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Z DRUGIEJ STRONY

W 21. wydaniu Wie-
ści Gminnych znajdziecie  
Państwo kilka  fotorelacji 
z wydarzeń, które miały 
miejsce w ostatnich miesią-
cach na terenie naszej gmi-
ny. Szczególnie chciałabym 
zwrócić uwagę na uroczyste 
obchody 30. rocznicy pierw-
szych wolnych wyborów. 

W uchwale sejmu 
ustanawiającej to święto 
czytamy, że 4 czerwca jest 
szczególną datą dla Polski 

jako „suwerennego i demokratycznego państwa wolnych 
i świadomych swoich praw obywateli”.

 Tamte wybory nie były w pełni wolne, ale przynio-
sły wolność.  Ten dzień wspominamy jako początek wol-
nej, odrodzonej Polski. Możemy cieszyć się wolnością, do 
której droga była długa i wyboista. Szanujmy i dziękujmy 
wszystkim tym, którzy przyczynili się do oswobodzenia na-

szej Ojczyzny z więzów systemu, który pozbawiał obywa-
teli wolości i swobody. Ludzie, którzy walczyli o wolność, 
często płacili za swe poglądy i ideały wolnej Polski najwyż-
szą cenę. Narażali bezpieczeństwo swoje oraz swych ro-
dzin, poświęcali zdrowie, a niejednokrotnie nawet życie. 

My, Polacy jako wolni ludzie, dziś mamy prawo do 
własnych ocen wyborów dokonywanych przez ostatnie  
30 lat, ale nie wolno nam zapominać, że bez wyborów  
z 4 czerwca 1989 r. nadal nie cieszylibyśmy się swobodą 
i niezależnością. To, co wydarzyło się wtedy, miało niezwy-
kłe  i przełomowe znaczenie. Polska w sposób bezkrwawy 
rozpoczęła jedną z największych rewolucji we współ-
czesnej Europie. Upadł system komunistyczny. Ksiądz  
Józef Tischner powiedział „Gdybym ze wszystkich warto-
ści, jakie są w Polsce, miał dać którąś na pierwsze miej-
sce, dałbym wolność”.

Zatem szanujmy i pielęgnujmy wolność!

Z wyrazami szacunku  
Iwona Warkocka

Szanowni Mieszkańcy!
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W ramach oszczędności poprzetargowych dołączy-
liśmy do projektu „Poprawa efektywności energetycznej 
Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termo-
modernizację budynków” obiekt Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Dębnicy Kaszubskiej. 

Zakres robót termomodernizacyjnych obejmuje 
ocieplenie stropu/dachu, wymianę istniejącego  pokry-
cia dachowego na nowe wraz z montażem membrany  
dachowej, wykonanie nowej instalacji odgromowej  
budynku oraz nowych obróbek blacharskich i orynnowa-
nie budynku.

Wartość realizowanych prac to kwota 199 260 zł, 
a uzyskane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 90 179 zł.

Dotychczas w ramach projektu wykonano kom-
pleksową termomodernizację pięciu obiektów użyteczno-
ści publicznej, tj.: gimnazjum wraz z halą widowiskowo - 
sportową, budynku oddziału przedszkolnego w Borzęcinie 

przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Gogo-
lewie, budynku oddziału przedszkolnego w Budowie przy 
Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Motarzynie, 
budynku Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska oraz Gminne-
go Ośrodka Kultury.

Jest to projekt partnerski, realizowany w ramach 
Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego Miejskie-
go Obszaru Funkcjonalnego Słupska, z Miastem Słupsk, 
Miastem Ustka, Gminą Kobylnica, Gminą Damnica, Gminą 
Słupsk oraz Powiatem Słupskim.

Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania 
na energię cieplną w sektorze publicznym, zmniejszenie 
rocznego zużycia energii oraz zmniejszenie emisji gazów.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014 – 2020.

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych
w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw; nauki, edukacji, oświaty i wycho-
wania dzieci i młodzieży; ochrony zdrowia mieszkańców Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych w Gminie Dębnica Kaszubska w 2019 roku.

Środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Pomorskiego 2014 – 2020 na termomodernizację Ośrodka Pomocy Społecznej

Lp. Nazwa Podmiotu Tytuł zadania Wysokość dotacji

1.
Polski Związek Wędkarski Okręg 

Słupsk Koło Gminne PZW Dębnica 
Kaszubska

Organizacja biwaku wędkarskiego dla młodzieży klas 
od VI do VIII i gimnazjalnych z terenu gminy Dębnica 
Kaszubska połączonego z obchodami Dnia Dziecka

5,000 zł

2. Stowarzyszenie „Wiatr w Żagle” Święto Pstrąga 2,000 zł

3.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Sołectwa Motarzyno
Organizacja imprezy plenerowej  
„Festyn Rodzinny w Motarzynie”

2,500 zł

RAZEM 10,000 zł

Z ŻYCIA GMINY
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Obchody rocznicy 4 czerwca 1989
Uroczysta sesja Rady Gminy Dębnica Kaszubska i Młodzieżowej Rady Gminy uczciła 30. rocznicę pierwszych prawie wol-
nych wyborów w powojennej Polsce. Oprócz aktualnych władz gminy w sali przy czerwonej szkole wśród zaproszonych 
gości zasiedli byli gminni samorządowcy – wójtowie i radni  oraz przedstawiciele władz województwa pomorskiego  
i powiatu słupskiego. Towarzyszyli im uczniowie ze wszystkich gminnych szkół, którzy przygotowali również program  
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artystyczny nawiązujący tematyką do lat przełomu. Przed zebranymi w krótkim spektaklu wystąpili uczniowie Szkół 
Społecznych z Niepoględzia, a kaszubskie tańce zaprezentował Zespół Jantar. Wzruszeń dostarczył również utwór 
„Mury” Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu chóru z Zespołu Szkół w Gogolewie. Zebrani mogli podziwiać również pre-
zentację zdjęć nawiązujących do historii gminy pt.”30 lat Samorządności” autorstwa Ireny Dziemiańczyk- Jaworskiej, 
a także zdjęcia z gminnych wydarzeń i fotografie Dębnicy Kaszubskiej sprzed 10 lat. Część swoich zbiorów zaprezento-
wała także Izba Regionalna w Motarzynie. Ten dzień był okazją do wspomnień, lecz również do refleksji na temat tego 
jak przez te lata zmieniła się gmina Dębnica Kaszubska.
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Święto 4 czerwca zostało ustanowione uchwałą 
Sejmu RP w dniu 24 maja 2013 roku. 4 czerwca odbyła 
się 1 tura pierwszych po II wojnie światowej częściowo 
wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych wy-
borów do Senatu. Wysoka frekwencja od prawie 50 do 
ponad 70 procent w zależności od regionu zaowocowała 
zwycięstwem obozu „Solidarności”, który zdobył 99 na 
100 mandatów senatorskich i wszystkie 161 mandatów 
poselskich przypadających kandydatom bezpartyjnym. 
Datę 4 czerwca 1989 r. uznaje się za symboliczny upadek 
komunizmu w Polsce.
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Otwarcie Izby Regionalnej w Motarzynie
Izba Regionalna w Motarzynie to miejsce szczególne, które połączyło tradycyjną salę wystawienniczą z ekspona-

tami sięgającymi XIX wieku i nowoczesną salę edukacyjną. Izba Regionalna w swojej nowej odsłonie mieści się w budyn-
ku starej szkoły. Podczas oficjalnego otwarcia, które odbyło się 10 kwietnia zaproszonych gości swoim występem powitał 
zespół Jantar, działający w ZS w Motarzynie. Tradycyjne tańce i przyśpiewki kaszubskie wprowadziły wszystkich w nastrój 
towarzyszący temu miejscu. Przecięcie wstęgi poprzedzone zostało wspaniałą historią eksponatów i ludzi z nimi związa-
nych opowiedzianą przez Gabriela Konkela, dyrektora szkoły w Motarzynie. Oficjalnego przecięcia wstęgi oczywiście przy 
pomocy muzealnych nożyc po trosze dokonali: wójt gminy Dębnica Kaszubska Iwona Warkocka; prezes Stowarzyszenia 
Królestwo Natury Karol Żukowski; nadleśniczy Nadleśnictwa Leśny Dwór Grzegorz Goliszek, była dyrektor ZS w Motarzy-
nie Ewa Kuklińska, radni powiatowi: Anna Pietrzak oraz Grzegorz Grabowski, a także dzieci uczestniczące w uroczystości. 
Ostatecznie w podwoje Izby zaprosili wszystkich Gabriel Konkel, Aldona Peplińska oraz sołtys sołectwa Motarzyno Urszu-
la Rączka. To był znak, że w Izbie Regionalnej można już oficjalnie podziwiać eksponaty i wspominać czasy, gdy były w po-
wszechnym użyciu. Izba Regionalna w Motarzynie to po Środowiskowym Domu Samopomocy kolejna duża inwestycja zre-
alizowana w tej miejscowości. Dla wszystkich pasjonatów historii to obowiązkowy punkt poszerzania wiedzy o regionie.  
Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie Królestwo Natury, które otrzymało dofinansowanie w ramach działa-
nia: Zachowanie dziedzictwa lokalnego, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.” 
(fot. Kinga Trubicka)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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Wybrano Młodzieżową Radę Gminy

W dniu 8 maja 2019 roku odbyły się pierwsze wy-
bory do Młodzieżowej Rady Gminy Dębnica Kaszubska. 
Uczniowie wszystkich szkół funkcjonujących w gminie 
Dębnica Kaszubska oraz młodzież ponadgimnazjalna wy-
bierała swoich przedstawicieli do Rady. 

Jej zadaniem będzie upowszechnianie idei samo-
rządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności 
społecznej młodych ludzi.

 Wybrani w wyborach radni mieli okazję uczestni-
czyć w profesjonalnym, wyjazdowym szkoleniu zrealizo-
wanym w ramach projektu grantowego pn. „Utworzenie 
Młodzieżowej Rady Gminy Dębnica Kaszubska” realizo-
wanego w ramach PROW na lata 2014-2020, podczas 
którego zdobyli wiedzę na temat funkcjonowania mło-

dzieżowych rad oraz możliwości rozwijania i zaspokajania 
potrzeb młodzieży.

 W dniu 28 maja Młodzieżowa Rada Gminy Dęb-
nica Kaszubska spotkała się na swoim pierwszym posie-
dzeniu i wybrała z pośród siebie Prezydium Młodzieżowej 
Rady Gminy Dębnica Kaszubska. Przewodniczącą została 
Julia Formela, Wiceprzewodniczącą Agata Nieuważna, 
Sekretarzem Mateusz Duszny, a Skarbnikiem Aleksandra 
Stachowicz. Rada liczy łącznie 14 radnych. Radni MRG od-
byli również wspólne posiedzenie z Radą Gminy Dębnica 
Kaszubska podczas uroczystej sesji poświęconej 30. rocz-
nicy wyborów kontraktowych do sejmu i senatu w 1989 
roku. 

(Radosław Krawczyk)

Uczniowski Klub Sportowy „Start” działający przy Szkole Podstawowej w Motarzynie w ramach konkursu  
„Społeczni -Aktywni”, od 25.01.2019 r. do 24.05.2019 r. raz w tygodniu w godz. 19.30-21.30 realizował w sali gimna-

stycznej ZS projekt pn. „ZAJĘCIA SPORTOWE - PIŁKA SIATKOWA dla mieszkańców gminy Dębnica Kaszubska”.

Operacja pn. „ZAJĘCIA SPORTOWE – PIŁKA SIATKOWA dla mieszkańców gminy Dębnica Kaszubska”, miała na celu 
organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych sympatyków sportu, chcących doskonalić swe umiejęt-
ności siatkarskie, rozwijać zainteresowania, sprawność fizyczną, zdrowo i aktywnie spędzać wolny czas. Zadanie było 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju  lokalnego w ramach 

inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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Święto wszystkich Dzieci
Gminny Dzień Dziecka na stałe wpisał się już w kalendarz imprez gminnych. Tym razem tematem przewodnim był cyrk. 
Dlatego to właśnie ekipa klaunów zorganizowała dzieciom fantastyczne konkursy i zabawy. Podczas swojego święta 
młodsi i starsi mogli bez ograniczeń korzystać z ustawionych na bocznym boisku przy ul. Skarszewskiej dmuchanych 
zamków. 
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Tradycyjnie na dzieci czekał również poczęstunek. Tegoroczny 1 czerwca był bardzo słonecznym dniem dlatego lody do-
skonale chłodziły podczas przerw w zabawach. Długa kolejka ustawiła się także do stoiska z watą cukrową i popcornem.  
Impreza została zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury we współpracy z Gminą Dębnica Kaszubska oraz sołty-
sem i radą sołecką Dębnicy Kaszubskiej.
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DĘBNICA KASZUBSKA WCZORAJ I DZIŚ 
30 LAT SAMORZĄDNOŚCI

Irena Dziemiańczyk-Jaworska, Krystian Czapiewski,  arch. UG, arch. szkoły, arch. OSP, zbiory prywatne.
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Dzień Dziecka w Motarzynie
31 maja 2019 r. w Mota-
rzynie odbył się Festyn Ro-
dzinny z okazji Dnia Dziecka.  
Impreza została zorga-
nizowana przez szko-

łę, Radę Rodziców oraz Radę Sołecką, która za-
fundowała dzieciom liczne „dmuchane” atrakcje. 
Dodatkowo, można było wymalować sobie buźkę, za-
pleść kolorowe warkoczyki, kupić „Cosik za grosik”, czyli 
kiermasz odzieżowy, skosztować pysznego ciasta przy-
gotowanego przez rodziców i wziąć udział w loterii.  
 
W ramach programu „Szkolne Koło Sportowe” wszyscy 
chętni oraz podopieczni Środowiskowego Domu Pomocy 
działającego w Motarzynie wzięli udział w turnieju piłki 
siatkowej.

Z ŻYCIA GMINY

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) 
informuję, że w Biurze Rady Gminy Dębnica Kaszubska jest wyłożony do publicznego wglądu Raport o stanie 

Gminy Dębnica Kaszubska za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.  
Treść Raportu dostępna jest również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska.

Informuję, że Raport o stanie Gminy Dębnica Kaszubska będzie rozpatrywany podczas XI sesji Rady Gminy 
Dębnica Kaszubska w dniu 26 czerwca 2019 roku, a nad Raportem będzie przeprowadzona debata.

Zgodnie z art. 28aa ust. 5 i 6 cyt. ustawy w debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos  
bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy.

Osoby zainteresowane udziałem w debacie powinny złożyć pisemne zgłoszenie Przewodniczącemu  
Rady Gminy Dębnica Kaszubska (ul. ks. Antoniego Kani 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska) poparte podpisami 

co najmniej 20 osób, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja. 

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności wpływu zgłoszeń, a ich liczba wynosi do 15 osób,  
chyba że Rada Gminy postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Po zakończeniu debaty nad Raportem o stanie Gminy Dębnica Kaszubska Rada Gminy  
przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania.
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Porządkują zapomniane cmentarze
Zapomniane cmentarze ewangelickie w Krzyni 

zostaną ocalone dzięki grupie wolontariuszy. Pierwszy 
raz akcja podjęta została w kwietniu. Grupa zainicjo-
wana przez Małgorzatę Hanc we współpracy z Ireną  
Dziemiańczyk – Jaworską, historyczką z Dębnicy Kaszub-
skiej oraz Jarosławem Dąbrowskim prowadzącym stronę  
cmentarze.slupsk.pl kolejne prace porządkowe zorga-
nizowała 18 maja. W działaniach wzięło udział około  
30 osób w tym m.in.; Słupskie Stowarzyszenie  
Eksploracyjno-Historyczne Gryf, pracownicy Parku Krajo-
brazowego Dolina Słupi, uczniowie klasy 8b Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego z Dębnicy oraz inni zaangażowani spo-
łecznicy. - Mieszkam w Sławnie, ale miejsce jest mi znane 

od około dwudziestu paru lat, ponieważ wspólnie z ro-
dziną jeździliśmy na wczasy w Krzyni, do ośrodka wcza-
sowego znajdującego się nieopodal lasu, przy którym 
mieści się jeden z cmentarzy – mówi Małgorzata Hanc. 
- Od lat cmentarz był zarośnięty krzakami oraz drzewami. 
Zachowały się na nim tylko nieliczne części nagrobków. 
Aż do momentu, kiedy to odnaleźliśmy krzyże z imionami 
i nazwiskami osób tam pochowanych. Z uwagi na powyż-
sze, prace przeze mnie podjęte tłumaczę sentymentem do 

miejsc mi znanych z dzieciństwa, ale też niegodzeniem się 
na odchodzenie w niepamięć takich historycznych miejsc 
– dodaje inicjatorka akcji.

 Celem społeczników jest wyeksponowanie zabyt-
kowych i historycznych cmentarzy oraz przygotowanie 
do uroczystości związanej z ich upamiętnieniem poprzez 
postawienie oraz poświęcenie tablic informacyjnych.  
- W trakcie działań na terenie dwóch cmentarzy znale-
zione zostały żeliwne części nagrobków oraz ogrodzeń, 
a także krzyże z imionami i nazwiskami osób tam pocho-
wanych - mówi Małgorzata Hanc. – Wszystkie elementy 
poddane zostaną oczyszczeniu oraz zabezpieczeniu przed 
dalszą korozją, po czym ponownie zostaną umieszczone 

na terenach opisywanych cmentarzy.  Po zakończeniu prac 
porządkowych i renowacyjnych odbędzie się uroczystość 
poświęcenia tablic i miejsca pochówku z udziałem księdza 
z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Słupsku.

 Organizatorzy akcji składają również wyrazy wiel-
kiego uznania Andrzejowi Grzybowskiemu z Parku Krajo-
brazowego Dolina Słupi oraz Nadleśniczemu Nadleśnic-
twa Leśny Dwór Grzegorzowi Goliszkowi, dzięki którym na 
terenie jednego z cmentarzy została postawiona brama  
z krzyżem oraz drewniany płot ogrodzeniowy. (KT)

Z ŻYCIA GMINY
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FOTORELACJA

Energia, Muzyka, Klimat – Pierwszy taki Festival
To była niezapomniana noc dla wszystkich fanów muzyki klubowej. Podczas tego festiwalu nie można było stać  
spokojnie. Plejada DJ’ów doskonale trafiała w gusta zebranej pod sceną GOK publiczności. Tym samym  pozytywna 
energia, która ogarnęła blisko tysiąc uczestników była dla nich jednocześnie siłą napędową, by bawić się przez dziewięć  
godzin nieprzerwanego grania. We Love Music Festival to nowa propozycją zorganizowana w ramach Majówki z Gwiazdą,  
która w przyszłości będzie kontynuowana jako impreza rozpoczynająca sezon letnich wydarzeń na terenie gminy.
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SPORT

XXIX GMINNE BIEGI MAJOWE im. Tadeusza Koguta w Motarzynie 
24 maja 2019 r. w Motarzynie, odbyły się już XXIX 

Gminne Biegi Majowe im. Tadeusza Koguta. Patronem 
imprezy była Wójt Gminy Iwona Warkocka, a honorowym 
patronem - Helena Kogut. 

Impreza zorganizowana została pod hasłem „Za-
chowaj trzeźwy umysł” w ramach programu  pn. „Gminne 
Biegi Majowe im. Tadeusza Koguta - impreza rekreacyj-
no-sportowa oraz rozgrywki sportowe  dla mieszkańców 
gminy Dębnica Kaszubska w 2019 r.”, a także „Szkolnego 
Koła Sportowego”. 

Na imprezę przybyło mnóstwo zawodników, nauczy-
cieli, opiekunów, rodziców, kibiców i sympatyków spor-
tu. Uczestnicy startowali w 13 kategoriach wiekowych, 
z podziałem na płeć, w których każda grupa zmagała się  
z odpowiednim dystansem. W tym roku, po raz pierwszy, 
utworzono osobną kategorię pn. „Jestem Silny”, w której 
wystartowali podopieczni Środowiskowego Domu Samo-
pomocy z Motarzyna - głośno dopingowani przez zgroma-
dzoną publiczność.

Łącznie w XXIX Biegach Majowych wzięło udział 
283 zawodników. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy 
medal, a zwycięzcom poszczególnych kategorii wręczono 
dodatkowo wspaniałe nagrody oraz dyplomy. 

Bardzo dziękujemy za wsparcie: Wójt gminy Dęb-
nica Kaszubska Iwonie Warkockiej, Nadleśnictwu Łupa-
wa z nadleśniczym Czesławem Jereczkiem, Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, radzie 
rodziców ZS w Motarzynie i w Budowie, sołtysowi i ra-
dzie sołeckiej z Motarzyna, firmie DONATEX i SAP DOM 
- państwu Aldonie i Stefanowi Peplińskim, radnym gminy 
Dębnica Kaszubska: Adamowi Kryckiemu, Rafałowi Knit-
ter, Mateuszowi Kołackiemu oraz radnemu powiatu słup-
skiego Grzegorzowi Grabowskiemu. 

Za pomoc w organizacji imprezy sportowej dzięku-

jemy: nauczycielom, rodzicom, uczniom i pracownikom 
szkoły, strażakom ochotnikom z OSP Motarzyno, Klubo-
wi Sportowemu „Błękitni” Motarzyno oraz policjantom  
z Posterunku Policji w Dębnicy Kaszubskiej. 

(Izabella Tabaka)

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:  
Kategoria: „JESTEM SILNY”
I miejsce: Rafał Grzonka

Kategoria 3-4 latki 
I miejsce: Zosia Zakrzewska (Motarzyno);  
Sebastian Furman (Niepoględzie)

Kategoria 5-6 latki
I miejsce: Marysia Kwiecień (Motarzyno);  
Kacper Piszko (Dębnica Kaszubska)

Kategoria I-II klasa 
I miejsce: Maja Młyńska (Niepoględzie);  
Antek Kloskowski (Motarzyno)

Kategoria III-IV klasa
I miejsce: Karolina Orłowska (Niepoględzie);  
Kacper Data (Dębnica Kaszubska)

Kategoria V-VI klasa
I miejsce: Kaja Grajczyk (Niepoględzie);   
Oskar Wilga (Motarzyno)
 
kategoria VII-VIII i III gimnazjum
I miejsce: Dominika Woźniak (Dębnica Kasz.);  
Łukasz Wasilewski (Motarzyno)
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Zawody-Sportowo Pożarnicze 2019

SPORT

W niedzielę 2 czerwca 2019 r. na stadionie piłkarskim 
w Motarzynie odbyły się gminne zawody sportowo – pożarnicze 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dębnica 
Kaszubska.

W zawodach wzięło udział 14 drużyn w tym: 7 męskich, 4 
żeńskie, 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze chłopców oraz 1 MDP 
dziewcząt. Obsługę sędziowską zapewniła Komenda Powiatowej 
Straży Pożarnej w Słupsku.

Gminne zawody sportowo pożarnicze zostały rozegra-
ne w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza z przeszkodami 
i ćwiczenie bojowe. Podczas tych zawodów bezkonkurencyjni byli 
strażacy z OSP Mielno. Zwycięzcy poszczególnych kategorii repre-
zentowali gminę Dębnica Kaszubska na zawodach na szczeblu po-
wiatowym, które przeprowadzono 15 czerwca w Kwakowie.

Wyniki 1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce

Mężczyźni Mielno Podwilczyn Starnice

Kobiety Mielno Podwilczyn Motarzyno

Chłopcy Mielno Motarzyno

Dziewczęta Mielno
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Gminne święto Strażaka
Strażacy z jednostek OSP z terenu gminy Dębnica Kaszubska spotkali się 3 maja w Budowie, by wspólnie obchodzić 
swoje święto. Oficjalne obchody były okazją do życzeń oraz do wręczenia znaczących odznaczeń zarówno wieloletnim 
strażakom, jak i tym młodszym, którzy zasilają szeregi gminnych jednostek OSP. Prezydium Zarządu Głównego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP, na wniosek Zarządu Gminnego ZOSP RP, przyznało Medal im. Bolesława Chomicza 
druhowi Zbigniewowi Damaszke (OSP Starnice) za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych 
Straży Pożarnych oraz Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druhowi Antoniemu Ślipkowi (OSP Budowo) 
za długoletnią aktywną działalność w Ochotniczej Straży Pożarnej.

Dodatkowo na Święcie Strażaka uhonorowano druhów i druhny Srebrnymi i Brązowymi Medalami za Zasługi  
dla Pożarnictwa oraz odznaczono ich za działalność na rzecz jednostek OSP z terenu gminy Dębnica Kaszubska. Swoją 
chwilę mieli również najmłodsi strażacy, których za swoją aktywność odznaczono Złotymi i Srebrnymi Odznakami Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej

Odznaczonym gratulujemy, a nad całą gminną, strażacką bracią niech czuwa ich patron św. Florian.

Z ŻYCIA GMINY
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Wszystkie informacje na temat działek oraz warunków przetargowych można uzyskać  
w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, pok. nr 19, 

lub pod nr tel. 598132321, 666 366 828  
Alicja Lichtensztein - nieruchomosci@debnicakaszubska.eu

WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Działka pod zabudowę mieszkaniową z towarzyszącą funkcji  
zabudowy usługowej na Osiedlu Północ II

cena: 54 120 zł brutto
działka nr 1306 o powierzchni 1,224 m2

• lokalizacja: okolice ul. Bukowej, ok 650 m od centrum,
• dostęp komunikacyjny: z drogi asfaltowej (od ul. Akacjowej),  

a następnie drogą wewnętrzną z gruntu rodzimego.
• uzbrojenie: na działce brak uzbrojenia, ok. 80m przebiega  

sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacyjna  
oraz telekomunikacyjna

Działka  w Krzyni
nr 338 o pow. 0,2258 ha  - cena: 59 000 zł brutto

    • lokalizacja: działka położona jest w zachodniej części miejsco-
wości Krzynia tj. ok. 1000 m od zaplecza turystycznego,

    • dostęp komunikacyjny: posiada bezpośredni dostęp do publicz-
nej drogi w części gruntowej, w części o nawierzchni bruku;

    • uzbrojenie: w drodze sieć kanalizacyjna i wodociągowa,  
w pobliżu sieć energetyczna

 Działka nr 264 o pow. 8970 m2  w Dębnicy Kaszubskiej 
 cena: 50 000 zł  23% VAT

działka rolna, zgodnie ze SUIKZP: tereny wskazane na cele funkcji 
mieszkaniowych oraz częściowo lasy

   • lokalizacja: działka połozona na skraju wsi przy ul. Kamiennej,
   • dostęp komunikacyjny: droga o nawierzchni  

z gruntu rodzimego – przejezdna, 
   • zbrojenie: w odległości ok  200 m

• Dębnica Kaszubska: działka nr 1279 o powierzchni 1432 m2 (ul. Klonowa): cena: 65 190 zł brutto,
• Dębnica Kaszubska: działka nr 1304 o powierzchni 1395 m2 (ul. Bukowa): cena: 66 1500 zł brutto,
• Dębnica Kaszubska: działka nr 1204 o powierzchni 1188 m2 (w pobliżu ul. Ks. A. Kani): cena: 49 200 zł brutto,
• Dębnica Kaszubska: działka nr 1320 o powierzchni 12445 m2 (ul. Jarzębinowa): cena: 88 560 zł brutto,
• Gogolewo (nad jeziorem Dobrskim): działka nr 389 o powierzchni 1679 m2 : cena: 50 430 zł brutto,
• Gogolewo (nad jeziorem Dobrskim): działka nr 395 o powierzchni 1539 m2 : cena: 50 430 zł brutto,
• Gogolewo (nad jeziorem Dobrskim): działka nr 400 o powierzchni 1648 m2 : cena: 55 350 zł brutto,
• Motarzyno z warunkami zabudowy: działka nr 105/1o powierzchni  1339 m2 : cena: 30 750 zł brutto,
• Budowo: działka nr 58 o powierzchni 300 m2 : cena: 6000 zł brutto,

 SPRZEDAŻ DZIAŁKI OZNACZONEJ NUMEREM 222/2                        
O POWIERZCHNI 46.8987 ha, cena: 2 650 000 zł

Działka przeznaczona  częściowo na obszary wskazane na cele 
rozwoju funkcji mieszkaniowych i działalności gospodarczych  
oraz częściowo na obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

• działka, położona jest na obrzeżach wsi Dębnica Kaszubska przy 
ul. Piaskowej, wśród pól uprawnych i lasów,

• dojazd: od ulicy Piaskowej, droga o nawierzchni z gruntu  
rodzimego, przejezdna,

• działki zabudowane w odległości ok. 800 m,
• uzbrojenie terenu: w drodze sieć energetyczna, kanalizacyjna,  

wodociągowa, telekomunikacyjna,
• na sąsiedniej działce znajduje się maszt telekomunikacyjny.

`


