INWESTYCJE

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

Budowa zielonej siłowni w miejscowości Dębnica Kaszubska
Stowarzyszenie Królestwo Natury podpisało umowę na budowę siłowni zewnętrznej przy stadionie w Dębnicy Kaszubskiej. W ramach zadania przewiduje się montaż 5 elementów tj. twister i wahadło, biegacz, orbitrek,
wioślarz, prasa nożna. Od kwietnia br. siłownia będzie dostępna dla mieszkańców.

Przyznane dofinansowanie to 23 500 zł. Projekt otrzymał
wsparcie w ramach środków Lokalnej Grupy Działania
Partnerstwo Dorzecze Słupi, poddziałanie 19.2 „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. (MŁD)

Modernizacja oświetlenia ogólnodostępnej
przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dębnica Kaszubska
W grudniu 2019 roku zakończono realizację kolejnego etapu zadania dotyczącego poprawy efektywności
oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy. Przedmiotem
projektu była modernizacja oświetlenia ulicznego w 22
punktach, poprzez wymianę opraw na energooszczędne
typu LED, wymianę części słupów oraz wymianę wysięgników. Zmodernizowano: 3 oprawy na budynku szkoły
w Gogolewie, 9 opraw na terenie GOK w Dębnicy Kaszubskiej, 3 oprawy na terenie stadionu przy ul. Skarszewskiej
w Dębnicy Kaszubskiej, 7 opraw na terenie ZGK.
Zadanie jest jedną z części projektu: „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie
Obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. (MŁD)

Przebudowa drogi w miejscowości Budowo
Gmina w lutym podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym DROMOS Sp. z o.o. w Kartuzach na przebudowę drogi w miejscowości Budowo. Jest
to kontynuacja przebudowy istniejącej drogi o nawierzchni z bruku kamiennego na jezdnię o nawierzchni z betonu
asfaltowego. Inwestycja wykonana zostanie na odcinku ok
312 m, od nieruchomości nr 14 do nr 23 przy skrzyżowaniu z drogą powiatową. Termin zakończenia prac przewidziano maj 2020r.

Punkt czerpania wody do celów przeciwpożarowych w miejscowości Gałęzów
W styczniu podpisana została umowa ze Spółdzielnią Usługowo - Handlową w Rokitach na wykonanie punktu czerpania wody do celów przeciwpożarowych z jeziora
Wiejskiego w miejscowości Gałęzów. W ramach inwestycji
wykonana zostanie budowa brzegowego ujęcia wód, plac
manewrowy oraz zjazd z drogi powiatowej. Punkt czerpania wody służyć będzie do poboru wody do celów ochrony
przeciwpożarowej.

www.debnicakaszubska.eu
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trafiło wiele gadżetów WOŚP oraz vochery podarunkowe, rękodzieło i wiele innych atrakcyjnych upominków. Wszystkim darczyńcom należą się ogromne podziękowania. Ogromne brawa również dla szkół i wolontariuszy z Dębnicy Kaszubskiej, Motarzyna, Niepoględzia i Gogolewa, którzy pracowali w terenie i organizowali swoje wydarzenia w ramach
finału; strażakom z MDP w Dębnicy Kaszubskiej za tańce, prezentację wozu i kwestę, a także harcerzom, fundatorom
nagród, Tomkowi Kelerowi za piękną fotorelację, Iwonie i Markowi Walawiczom za nagłośnienie oraz wszystkim zaangażowanym w tegoroczny 28. Finał WOŚP.

Fotobudka „Fagremi” po raz kolejny była jedną
z atrakcji podczas finału „orkiestry”

Na scenie zaprezentowały się m. in. grupy taneczne
z Dębnicy Kaszubskiej i Motarzyna

Każda kwota trafiająca do puszki musiała być
dokładnie sprawdzona

Piękny tort po raz kolejny ufundował Piotr Karyga,
właściciel Piekarni Domin

Młodzi artyści byli prawdziwą atrakcją tegorocznego WOŚP

Zdjęcia: Tomasz Keler

Pyszne ciasta do kawiarenki były dziełem wolontariuszy
ze szkoły w Dębnicy Kaszubskiej

www.debnicakaszubska.eu
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Nie umiera ten,
który trwa w pamięci i sercach wielu
7 stycznia 2020 r. pożegnaliśmy znaną w naszej gminie, wieloletnią nauczycielkę matematyki Panią Helenę
Włodarską.
Bycie nauczycielem matematyki ani przed laty, ani
teraz nie było i nie jest łatwe. Wielu z nas zapamiętało Panią Włodarską jako charakterną, a jednocześnie dystyngowaną, z ogromnym urokiem osobistym, wielce życzliwą
nauczycielkę matematyki. Na jej lekcjach było cicho, wszak
słynne „ma być tak cicho, żeby było słychać jak mucha
leci” obrosło już w legendę. Pamiętamy umiłowanie porządku, zapisu cyfr ”jedności pod jednościami, dziesiątki
pod dziesiątkami”. Kolejne teksty to choćby, kiedy nie zapisywaliśmy miana cm , mm, zł padało sakramentalne pytanie i odpowiedź: „czego? gruszek na wierzbie?”.
Miałam szczęście być wśród grona jej uczniów i wychowanków. Wielu z nas potwierdza, iż jej praca dała nam
podwaliny do zrozumienia wielkości matematyki, jej wyższości nad innymi naukami. Dzięki temu rozumiemy prawidła nią rządzące, zależności i potrzebę porządku w świecie
cyfr.
Mówię to również po to by uzmysłowić moim młodym koleżankom i kolegom, nam nauczycielom jak ważny
jest ten odpowiedni nauczyciel, mędrzec, mistrz dla dziecka, ucznia, aby spotkać takiego na długiej wszakże drodze
do zdobycia wykształcenia. Miejmy świadomość, że odciskamy piętno na całe życie. Mieliśmy szczęście spotkać
wybitnego nauczyciela. Była, jest i będzie dla nas autorytetem, wzorem pedagoga, życzliwego mentora. Wiele osób
mówiąc pani Włodarska, dokładnie tak PANI WŁODARSKA,
czuje respekt i ogromny szacunek.
Na wieść o śmierci docierały do mnie osobiste wyznania uczniów Pani Włodarskiej. Za ich zgodą publikujemy kilka z nich, (zachowano oryginalną pisownię)
„dzięki Pani Helence do dnia dzisiejszego kocham
i rozumiem matematykę....wierzę w siebie i w to, że jeśli
bardzo mocno się czegoś pragnie i na to ciężko pracuje,
jest to na wyciągnięcie dłoni...To dzięki p. Helence jestem
nauczycielem, który nie odtrąca ucznia z trudnościami, tylko daje mu całe serce...Tak właśnie postępowała...najsłabszego ucznia nauczyła liczyć...
Każdy ma swojego ukochanego nauczyciela, moim
jest właśnie Ona...”
Agnieszka Dul: „Pani Helena była nauczycielem
z powołania, wykonująca ten zawód z pasją. Niezwykle
ciepła, empatyczna, życzliwa osoba, o bardzo skromnej
i niezwykle charyzmatycznej osobowości. Takich Postaci się nie zapomina. I to właśnie takie silne osobowości
kształtują tych, co mieli to niebywałe szczęście być JEJ

uczniami. Dziękuję przeznaczeniu za ten niezwykły DAR
obcowania, jako uczeń, z Panią Heleną. To były magiczne, piękne momenty poznawania matematyki u boku
kogoś wyjątkowego. Wspaniałego Człowieka. Dziękuję.”
Regina Mackiewicz: „Nauczycielka, ale i cudowny człowiek.”
Jolanta Pliszczyńska; „Pani Włodarska, najlepsza jaką znałam, skromna, wspaniała”

Barbara Budniak: „Cudowna nauczycielka, cudowny człowiek, niech spoczywa w spokoju”
Balbina Piszko: „Niezwykle skromna, ale o wielkim
sercu”
Joanna Borkowicz: „Gabinet matematyczny pani
Włodarskiej znajdował się na parterze i miał okna od strony boiska. Po dzwonku wieszaliśmy kurtki i w trybie pilnym wchodziliśmy do klasy. Nawet jeśli minęły może dwie
minuty od dzwonka ociągający się mogli już usłyszeć, że
„moglibyśmy w tym czasie już trzy zadania zrobić”. Przytoczona liczba była tu tak naprawdę dobierana na prędce…,
nigdy chyba jednak nie była równa jeden…
Następnie miało miejsce sprawdzenie pracy domowej. Zeszyty otwarte na stronie z podkreślonym na zielono
wynikiem i odpowiedzią. Pani Włodarska, zaglądając każdemu do zeszytu, sprawdzała pracę domową w przeciągu
pięciu minut… (w niemalże trzydziestoosobowej klasie).
www.debnicakaszubska.eu
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towej miał zaledwie 16 lat. Pracował z rodzicami na gospodarstwie w Tubielewiczach na Wileńszczyźnie.
W styczniu 1942 r. zaprzysiężony został na Placówce 313 w Bieńkiewiczach w okolicach Wilna. W okresie
od stycznia 1942 r. do kwietnia 1943 r. przydzielono go do
oddziału Jana Borysewicza pseudonim „Krysia” II batalionu 77 Pułku Piechoty Armii Krajowej.
Przydzielony do Okręgu Lida- odbył służbę wojskową w szeregach Związku Walki Zbrojnej.
Prowadził wywiad i gromadził broń dla oddziału.
Brał czynny udział w :
- akcji „Burza”
- likwidacji Gestapo w Raduniu, Wermachtu
w Weronowie,
- uwalnianiu aresztowanych Akowców pod Szczuczynem
- likwidacji bunkrów niemieckich na rzece Myto,
- uwalnianiu aresztowanych z więzienia w Lidzie,
- walkach 77 Pułku Piechoty AK.
Został aresztowany 28 listopada 1944 r.
Wyrokiem Sądu skazany na 10 lat obozu. Trafił najpierw do więzienia w Lidze. Po licznych przesłuchaniach
i torturach, w marcu 1945 roku osadzony z art. 58 - zdrajca ojczyzny z bronią w ręku. Dla NKWD był zdrajcą, takich
jak on czekała śmierć. Został zesłany na 10 lat Syberii.
Ostatecznym miejscem zesłania był Siewiernyj Sachalin. Po odbyciu kary zesłania pojechał do Prokopiewska w styczniu 1955 roku. Tam poznał swoją żonę Barbarę,
gdzie wzięli ślub 19 listopada 1955 r. Tam też urodził się
syn Wiktor.
Następnie w ramach Repatriacji przyjechał z rodziną do Polski do Przemyśla, a 18 listopada 1958 r. do Dębnicy Kaszubskiej.
Od 26 listopada 1958 roku do 9 kwietnia 1965 roku
mieszkał w Leśnym Dworze. Tam też od grudnia 1958
roku podjął pracę w Nadleśnictwie. Od grudnia1970 r. zamieszał w Dobrzykowie. Na emeryturę przeszedł w 1981
roku.
Od 10 lat, po śmierci żony mieszkał w Dębnicy Kaszubskiej, ale jeszcze do niedawna (jesień 2019 r.) często
wracał do swojego domu, w którym spędził najważniejszą
część swojego życia.
Wacław Bieńko jest ojcem pięciorga dzieci, dziadkiem czternaściorga wnuków i pradziadkiem pięciorga
prawnucząt.
Za swoje zasługi otrzymał odznaczenia:
1. Krzyż Więźnia Politycznego nadany Uchwałą
Stowarzyszenia Polskich b. Więźniów Politycznych
Prezydium Zarządu Naczelnego z dnia 11 listopada
1995 r.;
2. Order Męczeństwa i Zwycięstwa dla Represjonowanych od 1939 do 1989 r. za Walkę

o Polskę Wolną i Sprawiedliwą, Zarządu Głównego
Krajowego Związku Weteranów Walk 1939 – 1989
o Polskę Wolną i Sprawiedliwą – 14 lutego 1997 r.;
3. Kombatancki Krzyż Zasługi w uznaniu za wybitne
zasługi Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich
Kombatantów Obrony Ojczyzny z 1997 r.;
4. Odznaczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
„Krzyżem Zesłańców Sybiru” –
31 grudnia 2004 r.;
5. Odznaka Honorowa Prezydium Zarządu Okręgowego Związków Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Koszalinie „Za zasługi dla
związków inwalidów wojennych Rzeczypospolitej
Polskiej” z 2009 r.;
6. Oznaka Pamiątkowa „Akcji Burza” Komitetu organizacyjnego 50-lecia Powstania Warszawskiego
i „Akcji Burza” pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
7. Złota Oznaka Honorowa Związku Inwalidów Wojennych RP za wybitne zasługi dla dobra inwalidów
wojennych z 12 października 2010 r.;
8. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z 17 marca 2011 r.;
9. Krzyż 95 lat Związku Inwalidów Wojennych RP z 15
października 2014 r.;
Zmarły spotykał się z młodzieżą i przekazywał świadectwo swojego udziału w walce o wolną ojczyznę. Kolejne pokolenia mogą posłuchać nagrań jego opowieści
umieszczonych na stronach internetowych. Słuchając jego
wspomnień jest się pod wrażeniem ogromnej siły charakteru Pana Wacława, jego żarliwości dla sprawy, umiłowania wolności ojczyzny, za którą był gotów oddać własne,
młode wtedy życie. Zainteresowanie młodych ludzi jego
historią wywoływały łzy wzruszenia na twarzy Pana Wacława, sprawiały, że jego opowieści miały wyraz autentyczności.
Wobec takiego życiorysu przychodzi nam tylko
w pokorze i szacunku schylić głowę, a jako włodarzowi tej
gminy być dumnym, że stała się domem dla tak zacnej postaci .
„Każdy człowiek, nawet najskromniejszy,
zostawia ślad po sobie,
jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość...”
Iwona Warkocka

www.debnicakaszubska.eu
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W jasełkach wystąpili mali aktorzy z przedszkola
w Dębnicy Kaszubskiej

Występ najmłodszych oglądali wszyscy uczestnicy
Dębnickiej Wigilii

Nie brakowało również gromkich braw
dopingujących „artystów”

W przedstawieniu było wiele poważnych scen i dialogów

Były też wzruszające i zapierające dech chwile

Tak piękny występ musiał zostać nagrodzony
słodką niespodzianką

www.debnicakaszubska.eu

Zdjęcia: Tomasz Keler

aprobatą wśród mieszkańców. Organizatorami wydarzenia jest Gminny Ośrodek Kultury, Gmina Dębnica Kaszubska
i sołectwo Dębnica Kaszubska. W pomoc w organizację wydarzenia zaangażowali się również dyrekcja i pracownicy
Przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej. (KT)
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Taki duży, taki mały
może Świętym być...
20 grudnia 2019 r. w szkole w Gogolewie odbyły się Jasełka w wykonaniu przedszkolaków z Oddziału
Przedszkolnego w Borzęcinie. Było pięknie, radośnie,
wzruszająco i bardzo świątecznie. W każdym kącie szkoły
rozbrzmiewała anielska muzyka (szkolny chór Nutka pod
kierownictwem p. Michała), zaś w sercach wszystkich
zgromadzonych dobro i miłość. Po części artystycznej był
czas na świąteczne życzenia, wigilijne potrawy oraz wspólne kolędowanie. 			
Wioletta Giza

Święto patrona szkoły w Gogolewie
Święto Patrona Szkoły zorganizowane zostało 9 grudnia 2019 r. Zgromadzeni goście, rodzice oraz
uczniowie na nowo mogli odkrywać i podziwiać wybrane fragmenty twórczości Mickiewicza. Młodzi aktorzy,
pod kierunkiem p. Magdy, po raz kolejny udowodnili,
że poezja wieszcza to niewyczerpane źródło inspiracji, a
jej przesłanie pozostaje wciąż żywe i aktualne. Kolejne
utwory Mickiewicza przeplatały się z pięknie wykonanymi piosenkami szkolnego chóru Nutka, którym dyrygował p. Michał. Przedstawienie uświetnił występ najstarszej grupy przedszkolnej z Borzęcina, która pod okiem
p. Anety najpierw zagrała na instrumentach, a następ-

nie wykonała piękny taniec. Nie mogło także zabraknąć poloneza, którego zatańczyli uczniowie klasy I i II.
Po przedstawieniu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów,
wręczenie dyplomów i nagród, a następnie licytacja figurek sówek. Wszystkim gościom biorącym udział w licytacji
serdecznie dziękujemy. Na zgromadzonych gości, rodziców i uczniów czekał również poczęstunek (uczta niczym
w Soplicowie), kiermasz świąteczny oraz loteria fantowa.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólne
świętowanie tego ważnego dla nas dnia, i do zobaczenia
za rok. 					
Wioletta Giza

www.debnicakaszubska.eu
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Ogromny sukces młodej sportsmenki
Magdalena Ślusar, uczennica Szkoły Podstawowej
im. Leśników Polskich w Motarzynie zwyciężyła w Plebiscycie „Głosu Pomorza” na Najlepszego Sportowca
i Trenera roku 2019 w kategorii Sportowiec Junior Roku –
dziewczynki.
Trzynastolatka jest zawodniczką Klubu Karate Niepoględzie / Dębnica Kaszubska. Magda zdobyła łącznie
1190 głosów i tym samym pokonała rywalki w drodze po
najwyższy laur w swojej kategorii.

Magdalena Ślusar swoją przygodę z karate rozpoczęła
w 2018 roku. Od początku swojej kariery trenuje w Klubie Karate Niepoględzie / Dębnica Kaszubska pod okiem
trenera Krzysztofa Lehmanna. Jej determinacja i talent
sprawiły, że w niedługim czasie od rozpoczęcia treningów zaczęła święcić pierwsze sukcesy. Do najważniejszych
osiągnięć ubiegłego roku można zaliczyć m. in.:
25.05.2019r. Ogólnopolski Turniej Karate Tsuru Cup Legnica 2019. 3-miejsce brązowy medal w konkurencji SAN
DAN GI wiek 12 lat.
09.06.2019r. Ogólnopolskie Zawody Karate KYOKAI KUROI
TORA w Białymstoku 1-miejsce złoty medal w konkurencji
kumite waga 30 kg wiek 10-12 lat.
27.10.2019r. VIII Ogólnopolski Turniej Karate Okinawa
Uechi-Ryu w Częstochowie 4-miejsce w konkurencji kumite waga 45 kg. Wiek 12-13 lat.
07.12.2019r. Stare Miasto k/Konina Puchar Polski Dzieci
i Młodzieży w Karate Tsunami. 2-miejsce srebrny medal
w konkurencji kata 4-miejsce w kumite i sumo-grapplingu
waga 45 kg. wiek 12-13 lat. Gratulujemy.
(K.Trubicka)

W tej kategorii rywalizowało ze sobą piętnaście
młodych sportsmenek osiągających sukcesy w różnych
dyscyplinach, a głosowanie w plebiscycie było prowadzone w regionie obejmującym Słupsk oraz powiaty słupski
i bytowski.
Plebiscyt „Głosu Pomorza” jest organizowany od 60
lat. Tegoroczna jubileuszowa gala została zorganizowana
1 lutego w Dolinie Charlotty.
Naszej juniorce zwycięską statuetkę wręczyli: Redaktor Naczelny Głosu Pomorza, Krzysztof Nałęcz
oraz Sekretarz Stanu Rzecznik Prasowy Rządu, Piotr
Müller i były Starosta Słupski, Zdzisław Kołodziejski.

www.debnicakaszubska.eu
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WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
1. Działka zlokalizowana na Osiedlu Północ II w Dębnicy Kaszubskiej,
nr 1358, powierzchnia 0,1288 ha, cena nieruchomości: 45 320,00
zł (w tym VAT), teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową.
Brak urządzonej drogi i uzbrojenia terenu. Planowane jest wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej w przeciągu 3 lat.

2. Działka zlokalizowana na Osiedlu Północ II w Dębnicy Kaszubskiej,
nr 1357, o powierzchna 0,1361 ha, cena nieruchomości: 48 000,00
zł (w tym VAT), teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową.
Brak urządzonej drogi i uzbrojenia terenu. Planowane jest wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej w przeciągu 3 lat.
3. Działka zlokalizowana na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej, nr
1204, powierzchnia 0,1188 ha, cena nieruchomości: 50 000,00 zł +
23 %VAT), teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość ma możliwość włączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Aktualnie brak jest dostępu do działki urządzoną drogą. Działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie drogi
wojewódzkiej nr 210 (bez możliwości dostępu zjazdu z tej drogi) oraz
terenów sukcesywnie wydzielanych pod zabudowę jednorodzinną.
4. Kompleks 5 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działki zlokalizowane na obrzeżach miejscowości Dębnica Kaszubska, przy ul. Piaskowej:
Działka nr 254/3, o powierzchni 0,1092 ha, cena: 38 000,00 zł + 23% VAT
Działka nr 254/4, o powierzchni 0,0898 ha, cena: 31 000,00 zł + 23% VAT
Działka nr 254/5, o powierzchni 0,0994 ha, cena: 34 000,00 zł + 23% VAT
Działka nr 254/7, o powierzchni 0,0904 ha, cena: 36 000,00 zł + 23% VAT
Działka nr 254/8, o powierzchni 0,0906 ha, cena: 33 000,00 zł + 23% VAT
Działki są nieuzbrojone, dojazd do nieruchomości poprzez drogę utwardzoną, w której znajduje się sieć wodociągowa,
kanalizacyjna i telekomunikacyjna.

`

Wszystkie informacje na temat działek oraz warunków przetargowych można uzyskać w Urzędzie Gminy
Dębnica Kaszubska, pok. nr 18, lub pod nr tel. (59) 8132 321, 666 366 828,
Katarzyna Zakrzewska – nieruchomości@debnicakaszubska.eu
OGŁOSZENIA O PRZETARGACH – JUŻ WKRÓTCE!!!

