykonawcą. Staramy się ingerować i
zmieniać tak, aby droga służyła nam jak najlepiej. Inwestycja ciągle trwa, nie została zakończona, nie było jeszcze odbiorów. Rażące uchybienia i wady będą musiały być naprawione.
Jednak , kiedy kilka razy dziennie korzystam z drogi, która zyskała nową jakość, nowe parametry, kiedy nie muszę
uciekać na pobocze by minąć się z ciężarówką, autobusem , kiedy nie muszę omijać dziur i nie wpadam w te, które się
właśnie pojawiły- to odczuwam dumę i radość, że droga po 38 latach została przebudowana! Podczas jazdy nie muszę
myśleć , że trzeba odwiedzić warsztat samochodowy i wymienić kolejne resory, wahacze itp. Dzisiaj mogę skupić się na
podziwianiu okolicy.
Drodzy Mieszkańcy! Liczę na Państwa zrozumienie, cierpliwość i zaufanie.
Z wyrazami szacunku
Iwona Warkocka
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Przebudowa dróg powiatowych w toku
Trwa przebudowa dróg powiatowych na terenie
gminy Dębnica Kaszubska. W ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016- 2019” kontynuowany jest remont drogi powiatowej
nr 1177G - Dobieszewo – Gogolewko. Jego zakończenie
przewidziane jest w 2018 roku. W ramach tej inwestycji
na odcinku o łącznej długości blisko 12 km jezdnia została
poszerzona z 5,5 m do 6 m. Dodatkowo wykonane zostały
chodniki z kostki brukowej, zjazdy na posesje, zatoki autobusowe oraz wyspy z kostki kamiennej przed wjazdami do
miejscowości. Przebudowany został również most i kanalizacja deszczowa. Drogowcy wykonają też oznakowanie
poziome i pionowe na całej długości drogi.
Na drodze nr 1176G na odcinku Dębnica Kaszubska
– Łysomiczki prace obejmują poszerzenie blisko dwukilometrowego odcinka jezdni do szerokości 5,5 m i wylania
nowej nawierzchni, natomiast pobocza zostaną umocnione za pomocą kruszywa i płyt betonowych.
Dodatkowo w ramach porozumienia pomiędzy gminą, a Zarządem Dróg Powiatowych udało się przeprowadzić remont drogi 1173G od DW nr 210 do miejscowości
Krzywań. Remont dwukilometrowego odcinka jezdni to
ważny element poprawy jakości stanu drogi do Krzywani.
Inwestycje na drogach powiatowych w gminie Dębnica Kaszubska będą prowadzone również w 2018 roku.
Zaplanowany jest remont drogi nr 1194G na odcinku
Budowo – Jawory. Stosowną uchwałę podjął już Zarząd
Powiatu Słupskiego, a Rada Gminy jednogłośnie podjęła
decyzję o dofinansowaniu inwestycji. W przyszłym roku
kontunuowany będzie remont drogi w kierunku Podwilczyna oraz droga w Niepoględziu. (KT)

www.debnicakaszubska.eu
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Jesień za oknami, a w sercach radość
– Gminny Bal Seniora 2017
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To były piękne, wspólnie spędzone chwile. Seniorzy z gminy Dębnica Kaszubska po raz kolejny udowodnili, że
potrafią bawić się i korzystać z życia. Na Gminny Bal Seniora 18 listopada 2017 roku przybyło ponad 150 osób z różnych
zakątków gminy. Wieczór przy dźwiękach największych szlagierów muzyki rozrywkowej i smacznym jedzeniu upłynął
szybko, a energii, wigoru i wytrwałości na parkiecie naszym Seniorom można tylko pozazdrościć.
(fot. T. Keler)

www.debnicakaszubska.eu
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Jarmark Świętojański - nowa impreza w kalendarzu
Stowarzyszenie Kulturalno – Społeczne „Budzimy
Kulturę” zdobyło środki na organizację w czerwcu 2018
roku imprezy pn. „Jarmark Świętojański”. Projekt otrzyma
wsparcie w ramach przedsięwzięcia „Wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości oraz poprawa dostępności do lokalnych produktów i usług”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Organizacja Jarmarku Świętojańskiego ma na celu
promocję 13 gmin z obszaru Lokalnej Grupy Działania
Partnerstwo Dorzecze Słupi oraz ich produktów i usług lokalnych. Do przedsięwzięcia zaproszone zostaną wszystkie
gminy z obszaru objętego LSR, a także rękodzielnicy, twórcy i artyści ludowi, lokalni przedsiębiorcy z branży gastronomicznej i turystycznej, rolnicy, ogrodnicy itp.
W swoim charakterze impreza będzie nawiązywała

do tradycyjnego targu, który służył wymianie handlowej,
ale był także wydarzeniem społecznym, gdzie ludzie mogli
spotkać się, wymienić informacje, doświadczenia, ale też
spędzić miło czas i wspólnie pobiesiadować.
W projekcie Jarmarku wiele atrakcji, które mają
umilić czas odwiedzającym i zachęcić do czynnego udziału w tym wydarzeniu. Obok miejscowych zespołów oraz
zespołów i grup artystycznych gmin deklarujących udział
w Jarmarku, wystąpią: Kabaret Cezary Żak i Artur Barciś
oraz Mariusz Szwed - finalista programu Master Chef.
Główną atrakcją będzie pokaz kulinarny na dużej patelni,
a także warsztaty pieczenia chleba.
Już dziś zapraszamy wszystkich na Jarmark w ostatnią sobotę czerwca 2018 roku, gwarantując dobrą zabawę
i miło spędzony czas.
Wartość projektu 35 937,53 zł w tym dofinansowanie 33 779,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej
poszukuje pracownika na stanowisko: Instruktor
świetlicy w Dębnicy Kaszubskiej. Poszukiwana jest
osoba energiczna, posiadająca dobry kontakt z dziećmi, która nie boi się wyzwań i chcesz zdobywać nowe
doświadczenia.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe (w tym licencjat)
• uprawnienia pedagogiczne
• prawo jazdy kat B
• dyspozycyjność
• biegła obsługa komputera
• mile widziane doświadczenie
w pisaniu i realizowaniu projektów unijnych
Praca w godzinach popołudniowych. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat. Rozpoczęcie pracy od 02.01.2018. CV proszę kierować na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej,
ul. ks. Antoniego Kani 55 lub kontaktować się osobiście. Szczegóły ogłoszenia o pracę dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku. Nazwa oferty: instruktor świetlicy.
Dodatkowo GOK poszukuje, również instruktora świetlicy w Łabiszewie w wymiarze czasu
pracy ½ etatu. Szczegóły: slupsk.praca.gov.pl
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Ciężko sprostować wymaganiom wszystkich
Z Pawłem Nowickim, sołtysem sołectwa Budowo o zrealizowanych zadaniach,
planach i potrzebach rozmawiała Kinga Trubicka
Co udało się zrobić w sołectwie Budowo w czasie minionych
dwóch lat, czyli od momentu wprowadzenia w gminie funduszu sołeckiego?
W pierwszym roku od wprowadzenia funduszu
udało nam się przeprowadzić remont jednego odcinka ulicy. W tym roku zdecydowaliśmy się na budowę trybun na
boisku sportowym, bo to jest konkretna inwestycja.

jeszcze jakieś pieniądze to doposażymy świetlicę, tak jak
robiliśmy to do tej pory. Kupiliśmy na rzecz sołectwa wykaszarkę, robot kuchenny, ławeczki ze stolikami, sprzęt
nagłaśniający. Staramy się doposażyć cały czas. Wracając
do imprez to w tym roku przeznaczyliśmy m. in. 1000 zł na
Dzień Dziecka organizowany w szkole w Motarzynie. Robimy też dzieciom paczki i mam nadzieję, że wspólnie z radą
sołecką teraz też się to uda zrobić.

Ogólnie jakie głosy słyszy się od mieszkańców na
temat wprowadzenia funduszu sołeckiego i jak pan ocenia to posunięcie jako sołtys?
Powiem, że to jest bardzo dobre posunięcie, bo ludzie mogą decydować sami na co przeznaczyć pieniądze.
To widać w sołectwie. Jak nie było funduszu sołeckiego to
ludzie nie wiedzieli do końca co, gdzie, na co przeznaczyć.
My mieliśmy wcześniej niecałe 4 tysiące złoty i to było tylko i wyłącznie przeznaczane na imprezy. Teraz udaje nam
się jakoś dojść do porozumienia i inwestować w sołectwo.
Oczywiście chciałoby się, żeby więcej rzeczy robiły firmy,
a nie my sami, jak przykładowo szatnię na boisku, gdzie
chłopaki dostali tylko materiały. Ale może z czasem to też
uda się wypracować i zmienić.

W Budowie mieszkańcy mogą korzystać z zajęć
w świetlicy i z filii biblioteki. Jak to funkcjonuje w chwili
obecnej?
Pani, która tam pracuje bardzo się stara i świetlica
działa bardzo dobrze. Największym problemem jest fakt,
że jest ona troszkę źle usytuowana – na końcu wioski.
Gdyby to było w centrum wsi, tam gdzie jest straż pożarna to byłoby lepiej. Trochę dzieci też się boją tam iść wieczorem, zwłaszcza w tym okresie jesienno-zimowym gdy
jest ciemno. Jak był remont to w jednym czasie robiona
była świetlica i straż pożarna, można było wtedy o tym
pomyśleć. Z drugiej strony, gdyby lokalizacje były odwrotne, wówczas imprezy mogłyby przeszkadzać okolicznym
mieszkańcom.

Jakie są plany na kolejny rok w sołectwie Budowo?
W ramach termomodernizacji przeprowadzony zostanie
remont przedszkola, a na co wydany zostanie fundusz?
Sołectwo pięknieje. W przyszłym roku chcielibyśmy
kontynuować remont drogi gminnej. Planujemy wyremontować ją na odcinku od „figurki” w kierunku kościoła.
Tutaj dodatkowo oprócz pieniędzy przeznaczonych z funduszu – czyli ponad 26 tysięcy zł - drugi tyle na remont
drogi, tak jak i w innych sołectwach w gminie dołoży nam
pani wójt. Na tej drodze zostanie jeszcze jeden odcinek
wymagający remontu. Zobaczymy, może w trakcie prowadzonych prac uda się wynegocjować tak, by doprowadzić
tą drogę do końca. Wszystko bedzie zależało od kosztów
tej inwestycji

Czy w sołectwie są potrzeby, w którym zrealizowaniu mogłaby pomóc gmina?
Przede wszystkim potrzebny byłby nam kapitalny
przegląd placu zabaw. Te place zabaw były stawiane kilka
lat temu. Gwarancja już na pewno minęła i to przydałoby
się zrobić. Nie na zasadzie by jedną szczebelkę wymienić
tylko sprawdzić wszystko dokładnie. Elementy placu zabaw zaczynają się „sypać” i stwarzać zagrożenie. Wydaje
mi się, że taka sytuacja jest nie tylko u nas w wiosce, ale
chyba w każdej gdzie stoi drewniany plac zabaw. Wiele
robi się z myślą o dzieciach, bo one najbardziej korzystają.
Ciężko sprostać wymaganiom wszystkich, ale się staramy.
Jest czysto, ale czasami odbieram telefony, gdzieś nie jest
odśnieżone, czy posypane. Kiedyś mieliśmy z gminy pracownika na 2 godziny dziennie i to było dobre rozwiązanie, bo wszystko było zrobione. Może udałoby się wrócić
do tego rozwiązania. Podejrzewam, że w każdej wiosce
przydałaby się taka osoba.

Jak wygląda kalendarz imprez sołeckich na 2018 r?
Na 2018 rok jeszcze nie mamy ustalonego kalendarza imprez. Mamy jeszcze dwie imprezy do zrobienia
w tym roku. Chcieliśmy zrobić Andrzejki, ale odwołaliśmy z powodu śmierci kolegi, by to właściwie uszanować.
Z funduszu sołeckiego na imprezy została nam dosyć duża
kwota. W związku z tym zakupimy rzutnik do karaoke
i dołożymy do imprezy sylwestrowej. Jeśli zostaną nam

Dziękuję za rozmowę.

www.debnicakaszubska.eu
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Staramy się dążyć do ideału

Z Kamilem Horuniem, sołtysem sołectwa Dobieszewo o pełnieniu funkcji sołtysa
oraz planach i potrzebach sołectwa rozmawiała Kinga Trubicka-Czapka
Jest pan najmłodszym sołtysem w gminie Dębnica Kaszubska.
Jak radzi pan sobie z obowiązkami?
To fakt jestem najmłodszy,
ale nie czuję się z tego powodu gorszy. Uważam, że jako
młody sołtys mam też lepszy kontakt z młodzieżą i większe predyspozycje do pracy. Jestem też mobilny i jeśli trzeba coś załatwić staram się nie odkładać tego na ostatnią
chwilę, tylko od razu działać.
Jak scharakteryzowałaby pan sołectwo Dobieszewo z punktu widzenia sołtysa i mieszkańca?
Z punktu widzenia sołtysa jak i mieszkańca uważam, że sołectwo Dobieszewo ma fantastyczne miejsca,
staramy się dążyć do ideału, żeby nasze sołectwo wyglądało coraz lepiej i było w lepszym stanie. Staramy się zbudować poczucie bezpieczeństwa dla samych siebie. Mam
nadzieję, że będzie to szło szybciej i każdy będzie miał
w tym swój współudział.
Gdy wprowadzano fundusz sołecki nie był pan
jeszcze sołtysem i nie realizował go. Teraz ma już pan
pewnie swój własny pogląd na ten temat. Ile pieniędzy
trafiło do sołectwa w ramach funduszu sołeckiego w latach 2016 / 2017 i co w ramach tych kwot udało się zrealizować?
W ramach funduszu sołeckiego w 2016 r trafiło do
nas 17,259,07 zł. Ta kwota została przeznaczona na jedną
z dwóch dróg gminnych w wiosce Dobieszewo która była
w bardzo złym stanie. Natomiast na 2017 rok fundusz
sołecki wynosił 17,879,27 zł. Tę kwotę przeznaczono na
drugą drogę w tej samej miejscowości - drogę, która przechodzi obok dawnej piekarni. Do każdej z tych inwestycji
urząd gminy przeznaczył od siebie drugie tyle i jesteśmy za
to bardzo wdzięczni. Dodatkowo współpraca z mieszkań-

cami i radą jest dobra, jednak jeśli chodzi o jakieś większe
sprawy to nie mieliśmy jeszcze okazji razem współpracować. W najbliższym czasie na pewno się to zmieni.
Jakie są plany na 2018 rok w ramach funduszu sołeckiego?
Plany na 2018 rok w ramach funduszu sołeckiego są
następujące: remont drogi gminnej w miejscowości Leśnia i zakup materiałów budowlanych na przystanki autobusowe. W Dobieszewku powstaną dwa nowe przystanki, a w Dobieszewie zostanie odnowiony przystanek obok
kościoła. Te plany są priorytetem dla naszego sołectwa.
Pieniądze, które zostaną będą przeznaczone na zorganizowanie imprez dla dzieci i dorosłych oraz na estetyzację
sołectwa.
Jak widać plany sołeckie w dalszym ciągu nastawione na inwestycje. Czego jeszcze w sołectwie brakuje?
Myślę, że największą potrzebą sołectwa jest świetlica, której bardzo nam brakuje. W tych czasach, gdy dzieci
wciągają się w wir internetowego życia nie mają możliwości spędzania czasu poza domem. Nie mamy dojazdu do
pobliskich świetlic, czy też GOK-u. Świetlica wiejska jest
zatem potrzebna. Dzięki temu dzieci będą miały o wiele
bardziej urozmaicone zajęcia i będą mogły spędzać czas
inaczej niż tylko w wirtualnym świecie.
Jak oceniłby pan wprowadzenie funduszu sołeckiego? Jaki jest odzew mieszkańców, że pieniędzy trafia
więcej i sami mogą zdecydować, na co je wydać?
Myślę, że mieszkańcy są zadowoleni. Możemy zainwestować te pieniążki w drogę, czy też organizację imprez. Remonty dróg to inwestycje, które ułatwią nam życie i dojazd do pracy i szkoły. Natomiast imprezy pozwolą
nam na miłe spędzenie czasu i świetne atrakcje.

Zmienia się na lepsze

Z Jadwigą Lejczak, sołtysem sołectwa Krzywań, o zmianach, współpracy z
mieszkańcami i planach na 2018 rok rozmawiała Kinga Trubicka
Jak scharakteryzowałaby pani
sołectwo Krzywań z punktu
widzenia sołtysa, ale i mieszkanki?
Sołectwo Krzywań to mała i ciekawa
wieś położona pomiędzy Słupskiem, a Dębnicą Kaszubską.

16

Gazeta Gminy Dębnica Kaszubska

Nasze sołectwo to około 170 mieszkańców, którzy mają
na celu przed wszystkim dobro całej miejscowości.
Jak zmieniła się sytuacja finansowa sołectwa w ostatnich
latach?

WYWIAD

Kondycja finansowa naszego sołectwa zmieniła się na
lepsze. Wreszcie mieszkańcy mają wpływ na wydatkowanie
swoich pieniędzy dla dobra sołectwa.
Ile pieniędzy trafiło do sołectwa w ramach funduszu
sołeckiego w roku 2016 i 2017 i co w ramach tych kwot
udało się zrealizować?
Z funduszu sołeckiego udało nam się wybudować siłownię
przy placu zabaw. Cały czas trwają rozmowy w sprawie
zagospodarowania placu, na którym chcielibyśmy zrobić
boisko oraz placu, na którym mieszkańcy mogliby się
spotykać na przykład przy ognisku.
Dodatkowo w ramach funduszu zorganizowaliśmy
wycieczkę do Szymbarku oraz uczestniczyliśmy w wielu
spotkaniach okolicznościowych jak: Dzień Babci i Dziadka,
Dzień Kobiet, Wigilia, czy Bal Seniora.
Jak układa się współpraca z radą sołecką i mieszkańcami?
Jak już wspominałam nasza społeczność nie jest duża.
Sołectwo zamieszkuje około 170 osób. Współpraca z
mieszkańcami to podstawa do działań, które potrzebne są
w naszej miejscowości.

Jakie są plany na 2018 rok w ramach funduszu sołeckiego?
Plan na 2018 rok to przede wszystkim drogi w naszej
miejscowości, które są bardzo zaniedbane. Niedawno
udało się zakończyć remont drogi do naszej miejscowości
od przystanku autobusowego przy drodze wojewódzkiej
nr 210. W związku z tym na łamach naszej gminnej
gazety chciałabym podziękować radnemu powiatowemu
Grzegorzowi Grabowskiemu oraz dyrektorowi ZDP w
Słupsku, Mariuszowi Ożarkowi za pomoc w realizacji drogi
do naszej miejscowości.
Jak oceniłaby pani wprowadzenie funduszu sołeckiego?
Jeśli chodzi o fundusz sołecki to nie jesteśmy pierwszą
gminą, która to wprowadziła. Wiele gmin przed nami
zdecydowało się na ten krok. Uważam, że jest to decyzja
dobra dla wszystkich, zwłaszcza dla małych sołectw jak
nasze, które były zapomniane przez władze gminy.
W realizacji drogi powiatowej do sołectwa
Krzywań swój wkład finansowy miała również gmina
Dębnica Kaszubska.

Wszystko idzie w dobrym kierunku

O latach spędzonych na byciu sołtysem, współpracy i potrzebach sołectwa z
sołtysem Podwilczyna, Zdzisławą Stankiewicz rozmawiała Kinga Trubicka
Jak pani jako sołtys ocenia wprowadzenie funduszu sołeckiego?
To było bardzo dobre posunięcie dla sołectw. Wiadomo, że
trzeba iść na kompromisy i szukać korzystnych dla wszystkich rozwiązań, ale trzeba przyznać, że w kwestii finansowej to sołectwom bardzo się poprawiło.
Ile pieniędzy trafia do Podwilczyna i co udało się
zrealizować w ramach funduszu?
W tym roku trafiło do nas koło 13 tysięcy, a w ubiegłym roku ta kwota była niewiele niższa. Zainwestowaliśmy w świetlicę i udało się wymienić piece kaflowe na
centralne ogrzewanie. To była bardzo konkretna decyzja.
By skończyć świetlice należałoby jeszcze wymienić podłogi. Postawiliśmy również siłownię zewnętrzną, dbamy
o estetykę sołectwa. W przyszłym roku z funduszu dofinansowana zostanie m. in. Ochotnicza Straż Pożarna.
Czy są inwestycje, na które czekają mieszkańcy
sołectwa Podwilczyn, a których nie uda się zrealizować

z własnych środków?
Najpotrzebniejsze inwestycje to chodniki. Z jednej
strony chodnik do cmentarza. Mieliśmy nawet w planie
go zrobić - niestety nie ruszymy go, bo jest to droga powiatowa. Z kolei w drugą stronę przydałoby się skończenie chodnika w kierunku Mielna. Zostało tam około 250
metrów. Nie ukrywam, że chcielibyśmy pomoc od gminy,
ale nie chodzę dodatkowo, ponieważ dostajemy fundusz
i mieszkańcy mogą decydować na co te pieniądze wydać.
Jak się współpracuje z Radą Sołecką?
To jest bardzo dobra współpraca. Wszyscy członkowie rady są aktywni, ale na największe uznanie zasłużył
sobie jeden panów, który jest na każdym zebraniu i spotkaniu. Nie zdarzyło się jeszcze by był nieobecny. To jest
bardzo dobra i sprawdzona rada. Wszystko idzie w dobrym kierunku, choć jak wszędzie spotyka się sprzeciwy.
Na to nic nie poradzimy.
W Podwilczynie jest bardzo ładnie zagospodarowany teren przy jeziorze Rybiec.
www.debnicakaszubska.eu
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Gdy zostałam sołtysem to nie było tam nic. Nawieźliśmy piachu. Cały teren został umocniony. Zrobione zostało boisko do siatkówki i tenisa, bo siatkę można było
obniżyć. I to jeszcze przed 2000 rokiem. Stanęły wiaty,
plac zabaw, a w zeszłym roku zakupiliśmy za około 8 tys.
zł siłownię zewnętrzną. Można powiedzieć, że poza tymi
elementami stałymi to wszystko zagospodarowaliśmy
sami. Mieszkańcy mieli mnóstwo chęci do pracy. Z czasem
to się trochę zmieniło.
Ile lat jest już pani sołtysem w Podwilczynie?
Jeszcze rok i będzie 20 lat i w tym czasie nie miałam
żadnej przerwy. Jednak to już moja ostatni kadencja.
Czy „bycie sołtysem” zmieniło się na przestrzeni
tych lat?
Teraz jest dużo lepiej. Teraz człowiek jest taki bardziej na luzie. Przedtem było bardzo dużo pracy i proble-

mów. Tak szczerze u nas tu nic nie było. Pasły się krowy.
Teraz gdy jest fundusz można samemu wiele we wsi zrobić. Mam nadzieję, że następny sołtys będzie kontynuował
pracę na rzecz wsi i zostanie skończona świetlica, o którą
przez tyle lat była walka, o każdą rzecz. Na początku było
tam 8 stolików. Udało nam się kupić wyposażenie – bilard,
stół do tenisa stołowego, aparaturę nagłaśniającą. Wstawiono piłkarzyki. To co było kiedyś, a teraz jest, to nawet
nie ma porównania. Świetlica została trochę przerobiona,
teraz wymieniono ogrzewanie – można posiedzieć. Można się spotkać. Dobrze byłoby ten temat doprowadzić od
początku do końca.
Podsumowując, jak ocenia pani minione dwa lata?
Bardzo dobrze. Udało nam się dużo zrobić, a ma
nadzieję, że w przyszłości uda się zrobić jeszcze więcej
i z roku na rok sołectwo będzie coraz ładniejsze, a mieszkańcy zadowoleni.

Po wielu latach w końcu mamy świetlicę
Z Ewą Nowak, sołtysem Żarkowa, Kinga Trubicka rozmawiała o przełamywaniu
trudności i dążeniu do celu
Żarkowo to niewielkie sołectwo.
Ile pieniędzy w ramach funduszu
sołeckiego trafiło tu od momentu
jego wprowadzenia i co udało się
zrealizować?
Jak na nasze sołectwo malutkie – 60 mieszkańców, ale
ja to nazywam „czynnych pięćdziesiąt” – 18 budynków,
a 14 tylko zamieszkałych trafiło prawie 20 tysięcy.
Najważniejsze, że udało się do użyteczności doprowadzić
świetlicę. Mamy szambo, mamy bieżącą wodę,
wyremontowaną kuchnię, zrobioną łazienkę i toaletę.
To był nasz największy dylemat. Zrobienie jakiejkolwiek
imprezy wiązało się z tym, że wodę trzeba było przynieść,
nie było łazienki i tym samym narzekały dzieci i dorośli.
Od początku gdy jestem tu sołtysem - a to już będzie
czwarta kadencja - cały czas nacisk był na świetlicę, by
doprowadzić ja do takiego stanu, żeby można było spotkać
się w przyzwoitych warunkach. Po wielu latach nareszcie
nam się udało. Fakt, że poszły na to wszystkie pieniążki
z funduszu sołeckiego na ten rok – to było 9 tysięcy.
Niestety kosztem tego, że żadnych imprez nie można było
zrobić, ale mamy to na co czekaliśmy. Jak zaczynałam bycie
sołtysem to tu nie było nic – poniemieckie okna, dziurawe
podłogi, nie było sufitu. Wiele lat pracy – troszeczke,
długo to trwało, ale w końcu jest.
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To jakie w związku z tym plany na przyszły rok?
W przyszłym roku cały fundusz, który nawet mamy
zwiększony do 10 tysięcy przeznaczamy na kolejną naszą
bolączkę, czyli drogi. Pani wójt sama zaoferowała się,
że jak oddamy przyszłoroczny fundusz sołecki w całości
na drogę to nas wspomoże i skończymy prawą stronę.
Mamy jeszcze trochę płyt z tak zwanego naszego
odzysku i chcemy skończyć drugą stronę tak, by wszyscy
mieszkańcy mieli dogodny dojazd. Niestety, ale wioska
jest w zasadzie rolnicza. Ci, co nie prowadzą działalności
rolniczej to zmuszeni są szukać pracy gdzie indziej, a to
się wiąże z dojazdami. Autobusy do nas dojeżdżają tylko
szkolne. O to też wojowaliśmy z radą sołecką, żeby te
dzieci nie chodziły tam do lasu. W naszej wiosce nie ma
sklepu więc chlebek, warzywa, wędliny nam dowożą.
Dobrze, że mamy takich handlowców. Ale wiadomo, bez
dróg było ciężko. Teraz jest coraz lepiej.
A jak współpracuje się z mieszkańcami i radą sołecką?
My można powiedzieć jesteśmy taką jedną dużą rodziną,
ale podzieloną. Jednym się podoba to, innym tamto.
Ale to jak w każdej społeczności. Jest coraz ciężej ludzi
mobilizować. Z początku tak bardziej próbowałam, nie
poddawałam się, żeby zorganizować Dzień Kobiet, czy
Sylwestra. To niestety frekwencja była jedna- dwie pary
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na całą wieś. Pomimo to wydaje mi się, że mam zaufanie
wśród mieszkańców i zgadzają się ze mną. Oczywiście są
za i przeciw, ale jakoś udaje się zrobić to co planujemy.
Z dziewczynami z rady też nie mam problemów. Zawsze
im powtarzam, że jeśli coś im nie pasuje, to wystarczy
przyjść powiedzieć i coś zaradzimy.
Fundusz rozdysponowany, czy pomimo tego jest szansa
na zorganizowanie jakiejś imprezy?
Na pewno będę się starała zrobić coś dla dzieci. Chociaż tą
symboliczną czekoladę, żeby dostały. U mnie jest obecnie
ośmioro dzieci. Zawsze starałam się, by miały obfite paczki
i chociaż z tego skorzystały. Nie mają tu innych atrakcji, jak
to w malutkiej wsi, więc chociaż w ten sposób mogłam im
to zrekompensować, żeby się troszkę pocieszyły.
Pani jako sołtys z wieloletnim stażem pamięta jakimi
środkami dysponowało sołectwo przed wprowadzeniem
funduszu?
To była taka, można powiedzieć „żebranina”, żeby

cokolwiek można było zrobić. A jak już, to było na zasadzie,
że jak masz chęci to zrób sobie sama. Wcześniej kwoty
do dyspozycji sołectaw były niewielkie. Nie było mowy,
żebyśmy mogli pozwolić sobie na jakiekolwiek, nawet
najmniejsze inwestycje.
Jak zatem podsumuje pani aktualne działania gminy na
rzecz sołectw?
Zadowoleni jesteśmy z tego, że powstają nam drogi
i dogodny dojazd, bo jesteśmy miejscowością na uboczu
i przez wiele lat był tu dramat. Jak na razie w czasie
kadencji obecnej pani wójt, nie mogę nic złego powiedzieć.
My zyskujemy. Mamy perspektywy na rozwój sołectwa
i nie możemy powiedzieć, że nikt o nas nie dba. Dobrze
jest również z tym, że jest pomoc z gminy przy pracach
remontowych. Przyjeżdża ekipa w danym dniu, pracuje
i nareszcie nie trzeba robić wszystkiego samemu. Możemy
powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni ze współpracy
z gminą.

Ludzie z pasją to nowy cykl prezentujący Mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska i ich hobby. Masz pasję, o
której chcesz opowiedzieć? Zapraszamy do kontaktu z redakcją „Wieści Gminnych”.

Będę podnosiła sobie poprzeczkę

Sylwia Żukowicz, mieszkanka Dębnicy Kaszubskiej
ma 24 lata i jest mamą 6-letniego Aleksandra i półtorarocznej Milenki. Swoją przygodę z „bieganiem na poważnie” rozpoczęła w październiku 2017 roku. Pomimo obowiązków osiąga sukcesy i wyznacza sobie nowe cele.
- Początki są trudne,
wręcz bardzo trudne, ale
nie można się załamywać.
Z każdym dniem jest coraz
lepiej – mówi. - Pocieszę
wszystkich zaczynających
przygodę z bieganiem, że
bieganie tylko na początku
przyjmuje postawę intruza. W miarę upływu czasu
i zgłębienia
minimalnej
wiedzy na ten temat bieganie niepostrzeżenie wkrada się w nasze życie, by
po jakimś czasie na stałe
zagościć w naszej codzienności – dodaje. Jak podkreśla pani Sylwia po paru treningach nie można sobie
wyobrazić dnia bez kilku
kilometrów na świeżym powietrzu.
- Nie ma złej pogody dla biegacza. Są tylko słabe

charaktery, bo deszcz, czy śnieg nie przeszkadzają w tym,
by wyjść i pobiegać. Trzeba się tylko ubrać odpowiednio
do pogody - zaznacza.
W październiku udało jej się wybiegać 90 km. To
była motywacja, aby wziąć udział w Słupskim Biegu Niepodległości na 10 km. - Tak po prostu rzuciłam się od razu
na głęboką wodę. Nie liczył się czas, czy miejsce, które
zajęłam - tylko satysfakcja, że ukończyłam bieg. Pani Sylwii udało się przebiec dystans 10 km w czasie 55 minut.
Zaraz po tym zaczęła szukać kolejnego biegu, w którym
mogłaby wziąć udział. - Okazało się, że 2 grudnia odbędzie się w II Mikołajkowy Kross Górski z Komandorkiem
u Kantego organizowany z myślą o chorych w słupskim
hospicjum. To bieg na dystansie 6 km, długo nie myśląc
od razu się zapisałam, bo jak się okazuje bieganie to nie
tylko sport, to też możliwość pomagania innym ludziom.
Na ponad 200 osób byłam 66, a w kategorii kobiet 9 na 69
startujących - opowiada. W tym roku stawia sobie jeszcze
jedno wyzwanie – to Bieg Sylwestrowy organizowany 31
grudnia. W przyszłym roku pani Sylwia chciałaby zwiększyć dystans i pobiec w półmaratonie. - Cel jest, a teraz
trzeba zacząć działać i zacząć pracować nad lepszą formą.
Jestem osobą upartą i zawsze dążę do celu, który sobie
ustalę. Mam nadzieję, że i tym razem się uda i zapraszam
wszystkich Czytelników do wspólnego biegania.
Życzymy sukcesów, wytrwałości oraz wybieganych
upragnionych kilometrów.

www.debnicakaszubska.eu
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Zawody Spinningowe w Dobrej
W ostatnią niedzielę października (29.10) w miejscowości Dobra, rozegrane zostały ostatnie w tym roku,
oficjalne zawody o Puchar Wójta Gminy Dębnica Kaszubska. Jest to impreza ciesząca się dużą popularnością wśród
lokalnych „moczykijów”, rozgrywana rokrocznie - o kilkuletniej tradycji, wpisana do Kalendarza Imprez Gminnych.
Puchar Wójta organizowany jest dla wszystkich
wędkarzy mieszkających na terenie naszej gminy lub
będących członkami kół PZW mających swoje siedziby
w gminie Dębnica Kaszubska. Zawody, zwyczajowo rozegrano w metodzie spinningowej, na żywej rybie, w jednej
turze i w klasyfikacji indywidualnej.
Do czwartku – 26.10, zgłoszono 59 spinningistów,
lecz obawy organizatorów o frekwencję w zawodach, budziły zapowiadane na weekend niekorzystne prognozy
pogodowe. Na szczęście znakomita większość wędkarzy
okazała się ludźmi niezłomnymi i mimo beznadziejnej
pogody, w szranki stanęło aż 42 spinningistów, w tym 21
z Koła PZW Motarzyno, 10 z Koła PZW Las Leśny Dwór, 9
z Koła Gminnego PZW Dębnica Kaszubska i 2 z Koła PZW
Lipień Czarna Dąbrówka. Czarny scenariusz, jak na złość,
sprawdził się w prognozowanej pogodzie, bo oprócz deszczu było jeszcze trochę gradu, słońce zza chmur i szkwał.
Warunki atmosferyczne do uprawiania wędkarstwa tego
dnia naprawdę były ekstremalne.

Komisja Sędziowska zawodów w składzie : Marek
Szczepański – Sędzia Główny Zawodów, Tadeusz Żukowski – Sędzia Sekretarz i Wiesław Skwara – Sędzia Techniczny, pierwszy sygnał o rybie otrzymała od Szymona Klasy
z Motarzyna. Zgłoszony przez Szymona szczupak miał 52,5
cm (900 pkt.). Następna mierzona przez sędziów rybka to
okoń Pawła Solaka z koła gminnego, który miał 20,2 cm
(110 pkt.). Ostatnią przedstawioną do oceny rybą był

szczupak o długości 52,0 cm (850 pkt.), którego rzutem
na taśmę wyholował Piotr Węsierski, również z koła gminnego. Wszystkie drapieżniki, po zmierzeniu, natychmiast
wracały do wody. Problemów z wyłonieniem zwycięzców
komisja nie miała, bo więcej rybek nie było.
Około 11.30 na zawody przyjechała pani Iwona
Warkocka, Wójt Gminy Dębnica Kaszubska, która w ciepłych słowach przywitała wędkarzy i była pełna podziwu
dla ich hartu ducha. Wkrótce też dotarł do nas pan Karol
Żukowski, pracownik UG, który dowiózł gorący żurek i bułki. Wobec przemoczenia i panującego chłodu, najpierw
spożyliśmy gorącą, smaczna zupkę - niektórzy z podwójnymi dolewkami, którą nalewała nam sama pani Iwona,
nasz wójt. Pewnie dlatego tak smakowała.
Ostatnim etapem imprezy było ogłoszenie oficjalnych wyników zawodów i wręczanie trofeów.
• KLASA SZYMON ( Koło PZW Motarzyno ) – 900 pkt.
• WĘSIERSKI PIOTR ( KG PZW Dębnica Kasz. ) – 850 pkt,
• SOLAK PAWEŁ ( KG PZW DK ) – 110 pkt..
Puchar Wójta Gminy Dębnica Kaszubska trafił do
Szymona Klasy. Zarówno zwyciezcy jaki i najmłodszy startujący Piotr Gnatowski (16 l.), otrzymali również z rąk pani
wójt - głównego i jedynego sponsora imprezy dyplomy
oraz bony towarowe. Pani wójt pogratulowała
i podziękowała wszystkim uczestnikom za udział
w zawodach pucharowych, w tak bardzo ekstremalnych warunkach oraz przekazała nam informację, że jesienią przyszłego roku, w miejscu naszej zbiórki – na parkingu przed jeziorem będzie
wybudowana „Rybaczówka”. Będzie ona służyła,
między innymi, do organizacji imprez wędkarskich.
Podsumowując zawody, to należy przyznać, że szczęście w końcu uśmiechnęło się do
wędkarzy z koła gminnego, którzy w tej edycji zajęli 2 i 3 miejsce, a w ostatnich latach brakowało
ich na podium. Zawody rozegrane w koleżeńskich
klimatach, formule fair play i bez protestów.
Na zakończenie wielkie dzięki dla pani
wójt – Iwony Warkockiej, za kontynuowanie dobrej tradycji, za atrakcyjne nagrody, za ciepłe słowa i możliwość spotkania się w jednym miejscu wędkarzy z różnych kół naszej gminy. Zawodnikom natomiast wielkie
dzięki za liczny udział w zawodach, w tak niekorzystnych
warunkach atmosferycznych.
Dziękuję i pozdrawiam
Marek Szczepański – organizator imprezy
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Młodzi ratownicy odebrali legitymacje
Pierwszego dnia grudnia w UG Dębnica Kaszubska
odbyło się uroczyste wręczenie legitymacji uczestnikom
szkoleń w Ratownictwie Wodnym I oraz II etapu RATOWNIKA WODNEGO. Szkolenia były realizowane w roku
szkolnym 2016/17 przez Słupskie Wodne Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe oraz Gminę Dębnica Kaszubska.
Szkolenia były zwieńczeniem i podsumowaniem realizacji
programu klas ratowniczych, które funkcjonowały w Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej przed reorganizacją placówek oświatowych. Zgodnie z swoją obietnicą pani Iwona
Warkocka wójt gminy nie pozostawiła „na lodzie” dzieci
i młodzieży z byłych klas ratowniczych po dokonaniu reorganizacji placówek oświatowych.

rach roku. Prelekcjami chcemy objąć wszystkie placówki
oświatowe w naszej gminie. Naszym celem jest założenie
profesjonalnej drużyny ratowniczej ,,Bezpieczna Woda
Gmina Dębnica Kaszubska im. Romualda Wołodźki” - znanego społecznika, szkoleniowca i wodniaka. Pragniemy
zorganizować miting pływacki na j. Dobrskim w czerwcu
lub wrześniu i tam uroczyście założyć drużynę. Pragniemy
swoje działania szkoleniowe realizować na lokalnych pływalniach i j. Dobrskim oraz rozwijać współpracę z lokalnymi OSP. Kiedy zrealizujemy już ostatnie III etapy szkolenia
pragnęlibyśmy założyć stanowisko ratownicze w Dobrej
i rozwijać tam Bazę Ratowniczą. Zorganizować tam też
letnią bezpłatną szkołę pływania dla dzieci z naszej gminy.

Pod patronatem Wójta udało się zrealizować ze
środków gminy roczny transport, pływalnię i instruktorów,
którzy z takim ,,wsparciem’’ mieli możliwość postawienia
kropki nad szkoleniowym ,,i’’. Całość szkolenia została zrealizowana w Parku Wodnym „Nimfa” w Bytowie. Młodzi
adepci sztuki ratowniczej przez okrągły rok szkolny ciężko
trenowali, zdobycie pierwszych szlifów nie było takie łatwe...z około 80 kursantów tylko 25 dotrwało do końca
z wynikami pozytywnymi i otrzymało legitymacje ze stosownymi wpisami. Tym samym zakończył się etap klas
ratowniczych w Dębnicy Kaszubskiej a dzieci które w nich
uczestniczyły mogły dokończyć to co wcześniej rozpoczęły. Każdy miał równe szanse w zdobyciu uprawnień. Nieoceniona pomocą i szkoleniowcem okazał się nauczyciel
wychowania fizycznego i radny naszej gminy Roman Cech.
Spotkanie miało na celu również podjęcie decyzji...,,co dalej”. Z pewnością nie będziemy już pracowali
w trybie szkolnym, zaczynamy realizację naszych zadań
w trybie pozalekcyjnym. Chcemy prowadzić prelekcje
związane z bezpieczeństwem nad wodami w różnych po-

Z Ratowniczym Pozdrowieniem Instruktor Ratownictwa Wodnego Michał Budzich
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INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

Pamiętajmy o właściwej segregacji
Z uwagi na licznie docierające sygnały od firm obsługujących naszą Gminę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych PRZYPOMINAMY!
SEGREGACJA
Osoby, które zadeklarowały w swoich deklaracjach
segregowanie odpadów, mają obowiązek segregować odpady w następujący sposób:
• w pojemnikach/workach oznaczonych kolorem zielonym należy zbierać szkło.
• w pojemnikach/workach oznaczonych kolorem żółtym należy zbierać tworzywa sztuczne i puszki aluminiowe, kartoniki po sokach i mleku.
• w pojemnikach/workach oznaczonych kolorem niebieskim papier, tekturę.
• w pojemnikach/workach oznaczonych kolorem
brązowym należy zbierać odpady ulegające biodegradacji (zaleca się selektywne zbieranie odpadów
zielonych oraz odpadów ulegających biodegradacji
powstających na terenie nieruchomości poprzez
ich kompostowanie; osoby, które wykorzystują odpady zielone powstające na terenie nieruchomości
we własnym zakresie i na własne potrzeby poprzez
kompostowanie, nie mają obowiązku gromadzenia
odpadów ulegających biodegradacji w pojemniku),
• pozostałości odpadów po segregacji należy zbierać
w pojemnikach przeznaczonych na odpady komunalne, w które właściciel nieruchomości wyposaża
się we własnym zakresie.
POJEMNIKI
Odbiór odpadów komunalnych odbywa się z wykorzystaniem pojemników, dostosowanych do automatycznego odbioru przez pojazdy specjalistyczne, tzn. z pojemników które są zgodne z Polską Normą (dla pojemników
o pojemności 120 l obowiązuje norma PN-EN 840-1:201305) oraz w odpowiednio oznaczonych workach.
Pojemniki na odpady komunalne zgodne z Polską
Normą są przystosowane do współpracy z pojazdami specjalistycznymi i za pośrednictwem chwytaków grzebienio-

wych mechanicznie opróżniane.
Wobec powyższego zwracamy się z prośbą do
mieszkańców, aby przy zakupie/wymianie pojemników
zwracać uwagę na wyżej opisywaną normę, gdyż wszystkie inne pojemniki nie posiadające charakterystycznych
kołnierzy/chwytaków nie będą współpracowały z pojazdami specjalistycznymi i tym samym nie będą mogły być
opróżniane. Gdy w przypadku ich opróżniania dojdzie
do uszkodzenia, reklamacja taka nie będzie mogła być
uwzględniona.
Dla usprawnienia systemu PAMIĘTAJMY aby:
• oznaczyć nieruchomość numerem porządkowym;
• koniecznie wyposażyć nieruchomość w pojemnik na
odpady zmieszane;
• podpisać pojemnik na odpady zmieszane numerem
porządkowym nieruchomości;
• wystawiać przed posesję pojemnik na odpady zmieszane oraz worki z selektywną zbiórką odpadów
zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów
(wywóz odpadów odbywa się w godz. 6.00 - 21.00).
PRZYPOMINAMY że na terenie naszej Gminy funkcjonuje 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 – z uwagi na trudności z weryfikacją
pochodzenia opon dostarczanych do PSZOK przez naszych mieszkańców – mamy zamiar wprowadzić ograniczenia: właściciel pojazdu, po okazaniu dowodu rejestracyjnego będzie mógł pozostawić zużyte opony
w ilości do 4 sztuk na pojazd na rok.
7) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
8) odzież i tekstylia.
• PSZOK czynny jest od wtorku do piątku w godzinach od 10 do 18 oraz w soboty od 7 do 15.
• Transport odpadów do PSZOKu prowadzony jest
we własnym zakresie i na własny koszt.
• Osoby, które dostarczają odpady komunalne do
PSZOK zobowiązane są je umieszczać w poszczególnych miejscach wskazanych przez prowadzącego PSZOK.

www.debnicakaszubska.eu
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WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNAZONYCH DO SPRZEDAŻY
DZIAŁKI W DĘBNICY KASZUBSKIEJ

Działka przeznaczona pod zabudowę
mieszkaniową
ul. Akacjowa: działka nr 1249 o pow. 1009 ha:
uzbrojenie: sieć energetyczna, ok 20 m
do sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej, w drodze projektowana
sieć światłowodowa (Internet, telewizja, telefon).
Dobry dojazd - Nowa asfaltowa droga!
cena: 40 000 PLN + 23% VAT

Działka przeznaczona pod zabudowę
mieszkaniową
ul. Bukowa: 1304, pow. 1395 ha
- uzbrojenie: do działki 1303 ok 20 m do sieci
wodociągowej, pozostałe media ok 80 m
cena: 47 000 + 23%VAT

Działka pod zabudowę mieszkalną
ul. Klonowa

działka nr 1279, pow. 0,1432 ha, cena: 42 000 zł +
23% VAT
uzbrojenie: woda - kanalizacja, prąd, sieć
światłowodowa (tv, Internet, telefon)
Dobry dojazd Działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową
w okolicach ul. Akacjowej i Jaśminowej
pow. od 0,1025 ha do 0,1707 ha
(działki od nr 1292, 1293, 1295 i 1296)
ceny już od 34.573 + 23%VAT
W sprzedaży znajdują się również działki pod zabudowę jednorodzinną w Gogolewie, działka nr 141 –
30 000 zł + 23% VAT, działki rolne w Żarkowie o pow. 0,87 ha (kompleks: żytni: żytnio-ziemniaczany
bardzo dobry) za cenę 30 000 zł oraz w Starnicach o pow. 1,6475 ha (kompleks: żytni: żytnioziemniaczany, dobry), działka nr 32, za cenę 50 000 zł.
Wszystkie informacje na temat działek oraz warunków przetargowych można uzyskać
w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, pok. nr 19, lub pod numerem telefonu 598132321, 666
366 828,
Alicja Lichtensztein
(nieruchomosci@debnicakaszubska.eu)

