
Za nami kolejny finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

str. 3-4 str. 6-9 str. 10

Licytacje, występy artystyczne, czy pokaz tańca z ogniem były tylko niektórymi z atrakcji te-
gorocznego 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku WOŚP zagrał 
w gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej. Łączna kwota, która trafiła do puszek to 7.015,56 zł. To 
o blisko 1,5 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym.Więcej str. 13.

Reorganizacja szkół Taniej z segregacją Niepoględzkie Jasełka 
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Oto kolejny numer Wieści Gminnych. Dużo miejsca poświęcamy w nim planowanej zmianie 
w organizacji oświaty na terenie naszej gminy. Zmiany te poprawią funkcjonowanie naszych 
szkół. Spada liczba urodzeń i w tabeli zobaczycie Państwo, że w stosunku do roku szkolnego 
2004/2005 obecnie jest o 142 uczniów gimnazjum mniej. Budynek gimnazjum w Dębnicy 
Kaszubskiej jest nowoczesnym obiektem, doskonale wyposażonym i w pełni przygotowanym 
do przyjęcia 16 klas ( ok. 400 uczniów) w budynku A i 6 klas (ok.150 uczniów) w budynku B. 
Utworzenie gimnazjów w Gogolewie i Motarzynie skróci czas dojazdu uczniów z obwodów 
tych szkół. Widać to bardzo dobrze na mapkach z obwodami. 
W tym miesiącu wszystkie dzieci przedszkolne i klas I-III otrzymają kamizelki odblaskowe 
zafundowane przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Statystyki mówią, że osoba mająca na sobie elementy odblaskowe, jest sześciokrotnie mniej 

narażona na potrącenie. Pamiętajmy o tym wychodząc z dzieckiem, zwłaszcza po zmroku. 
Już niebawem na stronie www.debnicakaszubska.eu pojawi się nowa zakładka e-wójt. Znajdziecie tam Państwo termi-
narz wójta, planowane spotkania , jak też możliwość zadawania pytań do mnie za pomocą platformy internetowej. Mam 
nadzieję, że usprawni  to komunikację z mieszkańcami.  

Z wyrazami szacunku Iwona Warkocka, wójt Gminy Dębnica Kaszubska

Drodzy mieszkańcy

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 22.01.2016
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Reorganizacja zakłada

• utworzenie Gimnazjum w Go-
golewie i powołanie z istniejącą 
szkołą podstawową Zespołu Szkół 
w Gogolewie

• utworzenie Gimnazjum w Mo-
tarzynie i powołanie z istniejącą 
szkołą podstawową Zespołu Szkół 
w Motarzynie

• włączenie obecnego Gimnazjum 
w Dębnicy Kaszubskiej do Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Dęb-
nicy Kaszubskiej

                      

INFORMACJE Z ŻYCIA GMINY

Reorganizacja szkół 2016/2017 w Gminie Dębnica Kaszubska

Lp. Rok 
szkolny

Liczba 
uczniów

1. 2004/2005 371
2. 2005/2006 382
3. 2006/2007 375
4. 2007/2008 365
5. 2008/2009 356
6. 2009/2010 331
7. 2010/2011 327
8. 2011/2012 305
9. 2012/2013 281
10. 2013/2014 278
11. 2014/2015 251
12. 2015/2016 229

Obwód i odległości dowozu uczniów
Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej - stan na dziś

Obwody gimnazjów po zmianie  od 01.09.2016 r. 
Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej, Gimnazjum w Gogolewie, 

Gimnazjum w Motarzynie

Liczba uczniów gimnazjum 
– niż demograficzny
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INFORMACJE Z ŻYCIA GMINY

Skutki zmiany 
Połączenie Gimnazjum i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Dębnicy Kaszubskiej oraz utworzenie podobnych zespołów w 
Gogolewie i Motarzynie zapewni:

• poprawę warunków pobytu uczniów, szczególnie w Dębnicy Kaszub-
skiej;

• krótszy czas dojazdu do gimnazjum uczniów ze szkół podstawowych 
w Gogolewie i Motarzynie 

• wspólną administrację i obsługę, w tym jedną dyrekcję w zespołach, 
zatem niższe koszty;

• w perspektywie najbliższych lat rezygnację z jednego szkolnego bu-
dynku w Dębnicy Kaszubskiej;

• przy planowanym przez rząd polski wygaszaniu gimnazjów płynną 
kontynuację obowiązku szkolnego przez uczniów;

• stabilizację zatrudnienia kadry;
• ewentualne „zatrzymanie” absolwentów szkoły podstawowej migrują-

cych do słupskich gimnazjów;
• możliwość kontynuowania nauki w tej samej szkole;
• swobodę  w korzystaniu z zaplecza technicznego, pomocy dydaktycz-

nych, pracowni, szkolnych boisk itp.

Cel główny      
reorganizacji oświaty
• poprawa funkcjonowania szkół i lepsze 

wykorzystanie już istniejącej infrastruk-
tury oświatowej

•  poprawa jakości nauczania i komfortu 
dla ucznia i rodzica

•  optymalizacja kosztów tak, aby zmniej-
szać wysokość środków własnych na 
funkcjonowanie szkół.

Reorganizacja szkół 2016/2017 w Gminie Dębnica Kaszubska

Ponad pół tysiąca kamizelek odblaskowych trafi do przed-
szkolaków i uczniów klas 1-3 z gminnych szkół i oddzia-
łów przedszkolnych. Wcześniej kamizelki otrzymali już 
podopieczni przedszkola w Dębnicy.

 Zakup kamizelek, które niedługo trafią do przedszkolaków 
i uczniów klas młodszych został sfinansowany ze środków 
Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Dębnicy Kaszubskiej – mówi jej przewod-
nicząca Ewa Kuklińska. – Na początku roku szkolnego do 
przedszkolaków z Dębnicy Kaszubskiej trafiło już 140 ka-
mizelek ufundowanych przez dębnickiego sołtysa Ireneusza 
Ziółkowskiego i radę sołecką.
 W najbliższym czasie do wszystkich placówek oświato-
wych na terenie gminy trafi 596 kamizelek odblaskowych, 
z czego 170 do oddziałów przedszkolnych i 399 do uczniów 
klas 1-3. Kamizelki zostaną wręczone przez policjantów, któ-

Dzieci bezpieczniejsze na drodze

rzy wyjaśnią dzieciom, jako najmłodszym uczestnikom 
ruchu drogowego zasady bezpieczeństwa na drodze.
 W myśl przepisów elementy odblaskowe powinni 
posiadać wszyscy piesi poruszający się po drogach poza 
terenem zabudowanym. Pieszy poruszający się po dro-
dze bez elementów odblaskowych zostaje zauważony 
przez kierowcę z odległości ok. 25 m. Odblask pozwala 
wydłużyć tę odległość do 150 m i tym samym pozwolić 
kierowcy na szybsza reakcję.         
           red
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Papiernia w Dębnicy Kaszubskiej
 W Dębnicy Kaszubskiej znajduje się zakład garbarski, który 
powstał na podwalinach papierni, uruchomionej w 1592 r., kie-
dy wybudowano pierwszy młyn do wytwarzania papieru.
 Niektóre źródła podają, że papiernia ta działa od początku 
XV w. W początkowym okresie papiernia, jak i sama miejsco-
wość należała do miasta Słupska. W 1756r. została wykupiona 
z rąk miejskich przez niejakiego Gottfreda Adama. W rękach 
rodziny Adams pozostawała jeszcze przez trzy pokolenia, by 
poprzez koligacje małżeńskie znaleźć się we władaniu rodziny 
Lehr. 
 W 1835r. zakład w Dębnicy Kaszubskiej został kupiony od 
rodziny Lehr przez niejakiego F. C. Meissnera za 12 tys. talarów. 
Przystąpił on do jego rozbudowy, zmienił również technologie 
wytwarzania papieru. Po ukończeniu budowy młyna papier-
niczego zakład przekształcił się w pełni profesjonalną fabrykę 
w 1847r. Dzienna produkcja wynosiła 150 ryz papieru, a pra-
cowało w zakładzie około 80 robotników. W 1851r. zatrudnio-
nych było 61 mężczyzn i 61 kobiet. Pracowały tam dwa silniki 
parowe o mocy 36 KM oraz wiele innych maszyn potrzebnych 
w procesie wytwarzania papieru z masy celulozowej.  
 W 1881r. fabrykę strawił wielki pożar, jednak nie spowo-
dował on zaprzestania wytwarzania papieru w Dębnicy Ka-
szubskiej. W latach 1883-1884 fabrykę odbudowano, a nawet 
powiększono. Produkcja w pełni zaspokajała lokalne zapotrze-
bowanie na papier, a nadwyżki eksportowano zagranicę, przez 
port w Ustce. W 1888r. fabrykę przekształcono w spółkę akcyj-
ną i zwiększono zatrudnienie do około 300 osób. U progu no-
wego wieku, około roku 1900 zatrudnienie spadło do 165 osób, 
by niebawem znów wzrosnąć ( 1909/1910) do 300 osób. Papier 
z Dębnicy trafiał do Anglii, Holandii i Rosji. Pogarszająca się 
koniunktura na europejskich rynkach i widmo zbliżającej się 
wojny spowodowało, że w 1912r. dębnicka papiernia stanęła na 
skraju bankructwa. Jej akcje zostały wykupione przez spółkę ak-
cyjną fabryki z Kępic, z siedzibą w Warcinie. Przeprowadzono 
remont i modernizację. Produkcja papieru sięgnęła wysokości 
5,5 tony w 1913r. Na drodze dalszego rozwoju fabryki stanę-
ła I wojna światowa. Kryzys gospodarczy z lat 1929-33 dał się 
odczuć również w Dębnicy Kaszubskiej. W 1932r. roku fabryka 
została zamknięta. We wsi liczącej 3,5 tysiąca mieszkańców aż 
700 osób zostało bez pracy. Władze niemieckie ogłosiły naszą 
wieś strefą strukturalnego bezrobocia. 
 W 1939r. roku w zakładzie uruchomiono montownię sil-
ników do bombowców Junkers i Messerschmitt. W czasie II 
wojny światowej w papierni były produkowane falsyfikaty do-
larów amerykańskich i funtów sterlingów. Po wkroczeniu wojsk 
radzieckich do Dębnicy w 1945 roku wszystkie maszyny i urzą-
dzenia zostały wywiezione do ZSRR. Po wojnie papiernia była 
zniszczona i nie nadawała się do użytku. 

Źródło: mojadebnica.pl

CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE GMINY

Archiwum GOK Dębnica Kaszubska

Źródło: Powiat Słupski na starych pocztówkach

Archiwum Szkoły Podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej

Archiwum Szkoły Podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej
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PRZYPOMINAMY:

wpłaty:
1) za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy uiszczać, bez wezwania, do ostatniego dnia każdego 

miesiąca,
2) można dokonywać:
 •  w kasie Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej (ZGK),
 •  przelewem na rachunek bankowy nr: 30 9315 0004 0060 0444 2000 0010
  Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska ul. Zjednoczenia 16a
  tytułem: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za m-c.............
 •  w drodze inkasa. Inkasenci: Zakład Gospodarki Komunalnej Dębnica Kaszubska, Sołtysi Sołectw Gminy Dębnica  

 Kaszubska.

deklaracje:
1) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Dębnica Kaszubska deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego 
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2) w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właści-
ciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

  Odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych są źródłem ogromnej ilości surowców wtórnych, 
tzn. takich odpadów, które mogą zostać ponownie wykorzystane lub przetworzone. Na terenie Gminy Dębnica Ka-
szubska, w każdej miejscowości rozmieszczone są „gniazda” przeznaczone do segregacji – pojemniki na makulaturę, 
szkło i tworzywa sztuczne (plastik, metal, opakowania wielomateriałowe). W związku z licznymi sygnałami dociera-
jącymi do Gminy odnośnie nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców informujemy, że w 
najbliższym czasie planowane są kontrole prawidłowej segregacji odpadów. Informujemy również, że dwa razy w roku 
będzie prowadzona objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych sprzętów, o dokładnych termi-
nach Mieszkańcy będą informowani.

Począwszy od 01.02.2016 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą naliczone według nowych stawek.

INFORMACJE Z URZĘDU GMINY

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi  
w gminie Dębnica Kaszubska
Dlaczego zmieniamy stawki za wywóz śmieci?

1.Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach system gospodarki odpadami 
komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. 
Obecnie wpłaty mieszkańców gminy nie pokrywają w ca-
łości ponoszonych przez gminę kosztów. W celu zapew-
nienia środków na prawidłowe funkcjonowanie systemu 
gospodarki odpadami konieczna jest zmiana stawek opłat.
2.Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
narzuca na gminę obowiązek osiągnięcia odpowiedniego 

poziomu recyklingu jednak dotychczas nasza gmina nie 
wypełnia  tego celu. A za rok 2014 nałożono na gminę 
karę. W związku z powyższym Rada Gminy podjęła de-
cyzję o podwyższeniu stawek za odbiór odpadów niese-
gregowanych, licząc, że te działanie powinno zmotywować 
mieszkańców do segregacji odpadów, a tym samym będzie 
miało to wpływ na wymagane prawem osiąganie przez 
Gminę poziomu recyklingu.
 Informujemy jednocześnie, że w dalszym ciągu będzie-
my prowadzić monitoring funkcjonowania systemu i aktu-
alizować stawki.   Katarzyna Zakrzewska

Urząd Gminy w Dębnicy Kaszubskiej dostarczy każdemu właścicielowi 
nieruchomości  zawiadomienie  o  zmianie  stawek.



www.debnicakaszubska.eu 7

INFORMACJE Z URZĘDU GMINY

OPŁATY dla nieruchomości ZAMIESZKAŁYCH

OPŁATY dla nieruchomości NIEZAMIESZKAŁYCH

OPŁATY dla nieruchomości, na których znajdują się DOMKI LETNISKOWE lub inne nieruchomości 
WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Gmina nie wystawia Państwu rachunków jak również faktur VAT
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami!!!

Jednokrotny w ciągu miesiąca odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych

Rodzaj 
gospodarstwa

Stawka opłaty
odpady komunalne 
zbierane i oddawane 
w sposób selektywny

odpady komunalne 
zbierane i oddawane 
w sposób zmieszany

1 - osobowe 11,00 zł 21,00 zł

2 - osobowe 18,00 zł 28,00 zł

3 - osobowe 23,00 zł 42,00 zł

4 - osobowe 29,00 zł 56,00 zł

5 - osobowe 33,00 zł 70,00 zł

6 i więcej osób 36,00 zł 83,00 zł

Dwukrotny w ciągu miesiąca odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych

Rodzaj 
gospodarstwa

Stawka opłaty
odpady komunalne 

zbierane i oddawane 
w sposób selektywny

odpady komunalne 
zbierane i oddawane 
w sposób zmieszany

1 - osobowe 19,00 zł 36,00 zł

2 - osobowe 31,00 zł 48,00 zł

3 - osobowe 39,00 zł 71,00 zł

4 - osobowe 49,00 zł 95,00 zł

5 - osobowe 56,00 zł 119,00 zł

6 i więcej osób 61,00 zł 141,00 zł

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla 
nieruchomości niezamieszkałych, na których nie znajdują się 

zakłady gastronomiczne i produkujące żywność

Wielkość 
pojemników 
na odpady 
komunalne  

Stawka opłaty
odpady komunalne 

zbierane i oddawane 
w sposób selektywny

odpady komunalne 
zbierane i oddawane 
w sposób zmieszany

110 – 120 L 23,00 zł 42,00 zł

240 44,00 zł 80,00 zł

1100 132,00 zł 240,00 zł

KP6 - 6m³ 528,00 zł 960,00 zł

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla nieru-
chomości niezamieszkałych, na których znajdują się zakłady 

gastronomiczne i produkujące żywność

Wielkość 
pojemników 
na odpady 
komunalne  

Stawka opłaty
odpady komunalne 

zbierane i oddawane 
w sposób selektywny

odpady komunalne 
zbierane i oddawane 
w sposób zmieszany

110 – 120 L 46,00 zł 84,00 zł

240 88,00 zł 160,00 zł

1100 264,00 zł 480,00 zł

KP6 - 6m³ 1.056,00 zł 1.920,00 zł

Jednokrotny w ciągu miesiąca odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Stawka opłaty

odpady komunalne zbierane i oddawane w sposób 
selektywny

odpady komunalne zbierane i oddawane w sposób 
zmieszany

92,00 zł 168,00 zł
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WYWOZ ODPADÓW ZMIESZANYCH W 2016 ROKU
NA TERENIE GMINY DĘBNICA  KASZUBSKA

styczeń luty marzec
pn wt śr cz pt so n pn wt śr cz pt so n pn wt śr cz pt so n
     1 2 3 1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13
11 12 13 14 15 16 17 15 16 16 17 18 19 20 21 14 15 15 16 17 18 19 20
18 19 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27
25 26 27 28 29 30 31 29        28 29 30 31    
                        

kwiecień maj czerwiec
pn wt śr cz pt so n pn wt śr cz pt so n pn wt śr cz pt so n
     1 2 3        1    1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
18 19 19 20 21 22 23 24 16 17 17 18 19 20 21 22 20 21 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30  23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30    
        30 31              

LEGENDA:

Dębnica Kaszubska: ul. Zjednoczenia, Fabryczna 10, 12, 14, 16, Kościelna 33, 

Fabryczna 3/1, Poziomkowa 7, 8, 9, Sosnowa 24.

Dobrzykowo, Grabin, Krzywań, Łysomice, Łysomiczki, Mielno, Podwilczyn, 

Skarszów Dolny, Skarszów Górny, Dębnica Kaszubska: ul. Zjednoczenia 22, 29B, 

ul. Fabryczna 10, 12, 14, 16,

Dębnica Kaszubska: ul. Akacjowa, Bukowa, Fabryczna, Jarzębinowa, Jaśminowa, 

Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Leśna, Pieczarkowa, Polesie, 

Poziomkowa, Sosnowa, Świerkowa, Wójta Jankowskiego, Zielona,

Dębnica Kaszubska ul. Jana III Sobieskiego, Kościelna, Królowej Jadwigii, Sawickiej, 

Sikorskiego, Skarszewska, Strażacka, Spacerowa, Sportowa, Wł. Jagiełły, Wysoka, 

Polna 16, Zjednoczenia 8, 22, 29B, 28, 41.

Boguszyce, Borzęcinko, Borzęcino, Brzeziniec, Łabiszewo, Starnice, Starniczki, 

Troszki, Dębnica Kaszubska: ul. Zjednoczenia 8, 22, 29B, Kościelna 33, Krótka 6, 7.

POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIĆ W DNIU WYWOZU DO GODZ. 6:00,
 PRZED POSESJĘ.

LEGENDA:
Dębnica Kaszubska: ul. Zjednoczenia, Fabryczna 10, 12, 14, 16, Kościelna 33,Fabryczna 3/1, Poziomkowa 7, 8, 9, Sosnowa 24.
Dobrzykowo, Grabin, Krzywań, Łysomice, Łysomiczki, Mielno, Podwilczyn,Skarszów Dolny, Skarszów Górny, Dębnica Kaszubska: 
ul. Zjednoczenia 22, 29B, ul. Fabryczna 10, 12, 14, 16,
Dębnica Kaszubska: ul. Akacjowa, Bukowa, Fabryczna, Jarzębinowa, Jaśminowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, 
Leśna, Pieczarkowa, Polesie, Poziomkowa, Sosnowa, Świerkowa, Wójta Jankowskiego, Zielona,
Dębnica Kaszubska ul. Jana III Sobieskiego, Kościelna, Królowej Jadwigii, Sawickiej, Sikorskiego, Skarszewska, Strażacka, Spa-
cerowa, Sportowa, Wł. Jagiełły, Wysoka, Polna 16, Zjednoczenia 8, 22, 29B, 28, 41.
Boguszyce, Borzęcinko, Borzęcino, Brzeziniec, Łabiszewo, Starnice, Starniczki, Troszki, Dębnica Kaszubska: ul. Zjednoczenia 8, 
22, 29B, Kościelna 33, Krótka 6, 7.

POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIĆ W DNIU WYWOZU DO GODZ. 6:00, PRZEZD POSESJĘ

        PRZED WRZUCENIEM ODPADÓW DO POJEMNIKÓW OPRÓŻNIAMY Z ZAWARTOŚCI, NIE JEST KONIECZNE DOKŁADNE MYCIE         OPAKOWAŃ, ABY ZAOSZCZĘDZIĆ MIEJSCE ZGNIATAJMY BUTELKI PLASTIKOWE (TZW. PET) ORAZ PUSZKI PRZED WYRZUCENIEM
ZÓŁTE POJEMNIKI ZIELONE POJEMNIKI NIEBIESKIE POJEMNIKI PSZOK

Tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe Szkło Makulatura Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
WRZUCAMY:
- zgniecione i puste butelki po napojach, np. PET,
- opakowania wielomateriałowe, np. po sokach, mleku, jogurcie,
- zgniecione pojemniki po chemii gospodarczej,
- worki foliowe, folie, reklamówki,
- zużyte plastikowe przedmioty gosp. domowego, np. miski, wiadra.
- zgniecione puszki aluminiowe po napojach,
- puszki po konserwach, metalowe kapsle,
- drobny złom żelazny,
- drobny złom metali kolorowych.

NIE WRZUCAMY:
- zmieszanych odpadów komunalnych,
- szkła,
- nieopróżnionych odpadów opakowaniowych,
- zużytego sprzętu AGD i RTV.

WRZUCAMY:
- butelki szklane,
- słoiki bez nakrętek,
- inne opakowania ze szkła.

NIE WRZUCAMY:
- ceramiki, np. zastawy stołowej, doniczek,
- luster, szyb samochodowych, szkła budowlanego,
- żarówek, świetlówek, kineskopów, naczyń żaroodpornych,
- szklanych opakowań farmaceutycznych i medycznych.

WRZUCAMY:
- gazety, reklamy, książki, zeszyty,
- tekturę zwykłą i falistą,
- worki i torby papierowe,
- ścinki drukarskie, papier biurowy.

NIE WRZUCAMY:
- opakowań wielomateriałowych, np. po napojach i mleku,
- opakowań z zawartością, np. żywnością, cementem,
- prospektów i katalogów foliowanych i lakierowanych,
- papierowych artykułów higienicznych, np. pampersów.

Lokalizacja: Dębnica Kaszubska, przy ul. Zjednoczenia 48D (przy 
oczyszczalni ścieków);
Dostęp: dla mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska od wtorku do 
piątku w godz. 10.00 - 18.00 oraz w soboty w godzinach 7.00 - 15.00;
Przyjmowane są bezpłatnie od Mieszkańców:
- papier i tektura;
- szkło;
- tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w przypadku zakupu no-
wego sprzętu AGD można oddać do sklepu stary sprzęt tego samego 
rodzaju i w tej samej ilości. Zgodnie z prawem, w przypadku zakupu 
nowego sprzętu na sprzedawcy ciąży obowiązek bezpłatnego przyję-
cia starego, zużytego towaru od konsumenta);
- chemikalia;
- meble i inne odpady wielkogabarytowe;
- odpady zielone;
- odzież i tekstylia;

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych w 2016 roku
na terenie gminy Dębnica Kaszubska

INFORMACJE Z URZĘDU GMINY
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LEGENDA:
Dębnica Kaszubska ul.: Brzozowa, Bursztynowa, Jodłowa, Kamienna, Kowalska, Krótka, Lipowa, Łąkowa, Malinowa, Młyńska, Nad 
Skotawą, Parkowa, Piaskowa, Plac Zielone Wzgórze, Podgórna, Polna, Prosta, Wodna, Wrzosowa, Zajęcza, Żwirowa
Budowo, Budówko, Gałęzów, Grabówek, Jawory, Niepoględzie 
Dobieszewko, Dobra, Dobrzec, Gogolewko, Gogolewo, Maleniec, Podole Małe, Żarkowo
Dobieszewo, Goszczyno, Jamrzyno, Kotowo, Krzynia, Motarzyno, Niemczewo, Ochodza, Spole, Strzegomino 
Dobrzec, Spole, Strzegomino, Posesje o utrudnionym dojeździe: Krzynia 12, 21, 22, 23;Dobra 3, 4, 5, 6, 22; Dębnica Kaszubska: 
ul. Nad Skotawą: 1, 3, 13, ul. Różana 5, Plac Zielone Wzgórza 1

POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIĆ W DNIU WYWOZU DO GODZ. 6:00, PRZEZD POSESJĘ

WYWÓZ ODPADÓW ZMIESZANYCH W 2016 ROKU
NA TERENIE GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

STYCZEŃ LUTY MARZEC

pn wt śr cz pt so n pn wt śr cz pt so n pn wt śr cz pt so n

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27

25 26 27 28 29 30 31 29 28 29 30 31

KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC

pn wt śr cz pt so n pn wt śr cz pt so n pn wt śr cz pt so n

1 2 3 2 3 4 5 6 7 1/8 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 11 12

11 12 13 14 15 16 17 16 17 18 19 20 21 22 13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24 23 24 25 26 27 28 29 20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30 30 31 27 28 29 30

LEGENDA:

Dębnica Kaszubska ul.: Brzozowa, Bursztynowa, Jodłowa, Kamienna, 
Kowalska, Krótka, Lipowa, Łąkowa, Malinowa, Młyńska, Nad Skotawą, 
Parkowa, Piaskowa, Plac Zielone Wzgórze, Podgórna, Polna, Prosta, 
Wodna, Wrzosowa, Zajęcza, Żwirowa

Budowo, Budówko, Gałęzów, Grabówek, Jawory, Niepoględzie

Dobieszewko, Dobra, Dobrzec, Gogolewko, Gogolewo, Maleniec, Podole Małe, 
Żarkowo

Dobieszewo, Goszczyno, Jamrzyno, Kotowo, Krzynia, Motarzyno, Niemczewo, 
Ochodza, Spole, Strzegomino

Dobrzec, Spole, Strzegomino, 
Posesje o utrudnionym dojeździe: Krzynia 12, 21, 22, 23;
Dobra 3, 4, 5, 6, 22; Dębnica Kaszubska: ul. Nad Skotawą: 1, 3, 13, ul. Różana 5,
Plac Zielone Wzgórza 1

POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIĆ W DNIU WYWOZU DO GODZ. 6:00, 
PRZEZD POSESJĘ

        PRZED WRZUCENIEM ODPADÓW DO POJEMNIKÓW OPRÓŻNIAMY Z ZAWARTOŚCI, NIE JEST KONIECZNE DOKŁADNE MYCIE         OPAKOWAŃ, ABY ZAOSZCZĘDZIĆ MIEJSCE ZGNIATAJMY BUTELKI PLASTIKOWE (TZW. PET) ORAZ PUSZKI PRZED WYRZUCENIEM
ZÓŁTE POJEMNIKI ZIELONE POJEMNIKI NIEBIESKIE POJEMNIKI PSZOK

Tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe Szkło Makulatura Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
WRZUCAMY:
- zgniecione i puste butelki po napojach, np. PET,
- opakowania wielomateriałowe, np. po sokach, mleku, jogurcie,
- zgniecione pojemniki po chemii gospodarczej,
- worki foliowe, folie, reklamówki,
- zużyte plastikowe przedmioty gosp. domowego, np. miski, wiadra.
- zgniecione puszki aluminiowe po napojach,
- puszki po konserwach, metalowe kapsle,
- drobny złom żelazny,
- drobny złom metali kolorowych.

NIE WRZUCAMY:
- zmieszanych odpadów komunalnych,
- szkła,
- nieopróżnionych odpadów opakowaniowych,
- zużytego sprzętu AGD i RTV.

WRZUCAMY:
- butelki szklane,
- słoiki bez nakrętek,
- inne opakowania ze szkła.

NIE WRZUCAMY:
- ceramiki, np. zastawy stołowej, doniczek,
- luster, szyb samochodowych, szkła budowlanego,
- żarówek, świetlówek, kineskopów, naczyń żaroodpornych,
- szklanych opakowań farmaceutycznych i medycznych.

WRZUCAMY:
- gazety, reklamy, książki, zeszyty,
- tekturę zwykłą i falistą,
- worki i torby papierowe,
- ścinki drukarskie, papier biurowy.

NIE WRZUCAMY:
- opakowań wielomateriałowych, np. po napojach i mleku,
- opakowań z zawartością, np. żywnością, cementem,
- prospektów i katalogów foliowanych i lakierowanych,
- papierowych artykułów higienicznych, np. pampersów.

Lokalizacja: Dębnica Kaszubska, przy ul. Zjednoczenia 48D (przy 
oczyszczalni ścieków);
Dostęp: dla mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska od wtorku do 
piątku w godz. 10.00 - 18.00 oraz w soboty w godzinach 7.00 - 15.00;
Przyjmowane są bezpłatnie od Mieszkańców:
- papier i tektura;
- szkło;
- tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w przypadku zakupu no-
wego sprzętu AGD można oddać do sklepu stary sprzęt tego samego 
rodzaju i w tej samej ilości. Zgodnie z prawem, w przypadku zakupu 
nowego sprzętu na sprzedawcy ciąży obowiązek bezpłatnego przyję-
cia starego, zużytego towaru od konsumenta);
- chemikalia;
- meble i inne odpady wielkogabarytowe;
- odpady zielone;
- odzież i tekstylia;

Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych w 2016 roku
na terenie gminy Dębnica Kaszubska

INFORMACJE Z URZĘDU GMINY
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INFORMACJE Z ŻYCIA GMINY

„Tak łatwo przychodzi nam ranić innych, tak łatwo lek-
ceważymy się nawzajem jak gdyby drugi człowiek był 
niepotrzebnym meblem w naszym składziku, tak szybko 
przemijamy, odchodzimy – zostają tylko buty i telefon 
głuchy”. I tylko JEZUS trwa wiecznie, a w Nim żyją Ci, 
którzy Go poznali i przyjęli.

Czasami narzekamy, że najpiękniejsze święta Bożego Na-
rodzenia zostały strasznie skomercjalizowane. Tymczasem 
ledwo w kościołach zabrzmi po raz pierwszy „spuśćcie 
nam na ziemskie niwy” rusza lawina spotkań opłatkowych, 
zakładowych i wiejskich imprez „świątecznych” i innych 
związanych z tym wydarzeń – choinkę w domu tez ubie-
ramy przynajmniej tydzień wcześniej! Skutek jest taki, 
że kiedy przychodzi ten właściwy czas radości, mamy już 
„dość świętowania” narodzin Jezusa.
 W Niepoględziu jesteśmy jednak tradycjonalistami; na 
świętowanie zapraszamy w tradycyjnym czasie Bożego 
Narodzenia, kiedy trwa blask tej jedynej i niepowtarzal-
nej Gwiazdy. Tak było i w tym roku: w piątek i w sobotę 
szkolna społeczność przyjmowała przyjaciół szkoły, ro-
dziców i mieszkańców naszych wsi, absolwentów i tych, 
którzy znaleźli czas by być razem z nami. Niepoględzkie 
jasełka, które poprzez swoją formułę nawiązują do aktu-
alnych zdarzeń i sytuacji, stały się wydarzeniem kultural-
nym w regionie; w tym roku obejrzało je łącznie prawie 
750 osób, a przy świątecznym stole w piątek wieczorem 
zasiadło wspólnie ponad 140 osób. Szkolny Bal Karnawa-
łowy, otwarty nie tylko dla uczniów szkół, ale także dla 
najmłodszych mieszkańców i absolwentów szkoły trwał 
całą sobotę: atrakcje i paczki przygotowała Rada Rodzi-

Niepoględzkie Jasełka   15 – 16 stycznia 2016
pt. Gdzie jest nasze Betlejem czyli Święta w sołectwie Pacanowo

ców pod wodzą przewodniczącej pani Małgorzaty Cyry 
dzięki funduszom zebranym podczas Balu Charytatywne-
go w listopadzie ubiegłego roku.
 Wszystkie te wydarzenia gościł niepoględzki Spichlerz, 
którym aktualnie opiekuje się stowarzyszenie Speranda. 
Miło słyszeć wyznania tych, którzy kiedyś, w czasach pe-
geerów tutaj pracowali: „jak dobrze, że uratowaliście ten 
obiekt”, „to wspaniała sprawa, że jest i dalej służy miesz-
kańcom”. 
 Na scenie, którą urządziliśmy na najwyższej kondygna-
cji Spichlerza, podczas jasełek wystąpiło pięćdziesięcioro 
aktorów-amatorów, uczniów Społecznej Szkoły Podstawo-
wej i Społecznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Niepo-
ględziu. Akcja rozgrywała się w sołectwie Pacanowo – ale 
wcale nie mieszkał tam Koziołek Matołek! Szczegółową 
relację wraz ze zdjęciami i zapisem wideo znajdziecie na 
stronie: www.niepogledzie.pl 
             o.Ryszard Iwanowski

Apel o pomoc dla pogorzelców z Mielna
Wójt Gminy Dębnica Kaszubska zwraca się z apelem o udzielenie pomocy dla 6-osobowej rodziny 

poszkodowanej w wyniku pożaru jaki miał miejsce 31 grudnia 2015 r. w miejscowości Mielno. 

W jednej chwili zostali pozbawieni dachu nad głową, podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego oraz 
rzeczy codziennego użytku. Poszkodowani będą musieli wyremontować całe mieszkanie oraz je wyposażyć.

Pomoc finansowa może zostać przekazana na specjalnie utworzony rachunek bankowy utworzony przy 
Urzędzie Gminy w Dębnicy Kaszubskiej, ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska w Banku 

Spółdzielczym w Ustce nr
52 9315 0004 0060 0444 2000 0390

z dopiskiem „Pomoc dla pogorzelców”. Konto utworzone przy Urzędzie Gminy w Dębnicy Kaszubskiej, 
ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska
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Według statystyk Urzędu Stanu Cywilnego na koniec 
2015 roku gmina Dębnica Kaszubska liczyła 9.606 
mieszkańców. W 2014 roku liczba ta wynosiła 9.650 
osób.

Podsumowując liczbę mieszkańców gminy na koniec 2015 
roku należy zaznaczyć, że  4.793 stanowili mężczyźni, 
a 4.813 kobiety. Dębnickie USC odnotowało w 2015 roku 
98 urodzeń. Wśród najmłodszych mieszkańców znalazło 
się 47 chłopców i 51 dziewczynek. W ubiegłym roku po-
żegnano natomiast 93 osoby. 
 W roku 2015 aż 122 osoby zmieniły swój stan cywil-
ny i wstąpiły w związki małżeńskie. Było to  60 mężczyzn 
i 62 kobiety.               red

Policjanci zlikwidowali uprawę marihuany 30.01.2015 
Policjanci z gdańskiej komendy wojewódzkiej i słupskiej komendy miejskiej zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 36 i 37 
lat, podejrzanych o nielegalną uprawę konopi indyjskich. Obaj zatrzymani to mieszkańcy powiatu słupskiego (gm.Dębni-
ca Kaszubska). 36-latka policjanci zatrzymali w domu, w którym uprawiał marihuanę. Mężczyzna był zaskoczony nie sta-
wiał oporu. Kryminalni zabezpieczyli 156 krzaków konopi indyjskich i urządzenia służące do naświetlania, nawadniania 
i wentylacji. W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli jeszcze 100 gramów gotowego narkotyku. Następnego dnia 
policjanci zapukali do drzwi mieszkania drugiego z podejrzewanych o to przestępstwo mężczyzny. 37-latek nie stawiał 
oporu w trakcie zatrzymania. Za tego typu przestępstwa grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Ukradła odzież i zatrzymali ją policjanci 25.06.2015
Policjanci ze Słupska wezwani zostali na interwencję do jednego z miejscowych 
sklepów z odzieżą. Ochrona tego marketu zauważyła i rozpoznała klientkę, 
wobec której było podejrzenie, że ma związek z wcześniejszymi kradzieżami. 
Kobieta mijając linie kas, tuż przy wyjściu ze sklepu została ujęta i przekazana 
w ręce przybyłych policjantów. Funkcjonariusze w trakcie przeszukania ujawnili 
u niej skradzione wcześniej rzeczy. Policjanci, którzy przybyli na miejsce ustalili 
także, iż 22 latka ma na swoim koncie inne podobne kradzieże. W jej mieszka-
niu podczas kolejnego przeszukania kryminalni zabezpieczyli skradzioną kilka 
dni wcześniej odzież o łącznej wartości 1500 złotych. Za ten czyn kodeks karny 
przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

Pchnięcie nożem – awantura pomiędzy sąsiadami 13.08.2015
Pchnięciem nożem zakończyła się awantura pomiędzy dwoma mieszkańcami gminy 
Dębnica Kaszubska. Pokrzywdzony 42 latek w ciężkim stanie trafił do słupskiego szpi-
tala.  Przed południem do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku zadzwonił 
mężczyzna, który prosił o wezwanie karetki pogotowia ratunkowego. Twierdził,że jego 
kolega jest ranny i potrzebuje pomocy. Już na miejscu mundurowi ustalili, że zgłaszają-
cym interwencję był 52 letni mieszkaniec gminy Dębnica Kaszubska. Mężczyzna ten od 
rana spożywał alkohol ze swoim sąsiadem. W pewnym momencie pomiędzy nimi doszło 
do awantury, w trakcie której chwycił za nóż i ugodził nim swojego sąsiada w klatkę pier-
siową. Obydwaj mężczyźni mieli po dwa promile alkoholu w organizmie. Sprawca tego 
przestępstwa został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Za to przestępstwo grozi 
mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.         źródło KMP Słupsk

Rok 2015 w statystykach USC

Rok 2015 w kronice policyjnej

STATYSTYKI

Podział mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska na 
dzień 31.12.2015   

wg poszczególnych przedziałów wiekowych:
0 – 6 lat M 406

K 382
7 – 15 lat M 517

K 528
16 – 18 lat M 193

K 190
19 – 65 lat M 3270
19 - 60 lat K 2789

66 lat i więcej M 406
61 lat i więcej K 924

Razem 9606
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OGŁOSZENIA

                                                                                                                                                            
WÓJT GMINY DĘBNICA KASZUBSKA 

ogłasza przetarg/rokowania na sprzedaż praw własności niżej wymienionych 
nieruchomości 

 
Lp położenie, 

przeznaczenie 
nr działki, 
pow. (ha) 

cena 
wywoławcza
netto (zł)  

wadium  
zaliczka 

(zł) 

termin przetargu 
rokowań 

forma 
zbycia 
praw 

własności 
1 Budowo, 

działka pod 
zabudowę 
mieszkaniową 

229/8,pow. 0,1452 ha 34.000,00 3.400,00 16.02.2016r., godz. 8.00 przetarg 

2 Motarzyno, 
działka 
usługowa 

239/4, pow. 0,0497 ha 15.000,00 1.500,00 15.02.2016r., godz. 9.00 przetarg 

3 Dębnica 
Kaszubska, pod 
zabudowę 
mieszkaniową , 
jednorodzinną  

1276, pow. 0,1419 ha 45.400,00 5.700,00 17.02.2016r., godz. 8.00  rokowania 
4 1277, pow. 0,1405 ha 45.000,00 5.700,00 17.02.2016r., godz. 8.30 
5 1278, pow. 0,1420 ha 45.440,00 5.700,00 17.02.2016r., godz. 9.00 
6 1279, pow. 0,1432 ha 45.800,00 5.800,00 17.02.2016r., godz. 9.30 
7 1281, pow. 0,1453 ha 46.500,00 5.900,00 17.02.2016r., godz. 10.00 
8 1282, pow. 0,1270 ha 40.700,00 5.100,00 17.02.2016r., godz. 10.30 
9 1283, pow. 0,1708 ha 55.000,00 6.200,00 17.02.2016r., godz. 11.00 
10 1284, pow. 0,2029 ha 60.000,00 6.500,00 17.02.2016r., godz. 11.30 
11 Motarzyno, 

ogród działkowy 
239/55,  pow. 0,0175 
ha 

3.000,00  300,00 16.02.2016 r., godz. 8.30 przetarg 

12 Gogolewo  80/2, pow. 0,0864 ha 11.900,00 1.200,00 16.02.2016r., godz. 9.00 przetarg 
13 Kotowo 117/7, o pow. 0,0312 

ha 
6.000,00 600,00                    16.02.2016 r., godz. 9.30 rokowania 

14  lokal  w 
Borzęcinie 

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

9.000,00 900,00  16.02.2016 r., godz. 10.00 rokowania 

15 Motarzyno 
działki pod 
zabudowę 
garażową 
 

od 239/7do 239/15 
 

2.000,00 
 

200,00 15.02.2016r.,   
 

przetarg 

16 od  239/32do 239/46,   1500,00 zł 
- 1.600,00 
zł 

200,00 22.02.2016r., przetarg 

17 Gogolewo, 
działki nad  
jeziorem 
Dobrskim 

363, pow. 0,1399 ha 23.083,00 2.400,00 18.02.2016r., godz. 9.00 przetarg 
18 369, pow.0,1308 ha 21.650,00  2.200,00 18.02.2016r., godz. 8.00 przetarg 
19 368, pow.0,1329 ha 22.000,00 2.200,00 18.02.2016r., godz. 8.30 przetarg 
20 364, pow. 0,1484 ha 24.460,00 2.500,00 18.02.2016r., godz. 9.30 przetarg 
21 365, pow. 0,1557 ha 25.640,00 2.600,00 18.02.2016r., godz. 10.00 przetarg 
22 366, pow. 0,1529 ha 25.185,00 2.600,00 18.02.2016r., godz. 10.30 przetarg 
23 367, pow. 0,1366 ha 22.550,00 2.300,00 18.02.2016r., godz. 11.00 przetarg 
 
Wadium/Zaliczkę należy wpłacić najpóźniej do dnia  10.02.2016 r.,  
 

 
 Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 17, w budynku Urzędu Gminy 
Dębnica Kaszubska lub pod numerem telefonu 59 8132321, kom. 666 366 828,  
(a.lichtensztein@debnica.pl ) 

www.debnicakaszubska.eu 
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FOTOREPORTAŻ

Licytacje, występy artystyczne, czy pokaz tańca z ogniem były 
tylko niektórymi z atrakcji tegorocznego 24. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku WOŚP zagrał w 
gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej. Łączna kwota, która trafiła 
do puszek to 7.015,56 zł. To o blisko 1,5 tys. zł więcej niż w roku 
ubiegłym.

Hasło tegorocznego finału brzmiało „Mierzymy wysoko! Na za-
kup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz 
dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów”. Choć or-
kiestrowy finał odbył się 10 stycznia to wolontariusze na terenie 
całej gminy swoją pracę zaczęli już kilka dni wcześniej. Dzięki 
ich zaangażowaniu w kwestę na terenie gminy udało się zebrać 
kwotę 3.889,60 zł. Reszta pieniędzy trafiła do puszek już pod-
czas finału 10 stycznia. Większość zebranych w holu gimnazjum 
w Dębnicy Kaszubskiej zaangażowało się licytacje. Było w czym 
wybierać, ponieważ na licytację wystawiono między innymi ko-
szulkę z autografami siatkarzy drużyny Lotos Trefl Gdańsk, au-
tograf Krzysztofa Hołowczyca, orkiestrowy tort oraz vouchery 
do restauracji, czy gabinetu kosmetycznego oraz rękodziała. Nie 
zabrakło także tradycyjnych gadżetów przekazanych przez sztab 
główny WOŚP. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się rów-
nież koło fortuny i kawiarenka „Pod Serduszkiem”, w której pach-
niało domowym ciastem, kawą i gorącą czekoladą. 
 Licytacje przeplatały się z występami artystycznymi. Można 
było zobaczyć m. in. występy formacji tanecznej z GOK i wy-
słuchać melodii z repertuaru kaszubskiego na skrzypce, akorde-
on i gitarę w wykonaniu studentów Instytutu Muzyki Akademii 
Pomorskiej w Słupsku oraz akordeonistki Dominiki Dańczak – 
uczennicy dębnickiego gimnazjum. Najmłodsi „orkiestrowicze” 
mogli posłuchać bajania bajarki Anny Sztanc i zgłębić tajniki 
strażackiej profesji. 
 Na zakończenie wszyscy uczestnicy przenieśli się na dziedzi-
niec dębnickiego gimnazjum na pokaz tańca z ogniem młodzie-
ży z grupy Fire Show. Następnie w ramach „Światełka do nieba” 
w górę wzleciało kilkadziesiąt kolorowych lampionów. Ten akcent 
zakończył udany 24. Finał WOŚP w gminie Dębnica Kaszubska.
       Kinga Trubicka

Za nami kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy



14 Gazeta Gminy Dębnica Kaszubska

Początek roku w sołectwach
Od 12 stycznia 2016 w poszczególnych sołectwach orga-
nizowane są zebrania wiejskie. Spotkania z mieszkańca-
mi, w których uczestniczy wójt gminy Iwona Warkocka 
są okazją do poruszenia kwestii ważnych dla lokalnych 
społeczności.
 Zebrania wiejskie na terenie gminy Dębnica Kaszub-
ska do 22 stycznia zostały zorganizowane w 13 sołectwach: 
Dobra, Motarzyno, Mielno, Brzeziniec-Borzecinko, Łabi-
szewo, Starnice-Troszki, Gogolewo, Dobieszewo, Podo-
le Małe, Żarkowo, Jawory Budowo Podwilczyn. Podczas 
spotkań poruszanych zostaje wiele tematów ważnych dla 
poszczególnych sołectw, które w głównej mierze dotyczą 
spraw bieżących oraz - podsumowania roku 2015 i planów 
na rok 2016. Wśród ważnych tematów znajdują się miedzy 
innymi: stan dróg i infrastruktury, funkcjonowanie świetlic 
wiejskich oraz realizacja zadań w ramach funduszu sołec-
kiego. Rok 2016 jest rokiem wdrażającym fundusz sołecki 
na terenie gminy Dębnica Kaszubska. Łącznie do sołectw 
na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu trafi kwo-
ta 381,605,58 zł. Zebrania wiejskie w pozostałych sołec-
twach odbywać się będą do dn. 01 lutego 2016 roku.   
                     red

1. Dębnica 
Kaszubska 25.01 18.30

Gminny Ośrodek 
Kultury w Dębnicy 

Kaszubskiej

2. Gałęzów 26.01 16.30 Świetlica Wiejska
w Gałęzowie

3. Niepoględzie 26.01 17.30 Świetlica Wiejska 
w Niepoględziu

4. Kotowo 26.01 19.00 Świetlica Wiejska 
w Kotowie

5. Skarszów 
Dolny 8.02 16.30 Skarszów Dolny

6. Grabin 8.02 18.00 Urząd Gminy 
Dębnica Kaszubska

7. Krzywań 01.02 17.00 Świetlica Wiejska 
w Krzywaniu

8. Skarszów 
Górny

01.02 18.00
Świetlica Wiejska 

w Skarszewie 
Górnym

Harmonogram zebrań wiejskich 25.01 – 01.02 2016 r.

INFORMACJE Z ŻYCIA GMINY
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Podczas 24. Finału WOŚP 10 stycznia w Hali Sportowej 
przy Gimnazjum im. Cz. Miłosza w Dębnicy Kaszubskiej 
odbył się III Amatorski Turniej Piłki Sitkowej Pracowni-
ków Samorządowych Powiatu Słupskiego o Puchar Staro-
sty Słupskiego. Jako zwycięzcy  ubiegłorocznego turnieju 
w Kobylnicy w tym roku byliśmy jego organizatorami. 
 Udział w turnieju wzięły Gmina Słupsk, Gmina Potę-
gowo oraz Gmina Dębnica Kaszubska. Po zaciętej walce  
przechodni Puchar Starosty Słupskiego ponownie został 
w drużynie samorządowców z Dębnicy. 
Serdecznie gratulujemy!             Anna Mułyk

SPORT

III Amatorski Turniej Piłki Sitkowej Pracowników Samorządowych 
Powiatu Słupskiego o Puchar Starosty Słupskiego
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