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  Przed nami wakacje, w czasie których rozpocznie się duża inwestycja drogowa w Dębni-
cy Kaszubskiej.  Budowane będą  drogi  gminne m.in. przy zespole szkół w Dębnicy Kaszubskiej, 
czyli ulica Jana III Sobieskiego, a także fragment ulic Kościelnej, Sosnowej, Akacjowej i Klono-
wej. Całość wyniesie ok. 3km.  W czerwcu  rozpocznie się budowa  zjazdu z drogi wojewódzkiej. 
W okresie wakacyjnym będą trwały prace przy szkole. Mieszkańców zainteresowanych prze-
biegiem  prac odsyłam do strony internetowej gminy, gdzie znajdziecie państwo szczegółowy 
harmonogram robót. Termin zakończenia całej inwestycji to koniec listopada 2017r.

  W każdym sołectwie toczą się również realizacje zadań przewidzianych w funduszu 
sołeckim. Zamontowane zostały elementy siłowni zewnętrznych w kilku sołectwach, w Budo-
wie powstały trybuny na stadionie, w Dobrej lampa uliczna, w Kotowie zakupiono bramki na 

boisko, w Skarszowie Dolnym powstała altana, a w Motarzynie zostaną wymienione okna w budynku remizy strażackiej. 
6 czerwca ogłoszono kolejny, już trzeci przetarg na przebudowę II etapu drogi powiatowej Dobieszewo -  Gogolewko.  
Poprzednie dwa przetargi nie wyłoniły wykonawcy. Czekamy na wyniki do 26 czerwca. Czerwiec to koniec roku szkolne-
go, czyli wyjątkowy czas radości wszystkich uczniów. Życzę więc udanych i bezpiecznych wakacji! 

Pozdrawiam
Iwona Warkocka , wójt gminy Dębnica Kaszubska

Drodzy Mieszkańcy!

 50 wozów bojowych i 200 strażaków z całe-
go województwa ćwiczyło na terenie gminy Dębnica 
Kaszubska podczas manewrów pod hasłem „Krzynia 
2017”. 8 czerwca do Krzyni zjechały specjalistyczne 
jednostki z terenu całego województwa. Gmina Dęb-
nica Kaszubska gościła m. in. strażaków ze Słupska, 
Ustki, Kościerzyny, Gdańska i Gdyni. 
 Ćwiczenia prowadzone były w trzech epi-
zodach, na które złożyła się ewakuacja pasażerów 
uwięzionych w samochodzie na dnie jeziora, wyciek 

substancji chemicznych i podtopienie poprzez przerwanie wałów powodziowych. - Cieszymy się, że PSP wybrało naszą 
gminę i zorganizowało tak duże manewry – mówi wójt Iwona Warkocka. - Życzymy strażakom w ich ciężkiej służbie aby 
swoje doświadczenie i wiedzę poszerzali w takich ćwiczeniach i nigdy nie musieli zmagać się z tymi zagrożeniami w rze-
czywistości.

Gmina Dębnica Kaszubska gospodarzem ćwiczeń pomorskich strażaków

Trybuna w Budowie to jedna z inwestycji  
realizowanych w ramach funduszu sołeckiego
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Powstanie Punkt Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 Utworzenie punktu rehabilitacji jest planowane 
w pawilonie przy „czerwonej szkole”, w której kiedyś 
mieściła się pracownia komputerowa. W parterowym 
budynku najłatwiej będzie zniwelować bariery dla osób 
niepełnosprawnych. Inwestycja obejmie głównie prace 
remontowo-budowlane. Zostaną wymienione podłogi, 
okna i drzwi. Budynek zyska nową instalację elektryczną 
i wodno-kanalizacyjną. Jak podkreśla Iwona Warkocka, 
wójt gminy Dębnica Kaszubska uruchomienie obiektu 
służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest jedną 
z priorytetowych inwestycji w gminie. Prace remontowe 
będą prowadzone do końca listopada 2017.
 Oprócz Dębnicy Kaszubskiej dofinansowanie 
otrzymało siedmiu wnioskodawców z terenu województ-
wa pomorskiego. (KT)

Dofinansowanie w kwocie 81 tys. zł otrzyma gmina Dębnica Kaszubska na utworzenie punktu 
rehabilitacji. Umowa o przekazanie środków została oficjalnie podpisana 28 kwietnia w Urzędzie 
Marszałkowskim w Gdańsku.

Wójt z absolutorium
Na sesji rady gminy 31 maja stosunkiem głosów 13 – za i 1 – wstrzymujący się radni udzielili wójt 
gminy Dębnica Kaszubska Iwonie Warkockiej absolutorium za wykonanie budżetu za 2016 rok.

 Wniosek Komisji Rewizyjnej został pozytyw-
nie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
w Gdańsku. W swoim uzasadnieniu RIO potwierdziło, że 
na koniec ubiegłego roku gmina nie posiadała zobowiązań 
wymagalnych, a realizując zadania wójt kierował się mię-
dzy innymi zasadami rzetelności, celowości i oszczędności 
w wykorzystywaniu środków publicznych. Iwona Warkoc-
ka tuż po głosowaniu nad uchwałą absolutoryjną podzię-
kowała za bardzo dobrą współpracę na linii wójt – rada 
gminy, a także swoim współpracownikom, zaznaczając, że 
wspólnie udało się pokonać trudności i zrealizować wy-
znaczone w ubiegłym roku zadania. (KT)

Karetka zostaje na wakacje
W miesiącach wakacyjnych w Dębnicy Kaszubskiej na stałe będzie stacjonowała karetka pogotowia.

 To dobra informacja dla mieszkańców i turystów. Lato to czas wzmożonych wyjazdów, kąpieli w jeziorach i rze-
kach oraz wysokich temperatur. To również czas, kiedy najczęściej dochodzi do wypadków. W razie zagrożenia życia lub 
zdrowia wyjazd ambulansu z podstacji pogotowia w Dębnicy znacznie skróci czas dotarcia do potencjalnych poszkodo-
wanych na terenie gminy. - W związku z licznymi prośbami mieszkańców podjęłam rozmowy z dyrektorem słupskiego 
pogotowia Mariuszem Żukowskim - mówi wójt gminy Iwona Warkocka. - Propozycja zyskała przychylność wojewody po-
morskiego i w związku z tym karetka zostanie u nas w czasie wakacji. Podstacja od 2014 jest zlokalizowana w pomiesz-
czeniach byłego ośrodka zdrowia, a karetka stacjonuje na parkingu przed budynkiem w centrum Dębnicy Kaszubskiej.

W oficjalnym podpisaniu umowy uczestniczyli 
Wójt i Skarbnik Gminy Dębnica Kaszubska  

oraz Marszałek Województwa Pomorskiego

fot. arch. U
M

 Gdańsk
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Nowa siedziba posterunku

 KWP w Gdańsku zadeklarowało chęć przeniesie-
nia siedziby dębnickiego posterunku do pomieszczeń wy-
znaczonych w tzw. „czerwonej szkole” przy ul. Zjednocze-
nia 26. Do władz gminy w połowie maja wpłynęło pismo  
z prośbą o możliwość przekazania pomieszczeń do celów 
adaptacyjnych. – Zdajemy sobie sprawę, że od deklaracji 
do przeniesienia posterunku zapewne upłynie jakiś czas, 
ponieważ pomieszczenia muszą być dostosowane do po-
trzeb policji – mówi Robert Czerwiński, rzecznik Komen-
dy Miejskiej Policji w Słupsku. – Cieszymy się, że władze 
gminy doceniły potrzeby policji. To pokazuje, jednocze-
snie, że służba  w małej miejscowości, a tak dużej gminie 
jak Dębnica Kaszubska jest potrzebna, a nowa lokalizacja 
przyczyni się do podniesienia standardów i usprawni pra-
cę policjantów. (KT)

Jest porozumienie w sprawie nowej siedziby posterunku policji w Dębnicy Kaszubskiej. Propozy-
cja nowej lokalizacji przedstawiona przez wójta gminy Iwonę Warkocką spotkała się z pozytywną 
opinią Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku. 

Będzie projekt gazociągu
Z uwagi na coraz to większe zainteresowanie zasilania gospodarstw domowych gazem ziemnym oraz potencjalnymi 

możliwościami Polskiej Spółki Gazownictwa, informuję, że pod adresem: 
https://www.psgaz.pl/formularz-zgloszeniowy

mieszkańcy Dębnicy Kaszubskiej mogą zgłaszać zapotrzebowanie na przedmiotową usługę.  
Aktualnie firma GAZOPROJEKT S.A. Wrocław projektuje gazociąg na odcinku Głobino-Dębnica Kaszubska  

oraz w samej Dębnicy Kaszubskiej.

Siedziba posterunku zostanie  
przeniesiona do budynku “czerwonej szkoły”

Szanowni Państwo
 Gmina Dębnica Kaszubska rozpoczęła prace wyprzedzające związane z budową dróg na osiedlu Północ w Dęb-
nicy Kaszubskiej. W ich zakres wchodzi wykonanie 50 przyłączy do działek budowlanych oraz odcinków sieci wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych do nowych terenów inwestycyjnych. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 140 tys. zł 
i jest realizowana przez pracowników ZGK w Dębnicy Kaszubskiej. 
 Poprzez odpowiednie planowanie i decyzje Gmina uniknie ingerencji w konstrukcje drogi przy późniejszych 
pracach instalacyjnych. Wykonanie bajpasów sieci pozwoli natomiast wyrównać ciśnienie w wodociągach i dalsze 
ich rozbudowanie w kierunku osiedla Północ II. Po wielu latach stagnacji Gmina otwiera nowe możliwości rozwojo-
we dla tego obszaru. Warto wspomnieć, że w miesiącach lipiec – listopad br. będą prowadzone intensywne roboty 
drogowe. Powstaną nowe drogi asfaltowe wraz z odwodnieniem i zjazdami do posesji, chodniki oraz ścieżki rowe-
rowe. W pierwszej kolejności, w okresie wakacyjnym, będzie modernizowana ul. Sobieskiego, Kościelna, Sosnowa 
i Klonowa. Po rozpoczęciu roku szkolnego roboty budowlane zostaną skierowane na ul. Akacjową i Jaśminową. 
Już dziś zachęcamy potencjalnych inwestorów do zakupu nieruchomości gminnych w tej okolicy, a mieszkańców 
Dębnicy Kaszubskiej prosimy o wyrozumiałość w związku z utrudnieniami w ruchu.      

Radosław Krawczyk – Sekretarz Gminy
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 Zespół Szkół w Gogolewie, położony jest w pięk-
nym miejscu, w otoczeniu zieleni oraz stawu, który jest 
miejscem rekreacyjnym dla mieszkańców. Takie uwarun-
kowania skłaniają do wykorzystania terenu również do 
celów edukacyjnych, w czym pomógł nam kmdr ppor. 
Dariusz Kloskowski. Pan Dariusz, to człowiek wielu pasji. 
Miłośnik wypraw górskich, zdobywca między innymi Wiel-
kiej Korony Tatr oraz najwyższego szczytu Europy - Mont 
Blanc, organizator świetnych imprez dla biegaczy, propa-
gator edukacji morsko-żeglarskiej i ożywienia gospodarki 
morskiej w regionie. Kmdr Kloskowski, przyjął nasze za-
proszenie i poprowadził cykl zajęć ściśle związanych z te-
matyką żeglarską. Uczniowie klasy VI zdobywali wiedzę 
z nawigacji, wykorzystując jabłka uczyli się wyznaczać dłu-
gość i szerokość geograficzną, za pomocą przyrządów na-
wigacyjnych określali położenie geograficzne oraz wyzna-
czali kurs statku. Ciekawym uatrakcyjnieniem zajęć była 
nauka wiązania węzła żeglarskiego, którą poprowadził 
Mirosław Lamkowski – Prezes Szkoły Żeglarskiej „Magola”.

Z ŻYCIA GMINY

Mistrzowie nawigacji

 Zwieńczeniem całego przedsięwzięcia będzie pik-
nik żeglarski, który odbędzie się 21 czerwca 2017r. nad 
stawkiem przy szkole w  Gogolewie.
        
  Justyna Kośla

Bezpieczniej w dębnickim przedszkolu
 W maju zakończona została budowa zewnętrznej 
klatki schodowej przy przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej. 
Inwestycja ta kosztowała ponad 163 tys. zł.  Wykonanie jej 
było niezbędnym warunkiem dopuszczenia budynku do 
spełnienia norm ochrony przeciwpożarowej. Dobudowa-
na klatka schodowa wyeliminowała stan zagrożenia życia 
i zdrowia maluchów przebywających w budynku przedsz-
kola. Zagrożenie to było spowodowane przekroczeniem 
długości drogi ewakuacyjnej z sal znajdujących się na 
I piętrze. Dzięki wykonanym robotom budowlanym zos-
tał spełniony obowiązek wskazany w decyzji Komendy  
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku  z  11 
lutego 2010 r. Zalecenia miały być  wykonane do 31 si-
erpnia 2011roku. Niestety ówczesna dyrekcja szkoły, jak 
i poprzedni wójt nie zrealizowali tego obowiązku. 
 W ramach zadania została dobudowana od strony 

zachodniej budynku ewakuacyjna klatka schodowa,  która 
spełnia wymaganą klasę odporności ogniowej, zamon-
towano drzwi z samozamykaczem i urządzenia służące do 
usuwania dymu. 
Spełniliśmy wymagania i nasze pociechy są bezpieczne! 



6 Gazeta Gminy Dębnica Kaszubska

Z ŻYCIA GMINY

Kolonijnie w Milówce

 Do 3 lipca uczestnicy kolonii zorganizowanej 
w rodzinnej miejscowości „Braci Golców” będą korzystać 
z atrakcji zapewnianych przez organizatora. Dzieci zwiedzą 
między innymi wytwórnię filmów rysunkowych w Bielsku-
-Białej, pojadą do Wisły, Żywca i Koniakowa. W programie 
nie zabraknie także górskich wycieczek oraz zabaw inte-
gracyjnych i zajęć profilaktycznych. - Cieszymy się, że po 
raz kolejny możemy dofinansować wakacyjny wypoczynek 
dzieci z terenu naszej gminy – mówi wójt gminy Dębnica 
Kaszubska, Iwona Warkocka. - Mamy nadzieję, że dzięki 
wsparciu ze środków gminnych rodzicom łatwiej jest par-
tycypować w kosztach wyjazdu.
 Samorząd dofinansował wyjazd dzieci między in-
nymi ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Swój wkład mieli również darczyńcy, którzy 
na letni wypoczynek dzieci z terenu gminy Dębnica Kaszubska przekazali środki podczas tegorocznego balu charytatyw-
nego. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli swoją „cegiełkę” do organizacji tego wyjazdu. (KT)

Już w pierwszy dzień wakacji  - 24 czerwca grupa 56 dzieci z terenu gminy wyjedzie na kolonię do 
Milówki w Beskidzie Żywieckim. Wyjazd został dofinansowywany przez gminę Dębnica Kaszubska. 

Podwójny sukces świętowali aktorzy i opiekunowie Teatru „Że Ho Ho” działającego przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Dębnicy Kaszubskiej. 

Sukcesy Teatru „Że Ho Ho”

 W eliminacjach powiatowych do XXXIII Woje-
wódzkiego Turnieju Teatralnego „Niebieskie Tarcze”, któ-
ry odbył się w Słupsku 12 maja ze spektaklem „Brzechwa 
ZOO” awansowali do finału w Gdańsku. Z turnieju z na-
grodą za najlepszą grę aktorska wróciła Oliwia Heleniarz. 
 Dwa tygodnie później podczas XXV Powiatowych 
Prezentacji Artystycznych – Łupawa 2017 zdobyli I miejsce 
w kategorii grup teatralnych przez jury określeni jako bez-

konkurencyjni.
 Teatr „Że Ho Ho” działa w GOK w Dębnicy Ka-
szubskiej od września 2014 roku obecnie skupiając 40-to 
osobową grupę dzieci w wieku od 5 do 13 lat. – Celem 
zajęć nie jest powstanie spektaklu, bo spektakl powsta-
je tak troszkę przez przypadek – mówi Maciej Gierłowski, 
instruktor i reżyser spektakli Teatru „Że Ho Ho” oraz aktor 
Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku. – Na warsz-
tatach dzieci wykonują serie ćwiczeń, których celem jest 
ułatwienie im komunikacji i otwarcia, poprawa emisji gło-
su, czy pobudzenie wyobraźni. Jeżeli oprócz tego uda się 
jeszcze stworzyć ciekawe dzieło teatralne to fajnie – doda-
je. 
 To nie pierwszy sukces sceniczny Teatru „Że Ho 
Ho”, a w swej dotychczasowej działalności teatr wystawił 
trzy spektakle premierowe. Młodzi aktorzy pod okiem re-
żysera Macieja Gierłowskiego i Małgorzaty Chmielewskiej 
opiekującej się grupą teatralną z ramienia GOK aktualnie 
są w trakcie prób do kolejnej premiery planowanej na 
październik 2017 roku. (KT)

W ubiegłym roku dzieci 
z gminy Dębnica Kaszubska 

wypoczywały 
w Białym Dunajcu
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Europejskie sukcesy dębnickiej tancerki
 21.05.17 r. grupa Haribo Crew wraz z trener-
em Pawłem Kamińskim wybrała się do Hradec Králové 
w Czechach na kolejne zawody breakdnace “Floorma-
sers”. Miasto słynie z organizowanego co roku festiwalu 
Hip Hop Kemp, na którym wstępują największe gwiazdy 
muzyki Hip Hop oraz najlepsi tancerze z całego świata.
 Turniej podzielony był na dwie kategorie wie-
kowe: walki ekip do 14 lat, a także walki ekip pro. W zawo-
dach wzięły udział ekipy z Litwy, Ukrainy, Austri, Niemiec, 
Czech i Polski. To już 5 wyjazd w tym roku Mai Zasady 
na zawody międzynarodowe, gdzie kolejny raz mogła 
udowodnić, że ciężka praca jaką wykonuje na treningach 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Dębnicy Kaszubskiej jest 
jak najbardziej owocna. Haribo Crew reprezentowały Wik-
toria Jursza (14 lat), Maja Zasada (11 lat), Julia Malek (13 
lat). Tego dnia dziewczyny okazały się bezkonkurencyjne 
w swojej kategorii pokonując wszystkich przeciwników 
i ostatecznie zdobywając 1 miejsce. Paweł Kamiński w kat-
egorii profesjonalistów, po zaciętych bitwach zajął 3 mie-
jsce i po raz kolejny udowodnił, że Słupsk mocno zaznacza 
się na tanecznej arenie Europy. W najbliższym czasie ekipę 
Haribo Crew czekają 3 ważne wydarzenia: 24.06.17 r. Skill-
masters w Berlinie, 25.06.17 r. Walka o Miasto w Słupsku, 
28.07.17 r. Mistrzostwa Europy Solo w Szwecji. W okresie 
wakacji zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia do 
Słupskiego Ośrodka Kultury, gdzie będzie można zacząć 
swoją przygodę z breakiem. 

Paweł Kamiński

Reforma oświaty z darmowymi podręcznikami
 Od 1 września wejdzie w życie reforma oświaty przygotowana przez Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej. Zmiany w gminnym szkolnictwie wprowadzone 
w ubiegłym roku zapewne pozwolą uczniom na łagodniejsze wejście w nowy system 
edukacyjny. Likwidacja gimnazjów sprawi, że szóstoklasiści rozpoczną rok szkolny 
2017/2018 jako uczniowie klas siódmych. To właśnie dla nich oraz dla uczniów klas 
czwartych i pierwszych przygotowana została nowa podstawa programowa, a tym 
samym nowe podręczniki. Jak zapewnia MEN rodzice nie będą musieli się martwić 
zakupem podręczników. 

W 2017 r. dotacja celowa będzie udzielona na wyposażenie szkół podstawowych w:
   • podręczniki lub materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów klas I;
   • podręczniki lub materiały edukacyjne i  ćwiczeniowe dla uczniów klas IV i VII. 

Pozostałe klasy szkoły podstawowej oraz gimnazjum otrzymują podręczniki i ćwicze-
nia na dotychczasowych zasadach. (KT)
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FOTOREPORTAŻ

Tłumy na  koncercie CLEO
Setki fanów zgromadziło się pod Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dębnicy Kaszubskiej 1 maja, gdzie o godz. 20.00 na 
scenie stanęła CLEO. Wokalistka znana szerszej publiczności ze współpracy z Donatanem, podczas koncertu wykonała 
swoje największe przeboje, między innymi “My Słowianie”, “Cicha Woda”, “Wolę Być” i “Mi-Sie”. Po koncercie fani 
jeszcze przez ponad godzinę mieli szansę na autografy i wspólne pamiątkowe zdjęcia.

Fot. Tomasz Keler



www.debnicakaszubska.eu 9

Z ŻYCIA GMINY

Wyjazd do ogrodów w Dobrzycy zainaugurował kolejną 
odsłonę Akademii Seniora – projektu, na którego realiza-
cję po raz kolejny środki gminne pozyskało Stowarzysze-
nie Kulturalno – Społeczne „Budzimy Kulturę”.
 W projekcie bierze udział 50-cio osobowa grupa 
seniorów z całej gminy, ale jak podkreślają inicjatorzy pro-
jektu zainteresowanie było znacznie większe. – Obserwu-
jemy, że seniorzy w ciągu dwóch minionych lat bardzo się 
zaktywizowali i coraz więcej osób chce czynnie uczestni-
czyć w projektach kierowanych do ich grupy wiekowej– 
podkreśla Anna Pietrzak, prezes stowarzyszenia. 
 Tegoroczna Akademia Seniora zakłada 4 bloki te-
matyczne: krajoznawczy, prozdrowotny, edukacyjny i kuli-
narny. Oprócz Dobrzycy seniorzy odwiedzą także Centrum  
Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. Będą również 
uczestniczyć w zajęciach tai-chi i spotkaniach z prawni-
kiem. Projekt zakończą zajęcia kulinarne i gala podsumo-

Ruszyła kolejna edycja Akademii Seniora

wująca realizację zadania. To drugi rok, w którym gmina 
przeznaczyła pulę środków stowarzyszeniom na realiza-
cję ich projektów. Dzięki tym środkom Akademię Seniora 
udało się zorganizować po raz kolejny. (KT)

 Od roku szkolnego 2016/2017 przedszkolaki, 
uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum są podopiecz-
nymi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszub-
skie. 8 czerwca w obiekcie przy ulicy Sobieskiego wspólnie 
z gronem pedagogicznym, rodzicami i zaproszonymi gość-
mi obchodzili Święto Szkoły. Program artystyczny prezen-
tował najważniejsze momenty z życia szkoły, a kończący 
się rok szkolny był naprawdę intensywny pod względem 
wydarzeń i sukcesów. Jak na święto przystało nie zabrakło 
prezentów, zabawy i wspólnej integracji. (KT)

Święto Szkoły  
w Dębnicy Kaszubskiej

Wakacyjne  
zajęcia dla dzieci
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 Moc atrakcji i słońca – pod takim znakiem stał tegoroczny Gminny Dzień Dziecka. Do wspólnej zabawy na sta-
dionie w Dębnicy Kaszubskiej dołączyły sołectwa Grabin, Jawory, Krzywań, Mielno, Podole Małe, Podwilczyn i Skarszów 
Górny. I mali i duzi mogli znaleźć coś ciekawego dla siebie. Nie zabrakło warkoczyków, tatuaży, malowania buziek, kącika 
rękodzielniczego i plastycznego oraz zabawy na dmuchawcach i eurobungee. Animacje i zabawy dla dzieci poprowadziły 
„Minionki”, a dębniccy strażacy przeprowadzili konkursy sprawnościowe. Energii do wspólnej zabawy dodawały lody 
i grillowane kiełbaski. W tym dniu wszyscy mogli poczuć się jak dzieci.

Dzień Dziecka na dębnickim stadionie

FOTOREPORTAŻ

Fot. Kinga Trubicka
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W dniu 26 maja odbył się Dzień Dziec-
ka na boisku sportowym w Motarzy-
nie. Impreza zorganizowana została 
przy udziale: Zespołu Szkół w Mota-
rzynie, Sołtysa i Rady Sołeckiej z Mo-
tarzyna oraz Sołtysa i Rady Sołeckiej 
z Budowa, którzy znaczną część środ-
ków przeznaczyli ze swoich funduszy 
sołeckich. Serdecznie dziękujemy za 
przybycie wszystkim dzieciom i rodzi-
com.   (MK)

Trzy dni intensywnego zwiedzania

Dzień Dziecka
w Motarzynie

 W dniach 19 – 21 maja Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Sołectwa Motarzyno  zorganizowało wycieczkę, 
w której wzięło udział 47 osób.  W czasie wycieczki jej 
uczestnicy zwiedzili m. in.: Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia w Łagiewnikach, Wawel, Rynek Główny w Krakowie, 
Obóz Koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, Dom Rodzinny 
Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, Jasną Górę 
i Licheń. - Zarząd stowarzyszenia oraz członkowie bardzo 
dziękują wszystkim uczestnikom wycieczki za stworzenie 
wspaniałej atmosfery, a przede wszystkim za dobrą zaba-
wę – mówi prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju So-
łectwa Motarzyno, Marcin Kowalczyk. - Adresatami dzia-
łań stowarzyszenia są wszyscy  mieszkańcy gminy Dębnica 
Kaszubska. Dowodzi temu liczne grono osób biorących 
udział w imprezach, których organizatorem jest nasze sto-

warzyszenie – dodaje.
 Kolejne działania organizowane przez stowarzy-
szenie to spływ kajakowy rzeką Słupią z Gołębiej Góry do 
Jeziora Głębokiego (24.06) oraz  Festyn Rodzinny (15.07).
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Motarzyno 
funkcjonuje od 2016 r. i zrzesza 18 członków. 
Głównymi celami statutowym są:

• Tworzenie korzystnego klimatu i upowszechniania dla 
rozwoju finansowo – gospodarczego, społecznego, 
oświatowo – kulturalnego i sportu w sołectwie Mota-
rzyno oraz aktywnego wypoczynku.

• Podejmowanie działań mających na celu rozwój sołec-
twa, rolnictwa, edukacji w tym edukacji ekologicznej.

• Pozyskiwanie środków finansowych na zadania zmie-
rzające do poprawy życia mieszkańców w tym, pomoc 
finansowa dla młodzieży uczącej się.
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W szkole jak w rodzinie
Sobotni poranek przywitał nas słońcem; trzeba przyznać, że tegoroczny maj nie rozpieszczał nas 
dotąd piękną pogodą. Wielki Festyn Rodzinny w Niepoględziu zapowiadał się więc nieźle. By na 
godzinę 14.00 wszystko było gotowe, od samego rana uwijali się pracownicy naszych szkół, rada 
rodziców oraz firma „Przygoda Team” z Bytowa.

Szkolne busy przywoziły tego dnia nie tylko naszych 
uczniów – każdy kto chciał wziąć udział w tej imprezie 
mógł wsiadać bez biletu. Rozpoczęliśmy od czwartej już 
edycji biegów „Biegnij za Lolkiem”. W różnych kategoriach 
wiekowych start i metę wyznaczał nasz patron Jan Paweł 
II, z królującego pośrodku parku pomnika. Zwycięzców 
zdobiły medale, dumnych rodziców uśmiechy i radość.
Ludzi przybywało - około godziny 16.00 park wypełniał ty-
sięczny, kolorowy tłum. Dzieci szalały na zjeżdżalniach i in-
nych dmuchanych atrakcjach, młodzież oblegała eurobun-
gee i namiot z symulatorami, dorośli gawędzili przy kawie 
i cieście przygotowanym przez rodziców, a odważniejsi 
rodzice konkurowali z nauczycielami w sztafecie: a to ści-
gając się na taczkach, a to skacząc w workach, a w końcu 
polewając się wodą – choć regulamin konkursu tego nie 
przewidywał. Dopingu i radości nie zabrakło – sama pani 
wójt Iwona Warkocka zagrzewała zawodników do walki.  
Atmosfera była przednia – jak to w „zdrowej” rodzinie. 
A słońce niezmiennie podgrzewało atmosferę rodzinnego 
pikniku.
 Festyn rodzinny organizowany od lat w Niepoglę-
dziu łączy w sobie kilka okazji: Dzień Dziecka, Dzień Matki 
i Dzień Ojca. Jest to również swoisty dzień otwartych drzwi 
organizowany przy zaangażowaniu całej szkolnej społecz-
ności. To dobra okazja by pokazać przynajmniej kawałek 
naszej codzienności. Były więc konne przejażdżki, pokazy 
karate przy licznym wsparciu gości z klubu lęborskiego, 
dobre występy naszych lekkoatletów, no i oczywiście piłka 
nożna – W formule miniturnieju zawalczyły drużyny ju-
niorów i seniorów naszego klubu DOLINA SPERANDA oraz 

Z ŻYCIA GMINY

połączone siły nauczycieli i pracowników. Dobrych emocji 
nie brakowało i tym razem. W tej pozytywnej atmosferze 
nasza szkolna brać powiększyła się – na nowy rok szkolny 
zapisało się kilku nowych uczniów.
 Kiedy po całodniowych harcach i zabawach naj-
młodsi słodko zasnęli w tany i pląsy ruszyli dorośli. Zaba-
wa trwała do późnej nocy, a noc była naprawdę gorąca. 
Dziękujemy wszystkim, którzy do tej udanej imprezy do-
łożyli choćby małą cegiełkę! Wszystkim uczestnikom – za 
spędzony wspólnie czas!  I już dzisiaj zapraszamy do Nie-
poględzia ponownie w sobotę 22 lipca o godzinie 17.00 
nad Jezioro Głębokie na X jubileuszową Mszę na Wodzie, 
a później do naszego parku na wspólny piknik z okazji 
Święta Niepoględzia.

Autor: o. Ryszard Iwanowski
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 W dniu 27 maja 2017 r. na stadionie sportowym 
w Dębnicy Kaszubskiej odbyły się gminne zawody spor-
towo-pożarnicze. Zawody odbyły się w 2 kategoriach tj. 
męskich i kobiecych  drużyn. 

Do rywalizacji przystąpiło 7  męskich drużyn i 4 kobiece. 
Obsługę zawodów zapewniali pracownicy Komendy  
Miejskiej PSP w Słupsku. Rywalizacja odbywała się w miłej, 
ale zaciętej sportowej atmosferze.

Klasyfikacja w poszczególnych kategoriach:
Kobiece Drużyny Pożarnicze:

1. OSP Mielno
2. OSP Podwilczyn
3. OSP Dębnica Kaszubska
4. OSP Motarzyno

Męskie Drużyny Pożarnicze:
1. OSP Podwilczyn
2. OSP Mielno
3. OSP Gogolewo

Pozostałe miejsca w kolejności zajęły jednostki: 
Starnice, Budowo, Motarzyno, Dębnica Kaszubska. 
 

Gminne zawody sportowo-pożarnicze
Zwycięscy zostali uhonorowani dyplomami, pucharami 
i nagrodami w formie bonów. Dziękujemy uczestnikom 
i kibicom za stworzenie miłej atmosfery. Po raz kolejny 
liczymy, że za rok spotkamy się w gronie wszystkich jed-
nostek. Drużyny, które zajęły pierwsze miejsca w swoich 
kategoriach będą reprezentowały naszą gminę w zawo-

dach powiatowych, które odbędą się 24 czerwca 2017 r. 
w Główczycach. Kibiców serdecznie zapraszamy na zawo-
dy sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożar-
niczych, które odbędą się w miesiącu wrześniu także na 
naszym stadionie w Dębnicy Kaszubskiej.

Opracowała: Teresa Kozdroń-Kołacka

 W dniu 06 maja 2017 r. odbyły się gminne obcho-
dy  Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 
16.00 mszą świętą odprawioną w intencji strażaków. Mszę 
odprawił ks. Jan Gilmeister proboszcz parafii w Dębnicy 
Kaszubskiej w koncelebrze z ks. kanonikiem Tadeuszem 
Rybińskim proboszczem parafii Budowo. Następnie odbył 
się przemarsz jednostek i gości zaproszonych na plac przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnicy Kaszubskiej.
Prezes Oddziału Zarządu Gminnego Druhna Iwona War-
kocka złożyła wszystkim strażakom najserdeczniejsze ży-
czenia.
 Wielu Druhów zostało uhonorowanych medalami 
za „Zasługi dla Pożarnictwa” oraz „Strażak Wzorowy”. Zło-
tym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” uhonorowany 
został druh Jan Terek. Srebrnym  „Medalem za Zasługi dla 
Pożarnictwa” wyróżniono 3 druhów, brązowym medalem 
3 druhów oraz odznaką „Strażak Wzorowy” uhonorowa-
no 9 druhów. Obchody Dnia Strażaka były także okazją do 
uhonorowania młodych adeptów pożarnictwa odznaka-
mi „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”. Odznaki zostały 

przyznane członkom Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
w Dębnicy Kaszubskiej i Podwilczynie. Przyznano 3 Złote 
Odznaki członkom MDP oraz 1 opiekunowi z Dębnicy Ka-
szubskiej. Srebrnym odznakami uhonorowano 7 członków 
MDP, a brązowymi 21 członków MDP.  Cieszy fakt, że mło-
dzież tak chętnie angażuje się w tę działalność. Liczymy, 
że w przyszłości będą stanowili trzon naszych jednostek.

Opracowała: Teresa Kozdroń-Kołacka

Dzień Strażaka
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Sołectwo Gałęzów nie jest dużym 
sołectwem, jednak to nie zmienia 
faktu, że ma wiele potrzeb, które 
należy zrealizować.
Przez lata nagromadziło się dużo 
potrzeb więc wprowadzenie fundu-

szu sołeckiego pozwoliło na rozpoczęcie realizacji zadań 
na terenie sołectwa. W zeszłym roku fundusz sołecki to 
kwota około 14.900 zł.  Były to duże pieniądze jak dla nas, 
naprawdę. Dzięki tym środkom udało nam się doposażyć 
plac zabaw w nową zabawkę w postaci wielofunkcyjnego 
sześciokąta. Dzieci się z tego bardzo cieszą. Dokupiliśmy 
również sprzęt ogrodniczy na potrzeby sołectwa oprócz 
kosiarki i wykaszarki znalazły się tak podstawowe zakupy 
jak taczka, łopata, szufla. Czyli wszystko to, co było po-
trzebne. Dzięki temu łatwiej będzie dbać o estetykę sołec-
twa. Ze środków sołecki postawiliśmy także dwie lampy 
uliczne.

A jakie plany ma sołectwo Gałęzów w bieżącym roku, bo 
niewątpliwie działania w ramach funduszu już ruszyły.
W tym roku kwota funduszu jest nieco wyższa niż w 2016 
roku i wynosi 15.350 zł i do tego jeszcze 89 groszy. W dal-
szym ciągu chcemy doposażyć plac zabaw oraz zainstalo-
wać chociaż dwa elementy siłowni zewnętrznej. Ponadto 
planujemy też imprezy dla mieszkańców sołectwa i na ten 
cel też zabezpieczyliśmy środki.

A jak pani sołtys współpracuje się z radą sołecką?
Z radą sołecką współpracuje mi się bardzo dobrze. Wia-
domo jak w każdej społeczności są między nami drobne 
sprzeczki, ale zawsze udaje nam się dojść do porozumie-
nia. Wiemy, że działamy na korzyść mieszkańców sołectwa 
i musimy wypracować kompromisy związane z przezna-
czeniem środków z funduszu sołeckiego.

Czy sołtys i rada sołecka ma w planach pozyskiwanie 
środków zewnętrznych, które pozwoliłyby dodatkowo 
rozwijać sołectwo?
W chwili obecnej realizujemy jeden projekt w ramach 
konkursu ogłoszonego w ubiegłym roku przez  Stowa-
rzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników 
Rolnictwa. Jest to ogród ekologiczny, który ma na celu 
poprawienie estetyzacji naszej miejscowości. W ramach 
tego projektu powstaje mini park z trzema alejkami i ła-

To spełnienie najpotrzebniejszych rzeczy
Z sołtysem Teresą Stachowiak o potrzebach i planach sołectwa Gałęzów 
rozmawiała Kinga Trubicka-Czapka

weczkami oświetlony dodatkową latarnią. Park został 
umiejscowiony w centrum wsi za przystankiem autobu-
sowym. Lokalizacja naprzeciwko placu zabaw to znaczne 
ułatwienie dla rodziców. Dzieci mogą bawić się na placu 
zabaw, a rodzice relaksować w parku jednocześnie mając 
na oku swoje pociechy. 

Sołectwo Gałęzów współpracuje również z sąsiadami 
czyli sołectwem Niepoględzie.
Zgadza się, jesteśmy sąsiadującymi sołectwami i współ-
pracujemy ze sobą głównie przy okazji organizacji spo-
tkania opłatkowego dla mieszkańców. Sołectwo Niepo-
ględzie dysponuje obiektami, w których z powodzeniem 
udaje nam się zorganizować tego typu imprezę.

Jakie wydarzenia zaplanowano w sołectwie Gałęzów 
w tegorocznym kalendarzu imprez?
Naszymi głównymi imprezami jest wigilia sołecka i Święto 
Gałęzowa. Święto Gałęzowa jest taką sztandarową impre-
zą organizowaną zawsze 14 sierpnia, czyli w przed dzień 
Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zwanego 
też Świętem Matki Boskiej Zielnej. Rozpoczyna się proce-
sją spod kościoła w Niepoględziu skąd autem przewożona 
jest figura Matki Boskiej przystrojona w kwiaty i zioła. Da-
lej procesja dociera do Gałęzowa na boisko, gdzie odbywa 
się uroczysta msza. Po mszy jest czas na zabawę podczas 
festynu dla mieszkańców i gości, których serdecznie na to 
wydarzenie zapraszamy.

Czego najbardziej sołectwu Gałęzów brakuje?
Mamy problem z komunikacja autobusową. Połączenia są 
słabe, a to stanowi problem dla mieszkańców, którzy nie 
mają własnych środków transportu. Może z czasem to się 
poprawi, bo w tej chwili nie wygląda to ciekawie. Do Słup-
ska jest jeszcze jako tako, ale do Bytowa to praktycznie nie 
ma połączenia. 

Podsumowując jak oceni Pani wprowadzenie funduszu 
sołeckiego?
Z naszego punktu widzenia trafiają do nas duże pienią-
dze, dzięki którym mamy szansę na inwestowanie w na-
szą miejscowość. To bardzo pozytywne działanie ze strony 
władz gminy, że podjęto decyzję o zmianach w finansowa-
niu sołectw.

WYWIAD
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Grabin to sołectwo niewielkie, 
w którym mieszka 115 osób. Miej-
scowość typowo popegerowska 
i jak się okazuje z problemami.
Tych problemów mamy bardzo dużo. 
Raz, że walczyliśmy długo o to by au-

tobus szkolny wjeżdżał po nasze dzieci do wsi. Udało się 
to osiągnąć, ale nasza radość trwała krótko. Okazało się, 
że Agencja Skarbu Państwa 15 lat temu sprzedała ziemię 
prywatnemu właścicielowi bez zrobienia dokładnych map 
i nie zostały wytyczone drogi dojazdowe i wewnątrz miej-
scowości. Teraz pojawił się nowy właściciel i obawiamy 
się, że Grabin zostanie odgrodzony od przystanku autobu-
sowego i zostanie bez bezpośredniego dojazdu z drogi nr 
210. 

Czy istnieje szansa na to, by zaistniałą sytuację wypro-
stować? 
Jako sołtys rozmawiałam z nowym właścicielem i władza-
mi gminy. Nowy właściciel jest chętny do negocjacji, więc 
sytuacja jest rozwojowa. Teraz wszystko zależy czy propo-
zycja gminy na zamianę będzie dla niego satysfakcjonują-
ca. 

Jeśli się okaże, że drogi nie da się uratować to jaka poja-
wia się przed sołectwem perspektywa?
Mamy dwie drogi. Jedna z nich to droga polna w stronę 
Dębnicy Kaszubskiej, która nadaje się dla rowerów. Jest  
też tzw. betonka. Dla nas największym problemem jest 
to gdzie w takiej sytuacji będzie przystanek autobusowy? 
Osoby zmotoryzowane dojadą, ale wiele osób jeździ do 
szkoły i do pracy do Słupska, są też osoby, które przez tą 
polną drogę nie dojdą na przystanek do Dębnicy, bo są 
schorowane. Co więcej okazuje się, że mapy które posiada 
właściciel są tak wyrysowane, że jedna z rodzin by wydo-
stać się z własnego podwórka będzie musiała skakać przez 
dach, bo nie ma innej możliwości. Nie ma też szans by do-
jechała straż pożarna, czy karetka.

Wychodzi na to, że jeśli nowy właściciel ogrodzi się zgod-
nie z granicami z map część rodzin pozostanie bez dojaz-
du do domu.
Dokładnie tak, ale mamy nadzieję, że do tego nie doj-
dzie. Z jednej strony cieszymy się, że pojawił się inwestor, 
który uprzątnie zrujnowane budynki. Chcielibyśmy by to 

Czekamy na rozwój wydarzeń
Z sołtysem Bożeną Pawlak o problemach najbardziej nurtujących mieszkańców 
sołectwa Grabin rozmawiała Kinga Trubicka-Czapka

nie stało się ze szkodą dla mieszkańców. Z tego co wiem 
w planach jest przekształcenie ziemi i wytyczenie działek 
budowlanych. My się z tego cieszymy, że Grabin będzie się 
rozwijał i pod tym względem nie mamy żadnych zastrze-
żeń. Inwestor ma też w planach zrobienie nowej drogi, 
ale w ciągu dwóch lat. A do tego czasu jesteśmy w kropce 
i czekamy na rozwój wydarzeń. W tej chwili najbardziej na 
sercu leży mi los mieszkańców tzw. majątku i osób, które 
autobusem po godzinie 6 rano wyjeżdżają do pracy.

Na szczęście nic jeszcze nie jest przesądzone.
Mamy nadzieję, że pani wójt nam pomoże i gmina nie 
zostawi nas samych z tym problemem. Tu nie ma winy 
gminy tylko Agencji Skarbu Państwa i od nich będziemy 
wymagać w ostateczności zadośćuczynienia. Nawet nam 
sprzedając domy nie dano mapek, a po latach okazało się, 
że ogródki działkowe nie należą do nas tylko zostały sprze-
dane. Na szczęście właściciel tamtego terenu poszedł nam 
na rękę, bo widzi, że to uprawiamy i dbamy, więc pozwolił 
nam to użytkować.

Z przyjemniejszych rzeczy. Wprowadzenie funduszu i no-
wych możliwości finansowych jak wpłynęło na sołec-
two?
W zeszłym roku to była kwota 11 tys. zł i zrobiliśmy lampy, 
co ludzi bardzo ucieszyło, bo Grabin został lepiej oświe-
tlony. Mieliśmy też częściowo sponsorowaną wycieczkę. 
Nie robiliśmy festynu, ale z racji tego, że mamy grupę 30 
dzieci w różnym wieku – od 14 lat od zupełnych malusz-
ków zorganizowałam im wycieczkę do zoo. I rodzice byli 
szczęśliwi i dzieci, bo była to wycieczka zorganizowana 
z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. Nie zabrakło także na-
szych seniorów.

Jak zagospodarowany zostanie fundusz w tym roku?
Jest to budowa drogi. Inwestycja jest kontynuacja drogi, 
którą mamy w kierunku betonki. Tam jedna z rodzin ma 
bardzo zły dojazd. Część pieniędzy dajemy my, część do-
kłada nam gmina. Ponadto dołączyliśmy do Gminnego 
Dnia Dziecka organizowanego w Dębnicy Kaszubskiej. 
Planuję także we wrześniu przy wsparciu sponsora zorga-
nizować wycieczkę. Czekam na deklaracje mieszkańców, 
dokąd mieliby w tym roku pojechać. Tak jak rok temu bę-
dzie to wyjazd wielopokoleniowy. Imprez nie planujemy, 
bo nie mamy świetlicy, a pod gołym niebem to nie każde-
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Jak scharakteryzowałaby pani sołec-
two Łabiszewo z punktu widzenia 
sołtysa, ale i mieszkanki?
Miejscowość Łabiszewo jest małym 

i spokojnym miejscem, w której jeżeli ktoś potrzebuję 
ciszy i oddechu od biegu, w jakim uczestniczymy to tu 
naprawdę się odnajdzie. Mieszkańcy są bardzo przyjaźni 
i nawet jeżeli niekiedy występują między nimi jakieś nie-
porozumienia to i tak można ich porównać do prawdziwej 
polskiej rodziny. Naszą chlubą są dzieci i bardzo czekam 
zawsze na ten okres, kiedy zaczynają się wakacje i wioska 
tętni życiem.
 
Sytuacja finansowa sołectwa w ostatnich latach po 
wprowadzeniu funduszu napewno się zmieniła. Pani już 
wcześniej była sołtysem Łabiszewa więc ma pani porów-
nanie?
Och zmieniła się bardzo. W końcu możemy sami decydo-
wać, na co mamy je wydać i w co ewentualnie chcemy 
zainwestować. Nie ukrywam, że niestety w porównaniu 
z brakami, jakie występują w naszym sołectwie jest ich 

Priorytetowych inwestycji jest bardzo wiele
Z sołtysem Wioletą Mieczkowską o planach i sytuacji finansowej sołectwa 
Łabiszewo rozmawiała Kinga Trubicka-Czapka

zdecydowanie za mało. Cieszę się z każdej złotówki i je-
stem wdzięczna, że w końcu powstał u nas ten fundusz, 
który cieszył się powodzeniem już od kilku lat w sąsiadu-
jących gminach.

Jakie inwestycje udało się zrealizować w sołectwie 
w ubiegłym roku?
Główną inwestycją był remont wraz z powiększeniem na-
szej świetlicy oraz zakupienie materiału na utwardzenie 
drogi przez naszą kolonię. To pociągnęło prawie że w cało-
ści pieniądze, jakie mieliśmy. Udało nam się też zorganizo-
wać wyjazdowy dzień kobiet oraz dzień dziecka. Może i to 
niewiele, lecz małymi kroczkami zbudujemy wiele.
 
Jak określiłaby Pani swoją współpracę z radą sołecką?
Bardzo dobrze większość jest gotowa i chętna do współ-
pracy i naprawdę, kiedy tylko o coś poproszę to nie było 
sytuacji, w której nie otrzymałabym pomocy. Ich rola jest 
bardzo ważna, bo wiele rzeczy niestety w pojedynkę nie 
udałoby się zrealizować. Wszystkie panie mają swoje ży-
cie, rodziny oraz pracę, lecz nigdy się na nich nie zawio-

WYWIAD

mu się chce. Nie ukrywam, że społeczeństwo mi się sta-
rzeje, młodzi ludzie uciekają, bo mają lepsze perspektywy 
w większych miastach. Staramy się by nasza społeczność 
się integrowała.

Jakie są najważniejsze potrzeby sołectwa?
Nie ukrywam, że chcielibyśmy mieć świetlicę. Żeby mieć 
świetlicę trzeba mieć kawałek ziemi i tu jest bardzo duży 
problem. My zostaliśmy bez ziemi do wykorzystania. 
Wszystko wkoło jest praktycznie w rękach prywatnych 
i nie mamy gdzie tego zrobić. Jakbyśmy mieli świetlicę 
to jest wiele osób utalentowanych, które mogłyby wie-
le dzieci i młodzież nauczyć. Nie musielibyśmy brać ludzi 
z zewnątrz, bo we własnym zakresie moglibyśmy zorgani-
zować zajęcia i świetlica byłaby super wykorzystana.

Jak wygląda współpraca z mieszkańcami i radą sołecka?
Muszę przyznać, że grabiniacy potrafią się zmobilizować. 
Zależy też jakie są prace, ale zawsze gdy prosi się o pomoc 
znajdują się chętni. Wiem, że na tą pomoc mogę liczyć 
i mogę liczyć też na pomoc ze strony mojej rady sołeckiej. 

KOMENTARZ WÓJTA GMINY:

Jakie kroki dotychczas podjęto by rozwiązać trudną 
sytuację mieszkańców Grabina?
Wójt Iwona Warkocka: W sprawie drogi w Grabi-
nie dwukrotnie rozmawiałam z nowym właścicielem 
działki. Po pierwszym spotkaniu wydawało się, że 
żadnego problemu nie będzie i dojdziemy do porozu-
mienia. Zakładaliśmy zamianę gruntów bądź wykup. 
Podczas drugiego spotkania nowy właściciel przedsta-
wił swoją ofertę i wycenił wartość ponad 53 arowej 
drogi na 160 tys. zł. Dodatkowo musielibyśmy wykupić 
około 56 arów gruntów za około 60-80 tys. zł, które 
powstałyby po wydzieleniu drogi. Przedstawiłam ten 
wariant na komisjach wspólnych rady gminy. Jedno-
znacznie stwierdziliśmy, że jest to kwota za wysoka. 
Obecnie rozważane są inne rozwiązania. Będę infor-
mować mieszkańców Grabina na bieżąco. 
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dłam i kłaniam się w pas, gdyż wykonują kawał dobrej ro-
boty społecznie.

Jakie są plany na 2017 rok i czy już rozpoczęły się jakieś 
prace zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego?
W 2017 wykonamy ogrodzenie placu zabaw, co bardzo 
zwiększy bezpieczeństwo dzieci oraz poprawi wygląd na-
szej miejscowości. Zagospodarowaliśmy plac przy drodze 
prowadzącej na naszą górkę, gdzie zakupiliśmy krzewy 
oraz donice gazonowe oraz zrealizujemy wykonanie prac 
związanych z utwardzeniem naszej drogi. Zabezpieczyli-
śmy również pieniążki na zorganizowanie Festynu Rodzin-
nego. Zakupimy sprzęt nagłaśniający, który będzie nam 
służył właśnie na takie cele oraz doprowadzimy prąd na 
boisko, z którego będziemy mogli korzystać, kiedy będzie-
my mieli taką potrzebę.

Jakie są priorytetowe inwestycje, w które z różnych 
względów sołectwo nie może zainwestować środków 
z funduszu? 
Priorytetowych inwestycji jest bardzo wiele. Chciałabym, 
aby wszystkie nasze drogi były zalane asfaltem, aby w na-
szej miejscowości również powstały chodniki polbrukowe 
wraz z wjazdami do posesji, ale niestety te inwestycje są 
tak kosztowne, że musielibyśmy nasz fundusz obciążyć 
w całości, na co najmniej parę lat, gdyż nigdy jakoś nie za-
proponowano nam, że znaczną część dołoży nam urząd 
tak jak to się dzieje w sąsiadujących sołectwach.

Czy planujecie pozyskiwanie środków zewnętrznych lub 
inwestycje z innymi sołectwami?
Na razie pomału nadrabiamy zaległości, jakie powstawały 
przez lata ze względu na brak funduszy, a co będzie dalej 
to czas pokaże. Jesteśmy optymistami i mam nadzieje, że 
w końcu ktoś zobaczy i w nas wielki potencjał i postanowi 

zainwestować trochę czasu i pieniędzy.

Jak oceniłaby pani wprowadzenie funduszu sołeckiego?       
Oceniam bardzo dobrze i naprawdę nie wyobrażam so-
bie sytuacji, gdy zostanie nam on odebrany. Pieniążki te 
pozwalają nam na rozwój oraz trochę niwelować dyspro-
porcje pomiędzy miejscowościami wiejskimi, a miejskimi. 
Uważam, że dają nam szansę, aby choć część mieszkań-
ców, w szczególności młodych zdecydowała się u nas zo-
stać i nie uciekać do miast, jak to ma teraz miejsce.

WYWIAD

KOMENTARZ WÓJTA GMINY:

Dlaczego sołectwo Łabiszewo nie dostało propozycji 
dofinansowania remontu dróg?

Wójt Iwona Warkocka: W tym roku budżetowym gmi-
na dofinansowuje budowę lub przebudowę dróg i jeśli 
sołectwo planuje taka inwestycję to otrzymuje wspar-
cie finansowe w kwocie równorzędnej do kwoty zapla-
nowanej z funduszu. W 2016 roku w ramach funduszu 
sołeckiego sołectwa Łabiszewo zaplanowano realiza-
cję przedsięwzięcia pn. “Remont drogi gminnej”. Za-
planowane środki z funduszu sołeckiego 9 000,00 zł, 
a całość: 11 500,00 zł. Za taką kwotę zakupiono kru-
szywo, a realizację zadania przewidziano na 2017 rok.  
Dodatkowo droga gminna w kierunku koloni przed 
funduszem sołeckim naprawiana była na bieżąco. 
W międzyczasie wykonano również przebudowę drogi 
powiatowej do Dobieszewa. W 2017 roku planowany 
jest przejazd przez miejscowość Łabiszewo ze względu 
na realizację II etapu przebudowy drogi powiatowej. 
Inwestor deklaruje przeprowadzenie remontu drogi 
gruntowej po zakończeniu prac.

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 mailo-
wo na adres: gazeta@debnicakaszubska.eu

Zmiany w sołectwach 
 Dorota Kałach wieloletni sołtys sołectwa Gogolewko złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. W związku z tym 
29 maja 2017 r. w sołectwie Gogolewko odbyło się zebranie wiejskie w sprawie wyboru sołtysa. Mieszkańcy na sołtysa 
wybrali Tadeusza Auguścika. Zmiana nastąpiła również w sołectwie Dobieszewo, gdzie funkcję sołtysa po Krystianie 
Kołnierzaku przejął Kamil Horuń. Składamy serdeczne podziękowania za pracę na stanowisku sołtysa Dorocie Kałach i 
Krystianowi Kołnierzakowi - za zaangażowanie i społeczną pracę na rzecz sołectwa. Ich następcom życzymy powodzenia 
i doskonałej współpracy zarówno z mieszkańcami, jak i Gminą. 



18 Gazeta Gminy Dębnica Kaszubska

SPORT

XXVII GMINNE BIEGI MAJOWE im. Tadeusza Koguta

 12 maja 2017r.  godz. 10.00 odbyły się w Mota-
rzynie XXVII Gminne Biegi Majowe im. Tadeusza Koguta. 
Patronem imprezy była Wójt Gminy pani Iwona Warkoc-
ka. Honorowym patronem, już od 12 lat, jest pani Helena 
Kogut- żona zmarłego przed laty pomysłodawcy biegów, 
wieloletniego nauczyciela, pedagoga, nauczyciela wycho-
wania fizycznego. 

 Impreza zorganizowana została pod hasłem  
„Zachowaj trzeźwy umysł”. 

 W ramach projektów gminnych pn. „Gminne Bie-
gi Majowe im. Tadeusza Koguta- impreza rekreacyjno-
-sportowa” oraz „Organizacja rozgrywek sportowych dla 
mieszkańców gminy Dębnica Kaszubska w 2017r.”. 

 Ogromnego wsparcia podczas realizacji imprezy 
udzielili nam sponsorzy, dzięki którym zostały zakupione 
cenne nagrody, medale dla wszystkich uczestników bie-
gów, napoje, pączki oraz nagrody pocieszenia dla dzieci 
niepełnosprawnych biorących udział w biegach. Dzięku-
jemy bardzo Wójt Gminy Dębnica Kaszubska p. Iwonie 
Warkockiej, Nadleśnictwu Łupawa z p. nadleśniczym 
Czesławem Jereczkiem, Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Radzie Rodziców ZS w Mota-
rzynie, Sołtysowi i Radzie Sołeckiej z Motarzyna, firmie 
DONATEX i SAP DOM - państwu Aldonie i Stefanowi Pe-
plińskim, Radnemu Powiatu Słupskiego p. Grzegorzowi 
Grabowskiemu oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Gmi-
ny p. Pawłowi Pałubickiemu.

 Impreza nie mogłaby odbyć się bez zaangażo-
wania nauczycieli, rodziców, przyjaciół szkoły, uczniów 
i pracowników szkoły, strażaków ochotników z OSP Mo-
tarzyno, dzielnicowego z Posterunku Policji w Dębnicy 
Kaszubskiej, pielęgniarki szkolnej oraz Klubu Sportowe-
go „Błękitni” Motarzyno.  Najważniejsi jednak tego dnia 
byli zawodnicy, których w tym roku wystartowało aż 314, 
z gminnych szkół i przedszkoli. Wraz z nimi przybyło mnó-

stwo rodziców, opiekunów oraz gości. 

 W biegach wyróżniono 12 kategorii wiekowych, 
z podziałem na płeć, w których każda grupa zmagała się 
z odpowiednim dystansem. 
 Każdy uczestnik biegów otrzymał pamiątkowy 
medal. Zawodnicy, którzy znaleźli się na podium dostali 
wspaniałe nagrody i dyplomy oraz medale złote, srebrne 

lub brązowe. Nagrody, medale oraz pączki i napoje dla za-
wodników zostały zakupione dzięki sponsorom.
Lista zwycięzców w poszczególnych kategoriach jest do-
stępna na stronie internetowej szkoły w Motarzynie 
http://spmotarzyno.weebly.com/ w zakładce Aktualności.

SPONSOROM oraz tym, którzy w jakikolwiek spo-
sób byli mi pomocni w przygotowaniu, organizacji 
i realizacji naszego wspólnego przedsięwzięcia, czyli 
GMINNYCH BIEGÓW MAJOWYCH im. Tadeusza Ko-
guta…dziękuję.

Izabella Tabaka



www.debnicakaszubska.eu 19

SPORT

 Tradycją naszej szkoły stały się coroczne obchody 
Dnia Polskiej Niezapominajki, które przypadają na dzień 
15 maja. Głównym punktem imprezy były X Gminne Biegi 
Przełajowe im. Jadwigi Mułyk. W zawodach wzięli udział 
reprezentanci szkoły z Motarzyna, Niepoględzia oraz Go-
golewa. Piękna pogoda pozwoliła uczestnikom wyjść do 
lasu. Tam czekała na nich świetnie przygotowana trasa, 
którą wyznaczył nauczyciel wychowania fizycznego p. Wi-
told Wałaszewski, przy ogromnym wsparciu leśniczego p. 
Adama Warkockiego oraz podleśniczego p. Mateusza Kro-
pidłowskiego. 
 Podczas  biegu zawodnicy musieli wykazać się 
wiedzą o tematyce przyrodniczej oraz umiejętnościa-
mi sportowymi. Pozostali uczniowie naszej szkoły wzię-
li udział w zajęciach na terenie naszej placówki. Był rajd 
rowerowy, zawody wędkarskie, warsztaty kulinarne, roz-
grywki piłki siatkowej oraz spacer do lasu. Po zakończeniu 
biegów odbyło się wspólne ognisko.
 Całość zakończona została uroczystym wręcze-
niem nagród oraz medali wszystkim uczestnikom biegu.
Zwycięzcami X Gminnych Biegów Przełajowych zostali:

*kategoria kl. I – III
I miejsce – Społeczne Szkoły w Niepoględziu
II miejsce – Zespół Szkół w Motarzynie
III miejsce -  Zespół Szkół w Gogolewie

*kategoria kl. IV – VI
I miejsce - Zespół Szkół w Motarzynie
II miejsce - Zespół Szkół w Gogolewie
III miejsce - Społeczne Szkoły w Niepoględziu

X Gminne Biegi Przełajowe im. Jadwigi Mułyk 
w Zespole Szkół w Gogolewie

*kategoria gimnazjum
I miejsce - Zespół Szkół w Gogolewie
II miejsce -  Społeczne Szkoły w Niepoględziu

 Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli 
nam w organizacji biegów. Szczególne podziękowania 
kierujemy do Partnerstwa Dorzecze Słupi, Nadleśnictwa 
Łupawa oraz panów leśników: Adama Warkockiego oraz 
Mateusza Kropidłowskiego, strażaków z OSP Gogolewo: 
Mateusza Formeli, Mateusza Płatkowskiego i Mateusza 
Mułyka. 
 Dziękujemy także pielęgniarce, która czuwała nad 
bezpieczeństwem uczestników biegu, p. Małgorzacie Da-
widowskiej oraz Radzie Rodziców.
    
    Justyna Kośla

Mistrzostwa Miasta Juniorów w szachach
 W Klubie Integracyjnym Zryw w Słupsku 20 maja 
odbyły się Mistrzostwa Miasta Juniorów w szachach. 
Wzięło w nich udział 30 dzieci ze szkół podstawowych na-
szego powiatu. 
 
 Dębnicę Kaszubską oraz jednocześnie słupską SP 
nr 4 reprezentował Kacper Kluz, uczeń klasy II, który z do-
robkiem 4 pkt na 7 partii wywalczył 13 miejsce w turnieju, 
a wśród uczniów klas I-III zdobył miejsce 4. 

Brawa dla Kacpra!



Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Akacjowej

ul. Akacjowa: działka nr 1249 o pow. 1009 ha:
uzbrojenie: sieć energetyczna, ok 20 m do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w drodze projek-
towana sieć światłowodowa (Internet, telewizja, telefon).

cena: 40 000 PLN + 23% VAT

Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową w okolicach ul. Bukowej

ul. Bukowa: 1304, pow. 1395 ha:
- uzbrojenie: do działki 1303 ok 20 m do sieci wodociągowej, pozostałe media ok 80 m

cena:   47 000 + 23%VAT

Działka pod zabudowę mieszkalną ul. Klonowa  

działka nr  1282, pow. 0,1270 ha, cena: 41 000 zł + 23% VAT
uzbrojenie: woda - kanalizacja, prąd, sieć światłowodowa (tv, Internet, telefon)

cena: 41 000 zł + 23% VAT

Działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową w okolicach ul Klonowej

6 działek o pow. od 0,1864 do 0,3572 ha:
Działki położone są na terenie z doprowadzoną siecią wodociągową  i kanalizacyjną (działki nr 
1318, 1320, 1321, 1322, 1323 i 1337). Do działki nr 1318 doprowadzona sieć elektryczna.

Cena: od 49 200 zł do 81 000 zł

Działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową w okolicach ul. Akacjowej  i Jaśminowej

pow.  od 0,1025 ha do 0,1707 ha:
(działki od nr 1292, 1293, 1294, 1295 i 1296)

Cena od 35 000 do 48 000 zł + 23% VAT

Działki rekreacyjne z możliwością zabudowy

W KRZYNI
uzbrojenie: sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna w drodze,
działka nr 387 o pow. 0,1075 ha, cena 25 000 zł + 23%VAT
działka nr 388 o pow. 0,1018  ha cena: 24 000 zł + 23%VAT

Działka ROLNA w Starnicach

nr 32, pow. 1,6475 ha:
RV     1.0318; R VI    0.6157
cena: 50.000 zł

Łabiszewo: działka nr 22 o pow. 0,64 ha, cena: 20 000 zł
Żarkowo: działka nr 23 o pow. 0,87 ha, cena: 30 000 zł

Działka z wydaną decyzją o warunkach zabudowy w Gogolewie

Gogolewo, działka nr 141
uzbrojenie: w odległości ok 70 m sieć wodociągowa, energetyczna i kanalizacyjna, sieć projek-
towana kanalizacyjna  i wodociągowa.

Cena: 30 000 zł + 23%VAT

WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNAZONYCH DO SPRZEDAŻY
DZIAŁKI W DĘBNICY  KASZUBSKIEJ


