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GMINA DĘBNICA KASZUBSKA

Z DRUGIEJ STRONY

Od Redakcji

Drodzy Mieszkańcy!

„Wieści Gminne” są czasopismem wydawanym w gminie Dębnica Kaszubska od sześciu lat. W tym czasie na
łamach gazety publikowaliśmy informacje dotyczące gminnych inwestycji
i planów, relacje z imprez i wydarzeń,
sukcesy sportowców i uczniów szkół,
działalności organizacji pozarządowych, ciekawostek historycznych
i wiele innych. „Wieści Gminne” są
gazetą o charakterze biuletynu informacyjnego i takie informacje są na
łamach pisma zamieszczane. W swoim zamierzeniu gazeta jest łącznikiem
między urzędem i władzami gminy,
a mieszkańcami. Takie rozwiązanie
pozwala na dopełnienie obowiązku
informacyjnego i sprawozdawczego
należnego mieszkańcom gminy.
„Wieści Gminne” są tytułem zarejestrowanym w sądowym rejestrze
pism i czasopism oraz mają nadany
międzynarodowy
znormalizowany
numer wydawnictwa ciągłego ISSN,
co oznacza, że w ramach egzemplarza
obowiązkowego są wysyłane do Biblioteki Narodowej i do Biblioteki Jagiellońskiej – gdzie są archiwizowane.
Dodatkowo wszystkie numery gazety
są dostępne w wersji elektronicznej na
stronie www.debnicakaszubska.eu.
Umowy zawierane na wydruk gazety
w roku bieżącym są podane do publicznej wiadomości w BIP Urzędu
Gminy Dębnica Kaszubska.
Osoby, które chciałby opublikować na
łamach „Wieści Gminnych” swoje autorskie materiały o charakterze informacyjnym (materiały nie mogą zawierać
treści reklamowych) od początku istnienia tytułu mogą przesyłać je na adres
mailowy podany w stopce redakcyjnej.

cym stan budżetu gminy w minionym
roku. Chciałabym, aby ten dokument
stanowił dla mieszkańców źródło wiedzy o naszej Gminie oraz o zmianach
zachodzących w jej różnych obszarach.
Zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w Raporcie pozwoli na
przyjrzenie się efektom działań Wójta
Gminy w 2020 r. Mam nadzieję, że lektura dokumentu zachęci mieszkańców
do dyskusji, do zgłaszania propozycji
i pomysłów mających na celu dalszy
rozwój naszej gminy.

Widok za oknem napawa optymizmem nie tylko za sprawą
pięknej, słonecznej aury. Dane na
terenie całego kraju, a szczególnie w naszym powiecie, potwierdzają spadek liczby zachorowań
na COVID-19. Coraz więcej osób
zostało zaszczepionych. Powoli, z pewnym niedowierzaniem
i ogromną nadzieją wracamy do
życia z czasu sprzed pandemii. Oby
tendencja spadku się utrzymała.
W tym wydaniu wieści gminnych
proszę zwrócić uwagę na informacje
o raporcie o stanie gminy Dębnica
Kaszubska za rok 2020. W raporcie
uwzględnione zostały informacje
o stanie mienia komunalnego, realizacji polityk, programów, strategii,
uchwał Rady Gminy oraz funduszu sołeckiego. Raport stanowi uzupełnienie
corocznego sprawozdania finansowego, które jest dokumentem prezentują-

Szanowni Państwo, na naszych stronach internetowych umieściliśmy
link do programu pn.: „Na co idą nasze
pieniądze”. Na co idą moje pieniądze
to pierwsza w Polsce platforma, która
opowiada o budżecie gminy – angażująco i ciekawie dla jego mieszkańców.
Znajdziecie tam Państwo prezentację
wykonanego budżetu za rok 2020
i planowany budżet w roku 2021 r.
Każdy podatnik może na przykład
sprawdzić, jaka część jego podatku PIT
trafia do poszczególnych rozdziałów
budżetu swojej gminy.
Jak Państwo wiecie od 1 lipca 2021
roku obniżony został wymiar podatków od gruntów w naszej gminie.
Rada Gminy podjęła stosowną uchwałę 25 marca 2021 r. O szczegółach informujemy na kolejnych stronach.
Drodzy Mieszkańcy! Przed nami czas
wakacji. Wszystkim nam należy się
zasłużony wypoczynek. Po urlopach
wróćmy spokojniejsi, zrelaksowani,
wypoczęci i zdrowi, z nadzieją na koniec pandemii.
Z wyrazami szacunku
Iwona Warkocka, wójt gminy

Dziękuję wszystkim Strażakom, którzy brali udział w gaszeniu pożaru w Sołectwie Krzywań.
Przepraszam za słowa użyte w emocji, które mogły urazić niektórych Strażaków.
Jadwiga Lejczak, Sołtys Sołectwa Krzywań

WIEŚCI GMINNE – Czasopismo Gminy Dębnica Kaszubska. Wydawca: Gmina Dębnica Kaszubska. Redaguje: Kinga Trubicka-Czapka. Adres redakcji: Urząd
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Projekt, skład i druk: Szarek Wydawnictwo Reklama, szarek@szarek.info.pl. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za materiały autorskie publikowane na łamach pisma. Zamieszczany również na stronie internetowej – www.debnicakaszubska.eu; Nakład 3 500 egz. Nakład zamknięto 29.06.2021 r.
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Obniżone stawki podatków w drugim półroczu 2021 roku
Podniesienie stawek podatków od
nieruchomości na 2021 rok wywołało wiele kontrowersji wśród
mieszkańców gminy i radnych.
Jednak to właśnie podatki sprawiają, że w budżecie gminy są środki
m.in. na remonty dróg, chodniki,
oświetlenie, estetyzację, czy zimowe utrzymanie dróg.
Podczas sesji nadzwyczajnej zwołanej
na wniosek radnych: Jadwigi Lejczak,
Bartłomieja Tutaka, Piotra Paczesnego
i Adama Kryckiego podjęto rozmowy
dotyczące powrotu do ubiegłorocznych
stawek podatkowych. Uchwałę zmieniającą wysokości podatku od nieruchomości podjęto 25 marca 2021 roku.
L.p.

Gmina w powiecie słupskim

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Główczyce
Damnica
Potęgowo
Smołdzino
Dębnica Kaszubska
Ustka gmina
Kobylnica
Kępice
Ustka miasto
Słupsk gmina
Słupsk miasto
Gminy Ościenne
1. Kołczygłowy
2. Czarna Dąbrówka
3. Trzebielino

W uzasadnieniu uchwały czytamy, że
„obniżenie stawek podatku od nieruchomości do poziomu określonego
w niniejszej uchwale dokonano na
wniosek mieszkańców gminy przy poparciu radnych Gminy Dębnica Kaszubska. Skutkiem finansowym niniejszej
uchwały jest pomniejszenie wymiaru
podatku od nieruchomości na 2021 rok
o wartość około 78.405,00 zł. Dodatkowo zostaną poniesione koszty związane
ze sporządzaniem i doręczeniem decyzji podatkowych na 2021 roku.”
W najbliższym czasie rozpocznie się
wystawienie nowych decyzji. Mieszkańcy, którzy zapłacili już podatek za
cały 2021 rok będą mogli wystąpić do

Stawka podatku od gruntów
I-VI 2021r.
0,25 zł
0,32 zł
0,34 zł
0,33 zł
0,37 zł
0,42 zł
0,45 zł
0,47 zł
0,48 zł
0,50 zł
0,50 zł
0,30 zł
0,46 zł
0,48 zł

L.p.

Urzędu Gminy z pismem o zwrot nadpłaty na swoje konto. W przeciwnym
razie kwota nadpłaty zostanie zaliczona
na poczet opłat z tytułu podatku od nieruchomości wnoszonych w 2022 roku.
Jak zaznacza wójt Iwona Warkocka
- Nikt nie lubi płacić podatków i ja też
nie jestem wyjątkiem. Chciałabym jednak podkreślić, że podatki od gruntów
w naszej gminie nawet po podwyżce
należały do jednych z najniższych w regionie. W powiecie słupskim na 11 gmin
mieliśmy podatek na 5 miejscu licząc od
stawek najniższych. Po wprowadzeniu
uchwalonej obniżki będzie to drugi najniższy podatek od gruntów w powiecie
słupskim.
(KT)

Gmina w powiecie słupskim

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Główczyce
Dębnica Kaszubska
Damnica
Smołdzino
Potęgowo
Ustka gmina
Kobylnica
Kępice
Ustka miasto
Słupsk gmina
Słupsk miasto
Gminy Ościenne
1. Kołczygłowy
2. Czarna Dąbrówka
3. Trzebielino

Stawka podatku od gruntów
VII-XII 2021r.
0,25 zł
0,31 zł
0,32 zł
0,33 zł
0,34 zł
0,42 zł
0,45 zł
0,47 zł
0,48 zł
0,50 zł
0,50 zł
0,30 zł
0,46 zł
0,48 zł

Mieszkańcy ponownie wybrali Krzysztofa Badowskiego na
swojego przedstawiciela w Radzie Gminy Dębnica Kaszubska

W dniu 13 czerwca 2021 r. przeprowadzone zostały wybory uzupełniające do Rady Gminy Dębnica Kaszubska w Okręgu Wyborczego nr 8
obejmującym sołectwa Podwilczyn
i Mielno. W jednomandatowym
okręgu na radnych zarejestrowa-
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nych zostało dwóch kandydatów.
Lokal wyborczy, który był zlokalizowany w remizo- świetlicy w miejscowości Mielno odwiedziła blisko
połowa uprawnionych do głosowania, a frekwencja wyniosła 46,85%.

1. Filipczak Dominika Magdalena
zgłoszona przez KWW „DAJEMY
SZANSĘ NA ZMIANĘ” – 27 głosów
2. Badowski Krzysztof
zgłoszony przez KWW IWONY
WARKOCKIEJ – 89 głosów

Łącznie w okręgu nr 8 na dzień
13 czerwca 2021 r. było 254 wyborców
uprawnionych do głosowania. Wydano
119 kart do głosowania z czego oddano 116 głosów ważnych i 3 nieważne.

Tym samym zgodnie z Obwieszczeniem Komisarza Wyborczego
w Słupsku z dnia 14 czerwca 2021 r.
o wynikach wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Dębnica Kaszubska
przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2021 r. radnym został wybrany
Krzysztof Badowski. 

(KT)

Głosy w wyborach uzupełniających do
Rady Gminy Dębnica Kaszubska rozłożyły się następująco:
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PROJEKTY

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

Środki na realizację dwóch ekologicznych
projektów w ramach KSOW
Dwa projekty złożone przez gminę
Dębnica Kaszubska o dofinansowanie w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć
Obszarów Wiejskich” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 zostały wybrane
do realizacji.
Jeden z nich to „Ekoakcja w Gminie
Dębnica Kaszubska”. Projekt dotyczy zwiększenia świadomości mieszkańców w zakresie odpadów i ich
wpływu na otaczające nas środowisko.
Celem projektu jest nabycie wiedzy
i umiejętności dotyczących racjonalnego gospodarowania odpadami, ich

segregowania, minimalizacji ilości
wytwarzanych odpadów oraz możliwości ich ponownego wykorzystania.
Przedmiotem operacji jest zorganizowanie kampanii edukacyjnej składającej się z czterech imprez w formie
pikników edukacyjnych. Imprezy
odbędą się we wszystkich szkołach na
terenie gminy Dębnica Kaszubska – po
jednym wydarzeniu w danej szkole,
z zakresu racjonalnego gospodarowania odpadami.
Całkowity koszt realizacji operacji to
41 511,00 zł, z czego 35 000,00 zł to
dofinansowanie w ramach KSOW.

Drugi projekt to „Naturalna aktywizacja w Motarzynie”. Przedmiotem
operacji jest zorganizowanie szkoleń
i zajęć warsztatowych z zakresu tworzenia naturalnych i rodzimych ogrodów warzywnych i kwiatowych oraz
tworzenia budek lęgowych, karmników, domków dla owadów i ptaków.
Projekt kierowany jest do podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie oraz uczniów
Zespołu Szkół w Motarzynie.
Całkowity koszt realizacji operacji to
13 021,90 zł, z czego 11 000,00 zł stanowi dofinansowanie.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl
(RPI)

Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy
Kaszubskiej w celu utworzenia kuchni i stołówki szkolnej
Dofinansowanie
w
wysokości
1 200 000 zł otrzymała gmina
Dębnica Kaszubska w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Inwestycja zakłada
przebudowę budynku Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej. Środki zostaną
przeznaczone na utworzenie stołówki wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz kuchni, w której
przygotowywane będą posiłki.

Projekt zakłada utworzenie sali jadalnej oraz tzw. ciągu gastronomicznego
przystosowanego do przygotowywania i wydawania posiłków z wykorzystaniem dźwigu gastronomicznego.
Powstaną również magazyny, pomieszczenia socjalne, sanitarne i biurowe oraz kuchnia właściwa, zmywalnia i ciągi komunikacyjne.
Gmina ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.
(RPI)
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Trwają prace przy budowie sali
gimnastycznej w Gogolewie
Budowa sali gimnastycznej wraz
z boiskiem przy szkole w Gogolewie wkracza w kolejny etap.
Zakończono prace budowlane związane z murowaniem ścian konstrukcyjnych i wykonaniem stropów sal sportowych, parteru oraz piętra. Obecnie
wykonawca koncentruje się nad
murowaniu ścian konstrukcyjnych
sali gimnastycznej oraz wykonaniem
stropu nad zapleczem szatniowosanitarnym.

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, 4 salek sportowych (sala fitness i taneczna, siłownia, sala do gimnastyki korekcyjnej,

sala treningowa), elementu łączącego
istniejący budynek szkoły z nowoprojektowanymi salami oraz boiska
wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia to 2022 rok.
(RPI)

Rozpoczęła się budowa farmy wiatrowej okolicy Dobieszewa
Realizacja inwestycji polegającej
na budowie sześciu farm wiatrowych w okolicy m. Dobieszewo
stała się faktem. Jak zaznacza inwestor, chce związać się umową
z gminą na okres 30 lat. W tym
czasie z tytułu dzierżawy i podatku do budżetu gminy wpływać będzie rocznie około 700 tys. zł rocznie. Dodatkowo oferuje wsparcie
rokroczne wsparcie dla sołectw,
na których terenach budowane są
siłownie wiatrowe oraz wspieranie
inwestycji we wszystkich sołectwach na terenie gminy.
Pierwsze prace z zakresu robót drogowych i stacji elektroenergetycznej roz-
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poczęły się 19 maja 2021 r. W okresie
od czerwca do sierpnia prowadzone
będą prace fundamentowe, a sama dostawa turbin i ich montaż planowane
są na październik. Inwestor przewiduje, że do końca roku nastąpi zakończenie prac i uruchomienie turbin, a do
marca 2022 roku uzyskane zostanie
pozwolenie na użytkowanie.
Budowa farmy wiatrowej to finał
rozpoczętej 17 lat temu procedury.
Pierwszy wniosek o opracowanie
miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego 08.12.2004 r.
złożyła do Wójta Gminy Dębnica
Kaszubska firma R.E.P. Investmens
z Krakowa. Wniesiono o opracowa-

nie mpzp w obrębie Dobieszewo pod
projektowaną farmę wiatrową składającą się z 20-25 wież elektrowni
wiatrowych o maksymalnej mocy
40-50 MW i o wysokości do 100 m.
Procedowanie trwało 11 lat.
W 2015 rok Starosta Słupski wydał
decyzję nr 777/2015 zatwierdzającą
projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla zamierzenia
obejmującego budowę farmy wiatrowej w Dobieszewie w zakresie między
innymi budowy 6 elektrowni wiatrowych. Decyzja stała się ostateczna
w dniu 23 marca 2016 r.
(KT)
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SPOŁECZNI DO POTĘGI

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020, realizowanego w ramach Umowy o dofinansowanie: RPPM.06.02.02-22-0004/20-00.

Wsparcie i integracja w projekcie
„Społeczni do Potęgi”

wsparcie i planowane działania to
między innymi:
zajęcia opiekuńczo – animacyjne dla
dzieci i młodzieży w świetlicach,

„Społeczni do Potęgi” to projekt,
który wystartował na terenie gminy Dębnica Kaszubska. Projekt nie
tylko zmienia wizerunek świetlic
wiejskich, ale otwiera nowe możliwości przed mieszkańcami gminy.
W ramach projektu zatrudnionych
zostało dziesięć animatorek, które prowadzą zajęcia w punktach świadczenia
usług społecznych na terenie gminy.
W większości lokalizacji zakończono
już przewidziane w projekcie remonty
świetlic. W chwili obecnej trwa doposażanie punktów w niezbędny sprzęt.
Dodatkowo zrealizowano również budowę dwóch placów rekreacyjnych.
Projekt dedykowany jest rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym
oraz podopiecznym Środowiskowego
Domu Samopomocy z terenu gminy
Dębnica Kaszubska. Realizowane
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utworzenie Klubu Życzliwości promującego aktywność społeczną i integrację mieszkańców,
utworzenie Klubu Animacji Artystycznej przy Środowiskowym Domu
Samopomocy w Motarzynie, w ramach którego odbywać się będą zajęcia animacyjne dla podopiecznych
oraz integrujące ich ze społecznością
lokalną,
utworzenie Szkoły dla rodzica –
stworzenie specjalistycznych punktów wspierania rodzin (świetlice
wiejskie), w tym min.: porady psychologa, warsztaty tematyczne np.
nabywania umiejętności radzenia
sobie z rolami społecznymi, w tym
małżeńskimi i rodzicielskim.
Projekt „Społeczni do Potęgi” realizowany jest w ramach Działania 6.2
Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2
Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 20142020.
(RPI)
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Absolutorium
dla wójta
Podczas sesji Rady Gminy Dębnica
Kaszubska zwołanej na 24 czerwca 2021 radni większością głosów
udzielili absolutorium wójt gminy
Iwonie Warkockiej za wykonanie
budżetu za 2020 rok. Z trzynastu
radnych obecnych na sali 10 było
„za”, a 3 wstrzymało się od głosu.
Wójt Iwona Warkocka podziękowała
radnym, urzędnikom, kierownikom
jednostek oraz mieszkańcom gminy,
zaznaczając, że bez ich wsparcia nie
udałoby się odnieść żadnego sukcesu.
Ostatnia sesja przed wakacyjną przerwą była również okazją do zaprzysiężenia Krzysztofa Badowskiego na
radnego gminy Dębnica Kaszubska,
a także zmian na stanowisku skarbnika gminy. Po 18 latach współpracy
z dębnickim samorządem Marka Malinowskiego zastąpi Bożena Rosińska.
Kolejna sesja RG Dębnica Kaszubska
zaplanowana jest na koniec sierpnia.
(KT)
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Szanowni Mieszkańcy,
chcąc podkreślić wartość rodziny, jej znaczenie i wkład
w rozwój lokalnej społeczności zachęcamy do wyjątkowego uhonorowania par z długoletnim stażem pożycia
małżeńskiego. Rodziny jubilatów mogą wystąpić do
Urzędu Gminy z wnioskiem o organizację uroczystości
rocznicowych z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego,
a także z okazji 55-tej i 60-tej rocznicy ślubu. Parom,
które przeżyły wspólnie ponad 60 lat uroczystość organizować można corocznie z okazji każdej kolejnej rocznicy. Zapraszamy rodziny jubilatów do składania wniosków w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska.
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Ważne telefony dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Dębnica
Kaszubska
w sprawie odbioru odpadów oraz
pozostawianiu worków przy posesjach – 59 813 12 11 (ZGK Dębnica Kaszubska);
w sprawach zmian deklaracji na
wywóz odpadów – 59 813 23 37
(UG Dębnica Kaszubska);

DLA MIESZKAŃCA

Odnawialne Źródła Energii
w gminach powiatu słupskiego
Na terenie gminy Dębnica Kaszubska zakończono realizację projektu pn. „OZE w gminach powiatu
słupskiego”.

Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych należy
uiszczać do ostatniego dnia miesiąca (np. za miesiąc czerwiec do 30
czerwca, itd.) na numer rachunku
bankowego gminy

Celem projektu było zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych, szczególnie tej,
produkowanej w generacji rozproszonej. Projekt obejmował montaż instalacji fotowoltaicznych w „systemie
on grid” na 4 obiektach użyteczności
publicznej i 165 budynkach mieszkalnych. W ramach projektu zamontowano również gruntową pompę ciepła
w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej.

79 9315 0004 0060
0444 2000 0680

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii powoduje zmniej-

w sprawach płatności za odbiór
i zagospodarowanie odpadów
– 59 813 23 11 (UG Dębnica Kaszubska).

szenie emisji pyłów do środowiska.
Tym samym wszystkie działania
podjęte poprzez realizację projektu
wpływają korzystnie na poprawę jakości powietrza, a przede wszystkim na
ochronę zdrowia mieszkańców. Mają
również znaczący wpływ na stan środowiska naturalnego, w tym obszary
cenne przyrodniczo jak Natura 2000.
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
– Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne.
(RPI)

Punkt konsultacyjnego programu
„Czyste Powietrze”
W Urzędzie Gminy w Dębnicy
Kaszubskiej uruchomiony został
Punkt Konsultacyjny Programu
„Czyste Powietrze”. Dzięki temu
mieszkańcy będą mogli uzyskać
wsparcie podczas wnioskowania
o środki z programu.
W punkcie uzyskają Państwo pomoc
przy złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz skompletowaniu wymaganych załączników. Dofinansowanie
z programu można uzyskać m. in. na
wymianę starych pieców tzw. kopciu8

chów, przeprowadzenie niezbędnych
prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł
energii OZE.
Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych
z wyodrębnioną księgą wieczystą,
wydzielonych w budynkach jednorodzinnych.

Otwarcie punktu było możliwe dzięki
podpisaniu przez Gminę Dębnica Kaszubska porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Punkt czynny jest w poniedziałki w godzinach 12.00 – 17.00 oraz w czwartki
w godzinach 7.00 – 12.00. Osoby zainteresowane konsultacją prosimy
o wcześniejszy kontakt telefoniczny
pod nr 730 820 373.
(DG)

WIEŚCI GMINNE
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GMINA DĘBNICA KASZUBSKA

PSZOK – legalny i wygodny sposób
na kłopotliwe odpady
Każdy z nas mierzy się z problemem odpadów, których nie
wolno wyrzucić do pojemników
do segregacji. Zużyty sprzęt RTV
i AGD, opony, akumulator, gruz po
remoncie, stare meble – oddamy
nieodpłatnie w gminnym punkcie
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (PSZOK).
Godziny otwarcia: wtorki i czwartki
w godzinach 14.00 – 18.00 oraz w soboty w godzinach 7.00 – 15.00. W pozostałe dni PSZOK jest nieczynny.
PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady dostarczone wyłącznie od osób fizycznych z Gminy Dębnica Kaszubska.
Odpady powinny być posegregowane,
a oddający odpady ma obowiązek roz-

ładować je i umieścić w odpowiednich
kontenerach.
Do PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
1. papier,
2. tworzywa sztuczne (w tym plastik,
opakowania
wielomateriałowe
oraz drobny metal),
3. szkło,
4. opakowania wielomateriałowe,
5. bioodpady,
6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8. zużyte opony*,
9. odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne,

10. odzież i tekstylia,
11. baterie i akumulatory,
12. przeterminowane chemikalia,
13. przeterminowane leki,
14. odpady niekwalifikujące się do
odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
* Opony przyjmowane do PSZOK mogą
pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz
samochodów. Z zastrzeżeniem, że opony
samochodowe będą przyjmowane w ilości 4 sztuk na pojazd, na rok, po okazaniu
dowodu rejestracyjnego pojazdu. (DG)

Drogi Mieszkańcu!
Przypominamy, że od 1 stycznia obowiązują pojemniki na bioodpady –
oznacza to, że wszystkie osoby, które
zadeklarowały brak kompostownika
powinni zaopatrzyć się w pojemnik
(w kolorze brązowym) spełniający

Kulturalne
Adopciaki

normę PN-EN 840. Firma wywożąca
odpady – Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej nie
będzie odbierać odpadów biodegradowalnych w workach.

BIOODPADY
Pojemnik brązowy 120, 240 litrów lub kompostownik
(zapłacisz mniej, jeśli kompostujesz)
Wrzucamy:
Nie wrzucamy:

Gminny Ośrodek Kultury ruszył
z nowym pomysłem na adopcje
roślin
doniczkowych.
Kwiaty
przeznaczone do adopcji pochodzą z własnych rozsad. Obecnie
wybrać można wśród Celinek, Jerzyków i Zoś, które czekają na nowych właścicieli w siedzibie GOK.

odpadki warzywne i owocowe (np.
obierki, ogryzki);

skoszoną trawę, liście, kwiaty;

płyt wiórowych i pilśniowych,
sklejki;

Pracownicy GOK czekają również na
rozsady, które zostały Państwu po
wiosennym przesadzeniu kwiatów.
Przyniesione rośliny otrzymają swoje
imiona i zostaną przygotowane do
adopcji.

trociny i korę drzew;

ziemi i kamieni;

zabrudzone ręczniki papierowe
i chusteczki higieniczne.

zużytych artykułów higienicznych,
w tym pieluch jednorazowych.

Zachęcamy do włączenia się do akcji.

(MZC)
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skorupki jaj;
opadłe liście, igły;
gałęzie drzew i krzewów;

zwierzęcych resztek kuchennych;
kości i odchodów zwierzęcych;
popiołu i węgla;
drewna lakierowanego;

Wyżej wymienione odpady wrzucamy do pojemnika na odpady
niesegregowane (zmieszane)
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SPRAWY SPOŁECZNE

Programy realizowane przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Debnicy Kaszubskiej
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Program finansowany z Funduszu
Solidarnościowego. Celem programu
jest rozpowszechnienie usług asystenta, a co za tym idzie zwiększenie
szans osób niepełnoprawnych na
prowadzenie bardziej samodzielnego
i aktywnego życia. Program zakłada
wsparcie finansowe dla w zakresie
świadczenia usługi asystenta, która
będzie dostosowana do potrzeb osoby
niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej gminy.
Na realizację programu w 2021 roku
Gmina Dębnica Kaszubska otrzymała wsparcie finansowe w wysokości:
93 072,96 zł. Liczba uczestników programu na terenie naszej gminy wynosi 6 osób. Głównym celem programu
jest wprowadzenie usługi asystenta
jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
ze wskazaniami: konieczności stałej
lub długotrwałej opieki lub pomocy
innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności
stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej przyznaje usługę asystenta na podstawie - karty zgłoszenia
do programu „Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnej” – edycja 2021.
Uczestnik programu nie płaci za usługi asystenta.

Opieka 75+
„Opieka 75+” to program Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej. Jest realizowany przez samorządy i polega
na poprawie dostępności świadczenia
usług opiekuńczych dla osób w wieku
powyżej 75 lat, w miejscach ich zamieszkania.
Na realizację programu w 2021 r.
Gmina Dębnica Kaszubska otrzymała wsparcie finansowe w wysokości
43400,00 zł. Liczba uczestników objętych programem na terenie naszej
gminy wynosi: 7 osób.
Program „Opieka 75+” zapewnienia
ww. osobom wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia,
w ramach usług opiekuńczych, w tym
specjalistycznych usług opiekuńczych oraz poprawy jakości życia osób
w wieku 75 lat i więcej.
(MP)

Projekt Srebrna Sieć II rozwija
się na terenie gminy
W ramach projektu Srebrna Sieć II
seniorzy mogą skorzystać między
innymi z usługi teleopieki. Usługa realizowana jest przez Polskie
Centrum Opieki, a pomocnym narzędziem w realizacji usług jest
specjalna opaska.
W kwietniu uczestnicy projektu z terenu gminy Dębnica Kaszubska wzięli
udział w spotkaniach instruktażowych
z funkcjonowania nowoczesnej opaski.
Opaska monitorująca wyposażoną jest
m.in. w przycisk SOS, lokalizator GPS,
czujnik upadku i tętna. To znakomite
rozwiązanie szczególnie dla osób samotnych. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom i aktywowanej usłudze teleopieki domowej senior będzie mógł
szybko wezwać pomoc w przypadku
zagrożenia zdrowia lub życia. Wszystkie osoby z gminy Dębnica Kaszubska,
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które dotychczas zgłosiły chęć skorzystania z teleopieki zostały nią objęte.

Na terenie gminy projekt spotkał
się z bardzo pozytywnym odbiorem,
a seniorzy chętnie korzystają z oferowanych w nim usług. W najbliższym
czasie planowane jest rozpoczęcie kolejnych zadań, w tym specjalistycznych
usług opiekuńczych (rehabilitacja) oraz
uruchomienie Klubu Seniora.
(MP)
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Centrum Dębnicy Kaszubskiej zmienia wizerunek
Trwają prace adaptacyjne przy
Strudze Warblewskiej w centrum
Dębnicy Kaszubskiej.
Projektem objęty jest obszar pomiędzy
budynkiem Urzędu Gminy, ul. Strażacką i ul. Kościelną. To właśnie tam
powstaje kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy.
Projekt zakłada utworzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego. Zaplanowane jest wykonanie placów rekreacyjnych, ścieżek,
alei spacerowych wzdłuż rzeki i placu
zabaw. Przewidziano również montaż
elementów małej architektury jak ławki, kosze, stoliki piknikowe oraz stoły
do gier w szachy i piłkarzyki. Ponadto
wykonane zostaną nasadzenia ozdobne i trawniki parkowe. Cały teren
zostanie również oświetlony, a wody
deszczowe odprowadzone będą drenażem do kanalizacji deszczowej.
Zadanie w całości jest finansowane ze
środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19. Zakończenie prac planowane jest na listopad 2021 roku.
(RPI)
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RAPORT O STANIE GMINY

Raport o stanie gminy Dębnica Kaszubska
za rok 2020
ny oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Gmina Dębnica
Kaszubska.
Poniżej
zaprezentowane
zostają
fragmenty raportu dotyczące informacji finansowych – budżetu gminy
Dębnica Kaszubska w 2020 roku
oraz pozyskanych dotacji i środków
pozabudżetowych.

Dochody

Wydatki
Plan budżetowy

Deficyt
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Nadwyżka

Bilans dochodów i wydatków gminy w 2020 roku ilustrują poniższe
wykresy.

mknąć wykonanie budżetu gminy nadwyżką w wysokości 1.868.681,96 zł zamiast deficytu w kwocie 2.398.347 zł.
Oceniając sytuację finansową Gminy
należy stwierdzić, że jest ona stabilna. O tym fakcie świadczy pozytywna

3.732.109,19 zł

4.456.167,71 zł

50.608.826,55 zł
Bieżące

Wykonanie budżetu

Z powyższego zestawienia wynika, że
w 2020 roku Gmina Dębnica Kaszubska zrealizowała dochody budżetowe
o 1.378.783,94 zł niższe od zaplanowanych natomiast wydatki budżetowe
niższe o 5.645.812,90 zł od przyjętych
w planie wydatków. Pozwoliło to za-

Politykę finansową Gminy Dębnica
Kaszubska kształtowała Uchwała nr
XVI/128/2020 Rady Gminy Dębnica
Kaszubska z dnia 28 stycznia 2020
roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębnica Kaszubska na
2020 rok.

Struktura dochodów i wydatków
w podziale na bieżące i majątkowe

1.868.681,96 zł

2.398.347,00 zł

54.340.935,74 zł

59.986.748,64 zł

56.209.617,70 zł

57.588.401,64 zł

Bilans dochodów i wydatków
budżetowych za rok 2020

51.753.449,99 zł

Raport o stanie gminy Dębnica
Kaszubska za rok 2020 jest podsumowaniem działalności Wójta.
Przedstawia główne inwestycje
i osiągnięcia gminy w zakresie infrastruktury, działań społecznych,
ochrony środowiska, kultury, sportu i oświaty. Od 31 maja Raport
o stanie gminy jest dostępny dla
mieszkańców w wersji elektronicznej na stronie internetowej gmi-

Majątkowe
Dochody

Wydatki

opinia organu nadzoru tj. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
oraz wskaźniki dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań wynikające
z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych.
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DOTACJE I ŚRODKI POZABUDŻETOWE W STRUKTURZE REALIZACJI INWESTYCJI
L.p.

Nazwa zadania

Wartość
zadania

Dofinansowanie

Opis

Budżet Województwa Pomorskiego
1

Przebudowa drogi w Troszkach

216 956 zł

Przebudowa drogi gminnej,
ul. Zajęcza w miejscowości
Dębnica Kaszubska

3

Modernizacja źródła
ciepła w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Dębnicy
Kaszubskiej w systemie
zaprojektuj-wybuduj

1 629 750 zł

Budowa drogi w miejscowości
Maleniec

203 226 zł

5

6

7

Przebudowa pokrycia dachu
kotłowni w Zespole Szkół
w Dębnicy Kaszubskiej
Budowa obiektu kulturowego
powiązanego z rybactwem nad
jeziorem Dobra

OZE w Gminie Dębnica
Kaszubska (fotowoltaika)

532 551 zł

248 913 zł
Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Pomorskiego
na lata 2014-2020
1 383 992 zł

37 006 zł

501 505 zł

3 668 060 zł

Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
147 999 zł
Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
37 006 zł

9

10

11

Modernizacja instalacji co
i cwu w obiektach użyteczności
publicznej w Gminie Dębnica
Kaszubska
Rozbudowa i modernizacja
wraz z wyposażeniem PSZOK
w Dębnicy Kaszubskiej
– doposażenie
Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej przy ulicy Kamiennej
w Dębnicy Kaszubskiej

4 629 253 zł

465 615 zł

16 255,40 zł

Dotacje i środki pozabudżetowe na
zadania nieinwestycyjne
1. Gmina otrzymała grant w wysokości 60 000 zł z Ministerstwa
Cyfryzacji i zakupiła 21 laptopów
w ramach rządowego programu
Zdalna Szkoła. Komputery trafiły
do szkół, a następnie do najbardziej
potrzebujących uczniów, którzy takiego sprzętu nie posiadają.
2. Gmina otrzymała grant w wysokości 105 000 zł z Ministerstwa Cy-
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Budowa drogi o nawierzchni z kruszywa
betonowego, długość 402 m
Przebudowa pokrycia dachu kotłowni
Budowa budynku świetlicy wiejskiej

219 900 zł

Zadanie realizowane w latach 2019-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Pomorskiego
na lata 2014-2020
Wkład UE 2 885 358 zł

Ministerstwo Sportu i Turystyki
2 274 800 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Pomorskiego
na lata 2014-2020
250 590,12 zł

1 540 809 zł

Montaż pompy ciepła
Zadanie realizowane w latach 2019-2021

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

711 721 zł
8

Przebudowa drogi o nawierzchni z betonu
asfaltowego, długość 488 m, szerokość 5,0 m

266 901 zł

Wkład mieszkańców Gminy
Budowa sali gimnastycznej wraz
z boiskiem wielofunkcyjnym
przy Zespole Szkół w Gogolewie
Gmina Dębnica Kaszubska

Przebudowa drogi o nawierzchni z betonu
asfaltowego, długość 575 m, szerokość 3,0 m

99 999 zł
Fundusz Dróg Samorządowych

2

4

99 999 zł
Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Pomorskiego
na lata 2014-2020
1 301 522 zł
Budżet Województwa Pomorskiego w ramach
programu
Aktywne Sołectwo Pomorskie 2020
10 000,00 zł

fryzacji z przeznaczeniem na zakup
38 laptopów w ramach rządowego
programu Zdalna Szkoła+. Komputery trafiły poprzez wszystkie
szkoły z terenu Gminy do dzieci
z rodzin wielodzietnych
3. Gmina otrzymała grant w wysokości 84 000 zł i zrealizowała projekt
Akademia Kompetencji Cyfrowych
- E-aktywni mieszkańcy Gminy
Dębnica Kaszubska. Projekt zakładał podniesieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy poprzez

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na
obiektach użyteczności publicznej (4 instalacje)
oraz budynkach mieszkalnych (165 instalacji)
w Gminie Dębnica Kaszubska
Zadanie realizowane w latach 2020-2021
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem
sanitarnym i technicznym oraz budowa boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Gogolewie
Zadanie realizowane w latach 2020-2022
Wymiana istniejących kotłów wraz z niezbędnymi
instalacjami na kotły na biomasę (pellet)
w Przedszkolu w Budowie oraz Domu Ludowym
w Budowie
Zadanie realizowane w latach 2019-2021
Dostawa wyposażenia – rębak

Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie
nawierzchni utwardzonych chodników, montaż
ławek, stołu do gry w szachy, koszy oraz
nasadzenia zieleni

przeprowadzenie szkoleń dla 150
mieszkańców. W ramach projektu
gmina otrzymała 10 laptopów, które po zakończeniu projektu stały się
własnością gminy. Projekt dofinansowany w 100% w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
4. Gmina zrealizowała projekt pn.:
„Błękitno – zielona przestrzeń –
szkolenia i warsztaty dla mieszkańców Gminy Dębnica Kaszubska” dofinansowany w ramach KSOW. Był
to cykl szkoleń i warsztatów z za13
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kresu minimalizacji skutków zmian
klimatycznych w skali lokalnej oraz
zakładania ogrodów deszczowych
i łąk kwietnych dla mieszkańców
Gminy Dębnica Kaszubska. Wartość
projektu 42 431,50 zł, dofinansowanie 38 407,50 zł, wkład własny
gminy niefinansowy 4 024 zł.
5. Gmina otrzymała dofinansowanie
(w partnerstwie z Gminą Potęgowo) w ramach RPO WP Działanie
6.2.2. Rozwój Usług Społecznych na
realizację projektu pn. „Społeczni
do Potęgi”. Projekt wspierać będzie
rodziny zagrożone wykluczeniem
społecznym oraz podopiecznych
Środowiskowego Domu Samopomocy z terenu gminy Dębnica
Kaszubska i Potęgowo. Planowane
działania to m.in.;
zajęcia
opiekuńczo-animacyjne dla dzieci i młodzieży
w świetlicach,
utworzenie Klubu Życzliwości
promującego aktywność społeczną i integrację mieszkańców,
utworzenie Klubu Animacji Artystycznej przy Środowiskowym
Domu Samopomocy w Motarzynie, w ramach którego odbywać
się będą zajęcia animacyjne dla
podopiecznych oraz integrujące
ich ze społecznością lokalną,
utworzenie Szkoły dla rodzica –
usługi wsparcia rodzin, poprzez
stworzenie
specjalistycznych
punktów
wspierania
rodzin
(świetlice wiejskie), w tym min.:
porady psychologa, warsztaty
tematyczne np. nabywania umiejętności radzenia sobie z rolami
społecznymi, w tym małżeńskimi
i rodzicielskim.

RAPORT O STANIE GMINY
Inne działania:
1. Przebudowa drogi w miejscowości Budowo – przebudowa drogi
o nawierzchni z betonu asfaltowego, długość 403 m, szerokość
3,0 m – koszt 115 248 zł
2. Budowa punktu czerpania wody
do celów przeciwpożarowych
w miejscowości Gałęzów – koszt
73 972 zł
3. Budowa przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej
w m. Dobra – koszt 4 920 zł
4. Opracowanie koncepcji technologii kuchni w budynku przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Dębnicy Kaszubskiej – koszt
dokumentacji 6 150,00 zł
5. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznych na budynku Świetlicy
Wiejskiej w miejscowości Dobra
– koszt dokumentacji 1 845,00 zł
6. Opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wykonania instalacji fotowoltaicznych na obiekcie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej, ul. ul. Jana III
Sobieskiego 3 – koszt dokumentacji 3 075,00 zł
7. Opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi w m.
Dobra. Wartość dokumentacji
23 370,00 zł
8. Gmina w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych złożyła dwa
wnioski o dofinansowanie

W ramach projektu, poza działaniami „miękkimi”, zaplanowano remont
i doposażenie dziesięciu świetlic
oraz dwóch placów rekreacyjnych.
Łączna wartość remontów to kwota
600 000 zł, wartość doposażenia świetlic – 296 000 zł, placów rekreacyjnych
– 40 000 zł.

Przebudowa
drogi
gminnej
w miejscowości Dobra, Gmina
Dębnica Kaszubska, wartość inwestycji 555 598 zł – droga rekomendowana do wsparcia
Przebudowa dróg gminnych ulicy Sosnowej i Kasztanowej
w Dębnicy Kaszubskiej, Gmina
Dębnica Kaszubska, wartość
inwestycji 1 461 134 zł – droga
rekomendowana do wsparcia

Całkowita wartość projektu dotycząca
zakresu Gminy Dębnica Kaszubska
to kwota 1 834 706 zł. Wkład własny
Gminy niefinansowy. Okres realizacji lata 2020-2023 usługi wsparcia
rodziny.

9. Gmina złożyła wniosek o środki
w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych i otrzymała
kwotę w wysokości 1 533 579 zł
z przeznaczeniem na gminne
inwestycje
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10. Gmina otrzymała dofinansowanie
w wysokości 1 100 000 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 na zagospodarowania przestrzeni publicznej przy
Strudze Warblewskiej w Dębnicy
Kaszubskiej – obszar pomiędzy budynkiem Urzędu Gminy,
ul. Strażacką i ul. Kościelną.
11. Gminy złożyła trzy wnioski
o uzyskanie wsparcia ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację
gminnych inwestycji.
Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dębnica
Kaszubska – wartość inwestycji
5 750 250 zł
Przebudowa dróg w miejscowości
Dębnica Kaszubska – ul. Malinowa i ul. Piaskowa – wartość inwestycji 1 614 177 zł.
Przebudowa budynku Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej w celu utworzenia kuchni i stołówki szkolnej
– wartość inwestycji 1 400 000 zł.
12. Gmina złożyła wniosek o udzielenie dotacji celowej na zadanie
„Budowa dróg na Osiedlu Północ
wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenów w Dębnicy Kaszubskiej – dokumentacja
budowlana” w ramach „Programu
na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata
2019 – 2024”. Wartość dokumentacji 221 300 zł, wnioskowane
dofinansowanie 177 040 zł
13. Gmina otrzymała dofinansowanie
na dostawę i montaż instalacji
fotowoltaicznych dla 3 obiektów:
Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Dębnicy Kaszubskiej (zabezpieczenie pod pompę ciepła), świetlica wiejska w Dobrej oraz Centrum
Partnerstwa Lokalnego w Krzyni.
Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo
i Morze”. Całkowita wartość projektu 341 763,66 zł, przyznane dofinansowanie 273 376 zł. Termin
realizacji 2021 rok

WIEŚCI GMINNE

INWESTYCJE

GMINA DĘBNICA KASZUBSKA

Ponad milion dotacji dla Gminy Dębnica Kaszubska
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021
Gmina otrzymała dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
2021 w wysokości 1 008 365 zł na
realizacje dwóch zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy dróg.
Pierwsza inwestycja dotyczy przebudowy drogi w miejscowości Dobra. W ramach zadania założono
przebudowę na odcinku 382 m drogi
o nawierzchni asfaltowo-betonowej,
budowę wyniesionego przejścia dla
pieszych, mijanki, placu do zawracania, chodnika oraz utwardzonego
pobocza. Całkowita wartość inwestycji

to kwota 555 597,00 zł, przyznane dofinansowanie 277 798,00 zł.
Drugie zadanie to przebudowa ulicy
Sosnowej i Kasztanowej na Osiedlu
Północ w Dębnicy Kaszubskiej. W ramach inwestycji przebudowanych
zostanie 530 m drogi o nawierzchni
z kostki betonowej z obustronnymi
poboczami i zjazdami do posesji oraz
wybudowana zostanie kanalizacja
deszczowa. Całkowita wartość inwestycji to kwota 1 461 134 zł, przyznane
dofinansowanie 730 567,00 zł.

(RPI)

Skarszów Dolny
z przebudowaną
drogą dojazdową
Gmina Dębnica Kaszubska wspólnie z Powiatem
Słupskim zrealizowała inwestycję polegająca na przebudowie drogi powiatowej 1172G na odcinku Dębnica
Kaszubska – Skarszów Górny.
W ramach prac remontowych wykonano nowe koryto pod
konstrukcję nawierzchni z podbudową z kruszywa. Sama
nawierzchnia na blisko dwukilometrowym odcinku została położona z płyt prefabrykowanych. Wykonane zostały
również pobocza, które jak podkreślał przedstawiciel wykonawcy podczas odbioru inwestycji dodatkowo wzmocnione
zostały poprzez humusowanie.
Przebudowa drogi znacząco wpłynie na zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych. (KT)
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Skotawia Dębnica Kaszubska w V Lidze Słupskiej!
Kilka dni później, siedząc w domach
dowiedzieliśmy się o awansie. W Kępicach padł korzystny wynik dla Naszego klubu. Garbarnia pokonała Stal
Jezierzyce i na 2 kolejki przed końcem
już mogliśmy otwierać szampany.
Za nami również ostatni domowy
mecz z Gryfem II Słupsk. Mecz ten zakończył się bezbramkowym remisem.

W ostatniej kolejce Skotawia
pojechała do Kępic.

Z wielką radością i dumą, pragniemy poinformować o awansie Skotawii Dębnica Kaszubska do V Ligi
Słupskiej!
Przypomnijmy, że Skotawia po rundzie jesiennej zajmowała 3 miejsce
w tabeli tuż za Gryfem II Słupsk i Stalą Jezierzyce.
Sytuacja na początku roku kalendarzowego nie była klarowna. Z powodu
kolejnej fali koronawirusa nie mieliśmy pewności, czy nasze rozgrywki
zostaną dokończone zgodnie z planem. W tym okresie nasi zawodnicy,
trenowani przez Macieja Rekowskiego
nie próżnowali. Skotawia regularnie
trenowała i gdy w okolicach połowy
kwietnia dostaliśmy zielone światło
na rozgrywanie ligowych spotkań
nasz zespół był gotowy, aby w następnych miesiącach walczyć o awans.

Na pierwszy mecz Skotawia pojechała
do Potęgowa, gdzie pokonała tamtejszą drużynę 2-0. W następnych kolejkach nasi piłkarze bez problemu pokonali Unison Machowino 5-0, Słupie
Kobylnica 2-1 i Sokół Szczypkowice
5-1. Po bardzo udanym początku rundy wiosennej, na stadion przy ulicy
Skarszewskiej, przyjechała drużyna
z Damnicy. W pierwszym meczu z tą
drużyną padł wysoki remis 4-4 po
bardzo emocjonującym spotkaniu.
Tym razem również podzieliliśmy się
punktami. Remis 2-2 musiał zadowolić obie drużyny.
Skotawia nie zwalniała tempa. W następnych tygodniach o sile naszej
drużyny przekonały się drużyny z Siemianic i Główczyc. W Obu tych meczach, drużyna z Dębnicy Kaszubskiej
zdobyła 13 goli, nie tracąc ani jednej
bramki.
Momentem kulminacyjnym tego
sezonu był z pewnością wyjazd do
Jezierzyc. Gospodarze znajdowali
się w tabeli tuż za naszą drużyną. Po
znakomitym meczu 3 punkty wróciły
z nami do Dębnicy Kaszubskiej. Mecz
zakończył się wynikiem 3-1. Warto
podkreślić wysoką frekwencję kibiców
z Dębnicy, którzy udali się w tamto popołudnie, aby wspierać naszą drużynę
w Jezierzycach.
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Możemy być bardzo dumni z naszej
drużyny. Niedługo miną dwa lata od
oficjalnej reaktywacji seniorskiej piłki
w Dębnicy Kaszubskiej, a nasz zespół
już dwa razy awansował do wyższej
ligi.
Teraz czas na krótką przerwę, po której rozpoczniemy przygotowania do
znacznie bardziej wymagającej V Ligi.
W Skotawii jednak nie brakuje talentu
i chęci wygrywania i już teraz możemy
zapewnić, że damy z siebie 100%, aby
dobrze wypaść w nowej lidze. Również
w imieniu całej drużyny, chcielibyśmy
podziękować osobom, które nas wspierały i zasiadały na trybunach podczas
meczów. Wasza obecność i doping dodaje nam skrzydeł!

Przygotowania do tego
sezonu zaczęliśmy
bardzo wcześnie, w lipcu
poprzedniego roku.
Pierwsza rundę kończyliśmy na trzecim miejscu – mówi trener Skotawii
Maciej Rekowski. - Bardzo intensywnie przepracowana zima i zmiana
stylu gry pozwoliła awansować na
dwie kolejki przed końcem sezonu,
mimo kontuzji kilku zawodników. Za
zaangażowanie i za dużo wyrzeczeń
chciałbym podziękować całemu zespołowi. Po ostatnim meczu zawodnicy
dostaną 2-3 tygodnie przerwy, a później rozpoczniemy przygotowania do
nowego sezonu, który zaczyna się już
na początku sierpnia – dodaje trener.
Igor Półtorak
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Dębniccy karatecy znokautowali rywali
brązowy medal w walce na miecze
(wiek 12 lat).
Dorian Mazurkiewicz – srebro
w makiwara-kumite, trzecia lokata
w sumo-graplingu i brąz w kumite
light-contact (wiek 14 lat).
Magda Ślusar – złoto w walce na miecze, srebro w sumo-graplingu i brąz
w makiwara-kumite (wiek 15 lat).
Oskar Petlakowski – złoty medal
w pokazie specjalnym grupowym karate Goju-Ryu i trzecie miejsce kumite
light-contact (wiek 18 lat).
Sukces na ogólnopolską skalę odniosło w Warszawie dziesięcioro
zawodników klubu Klubu Karate
Goju-Ryu z Dębnicy Kaszubskiej
pod wodzą trenera Sensei Krzysztofa Lehmanna. Karatecy w weekend 12-13 czerwca wyruszyli na
podbój stolicy podczas Otwartych
Mistrzostw Polski w Karate Tsunami. Nasi reprezentanci zdobyli
łącznie 32 medale w tym: 10 tytułów mistrza Polski, 8 wicemistrza
Polski i 14 razy stawali na najniższym stopniu podium.

Wyniki poszczególnych zawodników:
Bartosz Mojsiewicz – złoty medal
w konkurencji makiwara-kumite, srebro w sumo-grappling i brąz w walce
na miecze (wiek 5 lat).

Bartosz Petlakowski – złoto w pokazie specjalnym grupowym karate
Goju-Ryu i drugie miejsce w kumite
full-contact (wiek +18 lat).

Miłosz Ludwikowski – złoty medal
w konkurencji kumite light-contact,
złoto w walce na miecze, drugie miejsce w makiwara-kumite i trzecie miejsce w sumo-grapplingu (wiek 9 lat).
Antoni Wojtachnio – srebro w konkurencji kumite light-contact, srebro
w sumo-grapplingu, srebro w makiwara-kumite i brąz w walce na miecze
(wiek 9 lat).
Filip Wojtachnio – złoto w sumo-grappling, brąz w makiwara-kumite,
brąz w kumite light-contact i brąz
w walce na miecze (wiek 11 lat).
Jan Ślusar – brązowy medal w sumo-grapplingu, brąz w makiwara-kumite,
brąz w kumite light-contact i również

Katarzyna Dubel – złoty medal
w pokazie specjalnym indywidualnym
karate Goju-Ryu, pierwsze miejsce
makiwara-kumite i pierwsze miejsce
w walce na miecze (wiek +18 lat).
GRATULUJEMY i życzymy kolejnych
sukcesów!!!

Jak podkreśla trener sukces jest efektem ciężkiej pracy i dobrze przygotowanego planu treningowego.
Transport zawodników na mistrzostwa
organizowane przez Polską Federację
Dalekowschodnich Sztuk i Sportów
Walki z siedzibą Warszawie zapewniła
Gmina Dębnica Kaszubska.
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SUKCES JEST WSPÓLNY

Pasję do piłki nożnej mają wszyscy Polacy, zwłaszcza wtedy kiedy
nasza reprezentacja wygrywa. Ale
by odkryć, pielęgnować i rozwinąć
piłkarski talent potrzeba lat cierpliwej pracy.
Taką pracę wykonaliśmy z drużyną
seniorów Dolina Speranda. Historia
rozpoczęła się siedemnaście lat temu
kiedy Andrzej Tomaszek i Zbigniew
Gański założyli Dolinę, tworząc tym
samym miejsce dla młodszych i starszych miłośników „kopania” z okolicznych wsi. Zespół radził sobie nieźle
i jedenaście lat temu wywalczył sobie
miejsce w słupskiej klasie A. W pracę
z drużyną zaangażowali się trenerzy
Karol Szczepański i Sylwester Barczyń-

ski, którzy równolegle rozpoczęli pracę
z dziećmi w drużynach juniorskich.
Dziś ich wychowankowie są częścią
drużyny seniorskiej, a praca z dziećmi
i młodzieżą nadal trwa w szeregach
Akademii Piłkarskiej Dolina Speranda, która uzyskała srebrny certyfikat
PZPN; aktualnie w rozgrywkach
uczestniczy pięć naszych juniorskich
drużyn. Od prawie dwóch lat drużynę
seniorów prowadzi trener Artur Śmigiel, który wspólnie z zawodnikami
postawił zespołowi za cel awans do
klasy okręgowej. Systematyczna praca
dała efekty w bieżącym sezonie: drużyna Doliny Speranda zapewniła sobie
awans do wyżej ligii na sześć meczy
przed końcem sezonu. Ten historyczny
awans wywalczył zespół, którego śred-

nia wieku to 21 lat; jest więc przed nim
perspektywa rozwoju i chęć osiągania
kolejnych umiejętności i celów. Warto
podkreślić, że Klub stara się stwarzać
jak najlepsze warunki rozwoju dla zawodników, którzy naprawdę chcą pracować, nie tylko z terenu gmin Dębnica
Kaszubska i Kołczygłowy, ale także
z innych, ościennych miejscowości. Nie
bez znaczenia pozostaje fakt, że Klub
Sportowy Dolina Speranda od lat ściśle
współpracuje ze Społecznymi Szkołami
w Niepoględziu i ze Stowarzyszeniem
Speranda; w tej współpracy aktywnie
uczestniczą gminy Dębnica Kaszubska
i Kołczygłowy. Dzięki takiemu współdziałaniu możemy się szczycić coraz
lepszym zapleczem sportowym, które
rozwijamy i utrzymujemy na bardzo
dobrym poziomie. Aktualnie Klub realizuje projekt ze środków unijnych
w ramach, którego powstanie Centrum
Aktywności „Bocian” w Niepoględziu;
od lat, z pozytywnym skutkiem aplikujemy o środki w ramach ministerialnego Programu Klub.
Awans naszej drużyny do klasy okręgowej to bez wątpienia sukces zawodników i Trenera, ale także tych wszystkich, którzy na przestrzeni lat tworzą
i budują rzeczywistość Klubu Sportowego Dolina Speranda. Możemy więc
wielkim chórem powiedzieć: awans
jest nasz! sukces jest nasz – wspólny!
(RI)

Błękitni w A klasie
celu. Nasza drużyna przeszła dużą metamorfozę. Ten sezon był dla nas wyjątkowy, pobiliśmy wiele klubowych
rekordów. Przed nami okres przygotowawczy. Postaramy się jak najlepiej
przygotować do przyszłego sezonu
w A klasie. Dziękujemy wszystkim
kibicom za wsparcie, dzięki wam gra
nam się o wiele lżej!
Po dziesięciu latach wracamy do A klasy! W drodze do awansu przez wiele
lat przeżywaliśmy rozczarowania.
W trzech latach zabrakło nam kilku
punktów do osiągnięcia upragnionego
18

Nasze boisko ma braki w infrastrukturze: za małe są boksy dla zawodników
rezerwowych; za małą ilość siedzisk
indywidualnych na trybunach – powinno być 100 jest 50. Szatnie nie

są wyposażone w toalety i natryski;
brak też toalet dla publiczności. Liczymy, że władze gminne pomogą nam
w usunięciu braków i będziemy grali
w A Klasie na własnym boisku. W naszej drużynie grają zawodnicy z Motarzyna i miejscowości z terenu gminy
Dębnica Kaszubska. Nie wyróżniamy
indywidualnie zawodników, ponieważ
to drużyna gra i cała drużyna zasługuje na wyróżnienie. Naszym atutem
w całym sezonie był szeroki wachlarz
zawodników rezerwowych.
(KS BM)
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