Drodzy mieszkańcy
Rozpoczął się kolejny rok i wkrótce zawita do nas wiosna. A jak wiosna, to czas wielkich porządków. Już widzę coraz więcej mieszkańców porządkujących swoje posesje.
Podczas spotkań z Państwem wielokrotnie padają pytania o estetykę poszczególnych miejscowości. Tam, gdzie ład i porządek zależy od urzędu, staramy się reagować od razu, bez zbędnej
zwłoki. Jednak nie wszędzie jest to możliwe. Otrzymałam list od mieszkańca, który zwraca
uwagę na konieczność odsłonięcia zakrytego warstwą darni chodnika w Dębnicy Kaszubskiej
przy GOK-u. Pragnę poinformować, iż rok temu sprawdzaliśmy to i wiemy, że pod warstwą
ziemi jest ukryta jedna płytka chodnikowa, czyli około 30cm szer. Nie jest to bezpieczna szerokość, toteż nie będziemy płytki odsłaniać. Wcześniej informowałam już, że prowadzimy rozmowy z marszałkiem województwa pomorskiego Panem Mieczysławem Strukiem i jego zastępcą, Panem Ryszardem Świlskim, o przebudowie całej ulicy Zjednoczenia. Plany zakładają
również przebudowę istniejących chodników i budowę nowych. Do czasu, kiedy powstanie konkretny projekt, będziemy
wykonywać tylko drobne naprawy chodników.
30 stycznia odbył się bal charytatywny. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za wsparcie inicjatywy i udział w tej
wyjątkowej uroczystości. Szczegóły znajdziecie Państwo poniżej. Mam nadzieję, że bal na stałe wpisze się w kalendarz
imprez gminnych i z roku na rok będzie więcej uczestników.
W poprzednim wydaniu naszych „Wieści Gminnych” zapowiadałam uruchomienie na stronie www.debnicakaszubska.
eu nowej zakładki e-wójt. Zakładka już jest i można z niej korzystać. Wiem, że obserwujecie Państwo terminarz prac
i spotkań wójta. Zachęcam do zadawania pytań za pomocą formularza na stronie internetowej.
Chciałabym poinformować naszą młodzież ponadgimnazjalną, że zaczynamy pracować nad stworzeniem młodzieżowej
rady gminy. Wszystkich młodych mieszkańców naszej gminy, zainteresowanych pracą na rzecz lokalnej społeczności proszę o obserwowanie strony internetowej urzędu. Już w kwietniu będziemy chcieli spotkać się i dyskutować nad formą
współpracy z Wami. Bardzo liczę na Waszą aktywność, jak też na głos w dyskusji na temat młodzieżowej rady gminy za
pomocą zakładki zadaj pytanie wójtowi.
Pozdrawiam, Iwona Warkocka wójt gminy Dębnica Kaszubska

Ponad 6 tys. zł. na letni
wypoczynek dla dzieci
Kwotę 6.214,20 zł udało się zebrać podczas Balu Charytatywnego Wójta Gminy Dębnica Kaszubska zorganizowanego
30 stycznia. Cała kwota zostanie przeznaczona na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.
Uczestnicy balu zorganizowanego w pałacu w Niepoględziu nie szczędzili hojnych gestów na szczytny cel.
Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na organizację
letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy
Dębnica Kaszubska. Jak informuje wójt Gminy Dębnica Kaszubska Iwona Warkocka o rozdysponowaniu środków zadecyduje specjalnie do tego celu powołana komisja. Środki
mogą zostać przeznaczone między innymi na wyjazdy lub
inne wakacyjne atrakcje.				
						
red

Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK
przy Urzędzie Gminy w Dębnicy Kaszubskiej

ZAPRASZA

członków Klubu oraz wszystkich zainteresowanych
na zebranie Klubu HDK PCK
które odbędzie się w dniu
08 kwietnia 2016 roku o godz. 18 30
w Sali Konferencyjnej GOK w Dębnicy Kaszubskiej
Nie bądźcie obojętni –
Podzielcie się, bo krwi nie da się wyprodukować.

Napisz do Redakcji
Szanowni Państwo redakcja „Wieści Gminnych” czeka na listy od mieszkańców, w których możecie Państwo wyrażać swoje opinie, oczekiwania
i zadawać pytania dotyczące samej publikacji, jak i ważnych tematów dotyczących naszej gminy. Na naszych łamach będziemy się starali na
nie odpowiadać. Listy można przesyłać na adres GOK ul. Zjednoczenia 55, 76-248 Dębnica Kaszubska z dopiskiem: „Pytanie do Redakcji” lub
mailowo na adres: gokdebnica@vp.pl.
WIEŚCI GMINNE – Czasopismo Gminy Dębnica Kaszubska/ Wydawca: Gmina Dębnica Kaszubska. Redaguje: Kinga Trubicka-Czapka. Adres
redakcji: Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej ul. Zjednoczenia 55, tel./fax 598131270, e-mail: gokdebnica@vp.pl
Druk: Drukarnia GRAWIPOL, www.grawipol.pl. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za materiały autorskie publikowane na łamach pisma. Zamieszczany również na stronie internetowej - www.debnicakaszubska.eu, Nakład 3000 egz. Nakład zamknięto 15.03.2016
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Wójt otwarty na internautów
Chcesz znać szczegółowy terminarz
wójta gminy Dębnica Kaszubska lub
zadać konkretne pytanie? Nic prostszego. Wystarczy odwiedzić gminną
stronę internetową i skorzystać z zakładki E-Wójt. - Za pośrednictwem tej
zakładki można przesyłać pytania na
temat funkcjonowania gminy, sugestie lub inne ciekawe pomysły – tłumaczy Iwona Warkocka, wójt gminy
Dębnica Kaszubska. – Znajduje się
w niej również mój szczegółowy terminarz.
Terminarz spotkań pani wójt
umieszczony na stronie internetowej
to znaczne ułatwienie dla mieszkańców, którzy nie tylko mogą sprawdzić
czym aktualnie zajmuje się Iwona
Warkocka. Pozwala on również za-

planować osobiste spotkanie lub przykładowo
sprawdzić kiedy zaplanowano je w konkretnej
miejscowości na terenie
gminy. Terminarz jest na
bieżąco aktualizowany
i zamieszczane są w nim
wszystkie bieżące spotkania z udziałem wójta.
Natomiast zadawaniu pytań za
pośrednictwem zakładki E-Wójt towarzyszy regulamin, a pytania wysyłane za pośrednictwem formularza są
moderowane. Oznacza to, że osoba
moderująca ma prawo odrzucić pytania, które w swojej formie i treści są
napastliwe, zawierają treści obelżywe lub w swojej istocie nie porusza-

ją tematów służbowych, związanych
z działaniem Gminy Dębnica Kaszubska. Po złożeniu pytania za pośrednictwem specjalnego formularza
wójt ma 14 dni roboczych na udzielenie odpowiedzi. Szczegółowa treść
regulaminu jest dostępna na stronie
internetowej www.debnicakaszubska.eu w zakładce E-Wójt w sekcji
„Zadaj pytanie Wójtowi”.

red

Trwa ocena projektu
Kompleksowa termomodernizacja
podniesienia jakości
obiektów użyteczno- edukacji ogólnej
ści publicznej
Gmina złożyła wniosek o dofinanso-

Budowa i przebudowa dróg na Osiedlu
Północ w Dębnicy
Kaszubskiej

Gmina w styczniu 2016 roku w partnerstwie z innymi samorządami
złożyła wniosek o dofinansowanie
przedsięwzięcia polegającego na
kompleksowej termomodernizacji
pięciu obiektów: budynek Szkoły
Podstawowej w Budowie, Przedszkola w Borzęcinie, Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej oraz budynek Urzędu
Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury.
Głównym celem inwestycji jest poprawa i zwiększenie efektywności
energetycznej w/w obiektów. Szacunkowy koszt realizacji to kwota 2,8
mln zł. Środki na realizację pochodzić
będą z funduszy Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 – 2020. Planowane lata
realizacji 2016 – 2018. Projekt jest
w trakcie oceny.

Trwają prace nad złożeniem wniosku
o dofinansowanie budowy i przebudowy części dróg na Osiedlu Północ
wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej oraz części ulicy Kościelnej i ulicy Sobieskiego. W chwili obecnej
kończą się prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej
oraz uzyskaniem wszelkich pozwoleń
i uzgodnień niezbędnych do złożenia
wniosku aplikacyjnego. Przedmiotowa inwestycja poprawi funkcjonowanie części miejscowości dotkniętej
niedogodnościami wynikającymi ze
złego stanu technicznego dróg, wpłynie na wzrost bezpieczeństwa ruchu
drogowego, poprawi jakość życia
mieszkańców oraz ułatwi dostęp do
miejsc użyteczności publicznej. Środki na realizację niniejszego przedsięwzięcia Gmina zamierza pozyskać
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

M. Łomża-Duszny

wanie działań z zakresu podniesienia jakości edukacji ogólnej w szkołach. Wsparcie w ramach niniejszego
poddziałania ukierunkowane jest
przede wszystkim na działania związane z kompleksowym wspomaganiem szkół, służące wzmocnieniu
u uczniów kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy oraz
rozwojowi form wsparcia uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ramach projektu wdrożone
zostaną działania odpowiadające potrzebom wynikającym z lokalnej diagnozy potrzeb edukacyjnych. Uczniowie, nauczyciele i rodzice w ciągu
2 lat, zostaną objęci bezpłatnym
wsparciem w postaci m. in. zajęć dodatkowych, warsztatów, wyjazdów
czy pikników. Zakupione zostaną niezbędne pomoce dydaktyczne służące
rozwijaniu kompetencji kluczowych
wśród uczniów. Projekt jest w trakcie
oceny.
M. Łomża-Duszny

M. Łomża-Duszny

www.debnicakaszubska.eu
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Pogorzelcy już w domu jednak nadal potrzebna jest pomoc
Sześcioosobowa rodzina z Mielna, która straciła cały swój dobytek w wyniku pożaru 31 grudnia 2015 roku wróciła już
do swojego domu. Było to możliwe dzięki wsparciu ludzi dobrej woli, którzy zareagowali na apel z prośbą o pomoc
dla pogorzelców.
O tragicznych wydarzeniach, które w jednej chwili pozbawiły rodzinę z Mielna dachu nad głową pisaliśmy w poprzednim numerze „Wieści Gminnych”. Od tego czasu
wiele się zmieniło. W ramach zebranych środków udało
się zamontować płyty gipsowe na ścianach, wymienić
okna, podłogi i drzwi oraz instalację elektryczną, a także
terakotę i glazurę w kuchni i łazience. Przekazane rodzinie
meble pozwoliły również na urządzenie pokoju dla dzieci.
Poszkodowani w pożarze serdecznie dziękują za okazaną
pomoc. Nadal potrzebne jest jednak wsparcie, by doprowadzić dom do pełnej funkcjonalności.
Choć pogorzelcy wrócili już do domu cały czas trwają
w nim prace wykończeniowe i remont instalacji hydraulicznej. Do tej pory nie udało się jeszcze odtworzyć przybudówki, do której brakuje drzwi. – Mamy już potrzebne
materiały, jednak zamontowanie płyt bez drzwi sprawi, że
od razu zamokną – mówią pogorzelcy. – Bardzo brakuje

nam również podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego.
Wszystkie osoby, które chciałyby wesprzeć mieszkańców Mielna mogą przekazać pomoc finansową na specjalnie utworzony rachunek bankowy utworzony przy Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska w Banku Spółdzielczym
w Ustce nr:

52 9315 0004 0060 0444 2000 0390
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
ul. Zjednoczenia 16a
76-248 Dębnica Kaszubska
z dopiskiem „Pomoc dla pogorzelców”.

Agnieszka Dul prosi o wsparcie
Agnieszka Dul swoją postawą każdego dnia udowadnia, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą
w realizacji swoich zamierzeń i pasji. Jest doskonałym przykładem na
przełamywanie barier społecznych
i udowodnienie, że w życiu nie ma
rzeczy niemożliwych. Teraz jednak
ta 38-letnia, niepełnosprawna od
urodzenia mieszkanka naszej gminy
zwraca się z ogromną prośbą do ludzi dobrej woli o pomoc finansową na przeprowadzenie
zabiegu wysokospecjalistycznej protetyki implantacyjnej.
Pani Agnieszka samodzielnie nie chodzi, utrzymuje się
z renty i mieszka sama. Pomimo tego jest osobą bardzo
aktywną. Studiuje, jest autorem książek i publikacji, laureatką konkursów literackich. W tym roku została nagrodzona przez Starostę Słupskiego wyróżnieniem podczas gali
rozdania nagrody „Białego Bociana”.
Cechuje ją ogromna wrażliwość, co pokazuje w swojej
poezji i jednocześnie otwartość w opisywaniu zdarzeń na
przykładzie własnego życia. Przez swoją twórczość pokazuje pełnosprawnemu środowisku świat od drugiej strony
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– świat z punktu widzenia wózka inwalidzkiego towarzyszącego jej od najmłodszych lat.
Wykonanie zabiegu jest dla niej bardzo ważne ze względów zdrowotnych, a kwota potrzebna do wykonania zabiegu nieosiągalna.
Wsparcie Agnieszki Dul jest możliwe poprzez dokonywanie wpłat na następujące konta:
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
“Słoneczko”
Stawnica 33A, 77-400 Złotów
numer konta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
z dopiskiem: nr subkonta 221/D
Dul Agnieszka – darowizna
lub
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
“Słoneczko”
Stawnica 33A, 77-400 Złotów
numer konta: 21 8944 0003 0000 2088 2000 0070
z dopiskiem: nr subkonta 221/D,
Dul Agnieszka – zbiórka publiczna

INFORMACJE Z ŻYCIA GMINY

Stypendia dla uczniów
dębnickiej podstawówki
W tym roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej po raz pierwszy otrzymali stypendia za bardzo
dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Uczniowie
będą otrzymywać stypendia co semestr. Zasady określa
regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce,
który z kolei został opracowany w oparciu o ustawę o systemie oświaty. Wniosek o stypendium składa wychowawca. Jest przyznawane uczniom klas IV-VI. Mogą je dostać
uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen 5,0 lub wyższą
oraz min. ocenę bdb z zachowania, są laureatami wojewódzkich konkursów, olimpiad przedmiotowych lub finalistą ogólnopolskich konkursów, olimpiad przedmiotowych
oraz uzyskał min. ocenę bdb z zachowania. Za osiągnięcia
sportowe - uczeń, który ma ocenę cel. lub bdb z wf oraz
posiada min. ocenę dobrą z zachowania, a z przedmiotów
ogólnokształcących nie posiada ocen semestralnych niższych niż dostateczne i spełnił jeden z warunków:
- uzyskał najwyższe wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej powiatowym
- brał udział w finałach mistrzostw województwa organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy
- osiągnął indywidualne wartościowe sukcesy w różnych
dyscyplinach sportu.
mata

Wyróżnieni zostali:
Za osiągnięcia w nauce
1.Maja Zasada
2.Paulina Ostrowska
3. Sandra Smoderek
4. Lena Selega
5. Karina Surdy
6. Nela Boratyńska
7. Kinga Kolosz
8. Wiktoria Bujwid
Za sukcesy sportowe
1. Dominik Wierczyński
2. Wiktoria Bujwid
3. Natalia Sędzicka
4. Małgorzata Gnatowska
5. Natalia Makar

Gratulujemy!

Poetka z Motarzyna promuje kolejny tomik swojej poezji
Aldona Magdalena Peplińska - plastyk, poeta
– amator, działaczka społeczna, rękodzielnik.
Autorka hymnu szkolnego Szkoły Podstawowej
im. Leśników Polskich w Motarzynie oraz innych
piosenek. Wieloletnia Przewodnicząca Rady
Rodziców tej szkoły i społeczny kustosz Izby
Regionalnej w Motarzynie. Autorka i współautorka kilkunastu tomików poezji. Na niwie
poetyckiej działa od 2005 roku. Od tego czasu
laureatka wielu nagród i wyróżnień. Od kilku
tygodni promuje kolejny tomik poezji pod tytułem „Na Słomkowym Dywanie – wiersze nie
tylko dla dzieci”. - Poezja to dla mnie lekarstwo
na smutek, cierpienie i samotność – mówi Aldona Peplińska. - Tworzenie poezji to kąpiel myśli,
obserwacji, pragnień i lęków. W połączeniu obu
wątków odnajduję ukojenie duszy i ciała. Bardzo chętnie poddaję się temu
z ogromną przyjemnością i dzielę się tym uczuciem z innymi wierząc, iż i im
przynosi ono ulgę a jednocześnie pragnienie ponownego obcowania - dodaje.									
red

Niedziela Palmowa
Niedzielny poranek
Zakwitł paletą palm
Wielkanocnej pocztówki
Marcowe słońce
Żółtym uśmiechem
Całowało wierzbowe gałązki
Aż się kotki migały na patyku
Helenka z dumą prezentowała
Własnoręczne kreponowe kokardki
Klękając przed Panienką
Zaśpiewały myśli
Pokorną modlitwą wiernych
Nawet kogut w zagrodzie
Wtórował organiście…

www.debnicakaszubska.eu
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Powojenna historia dębnickiej
szkoły podstawowej
Gdy do Dębnicy Kaszubskiej zaczęli przybywać osadnicy polscy
zaistniała potrzeba utworzenia polskiej szkoły. Pierwszą szkołę na terenie gminy zorganizowano w Dębnicy Kaszubskiej,
a pierwszym jej kierownikiem został aptekarz Leopold Balcerzak. Do tej jedynej szkoły uczęszczały dzieci z okolicznych miejscowości. Funkcjonowanie szkoły było trudne ze względu na
brak kadry nauczycielskiej, środków finansowych, a także różny poziom wiedzy uczniów i ich wiek. W latach 1946/47 szkoła
w Dębnicy Kaszubskiej była pięcioklasowa. Dopiero w miarę
napływu osadników można było uruchomić klasy od I-VII. Przybyło także nauczycieli. Kolejno stanowisko kierownika szkoły
pełnili: Zygmunt Łaba, Eugenia Fedorko i Włodzimierz Szulhan.
Do roku 1952 trwał proces umacniania się bazy oświatowej
i kadry pedagogicznej. Zmiany kadrowe nastąpiły w roku szkolnym 1956/57. Obowiązki kierownika szkoły przejął Władysław
Midura. Grono pedagogiczne liczyło 7 osób, a liczba uczniów
przekroczyła 216. Od 1964r. funkcję kierownika szkoły sprawował Jerzy Müller.
W związku z reformą systemu Edukacji Narodowej rozpoczęto
tworzenie gminnych szkól zbiorczych. 2 września 1973r. powołano Zbiorczą Szkołę Gminną. Jej dyrektorem był Leszek Masiukiewicz, następnie Urszula Masiukiewicz. Dzieci dowożono
z wielu okolicznych miejscowości, a liczba uczniów wzrosła
do 724. Rok szkolny 1985/86 przyniósł dalsze zmiany organizacyjne. Likwidacji uległy funkcje zbiorczych szkół gminnych
i utworzono stanowiska inspektora oświaty i wychowania, które w naszej gminie objęła Maria Jackiewicz, dyrektorem szkoły została Jadwiga Karaś. Koniec lat osiemdziesiątych niósł ze
sobą poważne zmiany demograficzne, a wraz z nimi większą
liczbę uczniów i nauczycieli. Nastąpiły kolejne zmiany w kierownictwie szkoły - funkcję dyrektora pełniły Barbara Kumpin,
a następnie Pelagia Niesterowicz.
W październiku 1993 roku oddano do użytku nowy obiekt szkolny dla uczniów klas IIII przy ulicy Sobieskiego. W roku szkolnym
1994/95 dyrektorem szkoły w Dębnicy kaszubskiej został Sławomir Miluski. Transformacja ustrojowa kraju wymusiła także
reformy w systemie funkcjonowania oświaty. W związku z tym
od 1 stycznia 1996 r. na podstawie decyzji Rady Gminy szkoły
zostały przejęte przez samorząd lokalny. Po reformie oświaty
w roku 1999 wprowadzającej gimnazja szkoła podstawowa
funkcjonuje w systemie sześcioklasowym. Od roku szkolnego
2001/2002 do 2008/2009 funkcję dyrektora pełniła Elżbieta
Fryckowska, a następnie do roku szkolnego 2014/2015 dyrektorem Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej
była Agnieszka Machalewska. Obecnie funkcję tę pełni Aneta Matyjaszek. Jubileusz 70-lecia dębnickiej szkoły odbył się
18 marca. Relacja z uroczystości w kolejnym numerze „Wieści
Gminnych”.				
Źródło: mojadebnica.pl
Zdjęcia opracowała Irena Dziemiańczyk-Jaworska
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Zakończenie roku szkolnego

Pierwsi absolwenci szkoły

Grono pedagogiczne lata 80-te

Grono pedagogiczne lata 90-te

www.debnicakaszubska.eu
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INFORMACJE Z ŻYCIA GMINY

Miejsce przyjazne seniorom
W Gminnym Ośrodku Kultury w Dębnicy Kaszubskiej powstało miejsce z myślą o starszych mieszkańcach gminy. Na ten cel
zaadaptowane zostało pomieszczenie na parterze dębnickiego GOK, w którym kiedyś zorganizowana była sala bilardowa.
Uroczyste otwarcie „Strefy Seniora” odbyło się 11 lutego.
- Takie miejsce było nam bardzo potrzebne. Z przyjemnością się tu przychodzi – podkreślają seniorzy, którzy uczestniczą w spotkaniach wokalnych.
Jednak w „Strefie Seniora” starsi mieszkańcy gminy nie tylko
śpiewają. Można tam również poćwiczyć, poczytać lub zwyczajnie wypić herbatę lub kawę z przyjaciółmi. Pomieszczenie
dysponuje kuchnią, posiada oddzielne wejście i jest dostępne
dla wszystkich zainteresowanych.
- Bardzo cieszymy się, że udało się wyremontować i przystosować pomieszczenia tak, by naszym seniorom było wygodnie – mówi Anna Pietrzak, dyrektor GOK w Dębnicy Kaszubskiej.
Podczas otwarcia „Strefy Seniora” nie brakowało wspólnego śpiewania, rozmów i planów na intensywne wykorzystywanie tego miejsca. – Mamy nadzieję, że seniorzy będą
naszymi stałymi gośćmi – dodaje Anna Pietrzak.
red

70-lecie parafii w Dębnicy Kaszubskiej
Dnia 14 lutego 2016 roku w Kościele Parafialnym w Dębnicy Kaszubskiej odbyła się uroczysta msza święta z okazji
70-lecia parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. 16
lutego 1946 roku dziekan dekanatu Słupsk-Południe ks.
Karol Chmielewski poświęcił w Dębnicy Kaszubskiej kościół protestancki. Powołano parafię, której proboszczem
został ks. Czesław Łaszyński. Należały do niej kościoły
w Zagórzycach, Dobieszewie, Podwilczynie i Dębnicy Kaszubskiej. W minionym okresie administrowali parafią: ks.
kap. Antoni Kania (Sprawiedliwy wśród Narodów Świata)
pochowany w pobliżu parafialnego kościoła, ks. mjr ojciec bernardyn Wacław Józef Płonka, aresztowany przez
UB i skazany na karę śmierci. Do zmarłych należy też ks.
wikariusz Mirosław Gronalewski pochowany w Brusach.
W historii parafii zapisały się msze prymicyjne ks. Henryka Urzykowskiego i ks. Władysława Kitajgrodzkiego
oraz msza jubileuszowa z okazji 50-lecia kapłaństwa ks.
kan. Zygfryda Strokosza. W obecnej jubileuszowej mszy
udział wzięli byli wikariusze parafii oraz księża dekanatu
łupawskiego z ks. dziekanem Piotrem Czają. Uroczystej

mszy świętej przewodniczył ks. Zbigniew Gołdon z Pelplina wraz z ks. kan. Zygfrydem Strokoszem i proboszczem
Janem Gilmeisterem. Uroczystość uświetniła solowym
śpiewem Patrycja Baczyńska ze Słupska oraz leśni hejnaliści bracia Godlewscy.
						
Stanisław Jank

www.debnicakaszubska.eu 11

FOTOREPORTAŻ

Dzień Kobiet wypadł śpiewająco
Nie brakowało atrakcji podczas tegorocznego Dnia Kobiet. Panie, które zdecydowały się spędzić ten szczególny
dzień w dębnickim GOK nie kryły zadowolenia.
Dzień Kobiet zainaugurowano otwarciem nowej pracowni, która powstała z myślą o wszystkich zainteresowanych tworzeniem rękodzielniczych cudeniek. Pracownia
bardzo przypadła paniom do gustu. Zaraz po krótkiej części oficjalnej pełnej życzeń i gratulacji dla wszystkich pań
w sali konferencyjnej wysłuchać można było poezji Aldony Pelplińskiej, która zaprezentowała swój najnowszy tomik wierszy. Zwieńczeniem programu tegorocznego Dnia
Kobiet był występ Teatru Muzycznego Hals z Gdyni w repertuarze „Piosenka jest dobra na wszystko”.
Wspólne śpiewanie największych szlagierów polskiej
muzyki rozrywkowej trwało ponad półtorej godziny i nie
obyło się bez bisu. Spotkanie zakończył poczęstunek
i słodka niespodzianka przygotowana przez sołtysa Dębnicy Kaszubskiej.
red
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OGŁOSZENIA

WÓJT GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
ogłasza przetarg /rokowania na sprzedaż praw własności niżej wymienionych
nieruchomości
Lp

Położenie/ przeznaczenie

nr działki, pow. (ha)

cena

termin przetargu

forma zbycia

30.000
+ 23%VAT

04.04.2016r.
godz. 9:00

przetarg

4.000

04.04.2016r.
godz. 9:30

przetarg

od 35 500 do
60.000

04.04.2016r.
od godz. 10:00
do 13:30

rokowania

04.04.2016r.
godz. 14:00

przetarg

1 Budowo - zabudowa
mieszkaniowa

229/8, pow. 0,1452 ha

2 Żarkowo – użytek kopalny

64, pow. 0,2691 ha

3 Dębnica Kaszubska
- kompleks działek pod
zabudowę mieszkaniową
(uzbrojone), ul. Klonowa

działki nr od 1276 do 1284

4 Motarzyno – ogród działkowy

239/55, pow. 0,0175 ha

5 Motarzyno - rola

50/4, pow. 0,6585 ha

18.500

04.04.2016r.
14:30

przetarg

6 Gogolewo – rola, możliwość
zabudowy

80/2, pow. 0,0864 ha

10.000

04.04.2016r.
godz. 15:00

przetarg

7 Jawory – użytek kopalny

83, pow. 0,7200 ha

12.000

05.04.2016,
godz. 8,00

przetarg

8 Kotowo – rola

117/7, o pow. 0,0312 ha

5.000

05.04.2016,
godz. 8,30

rokowania

9 lokal w Borzęcinie

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

8.000

05.04.2016,
godz. 9,00

rokowania

10 3 działki rolne w Niepoględziu 57/17, pow. 0,0482 ha
– w niedalekiej odległości od 57/18, pow. 0,0480 ha
jezior
57/19, pow. 0,1044 ha

2.200
2.240
4.100

05.04.2016,
od 9:30 do 10:30

przetarg

11 Budowo – droga wewnętrzna 180, pow. 0,0046 ha

1.900

05.04.2016,
godz. 11:00

przetarg
ograniczony

pow. od 0,1270 ha do 0,2029
ha

+ 23%VAT
2.500

12 Motarzyno
zabudowa gospodarczo garażowa

działki od 239/11 do 239/15
pow. 0,0022 ha

2.000
+ 23%VAT

05.04.2016, od
godz. 11:20 do
12:40

przetarg

13

działki od 239/32 do 239/45
pow. od 0,0031 do 0,0034 ha

od 1500 zł do
1600 zł

05.04.2016, od
godz. 11:20 do
12:40

przetarg

14 Dobra – działki rekreacyjne
nad jeziorem

162/41, pow.0,2010 ha
162/43, pow.0,1866 ha

53.500,00
49.500,00
+ 23%VAT

07.04.2016.,
godz. 10,30
07.04.2016.,
godz. 11,00

przetarg

15 Dębnica Kaszubska

1250/10, pow. 0,1020 ha
1250/4, pow. 0,1010 ha
1244, pow. 0,1243 ha

23.700,00
22.000,00
25.500,00
+ 23%VAT

07.04.2016., godz.
9,00
godz. 9:30
godz. 10:00

przetarg

Dodatkowych informacji udziela Alicja Lichtensztein,
tel. 666 366 828, www.debnicakaszubska.pl
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SPORT

Turniej piłki nożnej o Puchar
Wójta gminy Dębnica Kaszubska
pod nazwą „Oldboy Cup”
27 lutego na Hali Sportowej przy Gimnazjum im. Cz. Miłosza w Dębnicy Kaszubskiej odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta gminy Dębnica Kaszubska pod nazwą
„Oldboy Cup”.
Drużyny rozgrywały jeden mecz po 10 min, w systemie
gry: każdy z każdym. W turnieju brali udział zawodnicy
powyżej 35 roku życia.
I miejsce – Bałtyk Koszalin: 16 pkt., bramki 7-1
II miejsce – Bytovia Bytów: 13 pkt., bramki 12-7
III miejsce – Darłovia Darłowo: 13 pkt., bramki 6-3
Puchar dla najlepszego strzelca otrzymał Zbigniew Oblizajek – Bytowia Bytów (5 bramek)
Puchar dla najlepszego bramkarz otrzymał Piotr Szutko –
Bałtyk Koszalin
Puchar najwartościowszego zawodnika MVP otrzymał Jan
Lewandowicz - Bałtyk Koszalin
Anna Mułyk

Hala Sportowa przy Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej tętni życiem
Przypominamy, że od marca 2015 roku Rada Gminy Dębnica Kaszubska podjęła decyzję o zmianie zasad udostępniania obiektów gminnych bezpłatnie dla mieszkańców
Gminy Dębnica Kaszubska.
Na hali sportowej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.15 odbywają się zajęcia lekcyjne, natomiast w godz. 16.00-21.30 hala jest wynajmowana.
W poniedziałki i czwartki w godzinach 16.00-18.00 odbywają się zajęcia pozalekcyjne dla uczniów gimnazjum, we
wtorki i piątki zajęcia prowadzone przez Jarosława Dzidzienko - organizatorem zajęć jest Klub Sportowy SKOTAWIA Dębnica Kaszubska. W środy z hali korzystają uczniowie Społecznej Szkoły w Niepoględziu - zajęcia prowadzi
Sylwester Barczyński.
W późniejszych godzinach z hali korzystają mieszkańcy Gminy Dębnica Kaszubska, m.in. z takich miejscowości
jak: Dębnica Kaszubska, Skarszów Górny, Gogolewo oraz
członkowie Gminnego Klubu Sportowego i pracownicy
Nadleśnictwa „Leśny Dwór”.
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W soboty organizowane są różnego rodzaju turnieje
sportowe.
Hala wykorzystana jest maksymalnie, na dzień dzisiejszy
nie ma wolnych terminów do wynajęcia.
Magdalena Kinder

WYDARZENIA

Maraton MTB Morpol Bike Challenge
Morpol Racing Team uruchomił zapisy na
I Maraton MTB Morpol Bike Challenge,
który odbędzie się 10 kwietnia 2016 r.
Leśny Dwór, gm. Dębnica Kaszubska.
Zapraszamy do rejestracji oraz do zapoznania się z regulaminem
pod adresem: www.domtel-sport.pl/zgloszenia_masowe/
Program imprezy:
8.00 – 10.30 – zapisy w Biurze Zawodów,
10.40 – 11.00 – ustawianie zawodników w sektorach startowych
(wszystkie dystanse),
11.00 – start Maratonu na dystansie Mega,
11.10 – start Maratonu na dystansie Mini,
14.00-16.00 – dekoracje zwycięzców

Dystanse :
Mini – ok. 25km, Mega – ok. 50 km, Parada rodzinna – ok. 7 km
Uczestnicy w ramach wpisowego otrzymują:
– w pakiecie startowym żel lub baton, koszulka,
– numer startowy z chipem na dystansie Mega i Mini,
– prawo do korzystania z bufetów na trasie
– posiłek regeneracyjny po maratonie,
– pomiar czasu, oznaczone trasy,
– zabezpieczenie medyczne i ratownicze,
– nagrody finansowe dla zwycięzców, loterię nagród po maratonie,
medal po ukończeniu maratonu
Szczegółowych informacji udzielają: Rafał (trasa, objazd trasy,)
rafal@morpolracingteam.pl, + 48 695 363 440
Adrian ( kwestie organizacyjne, zapisy), + 48 536 134 685
bikechallenge@morpolracingteam.pl
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