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Rolnicy podziękowali za tegoroczne zbiory
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Zakończenie żniw rolnicy z gminy Dębnica Kaszubska świętowali w tym roku 6 września. 
Uroczystości, które odbyły się na dębnickim stadionie były okazją do wręczenia nagród, 
wymiany spostrzeżeń oraz dobrej zabawy. Więcej str. 8-9.

Dworek Myśliwski w Krzyni Witaj szkoło ! Zawody spiningowe
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Od wyboru na stanowisko wójta minęło już ponad 9 miesięcy i czas aby zaprezentować Pań-
stwu nad czym pracujemy i do czego dążymy. Zwłaszcza , że w rozmowach z Wami wielo-
krotnie spotkałam się z opinią , że brak jest informacji z Urzędu Gminy. Toteż postanowili-
śmy  wydawać bezpłatną gazetkę gminną tak, aby wiadomości, które docierają do Państwa były  
prawdziwe i rzetelne. 
Mam wielką przyjemność przekazać Państwu numer pilotażowy „Wieści Gminnych” . W ga-
zecie znajdziecie m.in. odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania mieszkańców, informacje 
o planowanych oraz realizowanych inwestycjach, a także o pozyskanych środkach finansowych 
oraz aktualne wydarzenia z życia naszej gminy.
Kolejne numery będą wychodziły co dwa miesiące  i będą omawiały działania z tego okresu. 
Mam nadzieję, że znajdą w nim Państwo ciekawe i praktyczne informacje z istotnych obszarów 

działania gminy.  W dobie nowoczesnych technologii informacyjnych ważna jest również tradycyjna postać przekazu 
informacji, jaką jest forma prasowa. Chcemy, żeby każdy z Państwa znalazł w gazetce wiadomości  dla niego ważne i cie-
kawe. Będziemy czynić starania w kierunku doskonalenia naszej gazety gminnej tak, aby jej treść najlepiej mogła służyć 
mieszkańcom Gminy i w dalszej perspektywie ma uwzględniać także nowe zakresy tematyczne. O tym, jakie to będą 
zakresy – zdecyduje Państwa zainteresowanie. Życzę przyjemnej lektury.

Z wyrazami szacunku Iwona Warkocka, wójt Gminy Dębnica Kaszubska

Monografia 
Gminy Dębnica 
Kaszubska  
Dbając o promocję i wizerunek gmi-
ny, opracowana i wydana został pu-
blikacja o charakterze albumowym 
prezentująca obszar, ludzi i wydarze-
nia gminy Dębnica Kaszubska. Pu-
blikacja „Gmina Dębnica Kaszubska… 
dobrze trafiłeś” ma na celu promocję 
naszej Małej Ojczyzny, jej walorów, 
bogactwa historycznego, kulturowe-
go, przyrodniczego, krajobrazowego 
i społecznego. Środki na ten cel uda-
ło pozyskać się z Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego 
„Zrównoważony rozwój sektora ry-
bołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 2007-2013”.               (red)

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.

Osiedle Północ 
oświetlone
Gmina zakończyła realizację 
projektu „Kształtowanie obsza-
ru o szczególnym znaczeniu dla 
mieszkańców i turystów w Dębnicy 
Kaszubskiej”. W ramach projektu 
dębnickie Osiedle Północ zosta-
ło oświetlone poprzez montaż 25 
lamp hybrydowych. Dodatkowo 
przy istniejącym placu zabaw wy-
budowana została siłownia ze-
wnętrzna oraz zakupionych zo-
stało 10 kompletów kijków do 
uprawiania nordic walkingu. Za-
danie współfinansowane było ze 
środków Unii Europejskiej, a cał-
kowity koszt projektu wyniósł bli-
sko 268 tys. zł.                       (red)

Dofinansowanie 
z ANR
Agencji Nieruchomości Rolnych 
przekazała gminie bezzwrotną po-
moc finansową w wysokości 500 tys. 
zł z na realizację zadania z zakresu 
gospodarki wodnej. Przedmiot inwe-
stycji to budowa nowej stacji uzdat-
niania wody wraz z nową studnią 
i infrastrukturą towarzyszącą. To roz-
wiązanie niezbędne do prawidłowe-
go funkcjonowania planowanej stacji 
oraz modernizacja istniejącego ujęcia 
wody w miejscowości Gogolewo. No-
wowybudowana infrastruktura będzie 
zaopatrywała w wodę gospodarstwa 
domowe w miejscowości Gogolewo, 
Dobra i Dobrzec. Wybudowana sta-
cja wodociągowa zapewni odbiorcom 
wymaganą ilość wody oraz uzdatnie-
nie wody do parametrów spełniają-
cych wymogi, jakim powinna odpo-
wiadać woda pitna. Zadanie zostanie 
zrealizowane do końca 2015 rok.                                           
                                                    (red)
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Drodzy mieszkańcy
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Gmina Dębnica Kaszubska otrzyma-
ła dofinansowanie na opracowanie 
kompleksowej dokumentacji tech-
nicznej z zakresu termomoderniza-
cji. Projekt będzie dotyczył obiek-
tów użyteczności publicznej. Znajdą 
się wśród nich budynek dębnickiego 
gimnazjum wraz z halą widowisko-
wo-sportową oraz budynek oddziału 
przedszkolnego w Budowie i Borzę-
cinie. Projekt realizowany jest w part-
nerstwie z innymi samorządami ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Pomorskiego na 
lata 2007-2013.                           (red)

W miejscowości Niepoględzie przy 
siedzibie Społecznych Szkół powstał 
zespół boisk sportowych. W ramach 
przedsięwzięcia wykonano boisko do 
piłki nożnej o nawierzchni trawia-
stej wraz z odwodnieniem, boisko 
wielofunkcyjne o nawierzchni po-
liuretanowej wraz z wyposażeniem 
oraz trybuny. Teren kompleksu został 
ogrodzony i utwardzony. Ta inwesty-
cja była niezwykle ważna dla lokalnej 
społeczności, a w szczególności dzie-

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Dębnicy Kaszubskiej przywitał 
nowy rok szkolny zmianami. Obo-
wiązki dyrektora zaczęła pełnić Ane-
ta Matyjaszek, a wicedyrektorem zo-
stała Agnieszka Kogut. 
Szkoła i przedszkole pojawiły się 
na Facebooku, gdzie na bieżąco są 
umieszczane informacje i zdjęcia 
z wydarzeń. Statystyki wskazują, że 
mają coraz więcej fanów. 
Ładniej zrobiło się wokół szkoły przy 
Zjednoczenia: zostały posadzone 

INFORMACJE Z ŻYCIA GMINY

Dalszy ciąg termomodernizacji 
Gmina Dębnica Kaszubska otrzymała dofinansowanie na opracowanie kompleksowej 
dokumentacji technicznej z zakresu termomodernizacji. Projekt będzie dotyczył obiektów 
użyteczności publicznej. Znajdą się wśród nich budynek dębnickiego gimnazjum wraz z halą 
widowiskowo-sportową, budynek oddziału przedszkolnego w Budowie i Borzęcinie. Projekt 
realizowany jest w partnerstwie z innymi samorządami ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-
2013.  

 

Dalszy ciąg 
termomodernizacji

nowe drzewa; uczniowie i pracownicy 
doczekali się stojaków na rowery, któ-
rych zakup został sfinansowany przez 
Gminę Dębnica Kaszubska.
W przedszkolu funkcjonuje od po-
czątku września catering. Posiłki do-
wozi firma „Eden” ze Słupska. Rodzi-
ce zareagowali na ten pomysł bardzo 
różnie: jednym się podoba, inni zgła-
szają dużo uwag, a pozostali… czeka-
ją na rozwój wydarzeń.
W planach jest wprowadzenie 
w przedszkolu systemu rejestrują-

cego pobyt dzieci w przedszkolu. 
Zakup hostingu, czytnika i kart (po 
1 na każde dziecko) również będzie 
sfinansowany przez Gminę.

(mata)

Szkoła w Dębnicy Kaszubskiej po nowemu

ci i młodzieży. Środki na realizację 
zadania gmina pozyskała w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, działanie Odnowa i Rozwój 
Wsi.                                               (red)

Kompleks boisk dla Niepoględzia
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INFORMACJE Z ŻYCIA GMINY

Agnieszka Dul prosi o wsparcie
    Agnieszka Dul swoją postawą każdego dnia udowadnia, że niepełnosprawność nie jest prze-
szkodą 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 proś-
bą 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 bar-
dzo aktywną. Studiuje, jest autorem książek i publikacji, 
laureatką konkursów literackich. W tym roku została na-
grodzona przez Starostę Słupskiego wyróżnieniem pod-
czas gali rozdania nagrody „Białego Bociana”.
 Cechuje ją ogromna wrażliwość, co pokazuje w swo-
jej poezji i jednocześnie otwartość w opisywaniu zdarzeń 
na kanwie własnego życia. Przez swoją twórczość poka-
zuje pełnosprawnemu środowisku świat od drugiej strony 
– świat z punktu widzenia wózka inwalidzkiego towarzy-
szącego jej od najmłodszych lat. Wykonanie zabiegu jest 
dla niej bardzo ważne ze względów zdrowotnych, a kwo-
ta potrzebna do wykonania zabiegu nieosiągalna. 

Wsparcie Agnieszki Dul jest możliwe poprzez dokony-
wanie wpłat na następujące konta:

1. 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
2. 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

(red)
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Uroczystość poprzedzoną mszą 
dziękczynną w miejscowym kościele, 
koncelebrowaną przez ks. Mariusza 
Łąckiego oraz ks. kanonika Tadeusza 
Rybińskiego zorganizowano w nowej 
sali gimnastycznej. Powitania go-
ści dokonał dyrektor szkoły Gabriel 
Konkel. Wśród nich znaleźli się m. 
in. senator RP Kazimierz Kleina, wójt 
gminy Iwona Warkocza, Teresa Lis 
- dyrektor słupskiej Delegatury Ku-
ratorium Oświaty, Eugeniusz Dań-
czak - dyrektor OT Agencji Rynku 
Rolnego w Gdyni, a także przedsta-
wiciele zarządu powiatu słupskiego 
i rady gminy, Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego, nadleśnictw oraz 
lokalnego środowiska oświatowego 
i kulturalnego. Wśród zebranych 
gości nie zabrakło dawnych nauczy-
cieli, pracowników szkoły, uczniów, 
rodziców i przyjaciół szkoły. Goście 
w wystąpieniach złożyli „Szkole – Ju-

Jeśli czasami na co dzień zapomina-
my o właściwym traktowaniu zwie-
rząt i otaczającej nas przyrody to nie-
dziela 4 października tego roku była 
okazją by sobie o tym przypomnieć; 
a przypominającym był sam święty 
Franciszek z Asyżu  - znany na całym 
świecie miłośnik każdego stworzenia.
Trudno było uwierzyć, że to paź-
dziernik; chyba sam święty Franci-
szek z Asyżu zaprosił na swoje święto 
brata słońce! Grzało jak w letni dzień! 
Bez wątpienia był to jeden z powo-
dów, dla których tłumy – nie tylko 
z okolicznych wsi, ale od Słupska po 
Bytów – ściągnęły do Niepoględzia 
by wspólnie przeżywać piętnasty już 
Dzień Braterstwa Stworzeń.
Katedra zieleni i ostatnich jesiennych 
kwiatów pomieściła wszystkich bra-

INFORMACJE Z ŻYCIA GMINY

bilatce” na ręce dyrektora najlepsze 
życzenia. Kazimierz Kleina odznaczył 
szkołę Medalem Senatu za jej wkład 
w dzieło rozwoju regionalnej kultury. 
Dyrektor GOK Anna Pietrzak poda-
rowała dzieciom 2-metrowego misia, 
inni goście przekazali książki. 
W części artystycznej wystąpił ze-
spół „Jantar”. W finale wraz z klasą 
I i przedszkolakami zaśpiewano ka-
szubską  Wele-wetkę. Amelka Pe-
plińska wyrecytowała wiersz okolicz-
nościowy napisany przez regionalną 
poetkę- jej mamę, Aldonę, a Kornelia 
Kwiecień zaśpiewała piękną balladę. 
Wręczono także nagrody w konkur-
sie plastycznym „Moja szkoła”. Na 
zakończenie wystąpił teatr „Bingo” 
w sztuce pt. „Leśny czerwony krzyż”. 
Oficjalną część uroczystości zakoń-
czyło odśpiewanie hymnu szkoły. 
Podczas takiej uroczystości nie mogło 
zabraknąć okolicznościowego tortu, 

a nawet dwóch ufundowanych przez  
Nadleśnictwo Leśny Dwór i Radę 
Sołecką z Motarzyna.
Przy wspólnym stole długo rozma-
wiano o dawnych przeżyciach, wspo-
minano nauczycieli,  koleżanki i ko-
legów. Wspólne spotkanie odnowiło 
dawne więzi i na długo pozostanie 
w pamięci uczestników … do następ-
nego jubileuszu.

Gabriel Konkel

ci – i większych i tych mniejszych, 
których tak bardzo kochał św. Fran-
ciszek. Ołtarz ustawiono u stóp po-
mnika Jana Pawła II – szczególnego 
patrona szkoły i tego miejsca. Mszy 
przewodniczył ks. Sławomir Osso-
wicki proboszcz parafii Nożyno, któ-
ry w dialogowaną homilię zaangażo-
wał nie tylko uczniów naszej szkoły. 
Koncelebrował  ks. proboszcz naszej 
parafii Tadeusz Rybiński. W modli-
twę i śpiew wplatały się: szczekanie 
psów, pomiaukiwania kotów, rżenie 
koni, beczenie owiec, muczenie krów, 
gdakanie kur, gruchanie gołębi, kwa-
kanie i gęganie kaczek i gęsi; i tylko 
świnki morskie i króliki zdawały się 
nic nie mówić – chyba ze zdziwienia.
Rada Rodziców zaprosiła wszystkich 
po Mszy Świętej na rodzinny piknik: 
swojski chleb ze smalcem i kiszonym 
ogórkiem oraz ciasto drożdżowe war-
te były długiej kolejki! Podobnie jak 
grochówka z kuchni polowej przygo-

towana przez pracownice stowarzy-
szenia. Piknikowej atmosfery dodały 
również stoiska z rozmaitościami 
w temacie dnia. 
Podczas tego wydarzenia wsparliśmy 
schronisko dla zwierząt oraz Funda-
cję „Zdrowie na końskim grzbiecie” 
z którymi współpracujemy od lat. 
Wierzymy, że błogosławieństwo św. 
Franciszka, którego przykład wszyst-
kich nas tutaj zgromadził, doda sił 
w ciągłej trosce o przywracanie tej 
naturalnej harmonii jaką całemu 
stworzeniu nadał sam Najwyższy! 
I niech się tak stanie! Wydarzenie 
przygotowane przez Społeczne Szko-
ły w Niepoględziu wraz ze Stowarzy-
szeniem SPERAND. Nauczycielom, 
uczniom, absolwentom, rodzicom 
oraz pracownikom stowarzyszenia 
składamy serdeczne podziękowania! 

o. Ryszard Iwanowski

Szkoła w Motarzynie skończyła 70 lat

Dzień Braterstwa 
Stworzeń

Powojenna historia szkoły rozpoczęła się 17 września 1945 roku. Do szkoły zapisanych było zaledwie 11 uczniów. 
Dziś do szkoły im. Leśników Polskich w Motarzynie uczęszcza 133 uczniów. Dnia 23 października wspólnie z gro-
nem pedagogicznym i zaproszonymi gośćmi świętowali 70-lecie jej istnienia.
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Dworek Myśliwski w Krzyni
Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1266. Wtedy wieś sta-
nowiła osadę słowiańską o kształcie ulicówki. Krzynia w prze-
szłości była leżącym na uboczu majątkiem leśnym, do którego 
wiodła tylko jedna droga z Dębnicy Kaszubskiej. Wieś powstała 
z połączenia dwóch szlacheckich dóbr Krzyni Małej i Wielkiej. 
Krzynia Wielka w XVIII wieku była dawnym lennem Zitze-
witzów, natomiast Krzynia Mała była lennem Puttkamerów. 
Obie wsie stanowiły własność Johanna Ludwika Liebermanna. 
Dawniej we wsi stał pałac. Dworek położony był na wzgórzu, na 
północny zachód od rzeki w leśnej głuszy. Do pałacu myśliw-
skiego przyjeżdżały na polowania koronowane głowy i najwięk-
sze osobistości III Rzeszy. Często gościł tu Herman Göring. 
Podobno dla takich jak on gości zbudowano tajemniczy bun-
kier, do którego jednak jak dotąd nikt nie znalazł wejścia. Mu-
rowany dworek założony został na planie nieregularnego pro-
stokąta. W części zachodniej górowała wieżyczka, od wschodu 
znajdowało się wejście na dwubiegową klatkę schodową. W ele-
wacji frontowej znajdowały się drzwi wejściowe, a po bokach 
okna. Dach był kryty blachą ocynkowaną a ściany zdobione 
fryzem ceglanym. Od frontu znajdowały się wieżyczki. Jesz-
cze na początku lat 80-tych wisiał w wykuszu herb rodowy von 
Zitzewitzów. Największe wrażenie robiły belki stropowe z rzeź-
bionymi głowami. Rok 1984 – w czasie generalnego remontu 
wybuchł pożar, który strawił całkowicie budynek. Pałac otaczał 
park przypałacowy o powierzchni 12,6 ha,utrzymany w stylu 
parku krajobrazowego z połowy XIX wieku. Układ przestrzen-
ny tego obiektu zachował się dość dobrze, jednak jego formuła 
podkreślająca naturalne piękno form terenowych została mocno 
zaniedbana. Drzewostan w parku ma wysokie walory dendrolo-
giczne. Dwie potężne lipy drobnolistne i dąb szypułkowy zosta-
ły uznane za pomniki przyrody. Konfiguracja terenu parku pod-
worskiego urozmaicona jest licznymi wąwozami i źródliskami 
W dobrym stanie zachowała się kuźnia murowana z przełomu 
XIX i XX wieku oraz budynki gospodarcze. Budynek kuźni wy-
korzystywany był jako magazyn.

Źródło: mojadebnica.pl

CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE GMINY

Pałacyk Źródło - Stolper Heimatkreise e.V.

Źródło: Powiat Słupski na starych pocztówkach

Płot z dworku. Foto. Mirosław JaworskiFoto. Irena Dziemiańczyk Jaworska
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 Najemcy mieszkań komunalych mogą skorzystać 
z preferencyjnych cen podczas wykupu lokali. Warun-
kiem jest niezaleganie z płatnościami za czynsz.

 Od 1 czerwca Urząd Gminy realizuje zadania z zakre-
su gospodarowania mieszkaniowym i lokalowym zasobem 
gminy. Stosowna dokumentacja została przejęta od Zakła-
du Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Dębnicy Kaszub-
skiej. W chwili obecnej Urząd Gminy jest administrato-

INFORMACJE Z URZĘDU GMINY

Piotr Paczesny – Przewodniczący Rady Gminy Dębnica Kaszubska
Krzysztof Badowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Dębnica Kaszubska

Kto jest kim w Radzie Gminy Dębnica Kaszubska

Komisji Kultury i Oświaty

Przewodniczący 
Roman Cech

Wiceprzewodnicząca
Wioletta Masłyk 

Członkowie:
Monika Gardzielewska 
Beata Sowińska
Witold Leśniewski

Komisja Infrastruktury i Budżetu

Przewodnicząca 
Bożena Sikora

Wiceprzewodniczący
Paweł Pałubicki

Członkowie:
Renata Rejkowicz
Marian Batóg
Krzysztof Badowski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący 
Marcin Olech 

Wiceprzewodniczący
Włodzimierz Nierychlewski

Członkowie:
Danuta Hańczyk
Irena Kiernicka

rem 73 mieszkań, z czego 15 to lokale socjalne, natomiast 
pozostałe znajdują się w zasobie komunalnym. 
 Najemcy mieszkań komunalnych mogą składać wnio-
ski o wykupienie wynajmowanych lokali. Wnioskodaw-
com przysługują bonifikaty w wysokości 10 proc. wartości 
w przypadku jednorazowej wpłaty i 20 proc. w przypadku 
rozłożenia spłaty na raty. Pozytywne rozpatrzenie wniosku 
zależne jest od niezalegania z opłatami za czynsz mieszka-
niowy.                                                                          (red)

Bonifikaty przy wykupie lokali komunalnych
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Zakończenie żniw rolnicy z gminy Dębnica Kaszubska 
świętowali w tym roku 6 września. Uroczystości, które 
odbyły się na dębnickim stadionie były okazją do wrę-
czenia nagród, wymiany spostrzeżeń oraz dobrej zabawy.
 
Uroczystości dożynkowe rozpoczęła msza św. zorganizo-
wana na stadionie w Dębnicy Kaszubskiej. Podczas ob-
rządku koncelebrowanego przez księży z gminnych parafii 
miało miejsce poświęcenie dożynkowego chleba i wieńców 
przygotowanych przez sołectwa. Po zakończeniu mszy 
starostowie tegorocznych dożynek Wioleta Mieczkowska 
z Łabiszewa  i Paweł Kępa z Budowa zgodnie z tradycją 
przekazali chleb gospodarzowi dożynek pani wójt Iwonie 
Warkockiej. Po wspólnym łamaniu się chlebem przyszedł 
czas na część oficjalną tegorocznego gminnego święta 
plonów. Nie zabrakło podczas niej podziękowań i nagród 
składanych przez panią wójt na ręce rolników z terenu 
całej gminy. Na scenie nie zabrakło uśmiechów, życzeń 
i wspólnych pamiątkowych zdjęć. 

FOTOREPORTAŻ
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Rolnicy podziękowali za tegoroczne zbiory
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FOTOREPORTAŻ

 Urozmaiconą część artystyczną tegorocznych dożynek 
rozpoczął swoim występem Duet Kubryk, który przeniósł 
obecnych na dębnickim stadionie w świat piosenki mary-
nistycznej. W czasie gdy na scenie rozpoczęły się wystę-
py zaproszonych artystów swoja pracę rozpoczęła komi-
sja konkursowa oceniająca dożynkowe wieńce i potrawy 
z ogórków. Jury, w którego skład weszli starostowie doży-
nek oraz sekretarz gminy Radosław Krawczyk najwyższe 
laury przyznali wieńcowi przygotowanemu  przez sołec-
two Podole Małe, który zachwyciła kunsztem i precyzją 
wykonania. Równorzędne nagrody rzeczowe za potrawy 
z ogórków trafiły do sołectw Dębnica Kaszubska i Podole 
Małe. 
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 W trakcie imprezy deszczowe chmury, które towarzy-
szyły uczestnikom w tym dniu zaczęły ustępować miejsca 
promieniom słonecznym. W ich blasku na scenie prezen-
towali się m. in. Zespół Tańca Irlandzkiego i Szkockiego 
Uniwersytetu Gdańskiego „Trebraruna”,  Kabaret Echo 
Objazdy, Teatr Muzyczny Hals z Gdyni w repertuarze pt. 
„Piosenka jest dobra na wszystko” oraz Zespół Pokolenia 
i Imaginary, w którym można było usłyszeć licealistkę 
z Łabiszewa Julię Nawacką. Nie zabrakło także atrakcji 
i animacji dla dzieci. 
 Wszyscy zgromadzeni na dębnickim stadionie podczas 
gminnego święta plonów przy dźwiękach muzyki bawili 
się do późnego wieczora.

Kinga Trubicka
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Wykaz działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży.
Kompleks działek budowlanych na Osiedlu Mieszkanio-
wym Północ w Dębnicy Kaszubskiej przy ul. Klonowej

-  rodzaj działek:  budowlane,                                                                     
-  powierzchnia: od 1270 m² do 2029 m²;                                                            
-  uzbrojenie: woda - kanalizacja  w drodze gminnej, 
 prąd (możliwość przyłączenia),   
- dostęp komunikacyjny: droga gminna gruntowa                                                                

Cena: 
od 32 zł do 40 zł                                                                       
za 1 m² +  23% VAT  

Działki nad jeziorem Dobrskim    
                                                                                                                           
Kompleks działek zlokalizowanych nad jeziorem Dobrskim  
o powierzchni około 1300 m², w odległości 1700 m od 
centrum Gogolewa oraz  700 m od centrum miejscowości 
Dobra.
- uzbrojenie: brak,                                                                                                               
- dostęp komunikacyjny: droga gminna, gruntowa

przeznaczenie działki: 
zabudowa rekreacyjno-
turystyczna o charakterze 
letniskowym.

Działka rolna w Motarzynie

- działka nr 50/4 o pow. 0,6600 m²                                                                     
- dostęp komunikacyjny: bezpośrednio  z drogi gruntowej,                  
- rodzaj użytku rolnego i bonitacja: przeważają grunty klasy  
 III – 0,54 ha,                                       
- warunki rolno –  
 glebowe: teren nachylony  
 w kierunku wschodnim,

Cena: 17.500 zł            
(cena za 1 m²: 2,66 zł)

Działka położona na obszarach leśnych w Kotowie, 
gmina Dębnica Kaszubska

- działka nr152/3 o pow. 4,1485 m²,                                                                     
- lokalizacja: ok. 1,5 km od wsi Kotowo, działka położona jest  
 w sąsiedztwie lasów i gruntów rolnych,    
- lesistość: las o luźnej strukturze drzewostanu,                                                     
- zagospodarowanie lasu: brak prowadzenia odpowiedniej 
 gospodarki leśnej, 
- dojazd do działki: z drogi gruntowej,                                                               
- teren płaski, odłogowny  
 o niskiej bonitacji,                                                                                      
- kształt: zbliżony do prostokąta, 
  porośnięty lasem mieszanym,  
 zakrzywieniami i zadrzewie- 
 niami różnych gatunków drzew 
  iglastych i liściastych jak 
  również samosiewami drzew  
 owocowych.

Cena: 91.000 zł (cena za 1 m²: 2,20 zł)

Działki w trakcie przygotowywania do sprzedaży:

• działki pod zabudowę garażową w Motarzynie,
• działka  z wydanymi warunkami zabudowy (nr 229/8) 
 o pow. 1452 m²  w Budowie,
• działki rekreacyjnye nad jeziorem Dobrskim od strony 
 miejscowości Dobra i Gogolewo,
• działka z wydanymi warunkami zabudowy (nr 1250/10) 
 o pow. 0,1020 ha w Dębnicy Kaszubskiej,
• działka z wydanymi warunkami zabudowy  (nr 1244) 
 w Dębnicy Kaszubskiej.

kontakt:  Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, Alicja Lichtensztein, tel. 666 366 828

Działki rolne położone w  Brzezińcu
1. działka nr 128 o pow. 2,3431 m² 
2. działka nr 176 o pow. 4,4948 m²
Tereny rolne (RV i RVI)     
Nieruchomość niezabudowana, zlokalizowana na peryferiach wsi 
Brzeziniec.
-  dojazd do działki: droga gruntowa słabo przejezdna,                                            
-  ukształtowanie terenu: regularny płakski,                                             
-  działki nie uprawiane,                                                                                     
-  kształt działki: regularny,                                                                                                                                       
-  kultura rolna: pola 
 odłogowane, zachwaszczone, 
 zadrzewione,                                                            
-  sąsiedztwo działki: 
 grunty rolne (o różnej 
 kulturze rolniczej) i lasy

Cena:
29.000 zł    (1 m²: 1,24 zł)
56200 zł     (1 m²: 1,25 zł)

Wykaz działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży. 

Kompleks działek budowlanych na Osiedlu 
Mieszkaniowym Północ w Dębnicy Kaszubskiej                   

przy ul. Klonowej 

- rodzaj działek: budowlane,                                                                     

- powierzchnia: od 1270 m² do 2029 m²;                                                            

- uzbrojenie: woda - kanalizacja  w drodze gminnej,prąd (możliwość 

przyłączenia),                                                                                              

-dostęp komunikacyjny: droga 

gminna gruntowa,                                                                

cena: od 32 zł  do 40 zł                                                                       

za 1 m² +  23% VAT    

Działki rolne położone w  Brzezińcu 
1. działka nr 128 o pow. 2,3431 m²  
2. działka nr 176 o pow. 4,4948 m² 

Tereny rolne (RV i RVI)      

Nieruchomość 
niezabudowana, 
zlokalizowana na peryferiach 
wsi Brzeziniec.                                                                                                
- dojazd do działki: droga 
gruntowa słabo przejezdna,                                            
- ukształtowanie terenu: 
regularny płaski,                                             
- działki nie uprawiane,                                                                                     
- kształt działki: regularny,                                                                                                                                                                                
- kultura rolna: pola odłogowane, zachwaszczone, zadrzewione,                                                            
- sąsiedztwo działki: grunty rolne (o różnej kulturze rolniczej)                   
i lasy, 
Cena: 
29.000 zł              (1 m²: 1,24 zł) 
56200 zł               (1 m²: 1,25 zł 

Działki nad jeziorem Dobrskim                                                                                                                               
Kompleks działek zlokalizowanych nad jeziorem Dobrskim                  
o powierzchni około 1300 
m2 , w odległości 1700 m 
od centrum Gogolewa 
oraz  700 m od centrum 
miejscowości Dobra.                                                              
-uzbrojenie: brak,                                                                                                               
- dostęp komunikacyjny: 
droga gminna, gruntowa, 

 

przeznaczenie działki: zabudowa rekreacyjno-turystyczna                                                         
o charakterze letniskowym. 

Działka położona na obszarach leśnych 
 W Kotowie, gmina Dębnica Kaszubska 

 
- działka nr152/3 o pow. 4,1485 m²,                                                                     
- lokalizacja: ok. 1,5 km od wsi Kotowo, działka położona jest                 
w sąsiedztwie lasów i gruntów 
rolnych,                                                                                   
- lesistość: las o luźnej 
strukturze drzewostanu,                                                     
- zagospodarowanie lasu: brak 
prowadzenia odpowiedniej 
gospodarki leśnej,                                                                                                                   
- dojazd do działki: z drogi 
gruntowej,                                                               
- teren płaski, odłogowany             
o niskiej bonitacji,                                                                                      
- kształt: zbliżony do prostokąta, porośnięty lasem mieszanym, 
zakrzywieniami i zadrzewieniami różnych gatunków drzew 
iglastych i liściastych jak również samosiewami drzew 
owocowych. 
 
Cena: 91.000 zł (cena za 1 m²: 2,20 zł) 

Działka rolna w Motarzynie 

- działka nr 50/4 o pow. 0,6600 m²                                                                     
- dostęp komunikacyjny: bezpośrednio  z drogi gruntowej,                  
- rodzaj użytku rolnego i bonitacja: przeważają grunty klasy III – 
0,54 ha,                                       
- warunki rolno – glebowe: 
teren nachylony w kierunku 
wschodnim, 

Cena: 17.500 zł                       
(cena za 1 m²: 2,66 zł) 

Działki w trakcie przygotowywania do sprzedaży: 
 

• działki pod zabudowę garażową w Motarzynie, 
• działka  z wydanymi warunkami zabudowy               

(nr 229/8) o pow. 1452 m²  w Budowie, 
• działki rekreacyjnye nad jeziorem Dobrskim 

od strony miejscowości Dobra i Gogolewo, 
• działka z wydanymi warunkami zabudowy               

(nr 1250/10) o pow. 0,1020 ha w Dębnicy 
Kaszubskiej, 

• działka z wydanymi warunkami zabudowy                
(nr 1244) w Dębnicy Kaszubskiej. 

kontakt:  Urząd Gminy Dębnica Kaszubska,  

Alicja Lichtensztein 

tel. 666 366 828 

 

OGŁOSZENIA

Wykaz działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży. 

Kompleks działek budowlanych na Osiedlu 
Mieszkaniowym Północ w Dębnicy Kaszubskiej                   

przy ul. Klonowej 

- rodzaj działek: budowlane,                                                                     

- powierzchnia: od 1270 m² do 2029 m²;                                                            

- uzbrojenie: woda - kanalizacja  w drodze gminnej,prąd (możliwość 

przyłączenia),                                                                                              

-dostęp komunikacyjny: droga 

gminna gruntowa,                                                                

cena: od 32 zł  do 40 zł                                                                       

za 1 m² +  23% VAT    

Działki rolne położone w  Brzezińcu 
1. działka nr 128 o pow. 2,3431 m²  
2. działka nr 176 o pow. 4,4948 m² 

Tereny rolne (RV i RVI)      

Nieruchomość 
niezabudowana, 
zlokalizowana na peryferiach 
wsi Brzeziniec.                                                                                                
- dojazd do działki: droga 
gruntowa słabo przejezdna,                                            
- ukształtowanie terenu: 
regularny płaski,                                             
- działki nie uprawiane,                                                                                     
- kształt działki: regularny,                                                                                                                                                                                
- kultura rolna: pola odłogowane, zachwaszczone, zadrzewione,                                                            
- sąsiedztwo działki: grunty rolne (o różnej kulturze rolniczej)                   
i lasy, 
Cena: 
29.000 zł              (1 m²: 1,24 zł) 
56200 zł               (1 m²: 1,25 zł 

Działki nad jeziorem Dobrskim                                                                                                                               
Kompleks działek zlokalizowanych nad jeziorem Dobrskim                  
o powierzchni około 1300 
m2 , w odległości 1700 m 
od centrum Gogolewa 
oraz  700 m od centrum 
miejscowości Dobra.                                                              
-uzbrojenie: brak,                                                                                                               
- dostęp komunikacyjny: 
droga gminna, gruntowa, 

 

przeznaczenie działki: zabudowa rekreacyjno-turystyczna                                                         
o charakterze letniskowym. 

Działka położona na obszarach leśnych 
 W Kotowie, gmina Dębnica Kaszubska 

 
- działka nr152/3 o pow. 4,1485 m²,                                                                     
- lokalizacja: ok. 1,5 km od wsi Kotowo, działka położona jest                 
w sąsiedztwie lasów i gruntów 
rolnych,                                                                                   
- lesistość: las o luźnej 
strukturze drzewostanu,                                                     
- zagospodarowanie lasu: brak 
prowadzenia odpowiedniej 
gospodarki leśnej,                                                                                                                   
- dojazd do działki: z drogi 
gruntowej,                                                               
- teren płaski, odłogowany             
o niskiej bonitacji,                                                                                      
- kształt: zbliżony do prostokąta, porośnięty lasem mieszanym, 
zakrzywieniami i zadrzewieniami różnych gatunków drzew 
iglastych i liściastych jak również samosiewami drzew 
owocowych. 
 
Cena: 91.000 zł (cena za 1 m²: 2,20 zł) 

Działka rolna w Motarzynie 

- działka nr 50/4 o pow. 0,6600 m²                                                                     
- dostęp komunikacyjny: bezpośrednio  z drogi gruntowej,                  
- rodzaj użytku rolnego i bonitacja: przeważają grunty klasy III – 
0,54 ha,                                       
- warunki rolno – glebowe: 
teren nachylony w kierunku 
wschodnim, 

Cena: 17.500 zł                       
(cena za 1 m²: 2,66 zł) 

Działki w trakcie przygotowywania do sprzedaży: 
 

• działki pod zabudowę garażową w Motarzynie, 
• działka  z wydanymi warunkami zabudowy               

(nr 229/8) o pow. 1452 m²  w Budowie, 
• działki rekreacyjnye nad jeziorem Dobrskim 

od strony miejscowości Dobra i Gogolewo, 
• działka z wydanymi warunkami zabudowy               

(nr 1250/10) o pow. 0,1020 ha w Dębnicy 
Kaszubskiej, 

• działka z wydanymi warunkami zabudowy                
(nr 1244) w Dębnicy Kaszubskiej. 

kontakt:  Urząd Gminy Dębnica Kaszubska,  

Alicja Lichtensztein 

tel. 666 366 828 

 

Wykaz działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży. 

Kompleks działek budowlanych na Osiedlu 
Mieszkaniowym Północ w Dębnicy Kaszubskiej                   

przy ul. Klonowej 

- rodzaj działek: budowlane,                                                                     

- powierzchnia: od 1270 m² do 2029 m²;                                                            

- uzbrojenie: woda - kanalizacja  w drodze gminnej,prąd (możliwość 

przyłączenia),                                                                                              

-dostęp komunikacyjny: droga 

gminna gruntowa,                                                                

cena: od 32 zł  do 40 zł                                                                       

za 1 m² +  23% VAT    

Działki rolne położone w  Brzezińcu 
1. działka nr 128 o pow. 2,3431 m²  
2. działka nr 176 o pow. 4,4948 m² 

Tereny rolne (RV i RVI)      

Nieruchomość 
niezabudowana, 
zlokalizowana na peryferiach 
wsi Brzeziniec.                                                                                                
- dojazd do działki: droga 
gruntowa słabo przejezdna,                                            
- ukształtowanie terenu: 
regularny płaski,                                             
- działki nie uprawiane,                                                                                     
- kształt działki: regularny,                                                                                                                                                                                
- kultura rolna: pola odłogowane, zachwaszczone, zadrzewione,                                                            
- sąsiedztwo działki: grunty rolne (o różnej kulturze rolniczej)                   
i lasy, 
Cena: 
29.000 zł              (1 m²: 1,24 zł) 
56200 zł               (1 m²: 1,25 zł 

Działki nad jeziorem Dobrskim                                                                                                                               
Kompleks działek zlokalizowanych nad jeziorem Dobrskim                  
o powierzchni około 1300 
m2 , w odległości 1700 m 
od centrum Gogolewa 
oraz  700 m od centrum 
miejscowości Dobra.                                                              
-uzbrojenie: brak,                                                                                                               
- dostęp komunikacyjny: 
droga gminna, gruntowa, 

 

przeznaczenie działki: zabudowa rekreacyjno-turystyczna                                                         
o charakterze letniskowym. 

Działka położona na obszarach leśnych 
 W Kotowie, gmina Dębnica Kaszubska 

 
- działka nr152/3 o pow. 4,1485 m²,                                                                     
- lokalizacja: ok. 1,5 km od wsi Kotowo, działka położona jest                 
w sąsiedztwie lasów i gruntów 
rolnych,                                                                                   
- lesistość: las o luźnej 
strukturze drzewostanu,                                                     
- zagospodarowanie lasu: brak 
prowadzenia odpowiedniej 
gospodarki leśnej,                                                                                                                   
- dojazd do działki: z drogi 
gruntowej,                                                               
- teren płaski, odłogowany             
o niskiej bonitacji,                                                                                      
- kształt: zbliżony do prostokąta, porośnięty lasem mieszanym, 
zakrzywieniami i zadrzewieniami różnych gatunków drzew 
iglastych i liściastych jak również samosiewami drzew 
owocowych. 
 
Cena: 91.000 zł (cena za 1 m²: 2,20 zł) 

Działka rolna w Motarzynie 

- działka nr 50/4 o pow. 0,6600 m²                                                                     
- dostęp komunikacyjny: bezpośrednio  z drogi gruntowej,                  
- rodzaj użytku rolnego i bonitacja: przeważają grunty klasy III – 
0,54 ha,                                       
- warunki rolno – glebowe: 
teren nachylony w kierunku 
wschodnim, 

Cena: 17.500 zł                       
(cena za 1 m²: 2,66 zł) 

Działki w trakcie przygotowywania do sprzedaży: 
 

• działki pod zabudowę garażową w Motarzynie, 
• działka  z wydanymi warunkami zabudowy               

(nr 229/8) o pow. 1452 m²  w Budowie, 
• działki rekreacyjnye nad jeziorem Dobrskim 

od strony miejscowości Dobra i Gogolewo, 
• działka z wydanymi warunkami zabudowy               

(nr 1250/10) o pow. 0,1020 ha w Dębnicy 
Kaszubskiej, 

• działka z wydanymi warunkami zabudowy                
(nr 1244) w Dębnicy Kaszubskiej. 

kontakt:  Urząd Gminy Dębnica Kaszubska,  

Alicja Lichtensztein 

tel. 666 366 828 
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Przebudowa drogi 210, budowa spójnej sieci tras rowe-
rowych, czy systemów fotowoltaicznych  to tylko niektó-
re z zadań, które chciałaby zrealizować gmina w ramach 
partnerstwa z innymi samorządami. 

Gmina Dębnica Kaszubska w partnerstwie z miastami 
Słupsk i Ustka oraz gminami Słupsk, Kobylnica i Ustka 
realizuje projekt pod nazwą ,,Diagnoza – strategia – inwe-
stycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta 
Słupska’’. W efekcie jego realizacji opracowane zostały do-
kumenty strategiczne dla miejskiego obszaru funkcjonal-
nego m. Słupska. W ramach projektu określono problemy 
społeczno – gospodarcze i wynikające z nich potrzeby in-
westycyjne, a także przygotowano dokumentacje technicz-
no – budowlane dla inwestycji. Gmina Dębnica Kaszubska 
w ramach niniejszego projektu opracowała dokumentację 
związaną z pięcioma przedsięwzięciami.
  Jedno z najważniejszych to przebudowa drogi 210 wraz 
z drogą powiatową, oraz drogami gminnymi na Osiedlu 
Północ. Dla tego zadania przygotowana została koncepcja 
programowo-przestrzenna i program funkcjonalno-użyt-
kowy. Zadanie obejmuje zjazd z drogi 210 na osiedle Pół-
noc, drogi na tym osiedlu, ulicę Kościelną wraz z mostem 
i wyjazdem na ulicę Zjednoczenia. 
 Kolejną ważną inwestycją jest budowa spójnej sieci tras 
rowerowych w regionie słupskim. Jej celem jest połącze-
nie dróg rowerowych w kompleksową sieć. Dokumentacja 

Nowe zadania w ramach projektu rozwoju miejskiego 
obszaru funkcjonalnego Słupska

projektowa obejmuje budowę ścieżki rowerowej na trasie 
Ustka-Słupsk-Dębnica Kaszubska-Krzynia. 
 Odnawialne źródła energii to kolejne projektowe zada-
nie, którym zainteresowana jest gmina Dębnica Kaszub-
ska. Obejmie ono pięć obiektów użyteczności publicznej, 
na których zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. 
Dokumentacja techniczna dotyczy budynku gimnazjum, 
oczyszczalni ścieków, urzędu gminy oraz szkół w Mota-
rzynie i Gogolewie.
  Dzięki udziałowi w projekcie Dębnica Kaszubska 
może doczekać się także rewitalizacji centrum miejsco-
wości pod kątem turystyczno – rekreacyjnym. W ramach 
zadania opracowano koncepcję programowo-przestrzenną 
oraz program funkcjonalno-użytkowy terenu położonego 
za Urzędem Gminy. Zaplanowano tam utworzenie prze-
strzeni rekreacyjnej z małą infrastrukturą i ciągami pie-
szymi, które połączą ulicę Zjednoczenia z ulicą Kościelną. 
Ostatnim przedsięwzięciem, do jakiego przystąpiła gmina 
Dębnica Kaszubska w ramach projektu jest „Uzbrojenie 
terenów inwestycyjny przy drodze nr 210”. Dokumentacja 
zakłada kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje 
gospodarcze tzn. budowę infrastruktury technicznej: sieci 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, przepompowni ście-
ków, kanalizacji deszczowej oraz sieci dróg publicznych.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjne-
go Pomoc Techniczna na lata 2007 – 2013.

Kinga Trubicka

INFORMACJE Z URZĘDU GMINY

Koncepcja zagospodarowania centrum miejscowości Dębnica Kaszubska
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Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusz Kościuszki  
w Dębnicy Kaszubskiej

Klasa I a 
Wychowawca: Małgorzata Szpadzińska
Adamczuk Nadia, Adamowicz Lena, Burnicki Gabriel, Choma Mi-
kołaj, Cichoszewski Natan, Ciołek Antonina, Czerko Oliwier, Czyż 
Zofia, Data Kacper, Heleniarz Oliwia, Jopek Nikola, Nintza Natalia, 
Piasecki Mikołaj, Pietrzykopwska Natalia, Piszko Igor, Pogoda Cezary, 
Reinert Marcel, Sikora Justyna, Soroka Kornelia, Trepner Dominika, 
Urbanowicz Maciej, Włodarczyk Magdalena, Żendarmski Maciej

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusz Kościuszki  
w Dębnicy Kaszubskiej

Klasa I b 
Wychowawca: Małgorzata Madej
Breza Justyna Joanna, Heleniarz Antoni Józef, Hrybyk Piotr Jarosław, 
Jarzębińska Dominika, Jurkowski Tymoteusz, Koska Milena, Kossel 
Jakub, Kowalski Bartosz Damian, Lehmann Aleksandra Małgorzata, 
Lewandowska Julia, Łapaj Karol Franciszek, Myszkorowska Julia, 
Nieścioruk Michał Arkadiusz, Nowakowska Kornelia Sylwia, 
Nowicki Mateusz Waldemar, Osiński Piotr Krzysztof, Rudnik 
Adam, Skwierawski Michał, Słomińska Lena Ewelina, Stępniewski 
Jakub Ignacy, Wall Hanna Elżbieta, Wojczuk Aniela Judyta, Żaczek 
Magdalena Maja, Żukowska Dominika

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusz Kościuszki  
w Dębnicy Kaszubskiej

Klasa I c 
Wychowawca: Marzena Błażukiewicz
Boruciński Maciej, Czapiewska Oliwia, Goyke Filip, Grabowska 
Vanessa, Grzybowska Maja, Kaliniak Arkadiusz, Ewa Karwowska, 
Makowska Weronika, Michalski Dorian, Mojżeszek Aleksander, 
Oblizajek Lena, Pieronkiewicz Lena, Piórkowski Jacek, Pogoda 
Nadia, Rękas Hubert, Serafin Oliwia, Soldatke Małgorzata, Surdy Na-
talia, Szczurko Kacper, Tomińska Zuzanna, Właśniak Lena, Woźniak 
Seweryn, Zieja Anastazja

Witaj Szkoło
W roku szkolnym 2015/2016 w gminie Dębnica Kaszubska ponad stu pierwszoklasistów z roczników 
2008 i 2009 rozpoczęło naukę w szkołach podstawowych. Pierwszy dzwonek to dla nich wielkie przeżycie 
i rozpoczęcie całkiem nowego etapu w życiu, dlatego warto upamiętnić ich start na edukacyjnej ścieżce. 
Wszystkim tegorocznym pierwszoklasistom życzymy samych sukcesów.

SZKOŁA DOOKOŁA
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Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Motarzynie

Klasa I a 
Wychowawca: Beata Wargocka

Bałyk Mikołaj, Beger Miłosz, Krakowiak Agnieszka, Kreft Agata, 
Miler Igor, Mostowa Julia, Palak Norbert, Pliszka Alan, Płaczkiewicz 
Tomasz, Sitkowski Łukasz, Szustak Julia, Tutkowski Fabian, 
Waseńczuk Sebastian, Witkowska Kornelia.

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Gogolewie

Klasa I 
Wychowawca klasy: Grażyna Bujwid

Krystian Chinczewski, Sylwester Dalidowicz, Oliwia Góra Agata 
Górzyńska, Oliwia Iwańska, Anna Kamińska, Dominik Kapusz, 
Zuzanna Kołpińska, Andrzej Łykus, Jakub Majewski, Julian 
Nowitkiewicz, Jakub Olczak, Dorian Pielach, Justyna Pietrzak, Laura 
Szocik, Marta Zejfer.

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Niepoględziu

Klasa I 
Wychowawca: Małgorzata Paszki

Białowicz Kamil, Błażejewska Maja, Błażejewski Kacper, Gierczyńska 
Tatiana, Gierczyński Hubert, Gliszczyński Filip, Grajczyk Zuzanna  
Grzesiak Gracjan, Jereczek Zuzanna, Kontny Marcin, Kropidłowska 
Malwina, Mostowy Mateusz, Mróz Oliwier, Pepliński Szymon, Roda 
Wiktoria, Rzeźnicki Wiktor, Szela Agata, Świderski Natan, Toma-
szewski Wojciech, Wójcik Michał 

Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Motarzynie

Klasa I b 
Wychowawca: Adriana Kowalczyk

Gański Tymoteusz, Golubiec Jakub, Jarzębiński Wojciech, Jędrusiak 
- Szreder Natalia, Lehmann Jakub, Lewandowski Bartosz, Nagaj 
Bartosz, Olender Kacper, Płotka Wiktoria, Szymlek Julia, Ślusar Jan 
Turzyńska Martyna, Zając Jan.

SZKOŁA DOOKOŁA
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Z miłości do 
historii
Irena Dziemiańczy-Jaworska 
każdego dnia podróżuje przez 
gminną historię, która przed au-
torką mojadebnica.pl ma coraz 
mniej tajemnic. Swoje odkrycia 
od kilku lat publikuje na stronie 
internetowej. 

- Strona ta ma na celu poznanie 
naszego regionu, legend, podań, 
walorów przyrodniczych, sztuki 
regionalnej i lokalnych twórców 
– mówi Irena Dziemiańczyk -Ja-
worska. - Trudno być patriotą lo-
kalnym, gdy nie zna się przeszłości 
swojej małej ojczyzny. Poznawanie 
historii najbliższej okolicy pozwa-
la inaczej spojrzeć na miejsca, któ-

Trampki po kaszubsku
Wielbicieli niepowtarzalnych rzeczy zapraszamy do 
Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej. 
Tu można znaleźć trampki, bluzki, poduszki i torby 
ręcznie malowane w kaszubskie wzory. 
- Wszystkie wytwarzane przez nas produkty dosko-
nale utożsamiają się z nazwą naszej miejscowości – 
mówi Anna Pietrzak, dyrektor GOK w Dębnicy Ka-
szubskiej. 
Gadżety z kaszubskim motywem doskonale nadają się 
na niecodzienny prezent, a właściciela na pewno wy-
różniać będą z tłumu.                                     

 (red)

Zapraszamy do pracowni 
rękodzieła
W pracowni rękodzieła Gminnego Ośrodka Kultury w Dęb-
nicy Kaszubskiej można spróbować swoich sił w odlewaniu 
gipsowych form. Aniołki, świeczniki i ramki na zdjęcia to tyl-
ko niektóre z proponowanych form. Własnoręcznie stworzone 
odlewy gipsowe mogą stanowić doskonały prezent świąteczny. 
Serdecznie zapraszamy.                                                      (red)

KULTURA

re mogą wydawać się zwyczajne i nie-
ciekawe – dodaje.
Z zawodu historyk z zamiłowania fo-
tografik. Laureatka wyróżnienia w ra-
mach nagrody „Białego Bociana” przy-
nawanej przez starostę słupskiego. Jej 
hobby ściśle związane z zawodem po-
zwala na zupełnie inne postrzeganie 

historycznych „perełek” oraz bieżące 
dokumentowanie życia gminy. Na jej 
stronie znajdują się nie tylko informa-
cje i ciekawostki historyczne, lecz rów-
nież  galerie zdjęć z aktualnych wyda-
rzeń. Strona godna polecenia nie tylko 
mieszkańcom gminy Dębnica Kaszub-
ska.                               Kinga Trubicka



www.debnicakaszubska.eu 15

Ponad 50 zawodników spotkało 
się 25 października nad jeziorem 
w miejscowości Dobra, by powalczyć 
o Puchar Wójta Gminy Dębnica Ka-
szubska w trakcie zawodów spinnin-
gowych. 
Zawody objęte patronatem włodarza 
gminy to czterogodzinne zawody jed-
noturowe na żywej rybie. Rozegrane 
zostały w klasyfikacji indywidualnej 
bez podziału na kategorie wiekowe, 
a dopuszczonymi rybami były: szczu-
pak od 50 cm  i okoń od 18 cm.
O godz. 8.15 aż 52 spinningistów 
stanęło w szranki. Po godz. 12.15 ko-
misja sędziowska sklasyfikowała tylko 

„Lekkoatletyka dla każdego” to impre-
za sportowa, która odbyła się 24 paź-
dziernika w Gimnazjum im. Czesława 
Miłosza w Dębnicy Kaszubskiej. Jej 
inicjatorem był nowo powstały klub 
sportowy „Dębnickie Orły” z Dębni-
cy Kaszubskiej. Na jego zaproszenie 
przyjechała Bernadeta Kopeć – prezes 
„Akademii Małego Lekkoatlety” ze 
Słupska wraz z instruktorem  lekkiej 
atletyki Marcinem Targańskim i Mar-
celiną Witek – aktualną Mistrzynią 
Polski w rzucie oszczepem.
Celem tej imprezy było propagowa-
nie aktywnego spędzania czasu wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Po przy-
witaniu gości rozpoczęła się rozgrzew-
ka, skoki przez drabinki i specjalne 
płotki przeznaczone dla najmłodszych 
oraz rzuty piłką 1 kg. Największą 

SPORT

pięciu spinningistów, którzy złowili 
trzy szczupaki o długościach 51,00 
cm, 50,80 cm i 50,50 cm i dwa oko-
nie o wymiarach – 24,5 cm i 22,7 cm. 
Po ogłoszeniu wyników zawodów, 
pani wójt wręczyła ufundowany przez 
siebie puchar i nagrody rzeczowe dla 
pierwszej trójki oraz wyróżnienie – 
bon wartości 50 zł dla najmłodszego 
zawodnika 14-letniego Piotra Gna-
towskiego. Zawody wygrał Cezary 
Bogacki, który zdobył Puchar Wójta 
Gminy Dębnica Kaszubska w roku 
2015 oraz bon towarowy wartości 250 
zł. Drugie miejsce zdobył Zbigniew 
Czepanis, który w nagrodę otrzymał 

Spinningiści powalczyli o Puchar Wójta Gminy Dębnica Kaszubska

bon wartości 150 zł, a trzeci był Marek 
Adamczyk, który otrzymał nagrodę 
w postaci bonu wartości 100 zł. Cała 
pierwsza trójka uzyskała 800 pkt., 
o miejscach na podium zdecydowały 
długości złowionych „kaczodziobych”. 
Pozostali sklasyfikowani spinningiści 
to – czwarty Radosław Nagaj (190 
pkt.) i piąty Szymon Klasa (150 pkt.). 
Warto zaznaczyć, że cała piątka to 
członkowie Koła PZW Motarzyno. 
 Spotkanie zwieńczyło zaproszenie 
wszystkich uczestników na gorącą 
grochówkę.
Wędkarze reprezentowali  koła z Dęb-
nicy, Motarzyna, Leśnego Dworu, 
a także koła PZW  - Kapena, Mia-
sto i Wędkarz ze Słupska oraz Lipień 
Czarna Dąbrówka.

Marek SzczepańskiKrólowa sportów w dębnickim gimnazjum
atrakcją dnia były rzuty oszczepem 
szkoleniowym specjalnie przeznaczo-
nymi dla dzieci. Wśród uczestników 
znalazły się dzieci, którym zapropo-
nowano, by dołączyły do „Akademii 
Małego Lekkoatlety” w Słupsku. Na 
zakończenie także rodzice mogli wy-

próbować oszczepy i piłki rzutowe 
z lotkami. Klub planuje utworzenia 
lokalnej sekcji lekkoatletycznej i cze-
ka na zgłoszenia chętnych. Serdecznie 
dziękujemy wszystkich za przybycie 
i wspólną zabawę.

Agnieszka Wziątek 



Walory naturalne największym atutem gminy
Strategia rozwoju gminy Dębnica Kaszubska zakłada maksymalne wykorzystanie naturalnych walorów miejsca. 
Gmina zlokalizowana jest w obszarze europejskiego obszaru Natura 2000 oraz Parku Krajobrazowego Dolina 
Słupi. Obie te struktury promują i jednocześnie chronią obszary o wyjątkowych zaletach przyrodniczych. 
Gmina stawia na naturalne piękno otoczenia, pielęgnowanie lokalnych tradycji oraz potencjał ludzki. Kładzie 
nacisk na wykorzystanie wszystkich możliwych form wsparcia finansowego oferowanego przez Unię Europej-
ską i instytucje rządowe nadzorujące środowisko.

Priorytety działań:
•  Inwestycje w stan infrastruktury: gazowej, kanalizacji, dróg, ścieżek rowerowych:
•  Różne formy OZE
•  Rolnictwo ekologiczne
•  Edukacja ekologiczna – zielone szkoły, zloty młodzieży szkolnej, studenckiej
•  Rzemiosło artystyczne i ginące zawody – hafciarstwo, garncarstwo, kowalstwo itp.
•  Usługi turystyczne – agroturystyka, turystyka kwalifikowana np. turystyka piesza, turystyka rowerowa, hippika,  
 kulinarna, hotelarstwo, gastronomię, transport, wypożyczanie sprzętu i inne
•  Promocja własnych regionalnych produktów – jagoda dębnicka, prawdziwki dębnickie (leśne smaki).

(źródło: facebook.pl/Gmina Dębnica Kaszubska)

www.debnicakaszubska.eu

Zapraszamy na nową stronę internetową Gminy


