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Drodzy Mieszkańcy! 

Przed Państwem kolejny nu-
mer, już 26. Wieści Gminnych. 
Miniony rok był dla wszystkich 
nowym, nieoczekiwanym do-
świadczeniem. Pandemia dała 
się we znaki we wszystkich czy 
to prywatnych, zawodowych, czy 
społecznych obszarach życia.

Mimo tak trudnego roku zrealizo-
waliśmy zaplanowane inwestycje. 
Ruszyła budowa sali gimnastycz-
nej w Gogolewie. Zakończyliśmy 
największy projekt dotyczący in-
stalacji paneli fotowoltaicznych na 
obiektach gminnych i budynkach 
mieszkańców. To jedne z naj-
ważniejszych dużych inwestycji. 
Więcej o bieżących działaniach 
i planach znajdziecie Państwo na 
kolejnych stronach gazetki. 

Przed nami wiosna! Po krótkiej 
i niespodziewanej zimie z utęsk-
nieniem patrzymy na coraz to cie-
plejsze promienie słońca. Tak więc 
wiosna już za progiem, a z nią 
moja nadzieja na ostudzenie tem-
peratury waśni gminnych.

Ostatnio głośno o naszej gminie 
w lokalnych mediach. Niestety, 
nie do końca to sława, o której 
marzymy. Czasami odnoszę wra-
żenie, że już wkrótce wybory 

samorządowe, bo słyszę o sobie 
i moich działaniach dużo złego. 
I nie w tym rzecz, że to krytyka, 
bo ta, gdyby była konstruktywna, 
byłaby na wagę złota. Raczej jest to 
obrażanie, podnoszenie, że rządzi 
większość w radzie gminy. Zarzut 
co najmniej dziwny, bo w istocie 
swej dający argument, że mamy do 
czynienia właśnie z demokracją, 
bo decyduje większość. Polityka, 
również ta lokalna, jestem o tym 
przekonana, może być naprawdę 
rozumną służbą dobru wspólnemu. 

Granicą wolności słowa jest dobre 
imię innych. Ważna jest prawda, 
szacunek wobec słowa, odpowie-
dzialność za nie. Tworzymy wspól-
notę samorządową. Zostaliśmy 
wybrani na służbę dla naszych 
mieszkańców. Wspólnota, to współ-
praca z tymi, którzy naprawdę chcą 
ją współtworzyć i bezwzględny 
szacunek dla każdego! 

Proszę nie oczekiwać, że będę dys-
kutowała na facebooku, bo według 
mnie to nie jest miejsce na uczciwą 
dyskusję. Moderatorów i wszyst-
kich mieszkańców zapraszam do 
mnie. Piastuję zaszczytne stanowi-
sko z woli wyborców już drugą ka-
dencję. Tak jak przy pierwszej, tak 
i teraz przed nikim nie zamknęłam 
drzwi. Każdy, podkreślam absolut-
nie każdy może zadać najbardziej 
niewygodne pytania, i nie uchylę 
się od odpowiedzi, jeśli będę mo-
gła jej udzielić. Jestem świadoma, 
iż skuteczna komunikacja wymaga 
także rozumienia innych, a więc 
umiejętności słuchania. Należy być 
otwartym na przyjęcie odpowie-
dzi. Byłam i jestem na to gotowa. 
Wspólnie z Przewodniczącym Rady 
Gminy zapraszamy na komisje 
wspólne czy sesje rady gminy. To 
jest właściwe forum do dyskusji 
i zadawania niewygodnych pytań, 
rozmowy o problemach i możliwo-
ści znalezienia rozwiązań. Kolejny 
raz powtórzę, wszyscy, absolutnie 

wszyscy macie Państwo prawo, 
do rzetelnej, uczciwej informacji. 
Gwarantuję, że każdy, kto zapyta, 
otrzyma odpowiedź. Mimo ograni-
czeń ciągle pracujemy, odbywają 
się spotkania, tyle tylko, że nie 
zgromadzenia. Trudnością jest to, 
że należy umówić się, zastosować 
do zasady dystansu, dezynfekcji 
i maseczki. Nie odmówiłam żadne-
go kontaktu i niezmiennie jestem 
otwarta na rozmowy i spotkania. 
Macie Państwo do dyspozycji ad-
res mailowy, czy nr telefonu. Pro-
szę pisać i dzwonić. Jeśli sama nie 
będę mogła udzielić odpowiedzi, to 
udzieli jej pracownik merytoryczny.

Jesteśmy tu i teraz, nie prowadźmy 
wojny ani nawet małej wojenki. 
Agresji słownej, wizerunkowej, każ-
dej agresji mówię stanowcze NIE! 

Kolejny raz proszę bądźmy dla sie-
bie po prostu dobrzy, szanujmy się, 
mimo różnic. Dajmy sobie szansę 
na życzliwość i zrozumienie. 

Na koniec, może ku przestrodze 
cytat z wiersza Tadeusza Różewi-
cza „List do ludożerców”. 

Kochani ludożercy 
nie zjadajmy się Dobrze 
bo nie zmartwychwstaniemy 
Naprawdę

Serdecznie pozdrawiam,  
Iwona Warkocka
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WOKÓŁ NAS

Wybory uzupełniające do  
Rady Gminy Dębnica Kaszubska

W związku ze zrzeczeniem się przez Pana Krzysztofa Ba-
dowskiego mandatu radnego, Wojewoda Pomorski zarządził 
wybory uzupełniające do Rady Gminy Dębnica Kaszubska. 
Wybory odbędą się dnia 25 kwietnia 2021 roku w jed-
nomandatowym okręgu wyborczym nr 8, którego granice 
obejmują sołectwa: Podwilczyn i Mielno.

Siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Dębnicy 
Kaszubskiej na czas przeprowadzenia ww. wyborów uzupeł-
niających Komisarz Wyborczy w Słupsku postanowieniem 
z dnia 3 marca 2021 r. wyznaczył w Remizo-Świetlicy 
w Mielnie 34B.

Więcej informacji na temat wyborów uzupełniających do 
Rady Gminy Dębnica Kaszubska można uzyskać na stronie 
ug.debnicakaszubska.ibip.pl w zakładce Wybory i Refe-
renda – Wybory uzupełniające do Rady Gminy Dębnica Ka-
szubska 2021 lub na stronie Delegatury Krajowego Biura 
Wyborczego w Słupsku.

UG

Y PODZIĘKOWANIA Z

Za nami trudny rok wyznaczony przez dynamiczną sytuację epidemiologiczną. Szansą na powrót do normalności  
są szczepienia przeciwko COVID-19. Wszystkie ośrodki zdrowia z terenu gminy aktywnie włączyły się w pomoc mieszkańcom.  
To za ich pośrednictwem proces szczepień na terenie gminy przebiega sprawnie. Podziękowania za ogromne 
zaangażowanie należą się lekarzom: Krystynie Stus, Elżbiecie Basaj-Grabowskiej i Sebastianowi Maślińskiemu 
oraz całemu personelowi medycznemu z ośrodków zdrowia w Dębnicy Kaszubskiej, Budowie i Borzęcinie.  
Dzięki współpracy z urzędem gminy możliwy jest dowóz seniorów, którzy mają problem z poruszaniem do punktów szczepień, 

tym samym zapewnienie im komfortu w trosce o własne zdrowie. 
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PROJEKTY I DOTACJE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020, realizowanego w ramach Umowy o dofinansowanie: RPPM.06.02.02-22-0004/20-00.

Rekrutacja do projektu pn. „Społeczni do Potęgi” 
Gmina Dębnica Kaszubska zapra-
sza do udziału w projekcie pn. 
„Społeczni do Potęgi”. Projekt 
obejmie 250 osób z terenu gminy 
Dębnica Kaszubska.

Celem projektu jest zwiększenie liczby 
miejsc, w których na stałe świadczo-
ne będą usługi społeczne. W ramach 
projektu wykorzystana zostanie już 
istniejąca infrastruktura, czyli świe-
tlice wiejskie w połączeniu z nowymi 
narzędziami animacji środowiskowej 
i wolontariatem.

Zintegrowane usługi społeczne będą 
świadczone w świetlicach wiejskich 
w miejscowościach: Budowo, Borzęci-
no, Łabiszewo, Skarszów Górny, Star-
nice, Gogolewo, Podwilczyn, Podole 
Małe, Jawory i Motarzyno. 

Odbiorcami wsparcia będą osoby za-
grożone wykluczeniem społecznym 
oraz ich rodziny z terenu gminy Dęb-
nica Kaszubska. Projekt kierowany jest 
przede wszystkim do osób z niepełno-
sprawnościami (w tym uczestników 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Motarzynie) i dzieci i młodzieży 
oraz ich rodzin/opiekunów prawnych, 
spełniających przynajmniej jedną 
z poniższych przesłanek:

osoby lub rodziny korzystające ze 
świadczeń pomocy społecznej zgod-
nie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej lub kwalifikują-
ce się do objęcia wsparciem pomocy 
społecznej, tj. spełniające co najmniej 
jedną z przesłanek określonych w art. 
7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej;

osoby, o których mowa w art. 1 ust. 
2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o zatrudnieniu socjalnym;

osoby przebywające w pieczy za-
stępczej lub opuszczające pieczę 

zastępczą oraz rodziny przeżywające 
trudności w pełnieniu funkcji opie-
kuńczo-wychowawczych, o których 
mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 
2011r, o wspieraniu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej;

osoby nieletnie, wobec których 
zastosowano środki zapobiegania 
i zwalczania demoralizacji i prze-
stępczości zgodnie z ustawą z dnia 
26 października 1982 r. o postępowa-
niu w sprawach nieletnich,

osoby z niepełnosprawnością w ro-
zumieniu wytycznych w zakresie re-
alizacji zasady równości szans i nie-
dyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami 
oraz zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020. A także 
uczniowie/dzieci z niepełnospraw-
nościami w rozumieniu wytycznych 
w zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020,

członkowie gospodarstw domowych 
sprawujący opiekę nad osobą z nie-
pełnosprawnością, o ile co najmniej 
jeden z nich nie pracuje ze względu 
na konieczność sprawowania opieki 
nad osobą z niepełnosprawnością;

osoby niesamodzielne ze względu 
na wiek, niepełnosprawność, stan 
zdrowia;

osoby korzystające ze wsparcia w ra-
mach Programu Operacyjnego Po-
moc Żywnościowa.

Dla każdego uczestnika/uczestniczki 
tworzona będzie Indywidualna Ścież-
ka Reintegracji z uwzględnieniem 
diagnozy problemowej, zasobów, 
potencjału, predyspozycji i potrzeb. 
Uczestnicy projektu mają możliwość 

skorzystania z różnych form wspar-
cia. Wszystkie formy wsparcia są 
bezpłatne.

Możliwe formy wsparcia:

1. Zajęcia opiekuńczo-animacyjne dla 
dzieci i młodzieży,

2. Klub Życzliwości

a) Spotkania z Liderami Zmiany

3. Klub Animacji Artystycznej przy 
ŚDS

a) Zajęcia w Klubie Animacji Arty-
stycznej

b) Wsparcie psychologiczne
c) Spotkania uczestników Klubu 

Animacji Artystycznej z artysta-
mi, osobami ze świata kultury

4. Poradnictwo rodzinne

a) Szkoła dla Rodzica
b) Poradnictwo w zakresie kompe-

tencji cyfrowych, społecznych 
i obywatelskich

c) Poradnictwo prawne dla uczest-
ników Szkoły dla Rodzica

d) Wyjazdy integracyjne
e) Piknik integracyjny
f) Zajęcia kreatywne (umuzykal-

niające, kulinarne)
g) Zajęcia sportowe

Osoby zainteresowane przystąpieniem 
do projektu proszone są o:

wypełnienie formularzy zgłosze-
niowych zawierających informacje 
niezbędne do zakwalifikowania do 
projektu,

złożenie wypełnionych formularzy 
u pracownika socjalnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Dębnicy Ka-
szubskiej, ul. ks. Antoniego Kani 26, 
76-248 Dębnica Kaszubska, u Pani 
Emilii Kogut lub Pani Darii  
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Dotacje dla gmin, w których funkcjonowały zlikwidowane 
państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej

Trzy wnioski na łączną kwotę 5 mln zł złożyła gmina 
Dębnica Kaszubska o uzyskanie środków z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19. Dotacje przeznaczone są 
dla gmin na realizację inwestycji w miejscowościach, 
w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe 
przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. 

Wnioski uzyskały już pozytywną opinię Dyrektora Oddzia-
łu Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
w Pruszczu Gdańskim. Kolejnym etapem jest ich zaopinio-
wanie przez Wojewodę Pomorskiego oraz komisję powoła-
ną przy Premierze.

Planowane do realizacji inwestycje na terenie gminy Dęb-
nica Kaszubska to:

1. Przebudowa drogi w miejscowości Skarszów Górny.
2. Przebudowa drogi w miejscowości Łabiszewo.
3. Utworzenie Centrum integracji i aktywizacji społecznej 

w miejscowości Borzęcino.

MŁD

DROGI MIESZKAŃCU!
Od 1 stycznia 2021 roku odpady 
z nieruchomości zamieszkałych na 
terenie całej gminy odbiera Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Dębni-
cy Kaszubskiej. 

Wszelkie informacje dot. gospodar-
ki odpadami należy zgłaszać:

w sprawie odbioru odpadów oraz 
pozostawianiu worków przy pose-
sjach – 59 81 31 211 (ZGK Dębni-
ca Kaszubska);

w sprawach zmian deklaracji na 
wywóz odpadów – 59 81 32 337 
(UG Dębnica Kaszubska);

w sprawach płatności za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów 
– 59 81 32 308 (UG Dębnica Ka-
szubska).

Jednocześnie przypominamy, że:

od 1 stycznia obowiązują pojem-
niki na bioodpady – oznacza to, że 
wszystkie osoby, które zadekla-
rowały brak kompostownika po-
winni zaopatrzyć się w pojemnik 
(w kolorze brązowym) spełniający 
normę PN-EN 840. Nie będą od-
bierane odpady biodegradowalne 
w workach.

każdą zmianę (np. liczba osób 
zamieszkujących nieruchomość, 

zmiana osoby zamieszkującej 
nieruchomość, zmiana zagospo-
darowania bioodpadów – czy jest 
kompostownik czy nie ma na tere-
nie działki, itp.) należy zgłaszać do 
urzędu gminy w celu weryfikacji 
danych będących podstawą ustale-
nia wysokości opłaty;

Opłaty za odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych na-
leży uiszczać do ostatniego dnia 
miesiąca (np. za miesiąc luty do 
28 lutego, itd.) na numer rachunku 
bankowego gminy:

79 9315 0004 0060  
0444 2000 0680

Kłapkowskiej (telefon kontaktowy: 
59 813 15 64) lub w Urzędzie Gminy 
Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego 
Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska.

Szczegółowe informacje dotyczące 
poszczególnych form wsparcia, m.in. 

w zakresie sposobu ich organizacji, 
czasu trwania, dostępne są na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Dębnica 
Kaszubska www.debnicakaszubska.eu, 
w siedzibie Urzędu Gminy Dębnica 
Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a, 
76-248 Dębnica Kaszubska pod nr 

tel. 59 813 23 36, 59 813 23 07 oraz 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dęb-
nicy Kaszubskiej, ul. ks. Antoniego 
Kani 26, 76-248 Dębnica Kaszubska 
pod nr tel.: 59 813 15 64.

Anna Mułyk
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WOŚP

Blisko 15 tysięcy zł zebrano na tegoroczny WOŚP
Za nami 29. Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy, który 
w tym roku dedykowany był dzie-
cięcej laryngologii, otolaryngolo-
gii i diagnostyce głowy.

W tym roku było inaczej niż zwykle, 
pandemia spowodowała, że nie mogli-
śmy spotkać się z naszymi mieszkań-
cami tradycyjnie i zorganizować finału 
tak, jak w latach poprzednich. Było 
inaczej, ale jak zawsze hojnie i z wiel-
kim sercem.

Nie zawiedliście i wspólnie udało 
nam się zebrać niebagatelną kwotę 
14 387,40 zł. To bardzo dużo.

W trakcie finału za pośrednictwem 
kanału na FB możliwe były transmisje 
na żywo. W dniu finału można nas 
było również odwiedzać w Gminnym 
Ośrodku Kultury.

Na wszystkich, którzy odwiedzili GOK 
i wspierali Orkiestrę czekało dużo 
pyszności. Była nasza tradycyjna buł-
ka ze śledziem, kawa, herbata, gorąca 
czekolada i pyszne ciasta, które sami 
mieszkańcy gminy w dniu finału do-
starczyli do nas. Było pysznie i bardzo 
wesoło. 

Wszystkim wolontariuszom, szcze-
gólnie uczniom naszych szkół, którzy 
pomimo mrozu i śniegu przecierali 
szlaki gminy z puszkami i serduszkami 
serdecznie dziękujemy. O młodych kwe-
stujących wyjątkowo zadbał pan Jarek 
Malkiewicz – właściciel Pizzerii Napoli, 
który zapewnił wszystkim ciepły posi-
łek, za co serdecznie dziękujemy. 

Finał zakończył się tradycyjnie świa-
tełkiem do nieba. Tym razem, wspól-
nie z panią Wójt, Iwoną Warkocką, 
zapaliliśmy zimne ognie. 

Bez Was, mieszkańców naszej gminy, 
nie byłoby kolejnego 29. Finału WOŚP. 
Serdecznie dziękujemy darczyńcom, 
przedsiębiorcom, rękodzielnikom. 
Dziękujemy za rzeczy i usługi prze-
kazane na aukcję oraz za każdą kwotę 
wrzuconą do puszek. 

Się Ma! Do zobaczenia za rok!

Szef Sztabu WOŚP  
w Dębnicy Kaszubskiej

Anna Pietrzak
fot. Tomasz Keler
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SENIORZY

Srebrna Sieć II dla seniorów
Gmina Dębnica Kaszubska rozpo-
częła realizację projektu Srebrna 
Sieć II, którego odbiorcami są 
seniorzy 60+. Projekt kierowany 
jest do osób niesamodzielnych, 
osamotnionych i zagrożonych wy-
kluczeniem. Realizatorem i koor-
dynatorem działań projektowych 
jest Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dębnicy Kaszubskiej. 

Seniorzy będą mogli skorzystać 
z usług sąsiedzkich opiekuńczych oraz 
usług specjalistycznych i asystenc-
kich. Dodatkowo 20 osób objętych 
zostanie usługami teleopieki. Projekt 
zakłada powstanie Klubu Seniora, 
gdzie oprócz systematycznych spo-
tkań planowane są zajęcia animacyjne 
i wycieczki. Utworzona zostanie rów-
nież Rada Senioralna.

W ramach integracji środowiska or-
ganizowane będą Srebrne Pikniki. 
Działał będzie również wolontariat 
senioralny, poradnictwo senioralne – 
Srebrny Telefon oraz mobilne porad-
nictwo psychologiczne. Przewidziane 
są także cykle szkoleń dla opiekunów 
faktycznych, seniorów, animatorów 
zajęć w Klubie Seniora i członków 
Rady Senioralnej.

Projekt zakłada doposażenie wypoży-
czalni sprzętu rehabilitacyjnego, która 
mieści się w siedzibie Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. 
Sienkiewicza 20 w Słupsku. Wypoży-
czalnia sprzętu czynna jest od ponie-
działku do piątku, w godzinach od 7.30 
do 15.30.

Srebrna Sieć II to projekt partnerski 
11 podmiotów: Powiatu Słupskiego; 
8 gmin – Kobylnica, Kępice, Słupsk, 
Dębnica Kaszubska, Potęgowo, Ustka, 
Smołdzino i Główczyce oraz 2 pod-
miotów społecznych – Stowarzyszenia 
„My dla Was” z Przytocka i Altra Con-
sulting spółka z.o.o. z Gdańska.

Projekt będzie realizowany do 
30 czerwca 2023 r.

Wszelkie pytania prosimy kie-
rować do Animatora Lokalnego 
Anny Kowalskiej tel. 59 841 21 89 
wew. 25.  
 M. Piechna, red.

Podopieczni Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Dębnicy Kaszubskiej 
mogą korzystać z nieodpłatnej po-
mocy prawnej oraz porad psycholo-
gicznych.

Radca prawny dostępny jest 
w pierwszy piątek każdego miesiąca 
w godzinach od 10 do 14.

W pierwszą i trzecią środę każdego 
miesiąca podopieczni mogą korzy-
stać z bezpłatnych porad psycholo-
gicznych w godzinach od 10 do 15.

Aby skorzystać z usług należy wcze-
śniej umówić się telefonicznie pod 
numerem telefonu 59 813 15 64.

Mobilny Urzędnik jako nowa 
forma usług dla mieszkańców

Od 4 stycznia 2021 r. w Urzę-
dzie Gminy Dębnica Kaszubska 
wprowadzono nową usługę 
pod nazwą Mobilny Urzędnik. 
Dzięki niej mieszkańcy, któ-
rym usługa jest dedykowana 
mogą załatwiać formalności 
poza siedzibą urzędu.

Usługa jest skierowana do mieszkań-
ców gminy, którzy z powodu niepeł-
nosprawności, długotrwałej choroby 
lub wieku doświadczają problemów 
z poruszaniem się. Tym samym 
nie mają możliwości samodzielnej 
wizyty w Urzędzie Gminy Dębnica 
Kaszubska. Za pośrednictwem Mo-
bilnego Urzędnika możliwe jest m. 
in. złożenie różnego rodzaju infor-
macji, deklaracji i wniosków. Szcze-
gółowy zakres spraw jest określony 
w regulaminie działania tej usługi 

dostępnym na stronie internetowej 
www.debnicakaszubska.eu. 

Chęć skorzystania z Mobilnego 
Urzędnika można zgłaszać pod nu-
merem telefonu 59 81 31 623.

Zgłoszenia przyjmowane są w: po-
niedziałki w godzinach 8:00-17:00; 
wtorki, środy i czwartki w godzinach 
7:00-15:00 oraz piątki w godzinach 
8.00-13.00.

Zgłoszenia będą obsługiwane w po-
niedziałki w godzinach 10.00-16.00 
oraz środy w godzinach 10:00-14:00 
w kolejności ich przyjęcia. Usługa 
jest świadczona w granicach admi-
nistracyjnych gminy Dębnica Ka-
szubska.

UG



9

GMINA DĘBNICA KASZUBSKA

NR 26 • STYCZEŃ-MARZEC

GOK DĘBNICA KASZUBSKA



10

GMINA DĘBNICA KASZUBSKA

WIEŚCI GMINNE

PROJEKTY I DOTACJE

Powstanie nowy 
teren rekreacyjno-

wypoczynkowy 
w centrum Dębnicy 

Kaszubskiej

Blisko milion zł dofinansowania 
otrzymała gmina na zagospodaro-
wanie przestrzeni publicznej przy 
Strudze Warblewskiej w centrum 
Dębnicy Kaszubskiej. 

Prace adaptacyjne na obszarze po-
między budynkiem Urzędu Gminy, ul. 
Strażacką i ul. Kościelną pozwolą na 
przekształcenie tego terenu w kom-
pleks rekreacyjno-wypoczynkowy. 

Projekt zakłada utworzenie ogólnodo-
stępnego terenu rekreacyjno-wypo-
czynkowego. Zaplanowane jest wyko-
nanie placów rekreacyjnych, ścieżek, 
alei spacerowych wzdłuż rzeki i placu 
zabaw. Przewidziano również montaż 
elementów małej architektury jak ław-
ki, kosze, stoliki piknikowe oraz stoły 
do gier w szachy i piłkarzyki. Ponadto 
wykonane zostaną nasadzenia ozdob-
ne i trawniki parkowe. Cały teren 
zostanie również oświetlony, a wody 
deszczowe odprowadzone będą drena-
żem do kanalizacji deszczowej.

Na realizację zadania gmina otrzyma-
ła dofinansowanie ze środków Fundu-
szu Przeciwdziałania COVID-19. Cał-
kowita wartość zadania finansowana 
jest z pozyskanych środków zewnętrz-
nych. Podpisana w lutym umowa 
z wykonawcą robót opiewa na kwotę 
998 975,50 zł. Pierwsze prace inwe-
stycyjne rozpoczną się niebawem, 
a ich zakończenie planowane jest na 
listopad 2021 roku.

UG

Odnawialne źródła energii 
w gminie Dębnica Kaszubska

Montaż instalacji fotowoltaicz-
nej w trzech obiektach na terenie 
gminy Dębnica Kaszubska jest 
przedmiotem projektu wyko-
rzystującego odnawialne źródła 
energii. Umowa o dofinansowanie 
podpisana została w lutym.

W ramach inwestycji instalacje foto-
woltaiczne zostaną zamontowane w Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym w Dęb-
nicy Kaszubskiej, Centrum Partnerstwa 
Lokalnego w Krzyni oraz w świetlicy 
wiejska w miejscowości Dobra.

Celem przedsięwzięcia jest ochrona 
i poprawa stanu środowiska natu-

ralnego poprzez zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery. Projekt 
jest realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 
Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia 
i spójności terytorialnej”.

Łączna wartość zadania to 
341 763,66 zł, z czego 273 376 zł 
stanowi dotacja ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego. 
Planowany termin zakończenia inwe-
stycji to październik 2021 rok.

MŁD
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Pierwszy etap  
kompleksowego  

uzbrojenia Osiedla Północ
Złożony przez Gminę wniosek o do-
finansowanie zadania pn. „Budowa 
dróg na Osiedlu Północ wraz z infra-
strukturą towarzyszącą i uzbrojeniem 
terenów w Dębnicy Kaszubskiej - do-
kumentacja budowlana” został pozy-
tywnie zaopiniowany przez Ministra 
Funduszy i Polityki Regionalnej. 
W związku z tym gmina przygotowała 
niezbędne dokumenty do podpisania 
umowy dotacji oraz wystąpienia do 
ministra właściwego do spraw budże-
tu o uruchomienie środków z rezerwy 
celowej budżetu państwa.

Opracowanie dokumentacji z zakresu 
branży drogowej, sanitarnej i elek-
trycznej jest pierwszym etapem kom-
pleksowego uzbrojenia terenu Osiedla 
Północ. Dzięki temu możliwa będzie 
realizacji inwestycji polegającej na 
budowie dróg wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą, budowie sieci kanalizacji 
sanitarnej i wodociągowej oraz sieci 
kanalizacji deszczowej. Szacowana 
wartość dokumentacji to 221 300 zł, 
z czego 177 040 zł to środki pochodzą-
ce z budżetu państwa. 

W ramach zadania założono opraco-
wanie koncepcji rozwiązań projekto-
wych. Wykonane zostaną pełnobran-
żowe projekty budowlane budowy 
dróg, sieci kanalizacji sanitarnej, wo-
dociągowej, kanalizacji deszczowej 
i oświetlenia drogowego. Dodatkowo 
opracowane zostaną specyfikacje tech-
niczne wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych wraz z przedmiarami robót 
i kosztorysami inwestorskimi.

Dofinansowanie na realizację zadania 
pozyskano w ramach wieloletniego 
programu pn.: „Program na rzecz 
zwiększania szans rozwojowych Ziemi 
Słupskiej na lata 2019-2024”

Dzięki opracowanej dokumentacji 
możliwa będzie realizacji drugiego 
etapu inwestycji na Osiedlu Północ. 
Na lata 2022-2023 zaplanowano bu-
dowę dróg wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą, budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej i wodociągowej oraz sieci 
kanalizacji deszczowej.

UG

Ewidencja źródeł 
ciepła na terenie gminy 

Dębnica Kaszubska

W nawiązaniu do rozpoczynają-
cych się kontroli na terenie Gminy 
Dębnica Kaszubska informujemy, 
że mają one jedynie na celu stwo-
rzenie ewidencji lub inwentaryza-
cji w zakresie np. użytkowanego 
rodzaju kotła grzewczego oraz 
wykorzystywanego paliwa, zbior-
ników bezodpływowych lub przy-
domowych oczyszczalni ścieków, 
ale również uregulowania gospo-
darki odpadami tzn. stosowanie 
się do zasad selektywnej zbiórki 
odpadów lub ustalenia faktycznej 
liczby osób zamieszkujących.

Kontrola ma charakter informacyjny, 
sporządzenia ewidencji/inwentaryzacji 
i nie będzie podlegać karze grzywny.

Ewidencje zostaną sporządzane na 
podstawie pisemnych lub ustnych 
informacji w zakresie niezbędnym do 
ustalenia stanu faktycznego. Kontro-
lerzy nie będą wchodzili do obiektów 
mieszkalnych. W przypadku odmowy 
udostępnienia informacji zostanie 
sporządzony stosowny protokół odmo-
wy udostępnienia informacji.

Wizyta pracownika oraz pozyskiwane 
dane nie będą przekraczały ilości in-
formacji niezbędnych i wynikających 
z obowiązków sporządzania i prowa-
dzenia ewidencji przez Wójta.

Niedotrzymanie przez gminę termi-
nów na sporządzenie powyższej in-
wentaryzacji podlega karze pieniężnej 
w wysokości od 50 tys. zł do 500 tys. zł.

W związku ze wzrostem liczby zaka-
żeń, jeśli macie Państwo obawy co do 
naszej wizyty załączamy druk oświad-
czenia, które możecie państwo uzu-
pełnić i złożyć do skrzynki nadawczej 
w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, 
przy ul. ks. A.Kani 16a, bądź dostarczyć 
do swojego sołtysa. Bardzo dziękuje-
my Sołtysom za pomoc w wykonaniu 
nałożonego na gminę zadania.

Red.
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Zdjęcia ze zbiorów Izby Regionalnej 
dostępne w internecie

Od ubiegłego roku w budynku „czer-
wonej szkoły w Dębnicy Kaszubskiej 
tworzona jest Izba Regionalna. Obec-
nie prace nad jej tworzeniem prze-
biegają w zmienionej formie. Tak jak 
wielu z nas i my zamieniliśmy nasze 
działania w pracę zdalną. Poprzez 
utworzoną przez pana Piotra Nowic-
kiego grupę na FB „Dawna Dębnica 
Kaszubska i okolice”, docieramy do 
szerokiej grupy mieszkańców. Nie bra-
kuje wśród nich również osób związa-
nych z Dębnicą Kaszubską, a obecnie 
mieszkających w różnych miejscach 

Polski i świata. Działalność na FB to 
okazja, aby udostępnić nasze zbiory 
miłośnikom lokalnej historii. Uczest-
nicy tej grupy zamieszczają zdjęcia, 
dokumenty związane z historią i funk-
cjonowaniem naszej gminy. Śledząc 
wpisy poznajemy ciekawostki i cieka-
we postacie z przeszłości. W ostatnim 
czasie wzbogaciliśmy swoje zbiory 
o wrzeciono, żelazko, gofrownicę, apa-
rat fotograficzny, dwie kroniki z Urzę-

du Gminy i skany zdjęć z rodzinnych 
albumów. Ponownie zamieszczamy 
prośbę o przekazywanie reliktów prze-
szłości do naszej izby.

Osobą do kontaktu jest pani Irena Dzie-
miańczyk-Jaworska, tel. 697 220 180; 
e-mail: irenahistoria@wp.pl

IDJ
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Sołtysi i wójt spotkali się w sali przy 
„czerwonej szkole” w Dębnicy Kaszubskiej

Podsumowanie Funduszu Sołec-
kiego za 2020 rok oraz prezen-
tacja programów realizowanych 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dębnicy Kaszubskiej były głów-
nymi tematami zebrania wójta 
gminy Dębnica Kaszubska z sołty-
sami w dn. 15 lutego 2021 r. 

W minionym roku w ramach Fun-
duszu Sołeckiego wydano kwotę 
535 596,29 zł z przeznaczonych na 
ten cel 540 520,23 zł. Do głównych 
przedsięwzięć inwestycyjnych nale-
żało doposażenie 11 placów zabaw 
oraz remonty dróg i chodników. So-
łectwa realizowały również zadania, 
które spełniają potrzeby mieszkań-
ców, wpływają na komfort życia oraz 
mają na celu polepszenie wizerunku 
gminnych miejscowości. Wśród 
nich znalazły się prace remontowe 
w remizach i świetlicach wraz z do-
posażeniem, zagospodarowanie tere-
nów ogólnodostępnych, wykonanie 
dokumentacji technicznej, czy zakup 
i montaż oświetlenia. 

W 2021 roku do 22 sołectw z terenu 
gminy rozdysponowana została kwota 

552 517,29 zł Funduszu Sołeckiego. 
W ramach tych środków sołectwa 
zaplanowały m. in. modernizację in-
frastruktury drogowej, rozbudowę 
oświetlenia ulicznego, czy remonty 
świetlic. Środki przeznaczone zostaną 
także na doposażenie sołectw w sprzęt 
ogrodniczy oraz ich estetyzację. 

Spotkanie było również okazją do pod-
kreślenia roli sołtysów w zbliżającym 
się Narodowym Spisie Powszechnym, 
a także dyskusji na tematy bieżące 
związane m. in. z zimowym utrzyma-
niem dróg, czy planowanymi inwesty-
cjami na terenie gminy.  
 KT

Prezenty trafiły do najmłodszych 
mieszkańców gminy

Finał Listu do świętego Mikołaja 
– Elfy w trasie był najważniejszym 
i najpiękniejszym projektem gru-
dniowym Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Dębnicy Kaszubskiej. 

Elfy po raz kolejny odwiedziły dzieci 
z terenu gminy, a że miało to miejsce 
przed samymi świętami to relacja 
nie zdążyła trafić do poprzedniego nr 
„Wieści Gminnych”. Przygotowaliśmy 
86 paczek, które zostały rozwiezione 
dzieciom do ich domów. W tym roku, 
ponieważ w związku z pandemią nie 
mieliśmy atrakcji dla najmłodszych, 
postanowiliśmy obdarować prezenta-
mi wszystkie dzieci, które napisały list 
do Mikołaja. Akcję wsparła Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz liczni sponsorzy, 
którym bardzo serdecznie dziękujemy. 
Mamy nadzieję, że w tym roku dzięki 
pomocy sponsorów i darczyńców na-
sza akcja zatoczy jeszcze większy krąg.

AP



14

GMINA DĘBNICA KASZUBSKA

WIEŚCI GMINNE

SPORT

Sukcesy młodych karateków
W Starym Mieście k. Konina odbył 
się Mikołajkowy Puchar Polski Dzieci 
i Młodzieży w Karate Tsunami. Star-
towali zawodnicy z całej Polski. Po-
morze reprezentowało 3 zawodników 
Klubu Karate Goju-Ryu z Dębnicy Ka-
szubskiej pod wodzą Sensei Krzyszto-
fa Lehmanna zdobywajac 11 medali: 
4 złote 3 srebrne i 4 brązowe. 

Wyniki: 

Oskar Petlakowski: I miejsce złoty 
medal w konkurencji kata wiek 16 lat 
i I miejsce złoto w kumite. 

Miłosz Ludwikowski: I miejsce zło-
to w makiwara – kumite wiek 8 lat. 
2 razy srebro w kumite light-kontakt 
i walka na miecze. 2 razy brąz w su-
mo-grapplingu i tor przeszkód. 

Bartosz Mojsiewicz: I miejsce 
złoty medal w konkurencji tor prze-
szkód wiek 4 lata. II miejsce srebro 
w sumo-grapplingu i 2 razy brąz 
w walce na miecze i makiwara-kumi-

te. Bartosz otrzymał również puchar 
dla najmłodszego zawodnika. 

Dla naszych najmłodszych karateków 
był to pierwszy start w tak dużej impre-
zie. Sensei Krzysztof Lehmann został 
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
dla Sztuk Walki klasy I. Odznaczenie 
wręczył Prezes Zarządu Głównego 
Polskiej Federacji Dalekowschodnich 
Sztuk i Sportów Walki Soke Ryszard 
Murat 10 Dan z Warszawy. Organiza-
torem Pucharu Polski był Sensei Jaro-
sław Wadelski 8 Dan UKS POWA.

KL

Zakończono procedurę konkursową na 
realizację zadań publicznych z zakresu sportu

Lp. Nazwa klubu sportowego Tytuł zadania Wysokość dotacji

1 Klub Sportowy SKOTAWIA Sportowe szkolenie dzieci 
i młodzieży w 2021 r. 25 000,00 zł

2 Klub Sportowy 
„Dębnickie Orły”

Piłka nożna I 2021 – 
popularyzowanie gry w piłkę 
nożną wśród dzieci i młodzieży 
zamieszkujących na terenie 
gminy Dębnica Kaszubska

9 000,00 zł

3 Klub Sportowy 
SKOTAWA-BUDOWO

Rozgrywki piłkarskie 
klasy A w 2020/2021 12 000,00 zł

4 KS BŁĘKITNI 
MOTARZYNO

Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu 12 000,00 zł

5 Klub Sportowy 
„Dolina Speranda”

Akademia sportowa 2020; zajęcia 
sportowe interdyscyplinarne dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych.

12 000,00 zł

RAZEM 70 000,00 zł

Łączna kwota 70 tys. zł trafi do 
klubów sportowych z terenu gminy 
Dębnica Kaszubska. Środki zostaną 
przekazane w ramach dofinanso-
wania I etapu konkursu na realiza-
cję zadań publicznych w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu w 2021 roku. W odpo-
wiedzi na ogłoszenie konkursowe, 
które trwało od 1 lutego wpłynęło 
pięć ofert. Wszystkie oferty spełniły 
wymogi formalne i zostały wybra-
ne do dofinansowania. Realizację 
zadań w I półroczu 2021 roku kluby 
muszą zakończyć do 30 czerwca.

Dołącz do Klubu Karate Goju-
-Ryu w Dębnicy Kaszubskiej

Treningi odbywają się w każdy po-
niedziałek i czwartek o godz. 17.30 
(sala gimnastyczna przy czerwonej 
szkole) w Dębnicy Kaszubskiej.
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Skotawia wraca na murawę 
z szansą na awans

Po zimowej przerwie Klub Sportowy 
Skotawia powrócił do treningów.

Od początku stycznia z dużą frekwen-
cją i zaangażowaniem zawodnicy 
Skotawii przygotowują się do rundy 
wiosennej. Okres przygotowawczy to 
dla zawodników czas intensywnego 
wysiłku. Zaangażowanie w treningi 
już zaprocentowało kilkoma wygrany-
mi w meczach sparingowych. 

Przed klubem kolejne wyzwanie. 
W rundzie wiosennej zespół rozpoczy-
na walkę o awans do klasy okręgowej.

Z wielką radością i dumą klub infor-
muje również o zdanym kursie trener-
skim PZPN UEFA A przez naszych tre-
nerów - Maćka Rekowskiego trenera 
drużyny seniorów i Mariusz Piechnę 
trenera naszych najmłodszych drużyn 
dziecięcych.

Trenerzy poświęcili ponad rok, aby 
zaliczyć kurs, który daje możliwość 
trenowania drużyn w 2 lidze.

Kurs UEFA A odbywał się w systemie 
weekendowym na gdańskich obiek-
tach sportowych.

Zajęcia prowadzili min. trenerzy re-
prezentacji narodowych i klubów eks-
traklasy.

Teraz nic tylko wprowadzić Skotawię 
na wyższy poziom rozgrywkowy. 

Najmłodsze dzieci na zajęcia piłkarskie 
zaprasza Akademia Piłkarska Skotawia. 
Zajęcia odbywają się w grupach wieko-
wych: Skrzaty 4-5 lat i Żaki 6-7 lat.

Nabory trwają zapraszamy więc rodzi-
ców z najmłodszymi pociechami.

Gwarantujemy atrakcyjną zabawę 
i udział w turniejach piłkarskich.

MP

Na treningi Akademia Piłkarska 
Skatowi zaprasza w środy i piątki 
do hali sportowej na ul. Sobieskie-
go w Dębnicy Kaszubskiej:

godz. 16.15 - Rocznik 2021 i młodsi

godz. 17.30 - Rocznik 2013

Trener Maciej Rekowski

Trener Mariusz Piechna



 


