To była wyjątkowa Majówka

W pierwszy majowy weekend blisko tysiąc osób zebrało się przed Amfiteatrem
Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej. Wśród nich sporą część
stanowili fani Macieja Maleńczuka, kontrowersyjnego artysty, który 1 maja
wystąpił przed dębnicką publicznością w ramach „Majówki z Gwiazdą”.
Str. 12-13

Drodzy mieszkańcy
Jak gmina długa i szeroka krążą informacje o bardzo aktywnej grupie osób niezadowolonych z mojej 18- miesięcznej pracy na stanowisku wójta. Przygotowują się do referendum.
Nie dziwi mnie fakt, że niektórzy wyborcy są niezadowoleni, wszak „jeszcze się taki nie
urodził …” i tak dalej. Jednak kiedy dotyczy to osób, którym nie udało się zostać wójtem, piastować innych funkcji na zasadzie układu „ty mnie, a ja tobie”, stracili pewne apanaże, bo nie
potrafili zmienić swoich przyzwyczajeń i metod pracy, to pytam się: czy Wam nie wstyd panie
i panowie? Z założenia nie chciałam trwonić ani czasu, ani zaangażowania i kompetencji odpowiednich służb i pracowników do szukania i upubliczniania „bałaganu”, rozliczania przeszłości,
kontrolowania realizowanych zamówień, zleceń, „schematów” zatrudniania osób mniej lub
bardziej związanych z jakimkolwiek układem starej władzy.
W demokracji decydują wyborcy, a nie urażone, chore ambicje „pretendentów do tronu”, którym pokrzyżowała plany blondynka „bez zaplecza i doświadczenia samorządowego, nie polityk”- jak mówią. Ale ja konsekwentnie realizuję
swoje zamierzenia z programu wyborczego. Czy to dziwne? Mówiłam wprost w kampanii wyborczej, że zależy mi na
zrównoważonym rozwoju całej gminy: o restrukturyzacji oświaty, o bezpieczeństwie, o drogach, chodnikach, oświetleniu, itd.. W szczególności podkreślałam konieczność zmiany stylu zarządzania tym wszystkim co jest naszym wspólnym
dobrem. O co więc chodzi tym, którzy chcą przerwać moją pracę właśnie teraz, kiedy ruszył fundusz sołecki i mieszkańcy sami decydują jak zmieniać swoje wioski, kiedy dzieci i młodzież będą uczyć się bliżej domu, kiedy uporządkowano
i usprawniono strukturę Urzędu Gminy tak naprawdę „nieruszaną” od lat, kiedy w końcu zaczęliśmy spłacać dług i uporządkowaliśmy mocno „dziurawy” budżet gminy?
Drodzy Mieszkańcy!
Ubiegając się o zaszczytną funkcję wójta naszej gminy miałam jasną wizję zmian, które uważałam za konieczne byśmy
wszyscy żyli w miejscu przyjaznym, bezpiecznym i mądrze zarządzanym. Nie miałam wizji wójta, który zasiada na tronie
i udaje świętego Mikołaja, rozdając „prezenty”. Dlatego od początku, w imię interesu wszystkich mieszkańców, podejmowałam, podejmuję i będę podejmowała trudne decyzje, które poprzednicy przez wiele lat odkładali ad acta, pozwalając na marnowanie publicznych pieniędzy, często w imię „świętego spokoju”. Zdaję sobie sprawę, że wiele tych decyzji
„uderza” bezpośrednio lub pośrednio w tych, którzy dzisiaj mówią o moim odwołaniu ze stanowiska wójta. Nie boję się
krytyki, ale stanowczo przeciwstawię się każdemu krytykanctwu. Chętnie zmierzę się w otwartej dyskusji z każdym oponentem, ale nie pozwolę by w imię obrony interesów „małej grupki starych znajomych” ucierpiał interes i dobro gminy.
Postanowiłam zabrać głos w tej sprawie, z szacunku dla tych wszystkich, którym polityczne przepychanki są obce,
a ważniejsze są zwykle sprawy dnia codziennego. Wierzę, że większość mieszkańców dostrzega zmiany, które rozpoczęły
się w naszej gminie.
Z wyrazami szacunku, Iwona Warkocka, wójt gminy Dębnica Kaszubska

Nowy przewodniczący Rady Gminy Dębnica Kaszubska
Podczas sesji rady gminy w dniu 27 kwietnia 2016r. decyzją większości radych gminy wybrano nowego przewodniczącego rady gminy. Został nim dotychczasowy wiceprzedwodniczący, Krzysztof
Badowski. Na kolejnej sesji radni wybiorą nowego wiceprzewodniczącego.
Napisz do Redakcji
Szanowni Państwo redakcja „Wieści Gminnych” czeka na listy od mieszkańców, w których możecie Państwo wyrażać swoje opinie, oczekiwania
i zadawać pytania dotyczące samej publikacji, jak i ważnych tematów dotyczących naszej gminy. Na naszych łamach będziemy się starali na
nie odpowiadać. Listy można przesyłać na adres GOK ul. Zjednoczenia 55, 76-248 Dębnica Kaszubska z dopiskiem: „Pytanie do Redakcji” lub
mailowo na adres: gokdebnica@vp.pl.
WIEŚCI GMINNE – Czasopismo Gminy Dębnica Kaszubska/ Wydawca: Gmina Dębnica Kaszubska. Redaguje: Kinga Trubicka-Czapka. Adres
redakcji: Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej ul. Zjednoczenia 55, tel./fax 598131270, e-mail: gokdebnica@vp.pl
Druk: Drukarnia GRAWIPOL, www.grawipol.pl. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za materiały autorskie publikowane na łamach pisma. Zamieszczany również na stronie internetowej - www.debnicakaszubska.eu, Nakład 3000 egz. Nakład zamknięto 06.05.2016
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Budowa dróg na Osiedlu Północ i w Krzyni
Gmina złożyła dwa wnioski o dofinansowanie na działanie Budowa
i przebudowa dróg lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020 – Osiedle Północ oraz droga w miejscowości Krzynia.
Wysokość możliwego dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowanych.
Osiedle Północ – długość przebudowanych i wybudowanych dróg – 2987 m.
Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa nowego połączenia Osiedla Mieszkaniowego
„Północ” z DW210, przebudowa i budowa nawierzchni dróg na osiedlu
Północ, ul. Kościelnej oraz ul. Sobieskiego w Dębnicy Kaszubskiej.
Dla dróg osiedla „Północ” (ul. Sosnowa, ul. Klonowa, ul. Akacjowa,
ul. Bukowa, ul. Jaśminowa), przyjęto
docelową szerokość jezdni 5,0 - 6,0 m
o nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych. Do zakresu przedsięwzięcia wprowadzono również budo-

wę ciągu pieszo-rowerowego z kostki
betonowej, oddzieloną od jezdni pasem zieleni lub bezpośrednio przylegającego do jezdni wraz z rozbudową
istniejącej kanalizacji deszczowej oraz
przebudową istniejącego ronda.
Dla ul. Kościelnej, ul. Sobieskiego i drogi w kierunku Skarszowa
Górnego zaprojektowano jezdnię
obustronnie ograniczoną krawężnikiem o nawierzchni z mieszanek
mineralno-asfaltowych.
Szerokość
jezdni przyjęto od 5,00 m – 6,00 m
w ramach możliwości terenowych.
Wzdłuż ulicy wykonany zostanie również ciąg pieszy z kostki betonowej.
Na ul. Sobieskiego oraz ul. Kościelnej
planuje się przebudowę istniejącego
ciągu pieszego z kostki betonowej
oraz budowę nowego, po drugiej
stronie drogi. Odwodnienie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe.
Wartość zadania – 4 213 973,07 zł,
wnioskowane dofinansowanie –
2 652 324 zł.
Krzynia – Zakres przedmiotowego
przedsięwzięcia obejmować będzie

Budowa punktu
czerpania wody

Odwodnienie pętli
autobusowej

Remonty wiat
przystankowych

Na wniosek OSP w Dębnicy Kaszubskiej przygotowano dokumentację
wodnoprawną i projekt budowlany na wykonanie punktu czerpania
wody do celów przeciwpożarowych
w Dębnicy Kaszubskiej. Obiekt zrealizowano na rzece Skotawa ok. 10
m od mostu przy ulicy Zjednoczenia.
W ramach zadania na prawym brzegu rzeki wykonano schody na skarpie
umożliwiające dojście do rzeki i zanurzenie pompy pływającej w celu czerpania wody w trakcie ewentualnych
akcji gaśniczych.
M. Łomża-Duszny

Na prośbę mieszkańców osiedla przy
ulicy Zajęczej w ramach zgłoszenia
robót budowlanych w zakresie badań glebowych oraz uproszczonej
dokumentacji technicznej w kwietniu
2016 r. wykonano odwodnienie – zagospodarowanie wód deszczowych
przy pętli autobusowej w Dębnicy
Kaszubskiej. W ramach prac wykonano studzienki ściekowe z wpustem
ulicznym odprowadzające wodę
deszczową do systemu chłonnego
„Azura”, co pozwoliło na likwidację
zbiornika ziemnego. M. Łomża-Duszny

W kwietniu podjęto działania mające
na celu remont wiat przystankowych,
które po wieloletnim użytkowaniu
wymagały już odświeżenia. Przede
wszystkim wymieniono materiał,
którym pokryte były ściany. Teraz
obudowane są gładkim/przeźroczystym poliwęglanem, który optycznie
otwiera oraz rozjaśnia nasze wiaty.
Odświeżenie dotknęło również kolorystykę, która docelowo zostanie
również wprowadzona na pozostałych wiatach przystankowych na terenie całej gminy.
S. Konopka

przebudowę odcinka drogi gminnej
na długości 1250 m. Docelowo droga posiadać będzie jezdnię o szerokości 3,0 m, wykonaną w technologii z betonu cementowego wraz
z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m z kruszywa. Dla odcinka drogi biegnącego w wąwozie
wykonane zostanie zabezpieczenie
skarp oraz ciek zbierający wody opadowe wzdłuż krawędzi jezdni.
Wartość zadania – 530 493,29 zł,
wnioskowane dofinansowanie – 337
552 zł.
M. Łomża-Duszny

www.debnicakaszubska.eu
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Młodzież będzie miała głos – Wójt zaprasza na spotkanie w sprawie
utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
W poprzednim numerze „Wieści Gminnych” wójt gminy, Iwona Warkocka informowała o możliwości utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy w Dębnicy Kaszubskiej.
Młodzieżowa Rada Gminy to sposób na systematyczne
działanie obywatelskie młodzieży w swojej społeczności.
Działalność MRG kształtuje kompetencje obywatelskie
młodych ludzi, uczy ich jak podejmuje się ważne decyzje
dla mieszkańców na poziomie lokalnym i pozwala współdecydować o sprawach ważnych dla młodzieży. Najważniejszym celem istnienia Młodzieżowej Rady Gminy jest
zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych
ludzi sprawami publicznymi na poziomie lokalnym.
Zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym, „Rada gminna na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie
młodzieżowej rady gminy mającej „charakter konsultacyjny”. Możliwość ta wpisana jest w działania podejmowane
przez gminę na rzecz wspierania i upowszechniania idei
samorządowej wśród jej mieszkańców, ze szczególnym
uwzględnieniem młodzieży.

Młodzieżowa Rada jest instytucją, która zapewnia młodzieży udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z jej grupą wiekową na poziomie
lokalnym. Ukonstytuowanie Młodzieżowej Rady pozwala
na dialog między młodzieżą, a przedstawicielami Rady
Gminy, Wójtem, urzędnikami. To natomiast przyczynia się
do zwiększenia skuteczności podejmowanych rozwiązań
red
przez władze. 					

Zachęcam Was do zaangażowania się w proces
tworzenia waszej Rady Gminy. Serdecznie zapraszam  młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną 18
maja 2016r. do UG w Dębnicy Kaszubskiej, do sali
im. Jadwigi Karaś, na godz. 18.00.   
Wójt gminy Dębnica Kaszubska

Poprawa stanu dróg na terenie gminy Dębnica Kaszubska
W związku ze złym stanem dróg posiadających jezdnię o nawierzchniach gruntowych, w kwietniu wykonano remonty
dróg w miejscowościach: Mielno, Łabiszewo, Żarkowo, Dobrzec, Łabiszewo, Kotowo oraz Troszki
Prace polegały na uzupełnieniu największych ubytków
w nawierzchniach materiałem pozyskanym z kruszenia
elementów betonowo-ceglanych. Na części dróg, dodatkowo wykonano wierzchnią warstwę z drobniejszego
materiału w postaci tłucznia kamiennego. Wyremontowano także pobocza ul. Leśnej w Dębnicy Kaszubskiej.
Zły stan poboczy spowodowany był brakiem odwodnienia. W związku z tym wykonano uzupełnienie miejsc, na
których tworzyły się zastoiska wód odpadowych. W maju
natomiast przewidziano remonty dróg o nawierzchniach
gruntowych, stanowiących własność Gminy Dębnica Kaszubska na Osiedlu Północ, położonych w zakresie nie
objętym inwestycją pn: „Budowa i przebudowa dróg na
Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej), a także ul. Polnej-Malinowej w Dębnicy Kaszubskiej.
Podobnie jak w przypadku dróg gruntowych na terenie
pozostałych miejscowości naszej gminy, na ul. Polna-Malinowa oraz części ulic Osiedla Północ przeprowadzone
zostaną prace, mające na celu poprawę aktualnego stanu
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nawierzchni. Zakres prac obejmować będzie wykonanie
remontu nawierzchni, poprzez rozłożenie warstwy krusz.-betu., która następnie zostanie wyprofilowana oraz zagęszczona, tworząc jezdnię o parametrach lepszych niż
aktualne. 				
S. Konopka

INFORMACJE Z ŻYCIA GMINY

STOWARZYSZENIE KRÓLESTWO NATURY
Z inicjatywy pracowników Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska powstało nowe Stowarzyszenie
pn. „Królestwo Natury”, z siedzibą przy ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska.
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju lokalnego Gminy Dębnica Kaszubska, a w szczególności:
1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego
		 Gminy Dębnica Kaszubska.
2. Integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu.
3. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.
4. Inicjowanie i propagowanie działań związanych z szeroko pojętą energią odnawialną na obszarze
		 Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności na terenie gminy Dębnicy Kaszubska.
5. Propagowanie wiedzy na temat Unii Europejskiej.
6. Wspieranie działań samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych
		 przyczyniających się do aktywizacji życia społeczno-gospodarczego.
7. Inspirowanie wszelkich działań zmierzających do integracji kulturowej i gospodarczej z Unią Europejską.
8. Wspieranie inicjatyw gospodarczych mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu, korupcji, patologiom
		 społecznym, aktywizacji obszarów wiejskich.
9. Inspirowanie, propagowanie, wykonywanie i wspieranie działań przyczyniających się do ochrony i poszanowania
środowiska przyrodniczego, w tym szczególnie w zakresie odnawialnych źródeł energii.
10.		 Inspirowanie, propagowanie, wykonywanie i wspieranie działań przyczyniających się do poszerzania wiedzy i
świadomości ekologicznej.

Skład członków Organów Stowarzyszenia:

Zarząd Stowarzyszenia: 					Komisja Rewizyjna:
1. Karol Żukowski – Prezes Zarządu			
1. Beata Matusik
2. Marta Łomża-Duszny – Wiceprezes Zarządu		
2. Katarzyna Szczecina
3. Iwona Warkocka – Członek Zarządu 			
3. Magdalena Szerlowska

Gminny zjazd OSP
W dniu 16 kwietnia 2016 r. odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dębnicy Kaszubskiej.
Zjazd dokonał podsumowania działalności za lata 2011 – 2015, nakreślił zadania na lata 2016-2020, wybrano nowe władze oraz przedstawicieli na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP.
W Zjeździe uczestniczyli mi. Dh Stanisław Gajek – Wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku, Druh Andrzej Krzywulski
– Wiceprezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Słupsku, Stanisław
Jank – członek honorowy oraz delegaci i przedstawiciele jednostek
OSP.
Na Prezesa wybrano Druhnę Iwonę Warkocką – Wójta Gminy, Wiceprezesami zostali Druhowie: Zbigniew Damaszke i Artur Pudelski.
Funkcję Sekretarza i Skarbnika powierzono Druhnie Teresie Kozdroń-Kołackiej. Dokonano zmiany na stanowisku Komendanta Gminnego
ZOSP. Funkcję Komendanta Gminnego, na bieżącą kadencję, powierzono Druhowi Karolowi Żukowskiemu.
Na przedstawicieli Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Słupsku wybrano Druhnę Iwonę Warkocką oraz Druhów: Zbigniewa Damaszke,
Karola Żukowskiego. Natomiast na delegatów Druhów Eugeniusza
Kryckiego i Ryszarda Rączkę.
Opracowała: Teresa Kozdroń-Kołacka
			

Rozbudowa oświetlenia
drogowego
Gmina, w ramach rozbudowy oświetlenia drogowego, planuje w 2016 roku wykonać nowe
punkty świetlne. Zaplanowano budowę oświetlenia w następujących miejscowościach:
• Dobieszewo – 3 lampy przy byłej mleczarni
• Gałęzów – 3 lampy
• Kotowo – 1 lampa
• Motarzyno – 1 lampa
• Borzęcino – 2 lampy przy blokach, 1 lampa
przy Ośrodku Zdrowia i 1 lampa przy remizie
• Łysomice – 1 lampa przy przystanku
i 1 lampa w okolicach stawu
• Krzynia – 1 lampa
• Gogolewko – 1 lampa
W ramach Funduszu sołeckiego oświetlenie
drogowe powstanie:
• Skarszów Dolny – 2 lampy za rzeka
• Grabin – 2 lampy w kierunku pałacu
• Motarzyno – 1 lampa na terenie byłej fermy

www.debnicakaszubska.eu
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Poniżej prezentuję Państwu mój program wyborczy. Na żółto zaznaczyłam to co udało się już zrobić. Wiele planów nie
zostało jeszcze zrealizowanych, niektóre muszą ulec modyfikacji, bowiem wokół wiele się zmienia. Pozostaję do dyspozycji Państwa i zachęcam do dialogu za pomocą narzędzia „Zadaj pytanie wójtowi”.
												
Iwona Warkocka

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW IWONY WARKOCKIEJ
prezentuje swój program wyborczy

WSPÓLNIE ZMIENIMY … naszą codzienność
Szanowni mieszkańcy Gminy Dębnica Kaszubska!

Wspólnie ze wszystkimi, którym zależy na zmianie naszej codzienności bierzemy odpowiedzialność za naszą gminę, wszystkich tutaj
żyjących oraz całe środowisko. Chcemy wspólnie działać na rzecz wszystkich mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska niezależnie od
ich światopoglądu, sympatii politycznych oraz wyznania. Chcemy szerokiej współpracy na rzecz Gminy z już działającymi stowarzyszeniami, ochotniczą strażą pożarną, klubami sportowymi, sołtysami i radami sołeckimi oraz poszczególnymi mieszkańcami. Będziemy wspierać każdą inicjatywę oddolną na rzecz społeczności lokalnych. Dialog społeczny i współpraca są dla nas najważniejsze.
Zapraszam do współpracy wszystkich – i starszych, którzy chcą godnie i bezpiecznie żyć, i w „średnim wieku” m.in. rodziców
dzieci, które uczęszczają do naszych przedszkoli i szkół, i młodych, których głos często bywa lekceważony i niedoceniany. Tylko
wspólnie możemy zmienić rzeczywistość dnia codziennego, a to co udało się już osiągnąć uczynić naszym wspólnym bogactwem
i radością.
W kilku hasłowych punktach przedstawiamy program naszego Komitetu.
- STRUKTURA URZĘDU GMINY – czas na zmianę struktury organizacyjnej urzędu gminy. Zmienimy kierownictwo urzędu, a na bazie ludzi kreatywnych, kompetentnych zbudujemy urząd przyjazny. Urząd i urzędnicy, w przyjazny sposób mają SŁUŻYĆ mieszkańcom. Tutaj muszą pracować osoby kompetentne, mieszkańcy nie będą odprawiani „z kwitkiem”, aktywnych i kreatywnych będziemy
wspierać, pomagać tym, którzy tego potrzebują. Urząd musi działać jako jeden, dobrze zarządzany organizm. Bez chaosu, bez jednoosobowego ośrodka decyzyjnego, bez barier dla mieszkańców.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
a)

utworzyliśmy punkt obsługi klienta w Urzędzie;
prowadzimy właściwe zatrudnianie w administracji , kontrola przydzielonych obowiązków;
kontakty z urzędem przez Internet;
pomagamy mieszkańcom w zakładaniu i prowadzeniu stowarzyszeń działających na rzecz małych społeczności;
pomagamy w zdobywaniu funduszy unijnych;
urząd jest czynny do 17.00 jednego dnia w tygodniu, w poniedziałki;
wyznaczyliśmy miejsce parkingowego dla osób niepełnosprawnych przed urzędem;
promujemy Gminę w wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
przyroda jako ważny atut działań gminy promującej turystykę, agroturystykę;
pracujemy nad wykorzystaniem nowoczesnych technologii pozyskiwania źródeł energii odnawialnych ,
np. ogniwa fotowoltaiczne
b) przygotowujemy się do pozyskiwania środków unijnych na zadania inwestycyjne i promocję sołectw;
j) racjonalnie , oszczędnie gospodarujemy środkami posiadanego budżetu.
- DEMOKRATYZACJA ŻYCIA – najlepsze są inicjatywy oddolne, dlatego chcemy przekazać część decyzji w ręce mieszkańców. Utworzymy FUNDUSZ SOŁECKI, a to są konkretne pieniądze z budżetu gminy przekazane do dyspozycji lokalnym społecznościom - tak
robi już wiele gmin w całym kraju, również w naszym województwie i mają wspaniałe efekty. Popatrzmy na przykłady z Czarnej
Dąbrówki, Kołczygłów, Tuchomia i innych.
FUNDUSZ SOŁECKI pozwoli na realizację inicjatyw zaproponowanych przez samych mieszkańców. Większa współpraca z sołtysami,
radami sołeckimi i lokalnymi stowarzyszeniami zmieni obraz każdej wsi. To mieszkańcy mają czuć się gospodarzami swojego terenu;
nie muszą czekać na „łaskę” z góry. Zreorganizowany Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji będzie skupiał i koordynował pracę klubów sportowych, stowarzyszeń, a także wspólnie wypracuje kalendarz imprez na terenie gminy. Kapitał społeczny będziemy
budować na bazie ludzi młodych, aktywnych i kreatywnych. Wsparcie od nas będą mieli lokalni liderzy, tak aby biurokratyzacja nie
zdławiła żadnej inicjatywy oddolnej.
a) utworzyliśmy fundusz sołecki, który aktywizuje działania lokalne mieszkańców poszczególnych sołectw
b) wypracowaliśmy racjonalny i rozsądny gminny kalendarz imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych.
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DO MIESZKAŃCÓW

- REORGANIZACJA – od lat kilka jednostek organizacyjnych gminy pochłania duże pieniądze z budżetu nie służąc w zadawalający
sposób mieszkańcom. Naszym zdaniem należy zreorganizować ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, GMINNY OŚRODEK KULTURY
i BIURO OBSŁUGI SZKÓŁ. Budżet tych jednostek to prawie dwa miliony złotych – czy mieszkańcy są usatysfakcjonowani ich działaniem? Nie! Zmienimy to tak, by w gminie był porządek, a kultura docierała na właściwym poziomie do każdego sołectwa. Przy czym
moja reorganizacja nie jest związana ze zmniejszeniem zatrudnienia, ma prowadzić do efektywniejszej pracy ww jednostek.
a) GOK zmienił swój główny profil pracy i nastąpiła racjonalizacja zatrudnienia instruktorów świetlicowych
b) Biuro Obsługi Szkół zostało zmienione i pracownicy są już w szkołach.
- SZKOŁA BLISKO DOMU – oświata w naszej gminie to od lat duży problem finansowy. Jednak coraz większe koszty nie zmusiły do
tej pory rządzących do wnikliwej analizy i zmian, które zapewnią naszym dzieciom szkołę, jak najbliżej domu. Przeciwnie – słabe
zarządzanie osłabiło pozycję dębnickiego gimnazjum, które choć nowoczesne, to dalej niespłacone – i pustoszeje! Chcemy skończyć
z tym bałaganem i rozterką rodziców, którzy nie mają pewności, gdzie jutro będzie uczyć się ich dziecko.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

promujemy i wspieramy uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce;
dbamy o poziom i jakość kształcenia;
podjęliśmy działania aby utworzyć 3 zespoły szkół;
systematycznie zwiększamy ofertę zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
czynimy starania aby rozwijać sport szkolny;
dążymy do remontów i rozbudowy bazy;
zwiększamy ilośc miejsc w przedszkolach;
wydłużyliśmy czas pracy przedszkola

- INFRASTRUKTURA – ciągle mamy nienaprawione drogi, braki w oświetleniu ulic i dróg, byle jakie chodniki, brak mieszkań socjalnych, wałęsające się po wioskach psy, zaniedbany posterunek policji. No i jeszcze jedna ważna sprawa: to co już mamy! Sale gimnastyczne, orliki, boiska i stadiony nie pozostaną zamknięte lecz będą służyły mieszkańcom gminy! Bezpłatnie umożliwimy korzystanie
z obiektów gminnych dla mieszkańców działających w klubach, stowarzyszeniach itp. z terenu naszej Gminy.
a) stale poprawiamy stan dróg gminnych , chodników oraz dostosowujemy je do osób niepełnosprawnych;
b) we współpracy ze Starostwem Powiatowym sukcesywnie remontujemy drogi powiatowe;
c) dbamy o czystość i estetykę,
d) stale rośnie liczba punktów świetlnych ;
e) wspomagamy działania OSP i Policji;
f) wspieramy rozwój lokalnych organizacji , stowarzyszeń i klubów sportowych;
g) udostępniliśmy obiekty sportowe dla mieszkańców za darmo;
h) wypracowaliśmy racjonalny i rozsądny gminny kalendarz imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych;
i) poprawiamy bazę sportową w poszczególnych sołectwach;
j) prowadzimy rozmowy o utworzeniu punktu rehabilitacji;
k) organizujemy i planujemy tworzenie pól namiotowych , kempingowych, ścieżek rowerowych.
- RODZINA – wsparcie rodziny i polityka prorodzinna to wymóg naszych czasów. Wsparcie dla rodziny to nie tylko dobre działania
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ. To również decyzje Rady Gminy, które będą promować nowe urodzenia, wspierać nowe budownictwo na terenie gminy, promować rozwój wsi poprzez wskazywanie terenów na inwestycje lokalne, rozwijać działalność gospodarczą w zakresie agroturystyki, usług turystycznych i gastronomicznych, wspierać rozwój dziecka i organizować wsparcie dla rodziny
w tym zakresie. Rozwiniemy Kartę Dużej Rodziny o konkretne zniżki w opłatach za wodę, ścieki, wywóz śmieci itp.
Czas na wykorzystanie potencjału naturalnego, jaki jest w zasięgu naszej ręki! Do tej pory mało uczyniono w tym kierunku. Zdławiono potencjał turystyczny Krzyni, nie ruszono potencjału pięknej i czystej przyrody, lasów i jezior. Ile rodzin mogłoby utrzymać się
z uczciwej pracy, gdyby powstawały Spółdzielnie Socjalne specjalizujące się np. w utrzymaniu porządku w Gminie. Chcemy działać
także w tym zakresie! I jesteśmy otwarci na Wasze propozycje!

To tylko niektóre z płaszczyzn, które wspólnie z Wami chcemy zmienić. Zakres działań, które widzimy jest duży, ale
konieczny jeśli chcemy wyprowadzić naszą gminę z marazmu w jaki popadła. Nie stać nas na dalsze odkładanie spłaty
długów zaciągniętych przed laty. Taka droga nieuchronnie prowadzi do katastrofy. Mając świadomość aktualnej sytuacji
finansowej, która nie jest łatwa, chcemy podjąć trud wyprowadzenia naszej gminy na prostą. Wierzymy, że jest to możliwe tylko i wyłącznie przy pełnej współpracy mieszkańców, którzy także mają świadomość konieczności zmiany.
													Iwona Warkocka
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CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE GMINY

Historia dębnickiej Ochotniczej
Straży Pożarnej
Z kroniki OSP Dębnica Kaszubska, którą prowadzi Edward
Izdebski, wynika, że jednostka powstała w 1946 r. i liczyła ok.
14 strażaków, której prezesem został Jan Kill a naczelnikiem
Jan Żabka. Posiadała ręczną pompę gaśniczą. W 1947r. naczelnikiem został Zdzisław Bartodziejski, który w 1948 r. odnalazł
w Krzyni motopompę typu DKW 800 .
W 1949 r. prezesem zostaje Hipolit Szerlowski, a jednostka liczy już 28 członków i w 1956 r. otrzymuje samochód bojowy citroen. W 1958 r. prezesem zostaje Ludwik Podlubny,
a Komenda Powiatowa zmienia samochód bojowy na „doga”
z przyczepką na sprzęt, następnie zmienia na bet forda, a od
1963 r. star 21. W 1964 r. druh Podlubny zostaje honorowym
strażakiem, zaś prezesem Edward Izdebski. Jednostka bierze
udział w powiatowych zawodach sprawnościowo-pożarniczych zajmując pierwsze miejsce i kwalifikuje się do zawodów
centralnych w Polsce. W zawodach w Warszawie biorą udział
Zdzisław Bartodziejski, Jan Dziemiński, Jan Paluch, Kazimierz
Łukomski, Henryk Turowski, Bogdan Wyrwaszewski, Marian
Nogaj, Zbigniew Jóźwiak, Jerzy Wiśniewski, Zdzisław Banaszewski i zajmują 9 miejsce na 27 drużyn startujących.
W 1972 r. OSP otrzymuje sztandar. W 1977 r. podjęto
uchwałę o budowie nowej remizy przy ulicy Leśnej, poprzednia
mieściła się przy ulicy Kościelnej. Ks. Kpt. Antoni Kania w kronice parafialnej podaje, że często strażacy organizowali zabawy,
z których dochód przeznaczali na pomoc parafii. W 1981 roku
otwarto nową remizę oraz ufundowano zarządowi gminnemu
OSP sztandar. Dnia 26.06.1984 roku zmarł dh Z. Bartodziejski,
którego imieniem nazwano dębnicką remizę odsłaniając pamiątkową tablicę. Jego miejsce zajął Jan Dziemiński. W 1986
roku udekorowano sztandar OSP złotym medalem za zasługi
dla pożarnictwa, a 4 maja 1993 roku przed remizą ustawiono
pomnik św. Floriana – patrona strażaków, który wykonał Andrzej Gan, a poświęcił go ks. Kan. Zygfryd Strokosz.
W 1985 roku OSP zostaje włączona do Krajowego Systemu
Ratownictwa Pożarowego. W 1996 roku OSP otrzymuje nowy
sztandar. Funkcję prezesa OSP po Edwardzie Izdebskim pełnili
kolejno: Robert Dziemiński, Jan Krycki, Rajmund Dargas, Grzegorz Grabowski, E. Izdebski, Daniel Worona, a funkcję naczelnika pełnili: Andrzej Terkiewicz, Andrzej Jach, Tomasz Grzybek
Źródło: Stanisław Jank
i Artur Pudelski.
Zdjęcia opracowała Irena Dziemiańczyk-Jaworska
				

Samochód Dodge z 1958 r.
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Przekazanie sztandaru 24.05.1981 r.

Gminny Zjazd OSP - 1978 r.

Obchody Dnia Strażaka - 19.05.1986 r.

Strażnica OSP w Dębnicy Kaszubskiej

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO
GMINY DĘBNICA KASZUBSKA W I KWARTALE 2016 ROKU
Sołectwo Budowo
Nazwa zadania: Organizacja imprez sołeckich
1) Organizacja Balu Karnawałowego dla dzieci, który
odbył się 6 lutego w świetlicy wiejskiej w Budowie.
Poniesione wydatki z funduszu sołeckiego: 1 042,41 zł
2) „Dzień Kobiet” – zakupiono artykuły spożywcze
Poniesione wydatki z funduszu sołeckiego: 100,71 zł
Sołectwo Gogolewko
Nazwa zadania: Remont świetlicy wiejskiej
Wymiana okien 4 okien w świetlicy wiejskiej.
Poniesione wydatki z funduszu sołeckiego: 2 800,00 zł
Sołectwo Jawory
Nazwa zadania: Modernizacja świetlicy wiejskiej
Wymiana 18 sztuk okien oraz drzwi wejściowe do świetlicy wiejskiej.
Całkowity koszt realizacji zadania: 13 979,25 zł, poniesione wydatki z funduszu sołeckiego: 9 000,00 zł
Sołectwo Starnice-Troszki
Nazwa zadania: Zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego
1) Zakupiono 2 atlasy do ćwiczeń.
2) Zakupiono 2 orbitreki do ćwiczeń.
3) Zakupiono 2 komplety bramek do piłki ręcznej stalowe 		
z siatką.
4) Zakupiono słupski do siatkówki, stalowe z siatką oraz 		
linie 5 m.
Całkowity koszt realizacji zadania: 7 436,20 zł, poniesione wydatki z funduszu sołeckiego: 3 718,10 zł
Nazwa zadania: Poprawa wizerunku świetlicy wiejskiej w miejscowości Starnice
W ramach zadania zakupiono sprzęt AGD:
- czajnik elektryczny, odkurzacz uniwersalny, zmywarka
Poniesione wydatki z funduszu sołeckiego: 1 617,90 zł.
Sołectwo Żarkowo
Nazwa zadania: Przebudowa sanitariatu w świetlicy wiejskiej.
Opracowanie projektu budowlanego pn. „Budowa zbiornika
bezodpływowego w miejscowości Żarkowo”.
Poniesione wydatki z funduszu sołeckiego: 500,00 zł

Sołectwo Dębnica Kaszubska
Nazwa zadania: Integracja mieszkańców sołectwa Dębnica Kaszubska
1) Zorganizowano spotkanie z okazji dnia Dzień Kobiet 		
Gminny Ośrodku Kultury w Dębnicy Kaszubskiej.
Poniesione wydatki z funduszu sołeckiego: 626,52 zł
2) Współfinansowanie zajęć dla dzieci podczas ferii 			
w Gminnym Ośrodku Kultury w Dębnicy Kaszubskiej.
Poniesione wydatki z funduszu sołeckiego: 225,60 zł
3) Finansowanie posiłku regeneracyjnego dla uczestników
turnieju OLDBOY CUP, który odbył się 27 lutego br. na
Hali Sportowej przy Gimnazjum im. Cz. Miłosza
w Dębnicy Kaszubskiej.
Poniesione wydatki z funduszu sołeckiego: 1 000,00 zł
4) Zakupiono książki dla Szkoły Podstawowej w Dębnicy 		
Kaszubskiej z okazji 70-lecia szkoły.
Poniesione wydatki z funduszu sołeckiego: 143,33 zł
Sołectwo Gogolewo
Nazwa zadania: Organizacja imprez okolicznościowych i konkursów dla mieszkańców sołectwa
Organizacja Dnia Kobiet.
Poniesione wydatki z funduszu sołeckiego: 172,40 zł
Sołectwo Łabiszewo
Nazwa zadania: Organizacja imprez sołeckich
33 mieszkanki sołectwa Łabiszewo uczestniczyły w spektaklu
pn. „Szalone nożyczki” dnia 13 marca 2016 r. w Nowym Teatrze
w Słupsku.
Poniesione wydatki z funduszu sołeckiego: 660,00 zł
Nazwa zadania: Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej
Trwają prace remontowe w świetlicy wiejskiej planowany zakres prac: demontaż ścianki, malowanie, wymiana podłogi.
Sołectwo Skarszów Górny
Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu w celu budowy boiska wielofunkcyjnego
Zakupiono słupski do siatkówki, stalowe z siatką oraz
linie 5 m: wydatkowano z funduszu sołeckiego.
Poniesione wydatki z funduszu sołeckiego: 1 155,00 zł
Nazwa zadania: Zakup śmietników
Zakupiono śmietniki w celu poprawy wizerunku wsi.
Poniesione wydatki z funduszu sołeckiego: 227,34 zł

Prace w ramach funduszu sołeckiego zaplanowane w II kwartale 2016 r.
- doposażenie placu zabaw oraz budowa altany w miejscowości Podole Małe oraz miejscowości Podwilczyn,
- utwardzenie terenu i budowa wiaty rekreacyjnej przy punkcie czerpania wody w Mielnie,
- doposażenie placu zabaw w miejscowości Mielno i Gałęzów,
- ogrodzenie placu zabaw w Łabiszewie oraz Skarszewie Górnym,
- zagospodarowanie terenu oraz doposażenie placu zabaw w miejscowości Krzywań,
- przygotowanie, remont i urządzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kotowo oraz Skarszów Górny,
- zakup i montaż tablicy ogłoszeń w miejscowości Gogolewo i w sołectwie Motarzyno,
- remont drogi w Niemczewie, Dobieszewie, Łabiszewie, Gogolewie i Skarszewie Górnym,
- przebudowa i remont chodników w Budowie, Motarzynie i Niepoględziu,
- budowa dwóch zadaszeń w miejscowości Borzęcino,
- naprawa oświetlenia ulicznego w miejscowości Budowo,
- montaż lamp w miejscowości Motarzyno, Grabin i Skarszów Dolny,
- dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Dobra,
- wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobra i Borzęcino,
- budowa sanitariatu w świetlicy wiejskiej w Żarkowie,
- remont istniejących oraz zakup nowego przystanku autobusowego w sołectwie Motarzyno,
- wykonanie ciągu pieszego wraz z ogrodzeniem i infrastrukturą rekreacyjną w przy Szkole Podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej.
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Terminarz zajeć w Gminnym Ośrodku Kultury od października 2015r. do 1 czerwca 2016r.
Godziny zajęć

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Nauka gry na gitarze (w
grupach) - Paweł Przybyło
Zajęcia świetlicowe i
biblioteczne, kawiarenka
internetowa, pokój gier
(Małgorzata Chmielewska
i Kinga Trubicka)
Akademia Seniora - Zajęcia komputerowe (Tomasz
Keler)

08.00 - 13.00

8.00 - 16.00

10.30- 12.00

Zajęcia świetlicowe i
biblioteczne, kawiarenka internetowa,
pokój gier (Małgorzata Chmielewska i
Kinga Trubicka)

12.30 - 16.00

Nauka gry na gitarze
(w grupach) (Paweł
Przybyło)
Nauka gry na gitarze
(w grupach) (Paweł
Przybyło)

13.00 - 16.30
14.00 - 17.00
15.30 - 18.30

Język angielski dla
dzieci (Aleksandra
Prądzińska)
Pracownia gipsowa
(Klaudia Selega)

15.30 - 18.30
15.30 - 19.15

16.00 - 16.45

Zajęcia świetlicowe i
biblioteczne, kawiarenka internetowa,
pokój gier (Małgorzata Chmielewska i
Kinga Trubicka)

Zajęcia świetlicowe i
biblioteczne, kawiarenka internetowa,
pokój gier (Małgorzata Chmielewska i
Kinga Trubicka)

12.30 - 18.00

13.00 - 15.00

Zajęcia plastyczne Elżbieta Marszałek
Nauka gry na instrumentach klawiszowych
i wokal (Piotr Tomczyk)

Nauka gry na instrumentach klawiszowych
i wokal (Piotr Tomczyk)
Jezyk niemiecki dla
dzieci i młodzieży
(Małgorzata Barabasz
- Kliszcz)

Język niemiecki dla
dzieci i młodzieży
(Małgorzata Barabasz
- Kliszcz)
Formacja taneczna
(Małgorzata Paczesna Przybyło)

16.00 - 17.30
Zajecia Grupy Teatralnej "Że ho ho" (Maciej
Gierłowski)
Koło szachowe (Danuta Zielińska)

16.00 - 19.00
16.15 - 17.15
16.30 - 18.00
17.00 - 18.30
17.00 - 19.00
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Sobota

Zajęcia fotograficzne
(Tomasz Keler)
Język angielski dla
Język niemiecki dladorosłych (Aleksandra dorosłych (Małgorzata
Prądzińska)
Barabasz - Kliszcz)
Spotkania woklane
seniorów ( Krzysztof
Szajner)

Gazeta Gminy Dębnica Kaszubska

Akademia Seniora Zajecia komputerowe
(Tomasz Keler)

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Terminarz zajęć w świetlicach na terenie gminy Dębnica Kaszubska do 1 czerwca 2016r.
Godziny zajęć

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Zajęcia kulinarne i wycieczki piesze, rowerowe
dla dzieci - PODOLE
MAŁE

11.00 - 14.00
Zajęcia świetlicowe i
biblioteka - BUDOWO

12.00 - 20.00

Zajęcia świetlicowe MOTARZYNO

Zajęcia świetlicowe i
biblioteka - BUDOWO

Zajęcia świetlicowe
ŁABISZEWO/STARNICE

15.00 - 17.30
Zajęcia z socjoterapii
(Wioletta Masłyk)
ŁABISZEWO

15.00 - 18.00

Zajęcia świetlicowe PODOLE MAŁE

Zajęcia świetlicowe DOBIESZEWO
Zajęcia świetlicowe PODOLE MAŁE

15.00 - 19.30
Zajęcia świetlicowe BORZĘCINO
Zajęcia taneczne
(Małgorzata Paczesna) BUDOWO

16.00 - 17.30

Pracownia rękodzieła
- PODOLE MAŁE

16.00 - 18.00
Formacja taneczna
(Małgorzata Paczesna) - PODOLE MAŁE
I DOBIESZEWO

16.30 - 18.00
Zumba (Małgorzata
Paczesna) BUDOWO

17.30 - 18.30
17.00 - 17.45

Język angielski dla
dzieci (Michał Mezger) - BORZĘCINO

Nauka gry na gitarze
(Michał Mezger) BORZĘCINO

18.00 - 19.00

Język angielski dla
gimnazjalistów
(Michał Mezger) BORZĘCINO

Język niemiecki dla
dzieci (Michał Mezger) - BORZĘCINO

Aerobik dla dorosłych
i młodzieży (Izabella
Tabaka) - PODOLE
MAŁE
Zajęcia świetlicowe BORZĘCINO

18.00 - 19.00

18.30 - 19.30

Zajęcia świetlicowe,
biblioteka - BUDOWO

Zajęcia świetlicowe BORZĘCINO

14.00 - 19.30

18.10 - 20.30

Zajęcia świetlicowe MOTARZYNO

Zajęcia świetlicowe BORZĘCINO

13.30 - 18.00

15.00 - 20.00

Sobota

Zajęcia świetlicowe BORZĘCINO
Aerobik dla dorosłych
(Izabella Tabaka) PODOLE MAŁE

Zajęcia odbywają się zgodnie z Regulaminem dostępnym w siedzibie lub na stronie internetowej Gminnego Ośrodka
Kultury. Zainteresowanych uczestnictwem w poszczególnych zajęciach prosimy o kontakt z GOK w Dębnicy Kaszubskiej
pod nr tel. 59 8131270 lub instruktorami świetlic w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy.

www.debnicakaszubska.eu 11

FOTOREPORTAŻ

To była wyjątkowa Majówka w Dębnicy Kaszubskiej
W pierwszy majowy weekend blisko tysiąc osób zebrało się przed Amfiteatrem Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy
Kaszubskiej. Wśród nich sporą część stanowili fani Macieja Maleńczuka, kontrowersyjnego artysty, który 1 maja wystąpił
przed dębnicką publicznością w ramach „Majówki z Gwiazdą”.
Oprócz mieszkańców gminy Dębnica Kaszubska pod GOK zjechali fani z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Ponad półtoragodzinny koncert był okazją do wspólnego zaśpiewania największych solowych przebojów
Macieja Maleńczuka. On sam po koncercie nie krył zadowolenia z koncertu i życzliwej publiczności. Tegoroczną inaugurację sezonu letniego pod dębnickim GOK zakończyła zabawa taneczna, którą poprowadził DJ Maro. Wspólna zabawa
red., Fot. T. Keler,  M. Kamiński
trwała do późnych godzin nocnych.							
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SZKOŁA DOOKOŁA

Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska
Gmina w partnerstwie z innymi samorządami (Gmina
Kobylnica, Miasto Słupsk, Miasto Ustka, Gmina Słupsk)
złożyła wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 na
działania związane z edukacją przedszkolną. Projekt ukierunkowany jest przede wszystkim na działania związane
z kompleksowym wspomaganiem ośrodków wychowania
przedszkolnego, służące wzmocnieniu u dzieci kompetencji kluczowych i wyrównaniu szans edukacyjnych. W ramach projektu zaplanowano m.in. doposażenie ośrodków
wychowania przedszkolnego w narzędzia TIK i pomoce
dydaktyczne, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawno-

ściami, doskonalenie nauczycieli w aspekcie podnoszenia
jakości kształcenia we wczesnej edukacji dzieci, organizację zajęć dodatkowych, w tym zajęcia specjalistyczne oraz
pracę środowiskową z opiekunami prawnymi dzieci na
rzecz podnoszenia świadomości w zakresie wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój dziecka.
Działania w zakresie podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej realizowane będą w oparciu o wypracowane na
poziomie regionalnym ramy dotyczące kompleksowego
wspomagania szkół i przedszkoli. Zakres planowanych
działań na terenie gminy Dębnica Kaszubska obejmuje
przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej, Borzęcinie i Budowie.
						M. Łomża Duszny

Nowy plac zabaw w przedszkolu
Wraz z coraz lepszą pogodą i większą ilością słońca widać
zmiany w dębnickim przedszkolnym placu zabaw. Pod
koniec 2015 roku zostały zamontowane nowe elementy:
huśtawki, bujaki, ścianka wspinaczkowa. Mimo chłodu,
dzieci mogły już się nimi cieszyć. Kolorowe elementy przyciągają uwagę i zachęcają do zabawy.
Dzięki środkom przeznaczonym przez władze gminy na
ten cel niedługo plac zostanie wyposażony w dodatkowe
elementy tj.: tablicę do rysowania, przeplotnię czy równoważnię. 					
mata

Święto czerwonej szkoły
18 marca Szkoła Podstawowa świętowała 70-lecie swojego istnienia. Takie święto było okazją do spotkania emerytowanych pracowników z obecnie pracującymi, władzami
gminy, rodzicami i uczniami. To także okazja do wspomnień. A tych nazbierało się sporo przez te 70 lat. Pamiętają o nich stare kroniki szkolne, które zostały wyeksponowane w holu budynku głównego szkoły i emeryci. Nie
zapomniano też o tych, co odeszli – o byłych kierownikach
i dyrektorach (p. J.Karaś, p. L. Masiukiewiczu), albo już nie
są związani z placówką, choć przyczynili się do jej wzrostu
(jak były Naczelnik Gminy – p. Władysław Dzidzienko, poprzedni wójtowie, radni).
Goście dopisali na uroczystości. Wiele razy nie udało
się ukryć wzruszenia. Nawet najmłodsi uczniowie słuchali
z uwagą.
Gwoździem programu były oczywiście występy
uczniów, którzy zaprezentowali m.in. piosenki kaszubskie,
montaż słowno-muzyczny z wplecionymi wspomnieniami
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związanymi z ważnymi osobami w szkole. Dla wielu zaskoczeniem był występ zespołu instrumentów dętych związanych z myślistwem, składający się m.in. z ucznia i absolwenta Szkoły, który zaprezentował kilka utworów.
Taka impreza nie mogłaby się udać bez wsparcie
szkolnej Rady Rodziców, władz gminy oraz pracy nauczycieli i uczniów.					
mata

WYDARZENIA

Gminny Dzień Strażaka w dębnickim gimnazjum
W dniu 01 maja 2016 r. odbyły się gminne obchody Dnia
Strażaka. Uroczystość została połączona z obchodami
70-lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębnicy Kaszubskiej.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13.00 mszą świętą odprawianą w kościele parafialnym w Dębnicy Kaszubskiej w intencji wszystkich strażaków. Po mszy świętej
odbył się uroczysty przemarsz jednostek i gości zaproszonych na plac przy gimnazjum, gdzie odbywały się główne
uroczystości.
W uroczystości wzięli udział między innymi przedstawiciele Oddziału Zarządu Wojewódzkiego oraz Powiatowego ZOSP RP, Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele
władz samorządowych obecnych i byłych.
Prezes Oddziału Gminnego Iwona Warkocka złożyła
wszystkim Druhnom i Druhom najserdeczniejsze życzenia
z okazji święta.
Wielu Druhów zostało uhonorowanych medalami za
zasługi dla Pożarnictwa i Odznaką Strażak Wzorowy.
Złoty Medal za „Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali następujący Druhowie: Lech Krzaczkowski, ks. senior Zygfryd
Strokosz, Dariusz Ślipek. Srebrnym Medalem ”Za Zasługi

dla Pożarnictwa” wyróżniono 3 Druhów, brązowym medalem 13 Druhów oraz odznaką „Wzorowy Strażak” 13
Druhów.
Jubilaci – jednostka OSP w Dębnicy Kaszubskiej otrzymała grawertony i prezenty.
Prezes OSP Dębnica Kaszubska Daniel Worona w imieniu jednostki wręczył podziękował za współpracę przedstawicielom samorządu, dyrektorom zakładów pracy.
      Opracowała: Teresa Kozdroń-Kołacka
       Zdjęcia: Irena Dziemiańczyk-Jaworska, Bartek Prądzyński
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OGŁOSZENIA

Lp
1

WÓJT GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
ogłasza przetarg/rokowania na sprzedaż praw własności niżej wymienionych nieruchomości
położenie
nr działki, pow. (ha)
cena
wadium/zal
termin
wywoławcza
iczka (zł)
przetargu
netto (zł)
Borzęcino, obręb Brzeziniec
- budynek gospodarczy

34/3, pow. działki 0,0119 ha;
pow. budynku 63,71 m²

19.900

2000,00

30.05.2016r.,
godz. 9,00

Borzęcinko, obręb Brzeziniec – użytek
2 kopalny, działka położona w sąsiedztwie

177, pow. 0,1406 ha

7.900,00

800,00

30.05.2016r.,
godz. 9,30

3

Dębnica Kaszubska – działka pod
zabudowę mieszkaniową

1256, pow. 0,1694 ha

59.900,00

6.000,00

30.05.2016r.,
godz. 10,00

4

Dębnica Kaszubska – działka pod
zabudowę mieszkaniową

1257/1, pow. 0,0691 ha

24.900,00

2.500,00

30.05.2016r.,
godz.10,30

5

Jawory – użytek kopalny, działka

83, pow. 0,7200 ha

12.000,00

1.200,00

30.05.2016r.,
godz. 11,00

6

Dobra - działka rekreacyjno – letniskowa
z możliwością zabudowy

162/41, pow. 0,2010 ha

53.500,00

5.300,00

30.05.2016r.,
godz. 11,30

7

Dobra - działka rekreacyjno – letniskowa
z możliwością zabudowy

162/43, pow. 0,1866 ha

49.500,00

5.000,00

30.05.2016r.,
godz. 12,00

8

Dębnica Kaszubska – działka pod
zabudowę mieszkaniową

1244, pow. 0,1243 ha

25.500,00

2.500,00

30.05.2016r.,
godz. 12,30

9

Gogolewo - 2 km od jeziora
Dobrskiego, możliwość uzyskania
warunków zabudowy

80/2, pow. 0,0864 ha

10.000,00

1.000,00

30.05.2016r.,
godz. 13,00

250,00

30.05.2016r.,
godz. 13,30

gruntów rolnych, częściowo zakrzaczona i
zadrzewiona

położona w sąsiedztwie gruntów rolnych,
częściowo zakrzaczona i zadrzewiona

10 Motarzyno – działka ogrodowa

239/55, pow. 0,0175 ha

500,00

2.

11 Dębnica Kaszubska – działka pod
zabudowę mieszkaniową

1281, pow. 0,1453 ha

46.500,00

4.600,00

30.05.2016r.,
godz. 13,50

12 Dębnica Kaszubska – działka pod
zabudowę mieszkaniową

1282, pow. 0,1270 ha

35.500,00

3.500,00

30.05.2016r.,
godz. 14,10

13 Dębnica Kaszubska – działka pod
zabudowę mieszkaniową

1276, pow. 0,1419 ha

45.400,00

4.500,00

30.05.2016r.,
godz. 14,30

14 Dębnica Kaszubska – działka pod
zabudowę mieszkaniową

1277, pow. 0,1405 ha

45.000,00

4.500,00

31.05.2016r.,
godz. 8,00

15 Dębnica Kaszubska – działka pod
zabudowę mieszkaniową

1283, pow. 0,1708 ha

55.000,00

5.500,00

31.05.2016r.,
godz. 8,30

16 Dębnica Kaszubska – działka pod
zabudowę mieszkaniową

1284, pow. 0,2029 ha

60.000,00

6.000,00

31.05.2016r.,
godz. 9,00

17 Motarzyno – działka pod zabudowę
garażową

239/15, pow. 0,0022 ha

2.000,00

200,00

31.05.2016r.,
godz. 9,20

18 Motarzyno– działka pod zabudowę
garażową

239/32 do 239/45, pow. od
0,0031 do

1.550,00

200,00

31.05.2016r.,
od godz. 9,40

0,0034 ha

1.600,00

200,00

33/3, pow. użytkowa 27,59
m² + udział 76/1000 części
w budynku i gruncie

8.000,00

800,00

19
20 lokal w Borzęcinie

31.05.2016r.,
godz. 14,20

dodatkowych informacji udziela Alicja Lichtensztein, tel. 59 8132321 lub kom. 666 366 828,
nieruchomosci@debnicakaszubska.eu
www.debnicakaszubska.eu
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SPORT

Sukcesy karateków
z Niepoględzia
W dniu 24.04.2016 r. w Białymstoku odbyły się V Ogólnopolskie Zawody Karate KYOKAI KUROI TORA . Nasz region
reprezentowała trójka zawodników Klubu Karate z Niepoględzia pod wodzą Sensei Krzysztofa Lehmanna
Wyniki:
Sebastian Zernek 1 miejsce złoty medal w kategorii irikumi-ju i 2 miejsce srebrny medal w kategorii kata
Kacper Kępa 4 miejsce w kategori irikumi-ju i 4 w kata
Dominika Białowicz 4 miejsce w kategorii kata
Zapraszamy (dzieci - młodzież - dorosłych) na treningi Okinawan Goju-Ryu Karate do nowej sali treningowej Niepoględzie - Spichlerz
Poniedziałek - Środa godz.16.30
Treningi są bezpłatne
Zajęcia prowadzi Sensei Krzysztof Lehmann 2 Dan
Tel:.601 744 818

Lokalny animator sportu
Kolejny raz Gmina Dębnica Kaszubska weźmie udział
w projekcie „Lokalny Animator Spotu” realizowanego
w ramach ogólnopolskiego programu „Sport Wszystkich
Dzieci”. Nasza gmina otrzymała dofinansowanie pracy animatorów na terenie naszego Orlika.
Tegorocznymi animatorami zostali Jarosław Dzidzienko
oraz Radosław Labudda. Zajęcia na Orliku odbywają się
w od poniedziałku do piątku w godzinach od 1600 do
2000.
Zajęcia odbywają się dla dzieci w różnym przedziale wiekowym oraz dyscyplinach.
Dla każdego coś miłego!
Zachęcamy do udziału w zajęciach!

„Dębnickie Orły” zapraszają
Klub sportowy „Dębnickie Orły” zaprasza dzieci w wieku
przedszkolnym oraz szkolnym na zajęcia ruchowe z elementami lekkoatletycznymi.
Wtorek 16.00 – 17.00 – przedszkolaki i uczniowie szkoły
podstawowej, hala sportowa przy Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej
Czwartek 16.00 – 17.00 – przedszkolaki i uczniowie I
klas, hala sportowa przy Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej
Piątek 16.00 - 17.30 – uczniowie szkoły podstawowej
stadion Dębnica Kaszubska

Mityng lekkoatletyczny z okazji
obchodów Dnia Dziecka
4 czerwca 2016 roku
Klub Sportowy „Dębnickie Orły” zaprasza wszystkich
chętnych na Mityng lekkoatletyczny, który odbędzie się
4 czerwca b.r. na stadionie w Dębnicy Kaszubskiej, przy
okazji gminnych obchodów Dnia Dziecka. Konkurencje zaplanowane są dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla
klas I – III. Jest to pierwszy tego rodzaju mityng na terenie
naszej gminy. Posiadane zaplecze sportowe umożliwi rozegranie wielu ciekawych konkurencji. Zarząd KS Dębnickie Orły.
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Młodzi sportowcy rywalizowali na dębnickim stadionie
W sobotę 16 kwietnia na stadionie w Dębnicy Kaszubskiej spotkały się dzieci z klas I-III szkół podstawowych z terenu
powiatu słupskiego, aby wziąć udział w zawodach sportowych pt. „Lubię biegać”.
Organizatorem imprezy był KS „Dębnickie Orły”, a projekt był współfinansowany ze środków Zarządu Powiatu
Słupskiego w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Dzieci mogły wziąć udział we wszystkich biegach:
klasa I – rocznik 2008 / 2009: bieg na 60m, 100m i 200m
klasa II – rocznik 2007: bieg na 60m, 100m, 300m
dodatkowo chłopcy z klas II pobiegli na 200m
klasa III – rocznik 2006: bieg na 100m, 200m, 400m.
Osobno biegły dziewczynki i chłopcy. Jedynym wspólnym
biegiem był bieg na 300m rocznik 2008.
Do udziału w zawodach zgłosili się uczniowie szkół
podstawowych ze Słupska (SP nr 3, 5, 8, STO), Potęgowa,
Siemianic, Redzikowa, Niepoględzia, Gogolewa, Bierkowa,
Smołdzina i oczywiście z Dębnicy Kaszubskiej oraz dzieci
reprezentujące AML Słupsk i nasz klub „Dębnickie Orły”.
Nie spodziewaliśmy się tak dużej frekwencji i zainteresowania zawodami. Wydaliśmy 216 numerów startowych.
Każde dziecko otrzymało owoce oraz napój, a na koniec
zawodów zostały wręczone puchary dla najlepszych zawodników oraz medale dla każdego uczestnika.
Puchary wręczyli: Iwona Warkocka, Wójt Gminy Dębnica Kaszubska, Bernadeta Kopeć, Prezes Akademii Małego Lekkoatlety ze Słupska oraz
Stanisław Wziątek – Prezes KS „Dębnickie Orły”.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację
i prawidłowy przebieg zawodów. Czy zobaczymy się za rok
na drugiej edycji? Czas pokaże. Mam nadzieję, że tak. 		
Agnieszka Wziątek
			
   Zdjęcia: Archiwum KS „Dębnickie Orły”, Tomasz
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Największe sukcesy zawodników
z gminy Dębnica Kaszubska:
Rocznik 2008 / 2009 Dziewczynki
Karolina Orłowska Niepoględzie: 60 m, m. 1 (10’22);
100 m, m. 1 (17’46); 200 m m. 2 (42’63); 300 m, m.2
(1:16’92)
Zofia Kloskowska Niepoględzie: 60 m, m. 3 (10’87); 100
m, m. 3 (18’06); 300 m, m.3 (1:22’57)
Rocznik 2006 Dziewczynki
Kaja Grajczyk Niepoględzie: 100 m, m. 2 (15’88); 200 m
m. 1 (36’11); 400 m, m.1 (1:22’48)
Aleksandra Stachowicz Gogolewo 400 m, m.2 (1:29’18)
Rocznik 2008 / 2009 Chłopcy
Kacper Data KS Dębnickie Orły: 60 m, m. 3 (10’39);
200 m, m. 2 (39’97)
Natan Cichoszewski Dębnica Kaszubska: 200 m, m. 3
(41’80); 300 m, m.1 (1:12’04)
Rocznik 2007 Chłopcy
Szymon Wziątek KS Dębnickie Orły: 100 m, m.1 (15’49);
200 m (klasy II), (36’34), m. 300 m, m. 2 (1:00’18)
Damian Cypryański KS Dębnickie Orły: 60 m, m. 3
(10’31); 200 m m. 2 (39’97)
Paweł Górnowicz Dębnica Kaszubska 200 m (klasy II)
40’80

BIEGAM, BO LUBIĘ
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RELACJA SPORTOWA

Relacja z Morpol Bike Challenge
Malowniczy Park Krajobrazowy „Dolina Słupi” gościł
pierwszą edycję maratonu MTB Morpol Bike Challenge,
rozegranego w minioną niedzielę 10 kwietnia w Łysomiczkach, w gminie Dębnica Kaszubska. W rozegranym maratonie wystartowało łącznie 269 zawodników, miłośników
kolarstwa górskiego. Uczestnicy mieli do wyboru dwa warianty trasy - MINI - 25 km i MEGA 50 km (dwie pętle).
Wystartowała również Parada Rodzinna dla najmłodszych
adeptów kolarstwa na dystansie 5 km, którzy - po wyścigu - zostali zaproszeni do miasteczka bezpiecznego ruchu
drogowego, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Szprycha” ze Słupska.
Już w Dębnicy Kaszubskiej widać było pierwsze znaki kierujące uczestników na teren miasteczka wyścigu.
Po drodze zorganizowany został parking dla wszystkich
uczestników poprowadzony przez organizatora - Morpol
Racing Team. Obsługa wskazywała miejsca parkingowe.
Miasteczko zawodów zlokalizowane zostało na polanie
- przystani kajakowej - tuż przy brzegu rzeki Słupi, w pobliżu Nadleśnictwa Leśny Dwór, około 200 metrów od parkingu. Od godziny 8:00 funkcjonowało Biuro Zawodów,
poprowadzone przez miłe panie, sprawnie zarządzające
obsługą zarówno zapisanych zawodników, jak i decydujących się wystartować w maratonie w ostatniej chwili.

Kwadrans przed godziną 11:00 zawodnicy rozpoczęli
ustawianie się w sektorach startowych. Kolorowa wstęga
startujących na dystansie MEGA - punktualnie o godzinie
11:00 - ruszyła na trasę maratonu. 5 minut później, z trasą i własnymi słabościami, walkę rozpoczęli startujący na
dystansie MINI. Tuż po nich na Paradę Rodzinną ruszyły
dzieci wraz z opiekunami.
Wśród startujących łatwo można było wypatrzyć zawodników Euro Bike Kaczmarek Electric Team z Andrzejem Kaiserem, Nexus Team z Krzysztofem Krzywym, King
Oscar Hotel Mistral Sport Gniewino z Przemysławem
Ebertowskim, a także drużyny HCC BTC Gdynia, Trek Gdynia, Lew Lębork, MLKS Baszta Bytów, Old School MTB
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Gdańsk , VO2Max MTB Team, 7r Logistic Politechnika
Gdańska, Bike Team Człuchów i PGE Krokowa Team, Cyklo
Kwidzyn, a także Stopy Słupsk oraz wielu kolarzy amatorów, niezrzeszonych w klubach. Mimo niesprzyjających
prognoz, maraton odbywał się przy przebłyskach słońca
i delikatnym wietrze, warunkach idealnych do intensywnego wysiłku.
Trasa maratonu była szybka, a jednocześnie selektywna, z dwoma dłuższymi i jednym krótki, lecz bardzo wymagającym podjazdem.
Walka na głównym dystansie - MEGA - zakończyła się
zwycięstwem Andrzeja Kaisera (Euro Bike Kaczmarek Electric Team), który o 7 sekund wyprzedził walczących na finiszu o drugie miejsce Krzysztofa Krzywego (Nexus Team)
i Przemysława Ebertowskiego (King Oscar Hotel Mistral
Sport Gniewino).
Jako pierwszy linię mety na dystansie MINI przekroczył
Jan Suszko (MLKS Baszta Bytów), który pozostawił w tyle
Łukasza Dolnego z Kościerzyny i Daniela Diksa (Euro Bike
Kaczmarek Electric Team).
Wśród pań najlepsze okazały się - na dystansie MEGA
- Marcelina Kwapisiewicz (Trek Gdynia), zaś na dystansie
MINI - Zofia Rzeszutek (MLKS Baszta Bytów).
Po ukończeniu maratonu każdy z uczestników otrzymywał pamiątkowy medal, a także mógł uzupełnić płyny
oraz utracone kalorie w strefie bufetowej - posiłek regeneracyjny w ramach pakietu startowego. Warto podkreślić wzorowe zabezpieczenie trasy maratonu, co wciąż nie
jest regułą, przeprowadzone przez Policję i Straż Pożarną
z Dębnicy Kaszubskiej, przy wsparciu ratowników medycznych z Art-Med Ratownictwo Medyczne ze Słupska. Kolejnym pozytywem, często opisywanym przez uczestników,
było bardzo dobre oznaczenie trasy wyścigu.
Po dekoracjach zwycięzców w kategorii OPEN i kategoriach wiekowych odbyła się loteria z nagrodami ufundowanymi przez sklep/serwis rowerowy KawisBike ze Słupska. Firma AUTO DIUG Multisalon ze Słupska ufundowała
dwie fantastyczne nagrody - weekend z nowym Fiatem
Tipo zatankowanym do pełna. Fundatorem nagród głównych oraz sponsorem głównym maratonu Morpol Bike
Challenge była firma Morpol.
					
Opracował: Adrian Szarejko
            Zdjęcia: I. Dziemiańczyk-Jaworska

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wyniki I etapu konkursu ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wypoczynek dzieci i młodzieży w I półroczu 2016 roku
W odpowiedzi na ogłoszony 29 lutego konkurs ofert na realizację zadania publicznego w terminie do Urzędu Gminy
Dębnica Kaszubska wpłynęło 5 ofert od lokalnych organizacji pozarządowych. Uwzględniając wyniki prac komisji konkursowej podjęto decyzję o wyborze oferentów i wysokości przyznanej dotacji do wykorzystania do 30 czerwca 2016 r.
Tytuł zadania publicznego

Wysokość
dotacji

Lp.

Oferent

1.

Stowarzyszenie
„Wiatr w Żagle”

Święto Pstrąga

Organizacja imprezy plenerowej pt. „Święto Pstrąga”, która odbędzie się
18 czerwca br. w miejscowości Budowo. Celem imprezy jest pobudzenie
aktywności lokalnej społeczności, integracji mieszkańców, przybliżenia
historii i dziejów Zastępu Krzyżogryfa oraz popularyzacji zdrowego
trybu odżywiania się

2

Uczniowski Klub
Sportowy START przy
Szkole Podstawowej
w Motarzynie

Organizacja imprezy sportowej
dla mieszkańców gminy Dębnica
Kaszubska „XXVI Gminne Biegi
Majowe im. Tadeusza Koguta”

3 000,00 zł
XXVI Gminne Biegi Majowe im. Tadeusza Koguta”. Zadanie dot. organizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej dla dzieci przedszkolnych, uczniów
szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej.

3.

Stowarzyszenie Kul- Akademia Seniora – senior
podróżuje, senior gotuje, senior
turalno-Społeczne
„BUDZIMY KULTURĘ” dobrze się czuje
w Dębnicy Kaszubskiej

Akademia Seniora to inicjatywa obejmująca swoim zasięgiem seniorów
z terenu Gminy Dębnica Kaszubska. Projekt skierowany jest do grupy
18 seniorów. W ramach zadania zaplanowano wycieczkę do Trójmiasta
ze zwiedzaniem ZOO, Starego Miasta oraz oddanie chłodu żołnierzom
walczącym na Westerplatte.

4.

Stowarzyszenie Kul- Utworzenie Sali wyciszeni z
elementami terapii sensorycznej
turalno-Społeczne
„BUDZIMY KULTURĘ”
w Dębnicy Kaszubskiej

10 744,00 zł
Projekt skierowany do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych
z terenu gminy Dębnica Kaszubska. Zakłada ona utworzenie miejsca, w
których możliwe będzie uatrakcyjnienie zajęć prowadzonych w placówkach oświatowych, wspieranie rozwoju dzieci poprzez wszechstronność
innowacyjnej technologii dydaktycznej jaką jest magiczny dywan
stanowiący alternatywę do pracy z dziećmi.

5.

Polski Związek Wędkarski Okręg Słupsk

Zadanie dotyczące popularyzacji wędkarstwa poprzez organizację
zajęć teoretycznych z nauki wędkarstwa, ochronie przyrody, ekologii w
ramach prowadzonej Szkółki Wędkarskiej TRAPER dla dzieci i młodzieży
z terenu gminy Dębnica Kaszubska. W ramach zadania planuje się
organizacje obozu wędkarsko-szkoleniowego

Popularyzacja Sportu Wędkarskiego i kształtowanie postaw
ekologicznych na terenie Gminy
Dębnica Kaszubska

Opis zadania

3 800,00 zł

1 980,00 zł

3 500,00 zł

Sala wyciszeń w Gminnym Ośrodku Kultury w Dębnicy Kaszubskiej
Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne w Dębnicy Kaszubskiej we współpracy
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dębnicy Kaszubskiej serdecznie zaprasza nauczycieli, wychowawców przedszkoli, a także terapeutów i rodziców do korzystania z podopiecznymi z Sali Wyciszeń zorganizowanej w dębnickim GOK. Sala
wykorzystuje innowacyjne urządzenie pn. „Magiczny Dywan”, które nie tylko
wpływa na rozwój sensoryczny i motoryczny dzieci, lecz także przy pomocy
dodatkowych pakietów ma charakter edukacyjny. Dzieci mogą między innymi
grać w piłkę, chodzić po wodzie, grać na pianinie, czy kierować statkiem wikingów. W ramach pakietów edukacyjnych dostępne są quizy z języka polskiego
i angielskiego, historii, przyrody oraz matematyki. „Magiczny Dywan” stwarza
możliwości zabawy i nauki w sposób indywidualny lub grupowy. Innowacyjna
technologia pozwala wdrażać nowoczesne metody terapeutyczne i edukacyjne
poprzez zabawę. Więcej informacji na temat sposobu korzystania z urządzenia
w siedzibie GOK lub pod nr tel. 598131270
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