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Z DRUGIEJ STRONY

Drodzy Mieszkańcy Gminy Dębnica Kaszubska!
Wieści Gminne wracają
po długiej nieobecności związanej z sytuacją epidemiologiczną. Przyszło nam dzisiaj zmierzyć się z pandemią
COVID-19. To dla wszystkich
trudna i nieprzewidywalna
sytuacja. Od marca funkcjonujemy w innej, nieznanej
dotąd rzeczywistości. Pierwsze potwierdzone przypadki
dotarły do naszej gminy dopiero we wrześniu. Wierzę, że skoro są już szczepionki, to
każdy chętny będzie miał do niej dostęp. Póki co pamiętajmy o złotych zasadach DDM, czyli DEZYNFEKCJA, DYSTANS
I MASECZKA. Dziękuję Wam za dotychczasową odpowiedzialną postawę. Podziwiam Państwa za spokój z jakim
znosicie utrudnienia dnia codziennego.

Proszę, nie zapominajmy o samotnych sąsiadach, znajomych, osobach przebywających na kwarantannie bądź
izolacji. To właśnie oni najbardziej potrzebują naszej pomocy w zrobieniu zakupów czy w opiece nad zwierzętami. Czasami wystarczy tylko szczera rozmowa, która jest
często pierwszą i najprostszą formą pomocy, jaką możemy
komuś zaoferować.
Osoby, które nie mogą liczyć na pomoc rodziny lub bliskich, a znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji, mogą
zwrócić się o pomoc do pracowników Ośrodka Pomocy
Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Urzędu Gminy
bądź sołtysa.
Przed nami piękny czas, Święta Bożego Narodzenia.
Wykorzystajmy go na relaks, wyciszenie i nagromadzenie
pozytywnej energii. Niech te święta, choć tak inne, sprawią, że z nadzieją powitamy Nowy Rok 2021.
Z życzeniami zdrowia
Iwona Warkocka, wójt gminy

Wsparcie dla potrzebujących

W związku z zaostrzeniem zasad profilaktyki COVID
– 19 oraz zaleceniem ograniczenia przemieszczania się
zwłaszcza seniorów oferowana jest pomoc mieszkańcom
gminy Dębnica Kaszubska oraz osobom przebywającym
na kwarantannie. W razie potrzeby można kontaktować
się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszub-

skiej pod nr tel. 59 813 15 64, www.opsdebnicakaszubska.pl, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dębnicy Kaszubskiej pod nr tel. 598131270, www.gok.debnica.pl lub za
pośrednictwem sołtysów. Kontakt możliwy również przez
strony OPS i GOK na portalu Facebook.

Niezwykłe wyniki II tury wyborów prezydenckich
w gminie Dębnica Kaszubska
Druga tura tegorocznych wyborów prezydenckich
w gminie Dębnica Kaszubska miała niezwykle rzadko spotykany rozkład głosów. Obecnie urzędujący prezydent
Andrzej Duda uzyskał 2026 głosów - 50,02%, a jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski 2025 głosów - 49,98%. Takim
wynikiem, z przewagą 1-głosu zainteresowały się ogól-

nopolskie media. Informacja o wyniku w naszych wyborach prezydenckich została wyemitowana 13 lipca 2020 r.
w programach Fakty po południu oraz Polska i świat w kanale telewizji TVN24.
Wynik wyborów w gminie Dębnica Kaszubska udowadnia tezę: KAŻDY GŁOS MA WIELKIE ZNACZENIE.

Informacja w związku z wprowadzeniem RODO: W związku z wprowadzeniem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych informujemy,
że zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. 2017r. poz. 880 ze zm.) Gminny Ośrodek
Kultury w Dębnicy Kaszubskiej przetwarza i nieodpłatnie wykorzystuje wizerunek osób stanowiących szczegół całości imprezy publicznej w celu
jej udokumentowania. Udział w imprezie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku zgodnie z zapisami ustawy z dnia
04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm). Więcej informacji na stronie www.gok.debnica.pl
WIEŚCI GMINNE – Czasopismo Gminy Dębnica Kaszubska/ Wydawca: Gmina Dębnica Kaszubska. Redaguje: Kinga Trubicka-Czapka.
Adres redakcji: Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej ul. Antoniego Kani 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 3200 egz. Nakład zamknięto 08.12.2020
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INWESTYCJE

Przebudowy i remonty dróg na terenie gminy Dębnica Kaszubska
Ponad 970 tys. zł przeznaczono z budżetu gminy i środków zewnętrznych na przebudowę dróg lokalnych.
W 2020 roku inwestycje w infrastrukturę drogową przewidziano również ze środków Funduszu Sołeckiego.

Przebudowa ulicy Zajęczej
w Dębnicy Kaszubskiej
Gmina otrzymała środki z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę części ulicy Zajęczej w Dębnicy
Kaszubskiej. W ramach zadania przebudowano drogę na
odcinku ok. 488 m, szerokości 5,0 m o nawierzchni asfaltowej. Wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 530 214
zł, z czego 248 913 zł to bezzwrotne środki z Funduszu
Dróg Samorządowych. Zadanie zrealizowane w okresie od
sierpnia do października 2020 r.

Przebudowa drogi w miejscowości Troszki
W ramach zadania przebudowano drogę na odcinku
ok. 575 m, szerokości 3,0 m o nawierzchni asfaltowej.
Wartość zadania inwestycyjnego to kwota 215 121 zł,
z czego 99 999 zł pochodzi ze środków Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych Województwa Pomorskiego w ramach
modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zadanie zrealizowane w okresie od października do listopada 2020 r.

Przebudowa drogi w miejscowości Budowo
Kolejna miejscowość, w której przebudowano drogę to
Budowo. W ramach zadania przebudowano drogę na odcinku ok. 400 m, szerokości 3,0 m o nawierzchni asfaltowej. Wartość zadania inwestycyjnego 110 312 zł. Zadanie
zrealizowane w okresie od lutego do kwietnia 2020 r.

Remont ulic Kowalskiej i Strażackiej w Dębnicy Kaszubskiej
W ramach poprawy stanu technicznego dróg wykonano remont ulicy Kowalskiej na odcinku ok. 360 m, szerokości 3,5
m o nawierzchni asfaltowej oraz remont ulicy Strażackiej na odcinku ok. 145 m, szerokości 3,5 m o nawierzchni asfaltowej. Łączna wartość zadań to 115 821 zł. Zadania zrealizowano w maju 2020 r.

Informacja o numerach kont bankowych
Szanowni Mieszkańcy! Przypominamy o odrębnych numerach kont bankowych Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska.
1) Bank Spółdzielczy Ustka nr konta: 30 9315 0004 0060 0444 2000 0010
2) Nr konta do opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 79 9315 0004 0060 0444 2000 0680
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WYDARZENIA

Absolutorium dla wójta - jednogłośnie

Dębnicy radni byli jednogłośni podczas głosowania
nad udzieleniem absolutorium wójt gminy Iwonie Warkockiej za wykonanie budżetu za 2019 rok.
Wcześniej pozytywną opinię na temat wykonania zeszłorocznego budżetu wyraziła również Regionalna Izba
Obrachunkowa w Gdańsku. Podczas zwołanej na 30
czerwca 2020 r. sesji obecnych było 13 radnych. Podczas
najważniejszej uchwały w porządku obrad wszyscy radni
zagłosowali na „tak”. Radości z takiego wyniku głosowania
nie kryła zarówno wójt Iwona Warkocka, jak i przewodniczący Rady Gminy Dębnica Kaszubska, Krzysztof Badowski.
Taka jednomyślność jest zapowiedzią jak najlepszej współpracy na linii wójt - rada gminy. Iwona Warkocka podziękowała radnym, urzędnikom, kierownikom jednostek oraz
mieszkańcom gminy, zaznaczając, że bez ich wsparcia nie

udałoby się odnieść żadnego sukcesu. Wójt podkreślała, że
niekiedy trzeba podejmować bardzo trudne decyzje, a od
samorządu zależy, jak społeczność będzie ich postrzegała za kilka, a nawet kilkanaście lat. Zaznaczyła również jak
ważny jest wkład pracy współpracowników i całego sztabu
ludzi, który wspiera wójta w podejmowanych działaniach
swoim profesjonalizmem.

Nowoczesne laptopy trafiły do szkół z gminy Dębnica Kaszubska
Bezzwrotną dotację w łącznej kwocie 165 tys. zł uzyskała gmina Dębnica Kaszubska z programów Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ w ramach wsparcia Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
W pierwszej edycji programu uzyskano dofinansowanie
w wysokości 60 tys. zł bezzwrotnej dotacji, którą przeznaczono na zakup 20 laptopów dla placówek oświatowych.
W ramach Zdalnej Szkoły + dofinansowanie wyniosło 105
tys. zł i pozwoliło na zakup kolejnych 35 laptopów. Dzięki
dotacji do szkół trafił nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania, który został przekazany najbardziej potrzebującym
uczniom, którzy takiego sprzętu nie posiadali.
Zakup sprzętu został sfinansowany w ramach projektów
pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edu-

kacyjnej
w systemie
kształcenia zdalnego”
i „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej
Sieci
Edukacyjnej”
współfinansowanych
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do
szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

E-Aktywni mieszkańcy gminy Dębnica Kaszubska
Gmina Dębnica Kaszubska zakończyła szkolenia organizowane w ramach projektu pn. „Akademia kompetencji
cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego,
warmińsko mazurskiego, podlaskiego”.
Szkolenia miały na celu podniesienie kompetencji cyfrowych w zakresie umiejętności informatycznych, komunikacyjnych, korzystania z usług publicznych, czyli - jak
wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność
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jego działania w codziennym życiu. Szkolenia zrealizowano w następujących tematach: Rodzic w Internecie; Moje
finanse i transakcje w sieci; Działam w sieciach społecznościowych; Tworzę własną stronę internetową (blog);
Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 84 000 zł
i stanowi 100% dofinasowania. W ramach projektu zakupiono 10 laptopów, które będą służyć naszym mieszkańcom.

Z ŻYCIA GMINY

Jubileusz 30-lecia samorządności w Polsce
30 lat z perspektywy dziejów ludzkości jest zaledwie
mgnieniem oka, 30 lat samorządności to już okres ogromnych przemian tak bardzo widocznych w naszym kraju,
i w naszej małej ojczyźnie. 30 lat temu władza została zdecentralizowana i oddana obywatelom. Była to zmiana nie
tylko na tle prawnym czy organizacyjnym. Ludzie otrzymali
ogromne pole do rozwoju osobistego. Rozpoczął się pro-

ces budowania społeczeństwa obywatelskiego. Dziękuję
za wspaniałe lata współpracy i jednocześnie wierzę, że to
co najlepsze jest jeszcze przed nami.
Gmina Dębnica Kaszubska pięknieje z roku na rok,
dbajmy o nią!
Pozdrawiam
Iwona Warkocka

www.debnicakaszubska.eu
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PROJEKTY STOWARZYSZEŃ
Stowarzyszenia z gminy Dębnica Kaszubska zrealizowały projekty, których cele mają znaczący wpływ na rozwój
lokalnej społeczności. Pozyskiwały nie tylko środki w ramach konkursów grantowych, lecz również podjęły działania,
które mają wpływ na gminną infrastrukturę

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

„Budowa Aktywnej Strefy Mieszkańca
na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej”

Budowa zielonej siłowni w miejscowości
Dębnica Kaszubska

Projekt realizowany przez Klub Sportowy „Dębnickie
Orły” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt otrzymał
wsparcie w ramach środków Lokalnej Grupy Działania
Partnerstwo Dorzecze Słupi.
Cel projektu zakłada poprawę jakości życia, wspieranie
aktywizacji społeczności lokalnej i zaspokojenie potrzeb –
dzieci i młodzieży, rozwój aktywności oraz wzmocnienie
kapitału społecznego poprzez budowę strefy aktywnego
mieszkańca na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej.
W ramach zadania zamontowano zestawy: sprawnościowy, Street Workout, zabawowy oraz huśtawkę wahadłową. Strefa aktywności jest dostępna dla wszystkich mieszkańców gminy Dębnica Kaszubska.
Całkowita wartość projektu: 26 317,36 zł
Wysokość dofinansowania: 24 995,00 zł
Wkład własny niefinansowy: 1 322,36 zł

W kwietniu 2020 roku Stowarzyszenie Królestwo
Natury zrealizowało projekt, w ramach którego przy
stadionie w Dębnicy Kaszubskiej powstała zewnętrzna
siłownia. Urządzenia zostały zamontowane za orlikiem
w otoczeniu drzew sosnowych. Wśród nich znalazły się:
twister i wahadło, biegacz, orbitrek, wioślarz oraz prasa
nożna.
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.

Podopieczni ŚDS w Klubie Ogrodnika

Klub Ogrodnika działa przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Motarzynie. Celem projektu zainicjowanego
przez Stowarzyszenie „W Starym Kinie” jest zwiększenie
aktywizacji podopiecznych ŚDS, poszerzenie możliwości
rozwoju umiejętności samodzielnego funkcjonowania
i nabycia nowych kompetencji potrzebnych w życiu codziennym i na rynku pracy.
W ramach projektu zakupiono wyposażenie i sprzęt
niezbędny do utworzenia i funkcjonowania Klubu Ogrodnika, tj.: traktorek ogrodowy, stół, ławki i parasole ogrodowe, kosze na odpady, grabie, sekatory, szpadle, nożyce
do trawy, siekiery, łopaty do śniegu, piły ręczne, rękawice
ochronne. Na zakończenie realizacji projektu zorganizowano imprezę plenerową pn.: „Wspólnie porządkujemy naszą przestrzeń”. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie
„W Starym Kinie” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt
otrzymał wsparcie w ramach środków Lokalnej Grupy
Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi.
Całkowita wartość projektu: 26 307,76 zł
Wysokość dofinansowania: 24 934,54 zł
Wkład własny niefinansowy: 1 373,22 zł
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Strefy aktywności dla seniorów w Gminie
Dębnica Kaszubska
Zwiększenie aktywności seniorów z terenu gminy
Dębnica Kaszubska to główny cel projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Królestwo Natury”.
W ramach projektu powstały strefy aktywności dla seniorów w świetlicach wiejskich w miejscowościach Budowo, Gogolewo i Mielno, Gmina Dębnica Kaszubska. Celem
utworzenia stref było zadbanie o poprawę zdrowia i kondycji seniorów. Strefa aktywności zachęca seniorów do
aktywnego spędzania wolnego czasu.
Swoją kondycję seniorzy mogą wzmacniać dzięki zakupionym do stref aktywności urządzeniom, m.in. rowerom treningowym, orbitrekom, stepperom, platformom
wibracyjnym, rotorom do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych, zestawom do ćwiczeń Home 2 TRX, drewnianym
drabinkom oraz materacom. Przeprowadzono także prelekcje dotyczące profilaktyki zdrowotnej, promowania
zdrowego stylu życia w każdym wieku oraz wpływu aktywności fizycznej na kondycję i samopoczucie.
W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt otrzymał
wsparcie w ramach środków Lokalnej Grupy Działania
Partnerstwo Dorzecze Słupi.
Całkowita wartość projektu: 26 324,06 zł
Wysokość dofinansowania: 24 950,84 zł
Wkład własny niefinansowy: 1 373,22 zł

FOTORELACJA

Budowa obiektu kulturowego
powiązanego z rybactwem nad jeziorem Dobra
Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Mieszkańcy miejscowości Dobra doczekali się nowoczesnego obiektu, który będą mogli wykorzystywać na potrzeby mieszkańców i sołectwa.
Oficjalne otwarcie połączone z zebraniem wiejskim
miało miejsce 24 sierpnia. Spotkanie, w którym uczestniczyła wójt Iwona Warkocka i zastępca wójta Karol Żukowski
było również okazją do omówienia problemów nurtujących
mieszkańców sołectwa Dobra. Podczas spotkania przybliżono również szczegóły dotyczące możliwości korzystania
z obiektu.
Budowa obiektu zakończyła się w lipcu 2020 roku. Jest
to to ogólnodostępna infrastruktura społeczno - kulturalna, bez barier architektonicznych, przeznaczona na użytek

publiczny, pełniąca funkcję rekreacyjną, kulturową oraz turystyczną.
Jest to budynek parterowy z tarasem, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym, o powierzchni użytkowej 140
m². W budynku wydzielona jest sala główna, zaplecze kuchenne, pomieszczenia higieniczno - sanitarne oraz szatnia
z wiatrołapem i kotłownia.
Projekt „Budowa obiektu kulturowego powiązanego z
rybactwem nad jeziorem Dobra” otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze
na lata 2014 – 2020 ze środków Rybackiej Lokalnej Grupa
Działania ”Pojezierze Bytowskie” w wysokości 219 900 zł.
Całkowita wartość projektu to kwota 495 000 zł.

www.debnicakaszubska.eu
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„Błękitno – zielona przestrzeń – szkolenia i warsztaty
dla mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska”
ogrody deszczowe i łąki kwietne

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Materiał opracowany przez Gminę Dębnica Kaszubska. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Gmina Dębnica Kaszubska zakończyła realizację projektu w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn.: „Błękitno – zielona
przestrzeń – szkolenia i warsztaty dla mieszkańców Gminy
Dębnica Kaszubska”, której celem było zwiększenie świadomości dotyczącej postępujących zmian klimatycznych
oraz nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających podejmowanie działań zmierzających do adaptacji i przeciwdziałania w skali lokalnej.
Zorganizowano szkolenia i warsztaty z zakresu mini-

malizacji skutków zmian klimatycznych w skali lokalnej
oraz zakładania ogrodów deszczowych i łąk kwietnych dla
mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska. Przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Motarzynie i przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Dębnicy Kaszubskiej powstały
ogrody deszczowe a przy Zespołach Szkół w Motarzynie
i Gogolewie oraz przy Społecznych Szkołach w Niepoględziu powstały łąki kwietne.
Całkowita wartość projektu: 42 431,50 zł
Wysokość dofinansowania: 38 407,50 zł
Wkład własny niefinansowy: 4 024,00 zł

„Aby chciało się chcieć - promocja wolontariatu
w Gminie Dębnica Kaszubska”

Gminne Koło Wolontariatu działające przy Zespole
Szkolno – Przedszkolnym w Dębnicy Kaszubskiej otrzymało dotację w ramach konkursu: AKUMULATOR SPOŁECZNY 2020 ogłoszonego przez: Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY - Centrum Inicjatyw Obywatelskich na
wsparcie swoich działań.
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Gminne Koło Wolontariatu zrzesza wolontariuszy
z 3 szkół: Zespół Szkół w Motarzynie, Zespół Szkół w Gogolewie i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej. Jako grupa nieformalna otrzymali wsparcie
przy ubieganiu i realizacji projektu od Stowarzyszenia
„Królestwo Natury”.
Przedmiotem projektu było podniesienie poziomu
wiedzy i umiejętności członków Gminnego Koła Wolontariatu z zakresu pierwszej pomocy, organizacji i prowadzenia wolontariatu w szkole oraz rozwój i promowanie idei
wolontariatu na terenie Gminy Dębnica Kaszubska.
W ramach projektu przeprowadzono szkolenia dla
uczniów–członków GKW z zakresu pierwszej pomocy i o tematyce szerokorozumianego wolontariatu oraz
z tworzenia szkoły przyjaznej wolontariuszom - dla opiekunów. Dodatkowo w ramach projektu zakupiono 50 koszulek i czapek z nadrukiem dla wolontariuszy. W szkoleniach brali udział uczniowie ZSP w Dębnicy Kaszubskiej,
ZS w Motarzynie i ZS w Gogolewie.
Z uwagi na panującą pandemię szkolenia odbyły się
online przy użyciu platformy Google Meet.
Całkowita wartość projektu: 2 700,00 zł

PROJEKTY STOWARZYSZEŃ

Utworzenie Społecznego Centrum Aktywności
i Innowacyjności Lokalnej w Gałęzowie

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

Społeczne Centrum Aktywności to nowy obiekt, który
powstał w miejscowości Gałęzów. Podobnie jak w Dobrej
jest to ogólnodostępna, niekomercyjna infrastruktura
społeczno – kulturalna o powierzchni użytkowej 140 m²
z tarasem. Nowo wybudowana świetlica prowadzona jest
przez społeczność lokalną zrzeszoną w Stowarzyszeniu
SPERANDA.

W budynku Społecznego Centrum Aktywności została
wydzielona sala główna oraz zaplecze kuchenne. Ponadto
w budynku zaprojektowane zostały pomieszczenia higieniczno-sanitarne wraz z ich wyposażeniem oraz szatnia
z wiatrołapem i kotłownia. Budynek jest dostosowany do
korzystania przez osoby niepełnosprawne, a w szczególności przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.
Całkowita wartość projektu zrealizowanego w Gałęzowie to kwota 498 670 zł. Dofinansowanie ze środków UE
wyniosło 225 000 zł, a dotacja z Gminy 273 670 zł. Projekt
został złożony przez Stowarzyszenie SPERANDA zrzeszające
mieszkańców Niepoględzia i Gałęzowa w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020.

www.debnicakaszubska.eu
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Dębniccy seniorzy wystylizowani na ludowo
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Budzimy Kulturę” zakończyło realizację projektu pn. „Akademia Seniora
- Śpiewający Seniorzy”. Celem projektu był zakup 12 kompletów strojów stylizowanych na ludowo (11 damskich
i 1 męski) dla seniorów tworzących grupę wokalną przy
Gminny Ośrodku Kultury w Dębnicy Kaszubskiej. Przyznana kwota dofinansowania to 23 tys. 756 zł. W związku
z sytuacją epidemiologiczną nie udało się zorganizować
spotkania promującego projekt. Seniorzy spotkali się
w kameralnym gronie by zaprezentować się w strojach
i wystąpili bez publiczności. Dzięki temu do sieci trafił film
promujący projekt, który opublikowano na FB Gminnego
Ośrodka Kultury i Gminy Dębnica Kaszubska. Realizacja
projektu ma wpływ m. in. na podniesienie samooceny
seniorów i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Dodatkowo nowa stylizacja wnosi również element motywacyjny dla zespołu oraz wpływa na integrację grupy.

Projekt pn. Akademia Seniora – Śpiewający Seniorzy
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020.

Rozwój Usług Społecznych na terenie Gminy Dębnica Kaszubska
Gmina Dębnica Kaszubska jest beneficjentem dwóch
partnerskich projektów społecznych realizowanych w ramach Działania 6.2 Usługi społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020.
Pierwszy z nich to „Społeczni do Potęgi”, którego celem
jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług
społecznych, które wykorzystywać będą istniejącą infrastrukturę techniczną (świetlice gminne oraz Środowiskowy Dom Samopomocy) oraz nowo powstałe instrumenty
animacji środowiskowej i wolontariat.
Projekt wspierać będzie rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym, dzieci, młodzież oraz podopiecznych
Środowiskowego Domu Samopomocy z terenu gminy
Dębnica Kaszubska.
Planowane działania to m.in. usługi wsparcia rodziny
(dzieci, młodzież i opiekunów), poprzez stworzenie specjalistycznych punktów wspierania rodziny (świetlice wiejskie), w tym min.: terapia uzależnień, asystent rodziny,
porady psychologa, warsztaty tematyczne np. nabywania
umiejętności radzenia sobie z rolami społecznymi, w tym
małżeńskimi i rodzicielskimi.
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W ramach projektu, poza działaniami „miękkimi”, zaplanowano doposażenie świetlic oraz remonty.
Całkowita wartość projektu dotycząca zakresu Gminy
Dębnica Kaszubska to kwota 1 834 706 zł.
Drugi projekt to „Srebrna Sieć II”, który będzie realizowany i wdrażany przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dębnicy Kaszubskiej. Projekt skierowany jest do osób
niesamodzielnych, samotnych zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym w wieku 60+.
W ramach projektu zaplanowano m.in. utworzenie
przy OPS Klubu Seniora oraz spotkania przeciwdziałające
marginalizacji i osamotnieniu seniorów poprzez warsztaty aktywizujące, kulturowe, spotkania specjalistyczne
i profilaktyczne, w tym: specjalistyczne usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania, rehabilitacja domowa, usługi sąsiedzkie połączone z teleopieką, wypożyczalna sprzętu rehabilitacyjnego i poradnictwo senioralne.
Całkowita wartość projektu dotycząca przedsięwzięć
zaplanowanych w gminie Dębnica Kaszubska to kwota 609
330,25 zł.
Okres realizacji obydwu projektów to lata 2020-2023.

Z ŻYCIA GMINY

Izba Regionalna w Dębnicy Kaszubskiej
powstaje w budynku tzw. czerwonej szkoły

Od września ruszyły prace nad tworzeniem Izby Regionalnej w budynku tzw. czerwonej szkoły. Dostaliśmy do
dyspozycji wyremontowaną salę lekcyjną w której zgromadziliśmy nasze zbiory. Dysponujemy okazałą kolekcją
zdjęć i dokumentów, które pokazują historię naszej miejscowości i życie codzienne ludzi, którzy tu kiedyś mieszkali. W zbiorach znajdują się również zdjęcia z nowszych
dziejów Dębnicy Kaszubskiej. To dokumentacja życia i wydarzeń z czasów PRL-u. Choć niektórzy chcą uznać ten
czas za niebyły, to nie da się go wymazać z pamięci. Ludzie wtedy też pracowali, świętowali, bawili się, po prostu
żyli. Posiadamy pamiątki materialne pochodzące z czasów

przedwojennych, ale także powojennych. Niektóre eksponaty znajdują się tylko na fotografiach, ponieważ stanowią
cenne pamiątki rodzinne. Zamieszczamy wybrane zdjęcia
naszych zbiorów. Obecnie, kiedy panuje pandemia koronawirusa, trudno określić, czy Izba Regionalna rozpocznie
działalność jeszcze w tym roku. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych historią naszej gminy
i naszego regionu do przekazywania eksponatów i przedmiotów codziennego użytku.
Osobą do kontaktu jest nauczycielka historii,
Irena Dziemiańczyk-Jaworska, tel. 697 220 180;
e-mal: irenahistoria@wp.pl

www.debnicakaszubska.eu
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Dzikie zwierzęta coraz bliżej domostw

Pojawienie się dzikich zwierząt, w tym dzików na terenach zamieszkałych w ostatnim czasie stało się poważnym problemem
Rozwój cywilizacyjny spowodował ogromne przyspieszenie niekorzystnych zmian środowiska naturalnego i zaburzenia funkcjonowania populacji dzikich zwierząt. Zaskakujące są zmiany zachowania się zwierząt prowadzące
do dostosowywania i przyzwyczajania do nowych warunków, a przez to uodparniania się na skuteczne dotychczas
środki odstraszające.
Głównym powodem pojawiania
się dzików na obszarach zabudowanych jest łatwy dostęp do pożywienia. Dlatego każdy z nas może temu
zapobiegać poprzez zastosowanie kilku podstawowych zasad.
Zasady prewencji w zakresie pojawiania się dzików:
Należy bezwzględnie utrzymywać czystość i porządek na terenach
swoich nieruchomości (nieskoszone
grunty, w tym nieużytki i łąki, stanowią schronienie dla zwierzyny dziko
żyjącej, która może stwarzać zagrożenie i wyrządzać szkody materialne);
W żadnym wypadku nie należy
wyrzucać odpadów żywnościowych
w miejscach do tego nie przeznaczo-

nych (w tym na łąki i nieużytki), gdyż mogą one przyciągać
dziko żyjącą zwierzynę, poszukującą łatwej zdobyczy;
Śmietniki przy posesjach należy zamykać, nie zostawiać worków ze śmieciami obok kubłów.
Należy zgłaszać fakty nielegalnego pozbywania się odpadów przez właścicieli tych odpadów, a także fakt podrzucania odpadów komunalnych do koszy na śmieci usytuowanych na przystankach autobusowych oraz w innych
miejscach.
Razem zadbajmy o nasze bezpieczeństwo!!!

OZE w gminach powiatu słupskiego –
– instalacje fotowoltaiczne i pompa ciepła

Na terenie gminy Dębnica Kaszubska pojawiły się panele fotowoltaiczne. W sierpniu 2020 roku podpisane
zostały umowy na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na
budynkach mieszkańców.
Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, szczególnie produkowanej w generacji rozproszonej. Projekt obejmuje
montaż instalacji fotowoltaicznych systemu on grid na
obiektach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych oraz montaż gruntowej pompy ciepła w budynku
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej.
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Umowa na montaż pompy ciepła podpisana została
w listopadzie ubiegłego roku.
Instalacje fotowoltaiczne zamontowane zostaną na
165 obiektach mieszkalnych oraz na 4 obiektach użyteczności publicznej: Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej (dwa
budynki), Szkoła Podstawowa w Motarzynie.
Środki na ten cel pochodzą z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020.

BĄDŹ EKO

Zmiany godzin funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych
Drogi Mieszkańcu!
Informujemy o zmianach godzin funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dębnicy Kaszubskiej (PSZOK).
Od 1 grudnia 2020 roku PSZOK otwarty jest: we wtorki i czwartki od 14.00 do 18.00
oraz w soboty w godzinach 7.00 – 15.00.
W pozostałe dni (poniedziałki, środy, piątki i niedziele) PSZOK będzie zamknięty.
Jednocześnie przypominamy, że na terenie PSZOK obowiązuje również zakrywanie ust i nosa.

Od 1 stycznia 2021 roku
frakcja BIO odbierana będzie wyłącznie z pojemnika
Zarówno z naszych doświadczeń, jak i zaprzyjaźnionych gmin ościennych wynika, że pojemnikowy system odbioru odpadów BIO:
1. równo traktuje Mieszkańców – ok. 35% Mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska posiada kompostowniki i w swojej
opłacie za śmieci częściowo pokrywa system workowy BIO, z którego korzystają inne osoby;
2. pozytywnie wpłynie na ergonomię pracy obsługi – zmniejszy jej obciążenie fizyczne (dziennie jeden pracownik odbiera nawet do 4 ton bioodpadów) i zwiększy wydajność (np. brak przerw na zbieranie odpadów wysypanych z pękających/zdegradowanych worków),
3. w dłuższej perspektywie czasowej będzie systemem tańszym, z uwagi na ciągle rosnące ceny worków BIO.
Stąd od 1 stycznia 2021 roku frakcja odpadów BIOdegradowalnych będzie odbierana jedynie z pojemników:

Z naszych obserwacji wynika, że optymalną wielkością pojemnika na odpady BIO dla przeciętnej posesji jest kubeł o pojemności 240 l z uwagi na:
dużą produkcję bioodpadów w okresie wegetacji roślin (kwiecień-wrzesień),
fakt, że pojemnik 240 l zajmuje prawie tyle samo miejsca w „boksie” co pojemnik 120 l,
korzystną w stosunku do pojemności cenę.
WAŻNE!!!
Zakupiony przez Państwa pojemnik musi posiadać certyfikat europejskiej normy EN-840.1 i być przystosowany do
obsługi przez krajowe pojazdy.
Mamy nadzieję, że powyższa zmiana przekona Państwa do utworzenia kompostownika na własnej działce. I tym samym
zmniejszy lub zatrzyma w przyszłości wciąż rosnące koszty związane z BIOodpadem.
Mieszkańcu! Jeśli nie zaopatrzysz się w pojemnik na odpad BIO, firma świadcząca usługi odbioru odpadów - nie odbierze tego odpadu sprzed Twojej posesji. W takiej sytuacji BIOodpady możesz oddać bezpłatnie do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Dębnicy Kaszubskiej (ul. Przemysłowa 1), w ramach opłaty
wnoszonej z tytułu odbioru odpadów. Pamiętaj, że transport odpadu do PSZOK zapewniasz we własnym zakresie (godziny otwarcia PSZOK dostępne są na stronie internetowej – www.debnicakaszubska.eu).

www.debnicakaszubska.eu
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„Bądź EKO – nadaj przedmiotom drugie życie”
Pisząc już o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych chcielibyśmy zachęcić Państwa do przemyśleń,
wyrażenia opinii oraz wzięcia udziału w akcji - Drugie życie rzeczy – o naprawie, recyklingu, przedmiotach z drugiej
ręki.
Koniec roku to z reguły czas zakupowego szaleństwa,
to właśnie wtedy pojawiają się wyprzedaże, których oferty
kuszą klientów niskimi cenami. W związku z tym zdarza
nam się kupować mnóstwo rzeczy. Po czasie okazuje się
jednak, że nie były one niezbędne i często zalegają w domowych zakamarkach. A może wszystkie rzeczy, których
potrzebujemy, już mamy lub mają je inni i chętnie nam je
odstąpią?
Definiuj swoje potrzeby i daj szansę przedmiotom, które
już posiadasz
Mania Kupowania – to hasło towarzyszy ludziom na całym świecie od wielu lat. Ulegamy reklamowym chwytom
co skutkuje tym, ze wielu z nas ma więcej przedmiotów niż
potrzebuje – dotyczy to ubrań, dodatków, sprzętu elektronicznego, narzędzi, akcesoriów kuchennych i wielu innych
rzeczy, którymi wypełnione są nasze mieszkania, piwnice
i garaże. Potem przy frontalnych porządkach zwyczajnie je
wyrzucamy. A co dzieje się z tymi przedmiotami? Znaczna
część z nich zalega na wysypiskach śmieci lub zalewa kraje trzeciego świata. Dlatego zawsze przed zakupem nowej
rzeczy lub pozbyciem się pozornie niepotrzebnej, warto
zastanowić się, jak można wykorzystać to, co już mamy.
Specjaliści od naprawy – według statystyk sprzęty
AGD i RTV oraz elektronika psują się często tuż po okresie
gwarancji. Ubrania i buty, pękają, rozciągaj się lub zwyczajnie nudzą. Jednak nie jest to powód do pozbywania
się ich i kupowania kolejnych. Zapominamy, że nadal istnieją zakłady szewskie, krawieckie, zegarmistrzowskie,
czy punkty napraw sprzętów elektronicznych, a w nich
pracują osoby, które chętnie pomogą nam uratować pozornie skazane na wyrzucenie lub wymianę przedmioty.
Tym samym zaoszczędzimy pieniądze i nie wyprodukujemy nowych śmieci.
Segreguj, odzyskuj, zrób to sam
Recykling - pod pojęciem tym kryje się zwykle downcycling, czyli przetwarzanie odpadów na rzeczy gorszej
jakości i mniejszej wartości np. papier toaletowy z książek
i czasopism, worki na śmieci z reklamówek i woreczków
foliowych lub czyściwo przemysłowe z ubrań. Na wartości
nie traci szkło, ponieważ można je przetwarzać w nieskończoność, bez utraty jego jakości. Recycling jest ważny ze
względu na ochronę środowiska – dzięki temu wykorzy-

14

Gazeta Gminy Dębnica Kaszubska

stujemy to, co już mamy, więc nie zaśmiecamy Ziemi i nie
marnujemy zasobów już wyprodukowanych. W Internecie
znajdziemy mnóstwo inspiracji do wykorzystania rzeczy
pozornie nieprzydatnych. Rosnąca popularność DIY (ang.
Do it yourself – zrób to sam) powoduje, że blogerzy proponują coraz to nowe i bardziej oryginalne pomysły na upcycling – ponowne wykorzystanie rzeczy.
Upcycling - to ponowne wykorzystanie rzeczy z podniesieniem ich wartości. O ile w warunkach domowych
nie możemy przerabiać na nowo szkła lub papieru na dużą
skalę, to upcycling może stać się naszym hobby. Przykładowe meble z europalet cieszące się niesłabnącą popularnością są doskonałym przykładem upcyclingu.
Jeżeli macie Państwo rzeczy, które uznacie, że nie są już
Wam potrzebne, ale mogą przydać się innej osobie, zgłoś
pracownikowi PSZOK i nie wrzucaj tego do kontenera na
odpady. Pracownik PSZOK odłoży te rzeczy na odpowiedni regał, rzeczy o większych gabarytach zabezpieczy pod
wiatą. Dla Ciebie to odpad, a dla kogoś innego warta i potrzebna rzecz!
Nie wyrzucaj - Dziel się tym czego już nie potrzebujesz
Sharing is caring - Hasło popularyzuje ideę, że dzielenie się jest troszczeniem się (ang. sharing is caring) – jednak krótki slogan mieści w sobie bardzo wiele znaczeń. Nie
dotyczy jedynie oddawania uboższym rzeczy, które nie są
nam potrzebne i chcemy się ich pozbyć, ale również pożyczania oraz wymieniania się rzeczami, których nie używamy. Taka postawa jest wyrazem dbałości zarówno o innych
ludzi, jak i o naszą planetę – dzięki dzieleniu się oszczędzamy zasoby naturalne i zawartość portfeli jej mieszkańców.
Jeśli znudzą się nam ubrania i dodatki lub zmieni się nasz
styl, a rzeczy, które posiadamy, są w dobrym stanie, nie
musimy ich wyrzucać – można na przykład sprzedać za niewielką cenę lub oddać za pomocą portali internetowych
– dzięki temu posłużą one innym. Taka idea tyczy się tak
naprawdę wszystkich przedmiotów, które towarzysza nam
w codziennym życiu.
Wyprzedaże garażowe – znane nam z amerykańskich
filmów są coraz popularniejsze również w Polsce. Na takich wyprzedażach można znaleźć wiele skarbów za niewielkie pieniądze. To samo dotyczy Pchlich Targów, na których można znaleźć prawdziwe „perełki”.
Dawanie drugiej szansy rzeczom, które na pierwszy
rzut oka nadają się do wyrzucenia, może przynieść nam
sporo zabawy i zaoszczędzić pieniądze. Będziemy też postępować proekologicznie i… w końcu może to stać się naszym nowym hobby. Zatem zanim wyrzucimy jakąś rzecz,
spróbujmy dać jej drugą szansę – nic nie tracimy, a możemy wiele zyskać.

BĄDŹ EKO

Zorganizujmy naszą lokalną wyprzedaż
Chcielibyśmy zachęcić Państwa do wymiany lub sprzedaży/kupna, bo jest to wspaniała okazja na zakup sprawnych urządzeń, książek,
ubrań, a liczba „poszukiwaczy skarbów”, którzy pojawiają się na wszystkich organizowanych wyprzedażach
garażowych w ostatnich latach radykalnie rośnie.
Dodatkowo sprzyja temu
popularyzacja idei „zero waste”, czyli „zero odpadów”
ruchu, a przez niektórych
nawet stylu życia zachęcającego do maksymalnego
wykorzystywania
każdego produktu. Wiele przedmiotów nie musi kończyć
tak szybko na wysypiskach
śmieci. A wspieranie rynku
wtórnego i zmiana postaw
konsumenckich to skuteczny
sposób walki z nadprodukcją
odzieży i elektroniki. Planeta
nam za to podziękuje!
Wyprzedaż odbędzie się
najprawdopodobniej w przy-

szłym roku jeśli tylko uspokoi się sytuacja związana z sytuacją epidemiczną w naszym kraju. O czym będziecie Państwo na bieżąco informowani.

Drogi powiatowe w planach inwestycyjnych
Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku wspólnie z gminą Dębnica Kaszubska prowadzi inwestycje mające na
celu poprawę infrastruktury drogowej. Aktualnie trwają
prace, które polegają na budowie chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 1177G w Gogolewie. Całkowity koszt zadania wyniesie ok. 100 tys. zł. Wkład gminy to łącznie kwota
50 tys.zł w tym w formie pomocy rzeczowej w ramach
funduszu sołeckiego zakupiono materiały o wartości
17 259,00 zł, a w formie pomocy finansowej z budżetu
gminy przekazano środki w wysokości 32 742,00 zł.
Po wyłonieniu wykonawcy rozpoczną się również prace
związane z zadaniem pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G”. Modernizacja będzie dotyczyć drogi
do i przez miejscowość Skarszów Dolny na odcinku ok. 2
km. Całkowity koszt zadania szacowany jest na kwotę ok.
650 000,00 zł w tym środki z budżetu gminy w wysokości
300 000,00zł.
Na przyszły rok planowane są trzy zadania związa-

ne z infrastrukturą drogową na drogach powiatowych.
W budżecie gminy zabezpieczono na ten cel kwotę blisko
1,5 mln zł.
Zadania przewidziane do realizacji:
- przebudowa drogi powiatowej nr 1200G oraz 1201G
w miejscowości Niepoględzie - w roku 2021 zabezpieczona kwota na zadanie 562 500,00 zł.
- przebudowa drogi powiatowej nr 1198G w miejscowości Motarzyno – w roku 2021 zabezpieczona kwota
475 000,00zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G w Dębnicy Kaszubskiej – odcinek od skrzyżowania ul. Kościelnej
z ul. ks. A. Kani (DW210) do skrzyżowania z ul. Skarszewską
oraz ul. Skarszewska do stadionu sportowego” – w roku
2021 zabezpieczona kwota 410 609,00 zł.
Realizacja zadań planowanych na terenie gminy Dębnica Kaszubska przez jest uzależniona od uzyskania dofinansowania przez Powiat Słupski.
www.debnicakaszubska.eu
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Akcja „Maseczkomania” w Gminnym Ośrodku Kultury
w Dębnicy Kaszubskiej

Pod koniec marca ruszyła w dębnickim GOK-u akcja szycia bawełnianych maseczek. Łącznie
uszyto ich 10 tys. sztuk.
Inicjatywa została podjęta w związku z wprowadzeniem obowiązku
zasłaniania ust i nosa
wiosną tego roku. Akcja
miała na celu zaopatrzenie mieszkańców gminy Dębnica Kaszubska
w maseczki wielorazowego użytku, ponieważ
pojawiły się problemy z ich zakupem.
Pracownicy GOK szyli maseczki w weekendy, a nawet
w święta Wielkanocne, po ty by jak najszybciej maseczki
docierały do jak największej liczby odbiorców.
Maseczki codziennie odbierali w GOK mieszkańcy gminy.
Spora partia trafiła także do dębnickich policjantów, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Zdrowia w Borzęcinie, Zakładu Gospodarki Komunalnej, Urzędu Gminy, czy Pizzerii

Napoli. Maseczki były również rozwożone do sołectw. Dzięki temu łatwiej było dbać o siebie nawzajem.
Na początku maseczki powstawały z materiałów zakupionych do pracowni rękodzielniczej GOK. Akcję wsparli
również mieszkańcy, którzy przynosili gumkę i bawełnę oraz
władze gminy i sołectwa przeznaczając środki na zakup materiałów niezbędnych do szycia.
Dyrekcja Gminnego Ośrodka Kultury dziękuje za wsparcie wszystkim, którzy włączyli się w akcję.

Działki w zasobach Rodzinnego Ogrodu Działkowego
RELAKS w Dębnicy Kaszubskiej

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie – Rodzinny Ogród Działkowy RELAKS
w Dębnicy Kaszubskiej, oferuje kilkanaście działek o powierzchni od 340 m kw. Do 530 m kw. Działki z wykorzystaniem na samozaopatrzenie: uprawę warzyw i owoców, rekreację i odpoczynek w ciszy i spokoju. Ogrody
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działkowe położone są w bliskim sąsiedztwie obiektów
sportowo-rekreacyjnych: pełnowymiarowe boisko piłkarskie, stadion lekkoatletyczny, Orlik, kort tenisowy, boisko do siatkówki i koszykówki oraz siłownia zewnętrzna.
Szczegółowych informacji udziela Zarząd ROD RELAKS pod
nr tel. 785 077 055

FOTOREALCJA

Boa, cekiny i strusie pióra, czyli lata 20-te, lata 30-te
podczas Gminnego Dnia Kobiet
Cóż bez miłości wart byłby świat… Pod takim hasłem
odbył się tegoroczny Gminny Dzień Kobiet. Tradycyjnie już
Panie z terenu gminy zebrały się w sali przy byłej szkole
w Dębnicy Kaszubskiej by tym razem wspólnie bawi
się w stylu lat 20-tych i 30-tych ubiegłego stulecia.
Największe szlagiery dwudziestolecia międzywojennego
i piosenki o miłości tamtego okresu zespół Winyl Band.

Nie zabrakło wspólnego śpiewania i stylizacji z epoki. Jak
zaznaczały uczestniczki tegorocznego Gminnego Dnia Kobiet po raz kolejny była to wspaniała okazja do wspólnego spędzenia czasu i dobrej zabawy. To spotkanie przez
wzgląd na późniejszą sytuację epidemiologiczną było
ostatnią ogólnogminną imprezą integracyjną dla mieszkańców.

www.debnicakaszubska.eu
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Kolejna zielona przestrzeń w Dębnicy Kaszubskiej

Gmina Dębnica Kaszubska otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Aktywne Sołectwo Pomorskie
2020”. W ramach projektu zagospodarowano przestrzeń
publiczną przy ul. Kamiennej w Dębnicy Kaszubskiej.
Podpisanie umów z beneficjentami miało miejsce
w dębnickim Urzędzie Gminy 23 czerwca 2020 r. Gminę
Dębnica Kaszubska, która była gospodarzem spotkania
z marszałkiem województwa pomorskiego Mieczysławem
Strukiem reprezentowała wójt Iwona Warkocka, skarbnik
Marek Malinowski oraz sołtys Ireneusz Ziółkowski.
Marszałek Mieczysław Struk pochwalił pomysłowość
gmin na wykorzystanie środków w ramach projektu
„Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020”. Jednocześnie nie
ukrywał radości ze zrealizowanych dotychczas wspólnie
z gminą Dębnica Kaszubska inwestycji.

Realizacja projektu „Nasza bezpieczna, zielona przestrzeń w Dębnicy Kaszubskiej” miała na celu stworzenie
miejsca przyjaznego mieszkańcom na niezagospodarowanym terenie u zbiegu ulic Kamiennej i Podgórnej. Prace
obejmowały niwelację terenu, jego utwardzenie kostką na
powierzchni ok. 100 m2, zamontowanie 3 ławek, stołu do
gry w szachy, pojemnika na odpady oraz wykonanie nasadzenia gatunków rodzimych – drzew i krzewów.
Całkowita wartość projektu: 15 994,82 zł
Wysokość dofinansowania: 10 000,00 zł
Wkład własny gminy (finansowy): 5 994,82 zł
Praca własna mieszkańców (niefinansowy): 6 961,36 zł.
Wartość zadania uwzględniająca pracę mieszkańców:
22 956,18 zł
W powiecie słupskim dofinansowanie w ramach projektu otrzymały również gminy Damnica, Kobylnica i Smołdzino.

Budowa sali gimnastycznej w Gogolewie

Ruszyła budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem
przy szkole podstawowej w Gogolewie. Gmina na realizację tej inwestycji pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska”.
W ramach inwestycji powstanie kompleks sportowy
przy istniejącym Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza
w Gogolewie składający się z sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym i technicznym i 4 salek sportowych (sala
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fitness i taneczna, siłownia, sala do gimnastyki korekcyjnej oraz sala treningowa). Istniejący budynek szkoły z nowoprojektowanymi salami zostanie połączony łącznikiem.
W skład kompleksu wejdzie również boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Całkowita wartość przedsięwzięcia to kwota 4 618
784,00 zł, przyznane dofinansowanie 2 274 800,00 zł. Planowany termin zakończenia budowy to 2022 rok.

SPORT

SKOTAWIA w A klasie
Na początku maja 2020r. do zarządu dotarła fantastyczna wiadomość o awansie Skotawii do A Klasy.
W B Klasie nasza drużyna pokonała wszystkich rywali
i można śmiało napisać, że w poprzednim sezonie na Skotawię nie było mocnych, dlatego też bardzo zależało nam,
aby nie ‚marnować’ kolejnego sezonu w najniższej lidze
rozgrywkowej. Udało się. Decyzja, którą wydał Pomorski
Związek Piłki Nożnej, dała nam awans o jeden poziom rozgrywkowy wyżej.
Nowy sezon w nowej lidze przyniósł ze sobą pewne
zmiany w klubie. Jedną z nich to nowy trener - Maciej Rekowski. Postanowił on nie odbierać cennych minut na boisku młodym piłkarzom i zdecydował się pełnić funkcję trenera naszej drużyny. Rok temu zespół prowadził Kuba Cech,
który w tym sezonie będzie pełnił rolę kapitana na boisku.
Istotną zmianą jest także fuzja drużyny juniorskiej z seniorami. Zarząd zdecydował, że umiejętności naszych młodych
zawodników, pozwalają im na postawienie pierwszych kroków w seniorskim futbolu. Takie połączenie zespołów poszerzyło kadrę i zwiększyło rywalizację w drużynie, a są to
ważne aspekty w piłce nożnej.
W tym sezonie nasza kadra niemalże w całości złożona jest
z zawodników rodzimych. Jesteśmy również najmłodszym
składem w całej lidze. W kadrze na mecz występuje średnio
10 młodzieżowców.
O nowej sytuacji wypowiedział się nowy trener drużyny
seniorskiej - Maciej Rekowski:
- Po 4 latach spędzonych z juniorami, jako trener nie
chciałem zabierać im miejsca w zespole seniorów, a zrobić wszystko żeby dalej się rozwijali. Chcieliśmy stworzyć
zespół oparty na wychowankach i młodych zawodnikach.
Myślę że naszą siłą będzie kolektyw i zgranie. Sezon zaczęliśmy średnio ale początki zawsze są trudne, mamy bardzo
duży potencjał i z biegiem czasu wyjdzie nam to na dobre.
W tym sezonie będziemy starali się awansować do okręgówki i po cichu mam nadzieję, że nie będzie to nasz ostatni awans.
Przed rozpoczęciem sezonu 2020/21 Skotawia rozgrywała mecze sparingowe z drużynami z wyższych lig. W tych
meczach zanotowaliśmy 1 zwycięstwo, 2 remisy i 3 porażki.
Z każdego z tych meczów wyciągnęliśmy sporo wniosków.
Sezon w A Klasie w roli beniaminka rozpoczęliśmy 9
sierpnia 2020 r., gdy na stadionie w Dębnicy Kaszubskiej
gościliśmy drużynę Szansy
Siemianice. Inauguracja była
bardzo udana. Skotawia wygrała z rywalem 4-0, a Michał
Gruszowski zdobył w tym meczu hat-tricka. Tydzień później
dębnicką drużynę czekał trudny mecz z Gryfem II Słupsk na

wyjeździe. Słupszczanie okazali się lepszym zespołem i musieliśmy pogodzić się z porażka 4-1. Po meczu w Słupsku
rozpoczęliśmy przygodę w Pucharze Polski. Skotawia gładko pokonała Rowokół Smołdzino 7-2, tym samym awansując do II rundy ogólnopolskich rozgrywek.
W 3 kolejce Słupskiej A Klasy zremisowaliśmy z Garbarnią
Kępice na własnym boisku 1-1. Remis padł także w spotkaniu ze Stalą Jezierzyce, gdzie również było 1-1.
Tydzień później Skotawia wywalczyła komplet punktów
na wyjeździe w meczu z Polonezem Bobrowniki. Nasza drużyna wygrała ten mecz 3-1, a kilka dni później zapieczętowaliśmy awans do III rundy Pucharu Polski pewnie wygrywając z Uranią Udorpie na wyjeździe 4-1.
12 września ponownie wróciliśmy na stadion w Dębnicy
Kaszubskiej, gdzie pewnie pokonaliśmy drużynę Pomorze
Potęgowo 5-2.
Po zwycięstwie nad Pomorzem Potęgowo, naszej drużynie przydarzył się wypadek przy pracy - remis z Rowokolem Smołdzino. Następnie nasi zawodnicy rozpoczęli
świetną serię zwycięstw nad Unisonem Machowino, Słupią
Kobylnica i Sokołem Szczypkowice. W 11 kolejce Skotawia
podzieliła się punktami w meczu wyjazdowym w Damnicy. Zawodnicy gospodarzy w niesamowity sposób zdołali
wydrzeć nam 2 punkty w ostatniej akcji meczu. Na koniec
rundy Skotawia wysoko pokonała Błękitnych Główczyce,
a w ostatniej kolejce zespół z Charnowa nie wstawił się na
mecz co oznaczało 3 darmowe punkty dla naszej drużyny.
Na półmetku rozgrywek Skotawia zajmuje 3 miejsce z 3
punktową przewagą nad czwartą KS Damnicą i z 3 punktową stratą do Gryfa Słupsk i Stali Jezierzyce.
Aktualnie Skotawia
Pełna kadra na sezon 2020/21:
Dawid Dorawa, Konrad Linstedt, Jarosław Czeleń, Paweł
Piórkowski, Jan Jazurek, Bartosz Dudziński, Jakub Cech,
Wiktor Kościecha, Marcelin Rudzikiewicz, Sebastian Pawlak, Igor Miotk, Kamil Guziński, Bartek Michalski, Dominik
Kiełbasa, Jakub Cech, Dawid Kukliński, Bartek Rekowski,
Michał Gruszowski, Adrian Nowak, Julian Gardzielewski,
Michał Krencewicz, Radosław Guziński, Olaf Kuc-Mikłaszewicz, Marcin Tomczyk, Sebastian Dudkowski, Krzysztof
Jaworski, Tomasz Krzemiński, Mateusz Sylwestrzak, Michał
Serkowski.
Autor Igor Półtorak

www.debnicakaszubska.eu
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Rekreacyjnie w centrum Dębnicy Kaszubskiej

nia przestrzeni to 4 932m2. Wartość inwestycji to kwota
1 347 430,00 zł.
Dodatkowo sąsiadująca z terenem przy Strudze
Warblewskiej działka położona pomiędzy budynkiem Poczty Polskiej, a byłym sklepem „Jedynka” została przekazana
Gminie z przeznaczeniem na realizację celu publicznego,
to jest wydzielenie gruntów pod drogi publiczne dostępne
samorządowe: ciągi piesze, place, parki, promenady lub
bulwary, a także ich urządzanie, budowa lub przebudowa,
w tym urządzenie małej enklawy zieleni.
Zagospodarowanie terenu w centrum Dębnicy Kaszubskiej pozwoli na wykorzystanie miejsc w sposób przyjazny
mieszkańcom. Tym samym przestrzeń publiczna w stolicy
gminy zyska atrakcyjny teren rekreacyjny.

ul. ks. Antoniego Kani

Parking pomiędzy Pocztą a UG

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zagospodarowania
przestrzeni publicznej przy Strudze Warblewskiej w Dębnicy Kaszubskiej – obszar pomiędzy budynkiem Urzędu
Gminy, ul. Strażacką i ul. Kościelną.
Projekt zakłada utworzenie ogólnodostępnego terenu
rekreacyjno - wypoczynkowego. Planuje się wykonanie
placów rekreacyjnych, ścieżek, alei spacerowych wzdłuż
rzeki, placu zabaw oraz montaż małej architektury – ławki, kosze, stoliki piknikowe, stoły do gier w szachy i piłkarzyki. Ponadto wykonane zostaną nasadzenia ozdobne
i trawniki parkowe. Cały teren zostanie oświetlony, a wody
deszczowe odprowadzone będą drenażem do kanalizacji
deszczowej. Powierzchnia planowanej do zagospodarowa-
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Farma wiatrowa w sołectwie Dobieszewo

Od maja 2020 r. w Naszej Gminie toczy się spór o budowę
6 elektrowni wiatrowych w pobliżu miejscowości Dobieszewo. Zarzuca się działanie Urzędu Gminy wbrew woli
mieszkańców. W tym miejscu należy przypomnieć procedowanie, które ma już 16 lat. Na obecnym etapie Inwestor posiada decyzję nr 777/2015 wydaną przez Starostę
Słupskiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą
pozwolenia na budowę farmy wiatrowej w Dobieszewie.
Decyzja była stała się ostateczna z dniem 23 marca 2016 r.
i na dzień dzisiejszy nadal jest w obrocie prawnym. Wskazać należy, że uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego podlegał konsultacjom społecznym,
a lokalizacja poszczególnych elektrowni została usytuowana za zgodą i wiedzą właścicieli gruntów. Nadto wyjaśniam,
że stosowanie przez Wójta Gminy instrumentów prawnych
zabezpieczających interesy społeczne w procesie lokalizacji
elektrowni wiatrowych w latach 2008-2014 było oceniane
przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2015. I w tym zakresie nie
stwierdzono nieprawidłowości. Najwyższa Izba Kontroli
nie dopatrzyła się w tym zakresie żadnych naruszeń.
(dowód:
wystąpienie
pokontrolne
nr.
LGD411.005.02.2015, https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli nik/pobierz,lgd~d_15_502_201509181523531
442589833~id1~01,typ,kj.pdf
Poniżej zestawienie najważniejszych dokumentów dla
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla obszarów położonych w rejonie
miejscowości Dobieszewo, z przeznaczeniem pod budowę
elektrowni wiatrowych.
1. 08.12.2004r. firma R.E.P. Investmens z Krakowa złożyła wniosek do Wójta Gminy Dębnica Kaszubska o przystąpienie do opracowania mpzp w obrębie Dobieszewo pod projektowaną farmę wiatrową składającą się
z 20-25 wież elektrowni wiatrowych . o maksymalnej
mocy 40-50 MW o wysokości do 100 m;
2. 29.12.2004 r. Uchwałą nr XXVII/150/2004 przystąpiono do zmiany studium, a Uchwałą nr XXVII/151/2004
Rada Gminy Dębnica Kaszubska przystąpiła do sporządzenia mpzp,(utraciła moc 30.06.2011);

3. 30.06.2011 Uchwałą nr IX/61/20011 Rada Gminy
Dębnica Kaszubska przystąpiła do sporządzenia mpzp
(utraciła moc 25.04.2012);
4. 25.04.2012 r. Uchwałą nr XVII/127/2012 Rada Gminy
Dębnica Kaszubska przystąpiła do sporządzenia mpzp
dla obszarów położonych w rejonie miejscowości Dobieszewo, w obrębach Dobieszewo, Dębnica Kaszub-
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ska Leśnictwo oraz Starnice z przeznaczeniem pod budowę elektrowni wiatrowych;
5. 28.05.2012r. Zawiadomienie 40 instytucji o przystąpieniu do opracowania mpzp oraz przystąpieniu do
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania
na środowisko;
6. 25.04.2013 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 13 maja do 5 czerwca
2013 r.. Termin przyjmowania uwag do 21.06.2013r.
Obwieszczenie umieszczone zostało na tablicach ogłoszeń w sołectwach: Łabiszewo, Podole Małe, Dobieszewo, Borzęcino, Żarkowo, w Głosie Pomorza, na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy dodatkowo komunikat został przekazany przez księdza proboszcza parafii Dobieszewo) Prognoza umieszczona była na stronach BIP;
7. 17.05.2013 godz. 14.00 Dyskusja publiczna – uczestniczyło 3 Radnych Rady Gminy Dębnica Kaszubska i projektant
8. od 19.06.2013 r. do 25.06.2013 r. Wpłynęły uwagi pisemne do wyłożonego do publicznego wglądu projektu mpzp ( Spółka z o.o. JAŚMIN z siedzibą w Prokowie,
mieszkańcy m. Łabiszewo, Boguszyce, Troszki, Kancelaria Prawniczo-Ekonomiczna AVal-Consult sp. z o.o.
ul. Witosa 42, Lębork. Grupa Producentów Rolnych
Golden Spółka z o.o. , Gospodarstwo Rolne z Dobieszewa);
9. 29.08.2013 Uchwała nr XXXIV/247/2013 Rada Gminy
Dębnica Kaszubska w sprawie mpzp dla obszarów położonych w rejonie miejscowości Dobieszewo, w obrębach Dobieszewo, Dębnica Kaszubska Leśnictwo oraz
Starnice z przeznaczeniem pod budowę elektrowni
wiatrowych
10. 06.09.2013 r , wpłynęły 2 wnioski o uchylenie uchwały
nr XXXIV/247/2013 z dnia 29.08.2013r.;
11. 09.10.2013r. Uchwała nr XXXV/254/2013 i 255/2013
Rada Gminy Dębnica Kaszubska w sprawie odmowy uchylenia uchwały Nr XXXIV/247/2013 z dnia
29.08.2013 r. w sprawie mpzp z wniosku dwóch osób;
12. 27.01.2014r. Skarga złożona do WSA przez Wojewodę
Pomorskiego na uchwałę Rady Gminy Dębnica Kaszubska nr XXXIV/24/2013 z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie mpzp
13. 25.06.2014r. WSA w Gdańsku oddalił skargę w przedmiocie mpzp, wyrok uprawomocnił się 27.09.2014 r.
14. 3.12.2014 r. Postanowienie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska uzgodnienie warunków realizacji
przedsięwzięcia
15. Lipiec 2015 r. NIK kontrolował stosowanie przez ad-
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ministrację publiczną instrumentów prawnych zabezpieczających interesy społeczne w procesie lokalizacji
elektrowni wiatrowych. Nie stwierdzono istotnych
nieprawidłowości;
16. 10.02. 2015 r. Decyzja Wójta Gminy o środowiskowych uwarunkowaniach
17. 14.10.2015 r. Decyzja Starosty Powiatowego w Słupsku nr 777/2015 zatwierdzająca projekt budowlany
i udzielająca pozwolenia na budowę farmy wiatrowej
Nowa ustawa tzw. odległościowa i jej art. 4 i 5 ustawy
z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 981), w zakresie minimalnych odległości od budynków mieszkalnych nie mają
zastosowania do realizacji inwestycji wiatrowej w miejscowości Dobieszewo, ponieważ ustawa weszła w życie
w dniu 16 lipca 2016 r. Natomiast w artykule 13 ust. 2
ww. ustawy wskazano, że pozwolenia na budowę dotyczące elektrowni wiatrowych, wydane przed dniem wejścia
w życie ustawy zachowują moc, o ile w ciągu 5 lat od dnia
wejścia w życie ustawy wydana zostanie decyzja o pozwoleniu na użytkowanie. Powyższy przepis stosuje się także
do decyzji wydanych w toku postępowania w przedmiocie
pozwolenia na budowę, wszczętych i niezakończonych do
dnia wejścia w życie ww. ustawy (tj. do dnia 16 lipca 2016
r.). Nadto w art. 15 ust. 2 ww. ustawy wskazuje się, że pla-

ny miejscowe obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy
zachowują moc. Decyzja nr 777/2015 wydana przez Starostę Słupskiego zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla zamierzenia obejmującego budowę farmy wiatrowej w Dobieszewie w zakresie
między innymi budowy 6 elektrowni wiatrowych stała się
ostateczna w dniu 23 marca 2016 r. i na dzień dzisiejszy
nadal jest w obrocie prawnym.
Dodać należy, że mieszkańcy złożyli kilkanaście skarg na
działanie Wójta, Rady Gminy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Większość została już rozpatrzona i decyzją Sądu zostały odrzucone.

Budowa drogi w miejscowości Maleniec
W grudniu 2020 r. zmodernizowana zostanie droga
gminna w miejscowości Maleniec. Teren przewidziany
pod inwestycję stanowi istniejącą drogę o nawierzchni
gruntowej bez chodników oraz normatywnych zjazdów.

Droga o długości 402 m wykonana zostanie z kruszywa betonowego. Cała konstrukcja drogi to warstwa wyrównawcza z piasku, geowłóknina, warstwa miału oraz warstwa
kruszbetu. Wartość inwestycji to kwota 147 999,75 zł.

Planowane remonty w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych w 2021 roku
Gmina w sierpniu 2020 roku złożyła dwa wnioski o dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych edycja 2021. Jedna z nich
to droga w miejscowości Dobra, druga to ulica Sosnowa
i Kasztanowa na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej.
Obydwie drogi znalazły się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania na rok 2021, w części zadań
podstawowych. Lista została przesłana do Prezesa Rady
Ministrów w celu jej zatwierdzenia. Przewidywany termin
zatwierdzenia to I kwartał 2021 roku.
W ramach zadania na Osiedlu Północ przebudowana zostanie droga o długości 530 m, szerokość 5 m oraz

wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa. Będzie to
droga o nawierzchni z kostki betonowej z obustronnymi
poboczami i zjazdami do posesji. Całkowita wartość inwestycji to kwota 1 461 134 zł.
Długość drogi przeznaczonej do przebudowy w miejscowości Dobra to 382 m. Będzie to droga o nawierzchni
asfaltowo-betonowej o szerokości od 3,5 do 4,5 m wraz
z wyniesionym przejściem dla pieszych, mijanką, placem
do zawracania, chodnikiem o szerokości 2 m oraz utwardzonym poboczem o szerokości 0,75m. Całkowita wartość inwestycji to kwota 543 925 zł.
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Działki planowane do sprzedaży
1. Działka zlokalizowana na Osiedlu Północ II w Dębnicy Kaszubskiej, nr 1357, o powierzchna 0,1361
ha, cena nieruchomości: 66.700,00 zł (netto), teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. Brak
urządzonej drogi i uzbrojenia terenu.
2. Działka zlokalizowana na Osiedlu Północ II w Dębnicy Kaszubskiej, nr 1307, o powierzchna 0,1379
ha, cena nieruchomości: 70.000,00 zł (netto), teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z towarzyszącą funkcją zabudowy usługowej. 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 (netto), 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. Działka zlokalizowana na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej, nr 1283, powierzchnia 0,1708 ha,
cena nieruchomości: 75.000,00 zł (netto), teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość ma możliwość włączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dostępu do działki
urządzoną drogą – ul. Klonowa.
5 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 (netto),
Działka nr 254/4, o powierzchni 0,0898 ha, cena: 31 000,00 zł (netto),
Działka nr 254/5, o powierzchni 0,0994 ha, cena: 34 000,00 zł (netto),
Działka nr 254/7, o powierzchni 0,0904 ha, cena: 36 000,00 zł (netto),
Działka nr 254/8, o powierzchni 0,0906 ha, cena: 33 000,00 zł (netto).
Działki są nieuzbrojone, dojazd do nieruchomości poprzez drogę utwardzoną,
w której znajduje się sieć wodociągowa, kanalizacyjna i telekomunikacyjna.

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH – JUŻ WKRÓTCE!!!
Planowane do sprzedaży z Gminnego zasobu są również działki rekreacyjne położone nad jeziorem
Dobrskim. Teren to malownicze miejsce, które charakteryzuje się ciszą, spokojem, otoczony licznymi lasami i polami uprawnymi. Dostęp komunikacyjny do działek to rodzima droga gruntowa. Działki niezabudowane. Teren porośnięty młodymi drzewami, przeważnie brzozami, kształt dogodny do zagospodarowania.
Planowane nieruchomości to:
Działka nr 396, o powierzchni 0,1499 ha,
Działka nr 397, o powierzchni 0,1502 ha,
Działka nr 398, o powierzchni 0,1551 ha,
Działka nr 399, o powierzchni 0,2809 ha.

Ceny nieruchomości nie są jeszcze znane,
ich wartość zostanie dopiero ustalona
przez rzeczoznawcę majątkowego.
Przetargi - wiosna 2021 r.

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

