Magia świąt Bożego Narodzenia puka
do drzwi naszych domów. Dookoła nas
rozkwitają radość, ciepło, miłość, nadzieja i optymizm. I tego optymizmu, życzliwości drugiego człowieka, życzymy przede
wszystkim. Aby nikomu nie zabrakło
bliskości, czułości oraz rodzinnego ciepła,
aby atmosfera tych pięknych i radosnych
Świąt przepełniła Państwa pozytywną energią i wyrozumiałością przez cały kolejny,
Nowy Rok!
Wszystkim Mieszkańcom Gminy Dębnica
Kaszubska najpiękniejszych Świąt Bożego
Narodzenia z nadzieją na dobre dni w
Nowym Roku 2017
życzą
Iwona Warkocka - Wójt Gminy
Krzysztof Badowski - Przewodniczący Rady Gminy

Z DRUGIEJ STRONY

Szanowni Mieszkańcy!
W listopadzie w GOK-u spotkaliśmy się na Święcie Seniora, przygotowanym przez sołtysa Ireneusza Ziółkowskiego i pracowników GOK-u. Bardzo to cenny dla mnie czas, spotkania z ludźmi, których pamiętam z dzieciństwa. Uroczystość ta dostarczyła wielu wzruszeń, ciepłych słów,
uśmiechów i ciekawych spostrzeżeń.
Dla mnie odkrywczy był ogromny entuzjazm i niespożyte pokłady energii tzw.  „Seniorów” - bo
kto jest ten „senior” -  podczas wspólnych śpiewów i tańców. Wtedy właśnie pomyślałam,  że
musimy zorganizować Gminny Dzień Seniora z wielkim balem. I w przyszłym roku -  to będzie
moje postanowienie noworoczne - zorganizujemy taką uroczystość dla seniorów z całej gminy. Będę rozmawiać o tym z sołtysami, radami sołeckimi i pracownikami GOK-U. Ta impreza na
pewno znajdzie się w gminnym kalendarzu. Również w nowym roku zorganizuję spotkanie z seniorami,  aby zaprosić  
do  współpracy na ich rzecz. Bardzo liczę na to, że seniorzy będą partnerem wyrażającym opinie w sprawach istotnych
z punktu widzenia funkcjonowania osób starszych w naszej społeczności lokalnej.
Czas okołoświąteczny jest wyjątkowy. Pełen nadziei, uśmiechu i życzliwości. Kolejny magiczny okres w naszym życiu.
Przed nami nowy rok, w którym tradycyjnie już planujemy, postanawiamy zmiany itp. W tym numerze nie pokuszę się
o podsumowanie, ale zrobię to w wydaniu styczniowym. Podjęłam decyzję, że od 2017r. „Wieści Gminne” będą ukazywały się co miesiąc, z przerwą  wakacyjną. Dotychczasowe wydania cieszą się Państwa uznaniem. Doceniacie Państwo
ważność takiego sposobu komunikowania się, podkreślacie, że jest bardzo skuteczny. Bardzo dziękuję za wsparcie, cierpliwość i dobre słowo.
					
Z wyrazami szacunku, wójt gminy Dębnica Kaszubskiej, Iwona Warkocka

Kiermasz Bożonarodzeniowy
Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej zaprasza serdecznie
na „Kiermasz Bożonarodzeniowy”
w pracowni rękodzieła. Do nabycia
ozdoby świąteczne, wianki, zawieszki choinkowe, odlewy gipsowe, domowe mydełka. Wszystko wykonane jest ręcznie w pracowniach GOK.
Znajdziecie tu Państwo wiele pomysłów na niepowtarzalne prezenty
lub świąteczne dekoracje. Kiermasz
czynny codziennie w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Kultury.

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: gazeta@debnicakaszubska.eu
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 02.12.2016
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Fundusze na edukację przedszkolną
Gmina Dębnica Kaszubska wraz
z Gminą Kobylnica i Słupsk oraz
Miastem Ustka i Słupsk ubiegała się
o dofinansowanie
z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF
Słupska”.
Projekt został wybrany w konkursie
i otrzymał dofinansowanie w kwocie
554 000 zł.
W ramach projektu na terenie Gminy
Dębnica Kaszubska działaniami zostaną objęte 3 placówki  – przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej, Borzęcinie
i Budowie.
Projekt zakłada dostosowanie placówek do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, zakup pomocy

dydaktycznych, organizację zajęć dodatkowych dla dzieci i doskonalenie
nauczycieli.
Projekt współfinansowany z Euro-

pejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Młodzieżowa Rada Gminy
Na ostatniej sesji radni podjęli
uchwałę o utworzeniu Młodzieżowej
Rady Gminy i nadaniu jej statutu.
Najważniejszym celem istnienia Młodzieżowej Rady Gminy jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania
młodych ludzi w sprawy publiczne na
poziomie lokalnym. Wybory odbędą
się na bazie szkół w Dębnicy Kaszubskiej, Gogolewie, Motarzynie i w Niepoględziu.   W zespołach utworzone
będą lokale wyborcze i wybrani zostaną przedstawiciele szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej
gminy.   Na pierwsze posiedzenie
Młodzieżowej Rady Gminy zaproszona   zostanie również młodzież
ponadgimnazjalna, i podczas tego
posiedzenia omówione będą zasady
współpracy.

Tworzenie Młodzieżowych Rad Gmin,
jest uprawnieniem wynikającym z zapisów Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku.
Zgodnie z artykułem 5b, „Rada gminy
na wniosek zainteresowanych środo-

wisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy
mającej charakter konsultacyjny”.
Zapraszamy do kandydowania!
UG Dębnica Kaszubska

www.debnicakaszubska.eu
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ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES

Projekt pn. „Zapraszamy do Klasy Biznes”, finansowany jest z Unii Europejskiej z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, działanie 5.7 Nowe
mikroprzedsiębiorstwa. Będzie realizowany na terenie gmin: Damnica, Dębnica Kaszubska,
Główczyce i Potęgowo przez lidera projektu JMM Mariusz Lewandowski oraz partnerów: Gminę
Dębnica Kaszubska i Pegaz Group
Kogo zapraszamy do projektu?
 osoby, które chcą założyć własną firmę;
 ukończyły 30 lat;
 nie posiadają zatrudnienia, szczególnie jeżeli są zarejestrowane jako bezrobotne;
 osoby nigdzie niezatrudnione i niezarejestrowane jako bezrobotne – bierne zawodowo
 zamieszkujące na terenie jednej z gmin: Damnicy, Dębnicy Kaszubskiej, Główczyc lub Potęgowa.
Jak się zgłosić?
 informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy zostaną zamieszczone już w połowie grudnia
na stronie lidera Firmy JMM Mariusz Lewandowski – www.jmm.net.pl; oraz partnerów w
projekcie: Pegaz Group www.pegazgroup.pl; Gminy Dębnica Kaszubska www.debnicakaszubska.
eu;
 w formularzu trzeba będzie opisać pomysł na własną firmę wraz z podaniem kosztów jej
uruchomienia i złożyć go w Urzędzie w Dębnicy Kaszubskiej.
Pomoc, jaką otrzyma osoba, która zgłosi się do projektu:
 szkolenia związane z prowadzeniem firmy (praktyczne warsztaty);
 pomoc doradców, mentorów – osób, które z sukcesem prowadzą swoje firmy;
 pomoc prawną, księgową;
 wsparcie w nawiązywaniu pierwszych kontaktów z klientem;
 pokazanie jak prowadzić stronę internetową, swój profil w Internecie;
 sfinansowanie zakupów koniecznych do uruchomienia własnej firmy do 23 000 zł;
 comiesięczną wypłatę środków na pokrycie wydatków np. ZUS, podatki, opłaty za telefon itp.
przez okres od 6 do 12 miesięcy, do 1500 zł miesięcznie;
 pomoc w rozliczeniu otrzymanej dotacji.
Szczegóły na temat projektu będą zamieszczane na stronach:
www.jmm.net.pl; www.debnicakaszubska.eu;  www.pegazgroup.pl
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
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Zmiana przewoźnika
Szanowni Państwo!

Informuję, że od dnia 1 STYCZNIA 2017 roku nastąpi
zmiana przewoźnika na dotychczasowej linii nr 11
dotychczas obsługiwanej przez ZIM w Słupsku.
Nowym Przewoźnikiem będzie PKS w Słupsku.
      W 2006   roku Gmina Dębnica Kaszubska podpisała
z Miastem Słupsk Porozumienie Międzygminne, które
między innymi regulowało sprawy w zakresie komunikacji
na terenie  Dębnicy Kaszubskiej. Wówczas MZK w Słupsku
wyraziło zgodę na realizację zadania  w ramach komunikacji miejskiej z dopłatą z budżetu gminy w wysokości 47
400 zł. We wrześniu  tego  roku ZIM wystąpił do Gminy
o dopłatę do usług komunikacyjnych w wysokości prawie  
265   tys. zł rocznie.   Powołując się na zapisy obowiązującego porozumienia odmówiliśmy dokonania ponad
5-krotnej podwyżki. Koszt jednego wozokilometra w ZIM
to kwota 7,80 zł, w PKS  około 5 zł.
Aby zabezpieczyć sprawne połączenia mieszkańców
z miastem podjęliśmy rozmowy z zarządem PKS-u.  Podczas komisji wspólnych 19 X, wraz z radnymi wysłuchaliśmy propozycji Anny Dadel, prezes PKS. Na spotkaniu
w ratuszu miejskim  24 X pan  prezydent Marek Biernacki
podtrzymał stanowisko co do podwyższenia wysokości
dopłat.
Zdajemy sobie sprawę, że nie możemy pozwolić sobie na
brak stałych połączeń z miastem. Zadaniem wójta i radnych jest podjęcie takich działań,  aby zapewnić naszym
mieszkańcom wygodne przejazdy do pracy, szkoły czy
do lekarza. Dbając o nasze wspólne, gminne finanse nie
mogliśmy się zgodzić na ponoszenie takich wysokich kosztów, których żąda od nas ZIM - tym bardziej, że możliwe
jest zapewnienie komunikacji bez dopłat.
Wobec tego zasadnym jest zatwierdzenie propozycji  firmy PKS , która gwarantuje przejęcie przewozu pasażerów
obecnej „11-tki” zapewniając taką samą liczbę kursów,
godziny, tańsze bilety jednorazowe i miesięczne oraz
przejazd po mieście prawie identycznie jak obecnie dla
linii nr 11.

I, co najważniejsze, współpraca z PKS pozwoli nam na
poprawę komunikacji również w pozostałych miejscowościach.
Informację o rozkładach jazdy oraz wszystkie szczegóły
dotyczące zakupu biletów miesięcznych otrzymacie Państwo po zatwierdzeniu rozkładów przez uprawnione organy, jednak nie później niż do 15 grudnia 2017r.
Wiem, że tym zmianom towarzyszą Państwu wielkie niepokoje, muszę jednak zapewnić, że zarówno radni, jak i ja
zdajemy sobie sprawę, jakie znaczenie ma dla mieszkańców Gminy sprawne połączenie z miastem i Dębnicą.
			
			
Z wyrazami szacunku
			    Iwona Warkocka
			        Wójt Gminy

Ostatnie dni darmowego czipowania
Tylko do 15 grudnia 2016 r. lub do wykorzystania wszystkich mikroczipów trwa akcja bezpłatnego znakowania
psów w ramach realizacji „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami”.
Właściciele psów, których miejscem zameldowania jest
teren Gminy Dębnica Kaszubska mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego zaczipowania zwierzęcia w Gabinecie
Weterynaryjnym „OGONEK” przy ulicy Świerkowej 13,

w Dębnicy Kaszubskiej od poniedziałku do piątku w godzinach 18°°- 20°°, sobotę 9°°- 11°°, tel.: 601 619 631.
Czipowanie to doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt umożliwiająca w przypadku zaginięcia
zwierzęcia szybkie ustalenie jego właściciela. Ułatwia to
praktycznie natychmiastowe powiadomienie   o odnalezieniu czworonoga.
Agnieszka Żukowska

www.debnicakaszubska.eu
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Spotkania wigilijne w sołectwach
Przed nami czas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia, czas oczekiwania, wspólnych spotkań i rozmów.
Tradycyjnie już na terenie gminy Dębnica Kaszubska w
sołectwach organizowane są wigilie sołeckie, spotkania
opłatkowe i jasełka.
Terminy spotkań w sołectwach:
Budowo – 10.12 godz. 17.00
Gogolewo – 14.12 godz. 18.00
Motarzyno – 16.12 godz. 17.00
Borzęcino – 16.12 godz. 17.00
Dębnica Kaszubska – 17.12 godz. 16.00
Krzywań – 17.12 godz. 16.00 (Dębnica Kaszubska)
Podole Małe 17.12 godz. 17.00
Jawory – 17.12 godz. 18.00
Niepoględzie – Gałęzów – 13.01. 2017 godz. 17.00

Lokalny Animator Sportu
Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej uruchomiła dla Państwa nowy portal internetowy lokalnyanimatorsportu.
pl, którego celem jest ułatwienie dostępu do oferty zajęć
sportowych i rekreacyjnych, prowadzonych przez Animatorów Sportu w ramach realizacji projektu Ministerstwa
Sportu i Turystyki „Lokalny Animator Sportu”. Dostęp do
serwisu możliwy jest zarówno z komputerów stacjonarnych jak i urządzeń mobilnych, a zastosowane rozwiązania mają na celu obniżenie czasu ładowania i zmniejszenie
obciążenia łącza ilością przesyłanych danych.
Od tego roku projekt „Lokalny Animator Sportu” może
być realizowany, nie tylko na boiskach typu Orlik 2012, ale
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także w terenie, halach sportowych, pływalniach, lodowiskach oraz wszystkich innych obiektach sportowych udostępnionych przez Samorządy Terytorialne na potrzeby
jego realizacji. Obejmuje on swoim zasięgiem różne grupy
wiekowe, a udział we wszystkich zajęciach jest całkowicie
bezpłatny.
Liczymy, że oddane w Państwa ręce narzędzie ułatwi dostęp do zaplanowanych na dany miesiąc zajęć oraz dzięki
poprawie komunikacji z Animatorami, pozwoli im lepiej
rozpoznać potrzeby środowiska, co zaowocuje powstaniem wielu nowych form aktywności ruchowej osób, które dotąd nie korzystały z możliwości jakie daje realizowany w tym roku projekt.
		

UG Dębnica Kaszubska
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Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza na lekcje biblioteczne
Wizyta w bibliotece zwłaszcza dla młodszych dzieci jest
bardzo ciekawym doświadczeniem. W związku z tym
Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza  grupy przedszkolne
oraz uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Dębnica Kaszubska na lekcje biblioteczne.
Scenariusze wizyt w bibliotece są dostosowane do wieku dzieci biorących udział w zajęciach i są podzielone na
części tematyczne. Oprócz wspólnego czytania, rebusów,
quizów i zabaw dzieci mają również okazję do poznania
zasad obowiązujących w bibliotece, przejrzenia księgozbioru, czy zapoznania się z katalogiem komputerowym.
Od kilku miesięcy czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dębnicy Kaszubskiej i Filii w Budowie mogą bowiem korzystać z udostępnionego online katalogu bibliotecznego.
Dzięki temu w domowych warunkach mogą sprawdzić,
czy dana ksiażka znajduje się w księgozbiorze i czy jest
dostępna do wypożyczenia. Za pośrednictwem katalogu
online można również rezerwować wybrane przez siebie
książki. Dodatkowo uczestnicy zajęć poznają także zasady
działania wprowadzonej na początku 2016 roku karty czytelniczej „Z Biblioteką do Kultury”. Jej posiadanie uprawnia m. in. do korzystania z księgozbiorów innych bibliotek
w regionie oraz zniżek w wybranych instytucjach.
Lekcje biblioteczne mają na celu m. in. krzewienie czytel-

nictwa wśród dzieci i młodzieży. Wszystkich nauczycieli
zainteresowanych udziałem wspólnie z podopiecznymi
w lekcjach bibliotecznych zapraszamy do kontaktu z GBP
w Dębnicy Kaszubskiej pod nr tel. 598131270.
(KT)

Rozpoczynamy kontrole spalania
odpadów w piecach grzewczych.
Pracownicy Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska wspólnie
z Policją  podobnie jak w roku ubiegłym w związku z trwającym okresem grzewczym, mając na uwadze zdrowie
nas wszystkich, z początkiem grudnia 2016 roku rozpoczną kontrolę palenisk domowych. Kontrole rozpoczniemy
od budynków, z których wydostający się dym z kominów
może wskazywać na spalanie szkodliwych odpadów.	 
Funkcjonariusze mogą wejść na teren nieruchomości
na której prowadzona jest działalność gospodarcza przez
całą dobę oraz od 6.00 – 22.00 na pozostały teren w celu
przeprowadzenia kontroli, by zweryfikować czym właściciel nieruchomości pali w piecu. Utrudnianie kontroli
w zakresie ochrony środowiska osobom uprawnionym
lub im pomagającym - zgodnie z art. 225 § 1 Kodeksu karnego - zagrożone jest karą do trzech lat więzienia.
Przypominamy wszystkim mieszkańcom gminy Dębnica Kaszubska,
iż obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. W związku
z częstymi zgłoszeniami dotyczącymi spalania odpadów

w domowych piecach przypominamy, iż spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla
zdrowia forma „zagospodarowania” odpadów - niestety
okres jesienno-zimowy sprzyja takim przypadkom.
Przepisy prawa jasno określają czego nie wolno spalać
w piecach domowych, są to: tworzywa sztuczne, w szczególności plastikowe butelki, plastikowych toreb z polietylenu zużyte opony, tworzywa sztuczne w szczególności,
elementy drewniane pokryte lakierem, sztuczna skóra,
opakowania po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin, opakowań po farbach i lakierach, papieru bielonego
związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych, itp.. Przypominamy, że w trakcie podejmowania interwencji mogą
być pobierane /jeżeli zajdzie taka konieczność/ próby popiołu z pieców, które zostaną poddane analizie.
W związku z tym informujemy, że zgodnie ustawą o odpadach „kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią podlega karze aresztu lub grzywny”. Za spalanie odpadów poza spalarniami odpadów grożą sankcje nawet do
5000 zł. 	
Jednocześnie dziękujemy mieszkańcom, którzy dbając
o jakość powietrza postępują z odpadami prawidłowo
i nie spalają ich w domowych piecach.
UG Dębnica Kaszubska

www.debnicakaszubska.eu
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Co nowego w odpadach…czyli zmiana
Od 1 stycznia 2017 r.. zmieniamy zasady odbioru odpadów na terenie Gminy Dębnica Kaszubska.

Najważniejsze ze zmian to:
1. Koniec tzw. „gniazd” przeznaczonych na „segregację”
odpadów.

2. Zacznie obowiązywać segregacja tzw. „u źródła”, czyli
odbiór poszczególnych frakcji (rodzajów) odpadów bezpośrednio z nieruchomości.
3. Każde gospodarstwo w ramach opłaty będzie otrzymywało worki w różnych kolorach, przeznaczonych do segregacji poszczególnych odpadów komunalnych, tj.:
a) worek w kolorze żółtym przeznaczony na zbieranie
tworzyw sztucznych, drobnych metali oraz opakowań
wielomateriałowych;
b) worek w kolorze zielonym przeznaczony na zbieranie
szkła zarówno bezbarwnego jaki i kolorowego;
c) worek w kolorze niebieskim przeznaczony na zbieranie
papierów i tektury,
d) worek w kolorze brązowym przeznaczony na zbieranie
odpadów biodegradowalnych (zielonych).
4. Worki do gospodarstw dostarczane będą w trakcie prowadzonego odbioru, w takiej samej ilości co została wystawiona.
5. Dwa razy do roku prowadzona będzie objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odzieży i tekstyliów.
6. Do gromadzenia odpadów poza dostarczanymi workami, bez zmian pozostaje wymóg wyposażenia każdej
nieruchomości w pojemnik na gromadzenie zmieszanych
odpadów komunalnych, czyli tych, które pozostają po wysortowaniu zgromadzonych odpadów.
Bez zmian pozostaje prowadzenie odbioru odpadów
tzw. problemowych, tj.
• Zużyte baterie i akumulatorki można dostarczać do
pojemników w szkołach na terenie NASZEJ GMINY i do  
Urzędu Gminy.
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•	  Przeterminowane leki można dostarczać do aptek
i ośrodków zdrowia na terenie NASZEJ GMINY i do  
Urzędu Gminy.
•	  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK), zlokalizowany przy Zakładzie Gospodarki
Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej, gdzie bezpłatnie
mieszkańcy mogą  oddać:
• papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło;
• odpady ulegające biodegradacji;
• przeterminowane chemikalia;
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
• meble i inne odpady wielkogabarytowe;
• zużyte opony;
• odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady
komunalne;
• 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.
Drodzy Mieszkańcy! Pamiętajcie aby:
- oznaczyć nieruchomość numerem porządkowym;
- 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 od godziny 6.00 do godziny 21.00); harmonogram
odbioru dostarczony zostanie do każdego gospodarstwa
przed dniem 1 stycznia 2017 r.
- worki do selektywnej zbiórki odpadów będą rozdysponowywane przez pracowników firmy wywożącej odpady
w dzień wywozu odpadów selektywnie zebranych;
- jeżeli nie zostaną wywiezione odpady z Twojej posesji,
zgłoś to do Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska – tel. kontaktowy: 59 8132 337, 59 8132 333 osoba do kontaktu:
Katarzyna Zakrzewska, 59 8131 623 - Punkt Obsługi Klienta.
Przypominamy, że opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi, powinna być opłacona do
OSTATNIEGO dnia miesiąca, którego dotyczy.

NIE WYRZUCAJ DO LASU!!!
NIE SPALAJ!!! NIE TRUJ!!!

Katarzyna Zakrzewska

INFORMACJE Z ŻYCIA GMINY

SEGREGOWAĆ KAŻDY MOŻE!!!

Dlaczego warto segregować?
• To się opłaca – im więcej posegregujemy, tym mniej zapłacimy za wywóz śmieci, zmniejszymy ryzyko nałożenia kar na nasz kraj przez Unię Europejską
• chronimy środowisko - wysegregowane odpady wykorzystuje się do produkcji nowych materiałów
(recykling), zmniejszamy przez to zużycie nowych surowców, oszczędzamy wodę i energię, ograniczamy powstanie odpadów i ścieków, ograniczamy miejsce zajęte na składowanie odpadów, ograniczamy ilość szkodliwych substanicji powstających podczas ich rozkładu,
• jesteśmy nowocześni - w krajach wysoko rozwiniętych segregacja odpadów jest standardem.

Czego nie wolno wrzucać do śmieci: - do pojemników przeznaczonych na odpady zmieszane nie wolno wrzucać: leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, akumulatorów oraz innych odpadów niebezpiecznych, a także odpadów wielkogabarytowych, odpadów
rozbiórkowych i budowlanych, zużytych opon, odpadów zielonych oraz odpadów ze szkła, tworzyw
sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych i papieru, odzieży i tekstyliów, a także odpadów
pochodzących z działalności gospodarczej odpadów opakowaniowych, odpadów medycznych. Na
stronie internetowej Ministerstwa Środowiska znajduje się zbiór informacji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, z którymi warto się zapoznać http://naszesmieci.mos.gov.pl/#.
Katarzyna Zakrzewska

www.debnicakaszubska.eu
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SZKOŁA DOOKOŁA

Przedstawiamy tegorocznych pierwszoklasistów

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej
Klasa Ia - Bloch Anna, Grabowska Vanessa, Grzegorzewski Fabian, Jakubaszek Bartosz, Kucharska Ewelina,
Łapaj Karol, Makowska Weronika, Niewęgłowska Marcelina, Niewęgłowska Zuzanna, Opala-Proniewicz
Nadia, Ossowska Nadia, Płatkowska Aleksandra, Pogoda Nadia, Pristera Mattia, Pyra Wiktor, Sawicki Błażej, Smyrak Alicja, Szczygielski Oliwier, Sztanga Paweł, Woźniak Seweryn. Wychowawca: Kamilla Roman
Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Gogolewie

Klasa I - Górzyńska Agata, Kapusz Dominik, Łykus Andrzej, Nowitkiewicz Julian, Nowitkiewicz Natalia, Olczak Jakub, Pilarczyk Wanessa, Zejfer Marta. Wychowawca: Grażyna Bujwid
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SZKOŁA DOOKOŁA

Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Motarzynie

Klasa I - Jan Zając, Natalia Jędrusiak-Szreder, Bartosz Lewandowski, Tymoteusz Gański, Kacper Olender,
Jan Ślusar, Jakub Golubiec, Bartosz Nagaj, Zosia Słupska, Julia Szymlek, Wiktoria Płotka, Jakub Sypniewski.
Wychowawca - Grażyna Krauze

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Niepoględziu
Klasa I - Bielawa Cezary, Błażejewski Kacper, Gierczyńska Zuzanna, Grzesiak Gracjan, Kloskowski Antoni,
Krenc Diana, Kuraś Wiktoria, Miniach Natalia, Młyńska Maja, Mostowa Daria, Przybysławski Maciej, Roda
Wiktoria, Rzeźnicki Jakub, Sobieraj Małgorzata, Stromiński Filip, Tracz Michał, Witkowski Aleks. Wychowawca – Czepanis Monika
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Środki dla organizacji pozarządowych na 2017 rok
W ramach współpracy gminy Dębnica Kaszubska z Organizacjami Pozarządowymi Rada Gminy Dębnica Kaszubska
przyjęła uchwałą roczny program współpracy Gminy Dębnica Kaszubska z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego
na 2017 rok. Na ten cel zabezpieczono 130 000,00 zł.  
W 2017 roku Gmina Dębnica Kaszubska będzie przede
wszystkim współorganizować, wspierać lub powierzać organizacjom realizację zadań w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej, sportu i turystyki, wydarzeń kulturalnych
i edukacyjnych w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw, ochrony zdrowia mieszkańców Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem
działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
Kwoty 130 000,00 zł podzielono w zakresie:
• 100 000,00 zł - upowszechniania kultury fizycznej,
sportu i turystyki;
• 30 000,00 zł – pozostałe priorytetowe zadania.
W celu realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi Urząd Gminy Dębnica Kaszubska ogłasza
otwarty konkurs ofert. W ogłoszeniu o konkursie znajdują się informacje dotyczące rodzaju zadania, wysokości
środków publicznych przeznaczonych na jego realizację,

zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji
zadania, termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ich wyboru
przez powołaną komisję konkursową.
Oferta powinna zawiera w szczególności następujące informacje:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulację kosztów realizacji zadania,
4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej składającej ofertę w zakresie, którego dotyczy
zadanie publiczne,
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego
oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację zadania pochodzących z innych źródeł,
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego
wykonania zadania publicznego.
Jeżeli w wyniku otwartego konkursu ofert organizacja została wybrana, jako podmiot realizujący zadania publiczne, zawierana jest umowa z podmiotem na realizację zadania publicznego oraz przekazywanie dotacji.
Anna Mułyk

KOMUNIKAT
POWIATOWY INSPEKTOR NARDZORU
BUDOWLANEGO
W POWIECIE SŁUPSKIM
76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14, tel. 59 84 18 549, 59 84 18 551

PRZYPOMINA
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym 2016/2017

WŁAŚCICIELOM, ZARZĄDCOM I UZYTKOWNIKOM OBIEKTÓW BUDOWLANYCH O:
◦    obowiązku systematycznego usuwania nadmiaru śniegu i lodu z dachów obiektów,
◦    konieczności sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
oraz usunięcia nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bezpieczeństwa
mienia bądź środowiska (pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym lub zatrucie gazem).
Podstawa prawna: art. 61, 62, 70 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. poz. 1409 z 2013r. z póżn. zm.)

12

Gazeta Gminy Dębnica Kaszubska

KARTA Z HISTORII

Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
Ci, którzy pamiętają księdza
Antoniego Kanię nie potrafią odmówić mu skromności
i wielkiego serca. Niewielu
jednak wie, że zanim kilka lat
po II wojnie światowej ksiądz
osiadł w parafii w Dębnicy
Kaszubskiej ryzykował życiem
ratując żydowskie rodziny
w czasie zagłady. To poświęcenie zostało docenione przez
Yad Vashem, czyli Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu, który w 2013
roku pośmiertnie odznaczył ks. Antoniego Kanię medalem
„Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. Tym samym jego
nazwisko znalazło się na Ścianie Honoru w Ogrodzie Sprawiedliwych w Jerozolimie obok takich osobistości jak Irena Sendlerowa, Igor Newerly, Jarosław Iwaszkiewicz, czy
Czesław Miłosz.
Antoni Kania urodził się 11 maja 1901 roku w Przychojcu
w powiecie leżajskim na Rzeszowszczyźnie. Po skończeniu
w 1920 roku gimnazjum w Leżajsku wybrał drogę kapłaństwa. Początkowo w latach 1920-1923 studiował teologię
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Następnie
przeniósł się na studia teologiczne do Lwowa gdzie w 1925
otrzymał święcenia kapłańskie. Do 1948 roku posługę kapłańską pełnił na Kresach Wschodnich.
Był rok 1939 kiedy to 38-letni wówczas ks. Antoni Kania
objął parafię w Nowej Hucie. To właśnie tam wspólnie
z lokalną społecznością przeżywał największe wojenne
dramaty. Chęć niesienia pomocy była jednak silniejsza niż
strach, a potrzeba ratowania życia dodawała sił. Świadkiem tych wydarzeń był   nastoletni   Wacław Ner, który
w czasie II wojny światowej został wysłany na plebanię do
wuja Antoniego Kani. Wówczas na plebani ukrywała się
kobieta z dzieckiem.   - Mąż zauważył również, że ksiądz
dzielił datki z kościoła na cztery części i wieczorami nosił
pieniądze do rodzin we wsi. Prawdopodobnie te rodziny
też ukrywały ludzi i ksiądz je wspomagał finansowo, bo
trzeba było ich wyżywić – opowiada na antenie I Programu Polskiego Radia podczas uroczystości wręczenia medali Maria Ner. Gdy w 1944 roku w sąsiedniej parafii UPA

zamordowało księdza Mikołaja Ferenca - Antoni Kania
zaopiekował się   Ewą Turzyńską i jej synem Leonem. Innym rodzinom żydowskim, którymi dotychczas opiekował
się ks. Ferenc znalazł schronienie w sąsiednich parafiach
u osób, które darzył zaufaniem.
Z wnioskiem o odznaczenie duchownego do Instytutu
wystąpiła Berta Turzyńska z Izraela. Z danych opublikowanych przez Instytut Yad Vashem na dzień 1 stycznia 2016
na Liście Sprawiedliwych znajduje się 6620 Polaków. Na
świecie ta liczba to niewiele ponad 25 tys. osób. Medal
„Sprawiedliwy wśród Narodów Świata” jest  najwyższym
izraelskim odznaczeniem cywilnym, które przyznawane
jest osobom nieposiadającym żydowskich korzeni.
„Kto ratuje jedno życie, ten jakby cały świat ratował” tak
brzmi cytat z Talmudu wybity na medalu „Sprawiedliwy
wśród Narodów Świata”. Ks. Antoni Kania tych istnień uratował znacznie więcej, bo ratowanie Żydów było tylko jedną z kart historii jego niezwykłego życia. To człowiek, który
zasłużył na pamięć i szacunek.
W związku z tym redakcja „Wieści Gminnych” zwraca się
z prośbą do wszystkich osób, które pamiętają ks. Antoniego Kanię lub posiadają pamiątkowe zdjęcia o kontakt.
Wspólnie opowiedzmy historię „wielkiego” skromnego
człowieka, który właśnie w Dębnicy Kaszubskiej z dala od
rodzinnych stron pozostał na zawsze, pochowany przy parafialnym kościele.
Kinga Trubicka
Zdjecia: mojadebnica.pl
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Pożegnanie z budynkiem SP przy ul. Zjednoczenia 13 października 2016
Tego dnia, w południe, przy budynku SP spotkali się
uczniowie, nauczyciele, emeryci oraz rodzice, by pożegnać
się z budynkiem szkoły, który przez 70 lat służył mieszkańcom całej gminy. Niezwykle wzruszająco, emocjonalnie,
lata pracy w szkole wspominał  p. Jerzy Fryckowski, który
ma najdłuższy staż pracy w budynku przy ul. Zjednoczenia.
Następnie p. Janusz Grabowski - druga osoba z najdłuższym stażem pracy w szkole przy ul. Zjednoczenia - zdjął
tablicę z godłem i nazwą szkoły, które przekazał uczniom:
Sandrze Smoderek i Bartoszowi Łapajowi. Wiktoria Wójcik pożegnała szkołę piosenką „Pokolenie”.
Druga część uroczystości odbyła się w budynku, gdzie
w symboliczny sposób powitano szkołę podstawową. Sam
budynek szkoły podstawowej również został „przeniesiony”. Z inicjatywy Rady Rodziców, na ścianie holu gimnazjum, już na zawsze pozostanie z nami budynek Szkoły
Podstawowej im. T. Kościuszki, który do 31. 08.2016 mieścił się przy ul. Zjednoczenia 28.
Dalsza część uroczystości odbyła się na sali gimnastycznej. Dokonano przekazania sztandarów, łącząc je w dłoniach p. dyrektor Marii Janusz. Połączenie placówek:
szkoły podstawowej i gimnazjum dokonało się w pełni ceremoniału. Nie zapomniano również o Dniu Edukacji Narodowej. Nawiązano do tego święta w krótkim programie
artystycznym.
Szczególne podziękowania za przygotowanie tej
uroczystości należą się Radzie Rodziców i nauczycielom:
Elżbiecie Fryckowskiej - odpowiedzialnej za część literacką, Piotrowi Tomczykowi – odpowiedzialnemu za część
muzyczną, Krystynie Olech, Jolancie Tomczyk i Małgorzacie Szpadzińskiej, które do późnych godzin wieczornych
przygotowywały dekorację. 		
Elżbieta Fryckowska

Gminny Dzień Profilaktyki

W dniu 21 września 2016 r. odbył się Gminny Dzień Profilaktyki. Udział wzięli uczniowie wszystkich szkół w naszej
gminie. Z tej okazji odbył się przemarsz ulicami Dębnicy
Kaszubskiej oraz zawody sportowe na stadionie.

Fot. I. Dziemiańczyk-Jaworska
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Fot. I. Dziemiańczyk-Jaworska

Fot. I. Dziemiańczyk-Jaworska

Dalsza współpraca z AIESEC Polska
Od połowy grudnia do połowy marca Gminny Ośrodek
Kultury w Dębnicy Kaszubskiej będzie gościł studentów
z zagranicy w ramach współpracy z Oddziałem Lokalnym
AIESEC Polska przy Uniwersytecie Gdańskim.
- Studenci przyjadą w dwóch grupach i będą pracować
z dziećmi przez blisko 3 miesiące – mówi Anna Pietrzak,
dyrektor GOK. – Poprowadzą miedzy innymi zajęcia świetlicowe.
Pobyt studentów uatrakcyjni również przyszłoroczne ferie zimowe. Ideą projektu jest przełamanie wśród dzieci
bariery w czynnym posługiwaniu się językiem angielskim,
a także tolerancji i akceptacji innych kultur i narodowości. Szczegółowe informacje dotyczące zajęć prowadzonych przez anglojęzycznych studentów dostępne będą już
wkrótce na stronie internetowej GOK.
(KT)

FOTOREPORTAŻ

Za nami kolejny wieczór seniora
To był wyjątkowy listopadowy wieczór. Blisko 100 seniorów z Dębnicy Kaszubskiej i Krzywani spotkało się w Gminnym Ośrodku Kultury.
Podczas tego szczególnego spotkania nie brakowało specjalnych atrakcji zarówno dla ducha, jak i dla ciała. Po
oficjalnym powitaniu, któremu towarzyszyły życzenia dla
wszystkich zebranych  przed publicznością wystąpił zespół

seniorów z Dębnicy Kaszubskiej. Potem przyszła pora na
poczęstunek. W tej miłej atmosferze seniorzy mieli okazję
do rozmów i żartów oraz tańców przy muzyce na żywo.
Wspólna zabawa trwała do późnych godzin wieczornych,
a witalności seniorom można tylko zazdrościć. Wszyscy
zgodnie twierdzili, że już nie mogą się doczekać kolejnego
spotkania. 				                    (KT)
						

Fot. Tomasz Keler
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NIEBEZPIECZNE KOMINY
W okresie jesienno-zimowym urządzenia grzewcze w naszych domach pracują na większych obrotach. Eksploatując je, musimy pamiętać o kilku zasadach , aby ustrzec się
przed niebezpieczeństwem pożaru sadzy w kominie. Pożary sadzy w sezonie grzewczym zdarzają się bardzo często. Należy pamiętać , że nie należy palić mokrym drewnem, spalać tzw. resztek, śmieci i odpadów komunalnych,
gdyż jako materiały chemiczne są bardzo złożone i w piecu spalają się tylko częściowo i wytwarzają bardzo dużo
sadzy, która odkłada się w przewodach kominowych.
Przypominam o obowiązku regularnego czyszczenia komina. Taki obowiązek ciąży na właścicielu budynku. Kominy
powinny być czyszczone przez firmy kominiarskie. Warto
o to zadbać gdyż brak dokumentów potwierdzających
wizytę kominiarza może nas narazić na trudności w wypłacie   odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej w razie
wybuchu pożaru.
Zapaleniu się sadzy w kominie towarzyszy bardzo głośny
szum spowodowany gwałtowną reakcją spalania w przewodzie.
W przypadku zaistnienia pożaru w kominie należy:
- wykonać połączenie na numer alarmowy 998 lub 112,
wezwać Straż Pożarną, podając szczegółowo co się dzieje,
- wygasić ocień w piecu,
- zamknąć dopływ powietrza do  pieca od dołu i od góry,
- dozorować całą długość przewodu kominowego od strony pomieszczeń,

- udostępnić pomieszczenia i udzielić niezbędnych informacji przybyłym strażakom.
WAŻNE!
NIE WOLNO wlewać wody do palącego się komina, gdyż
grozi to jego rozerwaniem.
Po pożarze sadzy w kominie należy wezwać kominiarza
aby dokonał wyczyszczenia przewodów kominowych
i zwrócił uwagę na ich stan techniczny.

PRZYPOMINAM:
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia
z przewodów dymowych i spalinowych:
- co najmniej raz na trzy miesiące w domach opalanych
paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
- co najmniej raz na sześć miesięcy w domach opalanych
paliwem płynnym i gazowym,
- co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie
stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
- co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
Opracowała: Teresa Kozdroń-Kołacka

ODESZLI Z SZEREGÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W dniu 11.10.2016 roku, w wieku 41 lat, zmarł

W dniu 13.10.2016 roku, w wieku 49 lat, zmarł

dh Jarosław Ślipek

dh Andrzej Wijata

Wieloletni członek Ochotniczej Straży Pożarnej
w Budowie.  

Wieloletni członek Ochotniczej Straży Pożarnej
w Starnicach.

Za swoją społeczna działalność został odznaczony
Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem
za Zasługi dla Pożarnictwa.

Za swoją społeczna działalność został odznaczony
Brązowym i Srebrnym Medalem
za Zasługi dla Pożarnictwa.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
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Wójt Gminy Dębnica Kaszubska
zaprasza Sołtysów,
Członków
Rad Sołeckich
Wójt
Gminy Dębnica
Kaszubska
oraz organizacje pozarządowe gminy Dębnica Kaszubska
zaprasza Sołtysów, Członków Rad Sołeckich oraz organizacje pozarządowe
gminy Dębnica Kaszubska
do udziału w warsztatach pn.:
do udziału w warsztatach pn.:

Jak wykorzystać fundusz sołecki dla rozwoju wsi?

Jak wykorzystać fundusz sołecki dla rozwoju wsi?

które odbędą się 16 stycznia 2017 r. w godz. od 1000 do 1600

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnicy Kaszubskiej
które odbędą się 16 stycznia 2017 r. w godz. od 10:00 do 16:00
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Dębnicy
Kaszubskiej
przy ulicy Jana
III Sobieskiego
3
przy ulicy Jana III Sobieskiego 3
Warsztaty poprowadzi: Pan Wacław Idziak - absolwent Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu, doktor socjologii, członek Międzynarodowego

Stowarzyszenia
Innowatorów
zarządu Uniwersytetu
Sekcji Polskiej
Warsztaty poprowadzi:
Pan Wacław
Idziak - Społecznych
absolwent „Ashoka”,
Wydziału członek
Filologicznego
Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi i Małych Miast ECOVAST, pracownik naukowy Politechniki
im A. Mickiewicza w Poznaniu,
doktor
socjologii,
członek Międzynarodowego
Stowarzyszenia
Koszalińskiej
i Uniwersytetu
Szczecińskiego.
W pracy badawczej zajmuje
się socjologią Innowawsi. Od 7
torów Społecznych „Ashoka”,
członek
zarządubadawczy
Sekcji Polskiej
Odnowy
Wsi i Małych
lat prowadzi
eksperyment
związanyEuropejskiego
z tworzeniem wsiRuchu
tematycznych
i przygotowaniem
szkół wiejskich
pełnienia roli Koszalińskiej
ośrodków rozwoju
wsi. Autor wielu
publikacji na tenW
temat,
w
Miast ECOVAST, pracownik
naukowydoPolitechniki
i Uniwersytetu
Szczecińskiego.
pracy
wydanej wsi.
w 2004
„O odnowie
wsi”. Autor
i współautor
wielu projektów
rozwoju
badawczej zajmuje się tym
socjologią
Odroku
7 latksiążki
prowadzi
eksperyment
badawczy
związany
z tworzeniem
lokalnego nagrodzonych w konkurach ogólnopolskich, ekspert w projektach realizowanych w
wsi tematycznych i przygotowaniem
szkół wiejskich do pełnienia roli ośrodków rozwoju wsi. Autor wielu
ramach programu UE Phare i programów bilateralnych.
publikacji na ten temat, w tym wydanej w 2004 roku książki „O odnowie wsi”. Autor i współautor wielu
projektów rozwoju lokalnego
nagrodzonych
konkurach -ogólnopolskich,
w projektach
realizoGościnnie:
Pani BeatawŁozowska
Stowarzyszenie ekspert
LOKO-MOTYWA
z Czarnej
wanych w ramach programu
UE
Phare
i
programów
bilateralnych.
Dąbrówki współtworząca wieś tematyczną pn: „Mikorowo wioska ziół i kwiatów”

Gościnnie: Pani Beata Program
Łozowskaspotkania:
- Stowarzyszenie LOKO-MOTYWA z Czarnej Dąbrówki współtworząca
wieś tematyczną pn: „Mikorowo wioska ziół i kwiatów”
1. Jak się zmienia wieś na tle przemian we współczesnym świecie? Nowa rola
sołtysa, rad sołeckich i partnerstw lokalnych w zarządzaniu rozwojem wsi.
Program spotkania: Kapitały rozwojowe wsi.
1. Jak się zmienia wieś2.na Fundusz
tle przemian
we współczesnym
świecie?
Nowa
rola 2014
sołtysa,
rad 		
sołecki
i programy rozwoju
wsi:
PROW
– 2020
i podejście
sołeckich i partnerstw lokalnych
w
zarządzaniu
rozwojem
wsi.
Kapitały
rozwojowe
wsi.
Leader; odnowa wsi; rewitalizacja wsi, sieć najpiękniejszych wsi; sieć wiosek
2. Fundusz sołecki i programy
rozwoju
PROW 2014 –wsi;2020sieći podejście
odnowa
kwiatowych;
siećwsi:najciekawszych
wiejskichLeader;
alternatywnych
 	 wsi; rewitalizacja wsi,
sieć (ekowiosek);
najpiękniejszych
wsi; jeden
siećprodukt;
wiosekspecjalizacja
kwiatowych;
sieć
społeczności
jedna wieś,
tematyczna
szkół i świetlic. społeczności (ekowiosek); jedna wieś,
najciekawszych wsi; wsi,
sieć gospodarstw,
wiejskich alternatywnych
3. Fundusz
sołecki i wsi,
innegospodarstw,
fundusze wspierające
rozwój wsi, inżynieria finansowa.
 	 jeden produkt; specjalizacja
tematyczna
szkół i świetlic.
4. fundusze
Edukacjawspierające
i kultura w rozwój
rozwoju
wsi:
przedsiębiorcze
szkoły; szkoły promujące
3. Fundusz sołecki i inne
wsi,
inżynieria
finansowa.
świetlice, domy
Produkty
wsi:
4. Edukacja i kultura wzdrowie;
rozwoju przedsiębiorcze
wsi: przedsiębiorcze
szkoły;kultury
szkołyi muzea.
promujące
zdrowie;
marketing
wewnętrzny
i
zewnętrzny.
przedsiębiorcze świetlice, domy kultury i muzea. Produkty wsi: marketing wewnętrzny
 	 i zewnętrzny.
5. Pomysły i strategie wykorzystania funduszu sołeckiego w gminie Dębnica Kaszubska  	 praca w grupach.
6. Prezentacja wyników pracy grup.
7.	 	 Podsumowanie i ocena spotkania.

Zachęcam do udziału w warsztatach!
Zapisy u sołtysów oraz pracownika Urzędu Gminy – Anny Mułyk,tel. 59 813 23 32, pok. nr 6.   
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SPORT

Fot. I. Dziemiańczyk-Jaworska

Liga Juniorów C1 - grupa Słupsk I - sezon 2016/2017

Zawodnicy: Marcin Godlewski, Kamil Guziński, Radosław Guziński, Jakub Adamowicz, Wojciech Skórowski, Kamil Mytych, Igor Nowak, Krystian Błaszkiewicz, Michał Halicki, Miłosz Kraus,Damian Grulkowski, Konrad Linsted
Trener: Jarosław Dzidzienko
RUNDA JESIENNA
M Drużyna
M PKT
1 Dolina Gałąźnia Wielka
9
24
2 Gryf Słupsk KS
9
21
3 Garbarnia Kępice
9
21
4 Jantar Ustka
9
18
5 KS Damnica
9
15
6 Stal Jezierzyce
9
15
7 Słupia Kobylnica
9
12
8 Rowokół Smołdzino
9
4
9 Skotawia Dębnica Kaszubska
9
3
10 Swe Pol Link Bruskowo Wielkie 9
1
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Z
8
7
7
6
5
5
4
1
1
0

R
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

P
1
2
2
3
4
4
5
7
8
8

Bramki
48 - 12
38 - 11
36 - 14
61 - 18
35 - 33
32 - 29
39 - 31
13 - 38
8 - 37
8 - 95

M

MECZE BEZPOŚREDNIE
PKT Z
R
P
Bramki

1
1

3
0

1
0

0
0

0
1

3-0
0-3

1
1

3
0

1
0

0
0

0
1

5-3
3-5

SPORT

Fot. I. Dziemiańczyk-Jaworska

Liga Juniorów B - grupa Słupsk I - sezon 2016/2017

Zawodnicy: Sebastian Pawlak, Szymon Stępniewski. Radosław Guziński, Kamil Guziński, Patryk Guziński, Marcelin Rudzikiewicz, Wiktor Kościecha, Dominik Kiełbasa, Grzegorz Piaseczki, Marcin Kluza, Cezary Benewiat, Andrzej
Płaczkiewicz, Olaf Kuc-Mikłaszewicz, Julian Gardzielewski, Bartek Mierzejewski, Krystian Sitkowski, Radosław Brzóska,
Krzysztof Wawrzynowski. Trener: Maciej Rekowski
RUNDA JESIENNA
M Drużyna
M PKT
1 Start Łeba
10 28
2 Jantar Ustka
10 27
3 Karol Pęplino
10 23
4 Anioły Garczegorze
10 17
5 Skotawia Dębnica Kaszubska
10 13
6 Wybrzeże Objazda
10 13
7 Stal Jezierzyce
10 12
8 Diament Trzebielino
10 10
9 KS Damnica
10
7
10 Chrobry Charbrowo
10
6
11 SSPN Malczkowo
10
3

Z
9
9
7
5
4
4
3
3
2
2
1

R
1
0
2
2
1
1
3
1
1
0
0

P
0
1
1
3
5
5
4
6
7
8
9

Bramki
51 - 10
45 - 13
28 - 15
25 - 25
25 - 16
27 - 45
12 - 15
23 - 25
18 - 31
13 - 32
12 - 52

M

1
1

MECZE BEZPOŚREDNIE
PKT Z
R
P
Bramki

3
0

1
0

0
0

0
1

10 - 0
0 - 10
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