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GMINA DĘBNICA KASZUBSKA

Z DRUGIEJ STRONY

Szanowni Mieszkańcy!
również starania, aby utworzyć Dębnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Każdy z państwa, seniorów może
dzielić się wiedzą i doświadczeniem.
I tu zacytuję naszą noblistkę, Olgę
Tokarczuk: „Starość to czas dawania.
Jesteś jak jabłonka obwieszona jabłkami,
które już tobie są niepotrzebne. Nieważne
jest już rozmnażanie się, tylko żeby obdzielić innych tym, co masz i historiami,
wspomnieniami, myślami“. Zachęcam
zatem wszystkich tych, którzy zechcą
się dzielić i uczyć nowych rzeczy do
wstąpienia w szeregi braci studenckiej
Dębnickiego Uniwersytetu.

Przed Państwem świąteczne wydanie
„Wieści gminnych”. Szczególnie polecam uwadze informacje o utworzeniu
gminnej Rady Seniorów. Podjęliśmy

Zagospodarowaliśmy miejsce nad strugą Warblewską przy urzędzie gminy.
Teren zyskał miejsca postojowe, ławki,
oświetlenie, nasadzenia i niewielki
plac zabaw. Zatem kolejna przestrzeń
zielona została zagospodarowana.

W Gogolewie trwają końcowe prace
przy budowie sali gimnastycznej.
Wykonawca deklaruje zakończenie
w styczniu. Zatem już niebawem zajęcia sportowe i nie tylko, będą odbywać
się na nowym obiekcie sportowym.
Drodzy Państwo! Trudna pandemiczna
rzeczywistość trwa. Dbajmy o siebie,
chrońmy najbliższych.
Jeszcze raz – niech w ten grudniowy
czas towarzyszy nam radość, ciepło,
miłość, nadzieja i optymizm.
Bądźmy po prostu dla siebie dobrzy!
Wszystkiego co mądre, radosne i piękne w ten magiczny, grudniowy czas!
Szczęśliwego Nowego 2022 Roku!
Z wyrazami szacunku
Iwona Warkocka, wójt gminy

Odnawialne źródła energii w Gminie
Dębnica Kaszubska
Gmina wybrała wykonawców
instalacji fotowoltaicznych dla
trzech obiektów: Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej, Centrum Partnerstwa
Lokalnego w Krzyni oraz Świetlicy
wiejskiej w miejscowości Dobra.
Celem operacji jest ochrona i poprawa
stanu środowiska naturalnego poprzez
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
do atmosfery, w wyniku wykorzystania odnawialnych źródeł energii na
terenie Gminy Dębnica Kaszubska
oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

W wyniku realizacji projektu powstaną trzy nowe instalacje fotowoltaiczne
o łącznej mocy 60,02 kWp, tj.:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej – instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,5 kWp,
Centrum Partnerstwa Lokalnego
w Krzyni – instalacja fotowoltaiczna
o mocy 6,3 kWp,
Obiekt kulturowy powiązany z rybactwem nad jeziorem Dobra – instalacja
fotowoltaiczna o mocy 4,87 kWp.
W ramach zadania zaplanowano również działania podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców, min.

przeprowadzenie zajęć dla uczniów
klas IV-VIII Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej oraz
wykonanie i zamontowane dwóch
tablic informacyjno – edukacyjnych
w zakresie odnawialnych źródeł
energii, działań łagodzących zmiany
klimatyczne oraz działań na rzecz
ochrony i poprawy środowiska.
Planowany termin zakończenia inwestycji – grudzień 2021 rok.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 
(MŁD)
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Wyniki Wyborów do Rady Seniorów
w Gminie Dębnica Kaszubska
Uchwała w sprawie powołania
Rady Seniorów w Gminie Dębnica
Kaszubska oraz nadania jej statutu została przyjęta na wrześniowej
sesji Rady Gminy.
Mieszkańcy gminy Dębnica Kaszubska wybrali Radę Seniorów podczas
wyborów przeprowadzonych 29 listopada 2021 r.
W skład Rady Seniorów Gminy Dębnica Kaszubska weszli:
1.
2.
3.
4.

Irena Kiernicka
Irena Jasińska
Teresa Jadwiga Myszkowska
Zygmunt Olech

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Barbara Sielska
Klemens Rosół
Zofia Dudzińska
Sabina Mazur
Grażyna Maria Stenka
Urszula Wanda Rączka
Andrzej Tadeusz Zegarek
Lidia Gabriela Chrystofiak
Janina Kwidzinska

Radę wzmocnią przedstawicielki
dwóch jednostek, Małgorzata Chmielewska – Gminny Ośrodek Kultury
i Monika Piechna – Ośrodek Pomocy
Społecznej. Charakter działalności
reprezentowanych jednostek wpisuje się w priorytety działania Rady
Seniorów.

Rada jest zespołem o charakterze
doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym. W oparciu o zasoby wiedzy
i doświadczenia środowiska osób starszych współpracuje z organami Gminy
Dębnica Kaszubska w obszarze spraw
lokalnych, w szczególności dotyczących
planowania i realizacji polityki senioralnej Gminy. Seniorzy będą m.in. wspierać
aktywność osób starszych, dbać o ich
zdrowie, wypoczynek i rekreację, a także przełamywać stereotypy i zapobiegać
marginalizacji starszych mieszkańców.
Kadencja Rady trwa pięć lat od dnia
złożenia przez Radnych ślubowania.
Ślubowanie zaplanowane zostało na
styczeń 2022 r.
(AŻ)

13 grudnia 2021 r. odbyło się szkolenie pn. „Rada Seniorów w pigułce” oraz integracja członków nowo wybranej
Rady Seniorów. Projekt szkoleniowy został dofinansowany w ramach Funduszu Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY,
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie
Gminy Dębnica Kaszubska 2021/2022
Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. Urz. MTiGM
nr 10 z dnia 26.10.1994 r.) w sprawie zasad odśnieżania i usuwania
gołoledzi na drogach publicznych
drogi sklasyfikowane są w różnych
standardach.
Na terenie gminy Dębnica Kaszubska drogi gminne sklasyfikowane są
w standardzie IV, V, VI.
Standard IV
Jezdnia odśnieżona jest na całej szerokości i posypana na odcinkach
decydujących o możliwości ruchu (tj.
wzniesienia i zakręty); w przypadku
stwierdzenia zjawisk: luźny śnieg,
zajeżdżony, zaspy, języki śniegowe –
do 6 h od ustania opadów śniegu;
w przypadku stwierdzenia zjawisk: go-
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łoledź, błoto pośniegowe – do 8h od
wystąpienie zjawiska.
Standard V
Jezdnia odśnieżona jest w miejscach
zasp i odśnieżany jest co najmniej jeden pas ruchu oraz posypana jest na
odcinkach decydujących o możliwości ruchu (tj. wzniesienia i zakręty);
w przypadku stwierdzenia zjawisk:
luźny śnieg, zajeżdżony, zaspy, języki śniegowe – do 16h od ustania opadów śniegu; w przypadku
stwierdzenia zjawisk: gołoledź, błoto
pośniegowe – do 8h od wystąpienia
zjawiska.
Standard VI
Jezdnia zaśnieżona, prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności
od potrzeb oraz posypana jest na odcinkach wyznaczonych przez zarządcę

drogi; w przypadku stwierdzenia zjawisk: luźny śnieg, zajeżdżony, zaspy,
języki śniegowe – do 48h od ustania
opadów śniegu; w przypadku stwierdzenia zjawisk: gołoledź, błoto pośniegowe – do 2h po odśnieżaniu.
Przypominamy, że na mocy ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 1996r., Nr 132, poz. 622,
z późn. zm.) właściciele oraz zarządcy
nieruchomości zostali zobowiązani do
utrzymania czystości i porządku na
terenie objętym ich właściwością.
A zatem w myśl art. 5 ust. 1 właściciele i zarządcy nieruchomości są zobowiązani do oczyszczania ze śniegu
i lodu oraz usuwania błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych
wzdłuż ich nieruchomości.
(PK)
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Wybrano nowe władze
gminnych strażaków
ochotników
W dniu 15 listopada 2021 r. odbył
się XII Zjazd Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Dębnicy Kaszubskiej.
W trakcie obrad przedstawione zostało
sprawozdanie, w którym omówiono
najważniejsze osiągnięcia i wydarzenia
OSP z ostatnich 5 lat. Dokonano również
wyboru nowych władz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Dębnicy Kaszubskiej na lata 2021-2026.
W skład nowego zarządu weszli:
Iwona Warkocka – Prezes
Eugeniusz Krycki (OSP Motarzyno) –
Z-ca Prezesa
Zbigniew Damaszke (OSP Starnice) –
II Z-ca Prezesa
Karol Żukowski
Gminny
Sebastian
Sekretarz

Konopka

–

Komendant
–

Skarbnik/

Elżbieta Stawicka (OSP Podwilczyn)
– Członek Prezydium/Kronikarz
Danuta Kraska (OSP Niepoględzie) –
Członek Prezydium

Budowa sali gimnastycznej wraz
z boiskiem wielofunkcyjnym przy
Zespole Szkół w Gogolewie
W trakcie realizacji jest budowa
sali gimnastycznej wraz z boiskiem przy szkole w Gogolewie.
Zakończono roboty budowlane
związane z budową łącznika i sali
wraz z niezbędnymi przyłączami.
Trwają roboty budowlane wykończeniowe wewnętrzne, elewacja,
montaż stolarki okiennej i drzwiowej. W przyszłym roku zaplanowano zewnętrzne prace porządkowe
oraz pozostałe wykończeniowe.
Również w przyszłym roku rozpocznie
się budowa boiska wielofunkcyjnego
- przewidziano budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem.
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.
Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia to 2022 rok.
(RPI)

fot. KT

fot. archiwum szkoły

Dodatkowo, wręczono odznaczenia dla
zasłużonych dla pożarnictwa z terenu
gm. Dębnica Kaszubska: medalem
złotym odznaczona została dh Elżbieta
Stawicka – OSP Podwilczyn oraz medalem srebrnym dh Ryszard Kraska –
OSP Niepoględzie.
(SK)
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POLSKI ŁAD
ponad 9 mln zł trafiło do Gminy
Dębnica Kaszubska

Gmina otrzymała wstępne promesy w ramach rządowego programu POLSKI ŁAD o wartości
9 316 194 zł z przeznaczeniem na
dwa zadnia.
Pierwsze z nich to Przebudowa
i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na
terenie Gminy Dębnica Kaszubska.
W ramach inwestycji planuje się przebudowę odcinka sieci wodociągowej
od studni głębinowych w m. Jamrzyno
do zbiornika retencyjnego w m. Motarzyno wraz z przyłączami. Zaplanowano modernizację ujęć wody, przebudowę sieci wodociągowej, przyłączy
i budowę studni wodomierzowych.

SKI ŁAD, wkład własny Gminy to
286 050 zł.

jednostronnego chodnika, wykonanie
zjazdów na posesje, poboczy, zagospodarowanie wód opadowych, wykonanie oświetlenia i oznakowania
drogowego. Ponadto wykonana zostanie przebudowa kanalizacji sanitarnej
tłocznej, budowa studni rewizyjnych
i rozprężnych oraz przebudowa sieci
wodociągowej z przyłączami i studnią
wodomierzową. Wartość inwestycji
to kwota 4 085 520 zł, dofinansowanie 3 881 244 zł, a wkład własny
204 276 zł.

Drugie zadanie to Przebudowa drogi
w m. Skarszów Górny wraz z siecią
kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej. W ramach inwestycji
planuje się przebudowę drogi gminnej
w m. Skarszów Górny wraz z budową

Dodatkowo dofinansowanie w ramach
POLSKIEGO ŁADU otrzymał Powiat
Słupski na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej
w ciągu ul. Kościelnej i Skarszewskiej
w Dębnicy Kaszubskiej.
(RPI)

Na terenie miejscowości Krzywań zaplanowano budowę i przebudowę sieci
wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami, budowę studni głębinowej,
stacji uzdatniania wody i zbiornika
retencyjnego.
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fot. KT

Całkowita wartość inwestycji to kwota 5 721 000 zł, z czego 5 434 950 zł
pochodzić będzie z programu POL-
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fot. KT

Zagospodarowanie centrum miejscowości
Dębnica Kaszubska przy Strudze Warblewskiej

Zakończyła się realizacja projektu
polegającego na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej przy
Strudze Warblewskiej w Dębnicy
Kaszubskiej – obszar pomiędzy budynkiem Urzędu Gminy, ul. Strażacką i ul. Kościelną. Gmina na
ten cel pozyskała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Od listopada mamy w centrum Dębnicy Kaszubskiej ogólnodostępny teren
rekreacyjno-wypoczynkowy z wyznaczonymi ścieżkami, alejką spacerową
wzdłuż rzeki, która łączy centrum
miejscowości z ul. Kościelną. Miejsce
wyposażone zostało w małą architekturę – ławki, kosze, stoliki piknikowe,
stoły do gier w szachy i piłkarzyki,
a dla najmłodszych dostępny jest plac
zabaw. Ponadto na całym zagospodarowanym obszarze wykonane zostały nasadzenia ozdobne. Całość jest
oświetlona. 
(RPI)

Wsparcie dzieci z rodzin
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym
Gmina Dębnica Kaszubska złożyła
wniosek w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju
cyfrowym – „Granty PPGR”. Celem
programu jest wsparcie w zakresie
dostępu do sprzętu komputerowego
oraz dostępu do Internetu. Do dnia
22.10.2021 r. mieszkańcy mogli składać oświadczenia kwalifikujące do
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udziału w grancie. Do Urzędu Gminy
wpłynęło 627 prawidłowych oświadczeń. Zgodnie z nowymi wytycznymi
przeprowadzono procedurę uzupełniającą wcześniej złożone oświadczenia. Obecnie oczekujemy na decyzję
w sprawie przyznania dofinansowania.
(RPI)
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„Szkoło, szkoło, ale tu wesoło!”

fot. archiwum szkoły

życiu wydarzenie. Imprezę uświetnił
występ szkolnego chóru „Nutka” pod
batutą pana Michała.

14 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, uczniowie klasy VIII
przygotowali krótkie przedstawienie
„Szkoło, szkoło, ale tu wesoło!”. W zabawny sposób ukazali typowy dzień
z życia ucznia. Z wielką uwagą obserwowały ich zwłaszcza najmłodsze
dzieci, które dopiero co przekroczyły
nasze szkolne progi, a dziś dostąpiły zaszczytu pasowania na ucznia
i na czytelnika biblioteki szkolnej.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzenia i podziękowania dla wszystkich
pracowników oświaty złożyli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego,
dani Dyrektor Justyna Krajewska oraz
Wójt Gminy Dębnica Kaszubska – pani
Iwona Warkocka. Nagrody Wójta za
szczególne zaangażowanie, poświęcenie i działania na rzecz naszej szkolnej
społeczności otrzymali pani Justyna
Krajewska – dyrektor szkoły oraz pan
Michał Budzich – pedagog szkolny
i nauczyciel. Gratulujemy!
Wioletta Magryta
Pierwszoklasiści zaprezentowali
program artystyczny wykazując się
umiejętnościami recytatorskimi oraz
wokalnymi, następnie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Najbardziej
oczekiwaną chwilą był akt pasowania,
którego dokonały pani dyrektor oraz
pani bibliotekarka. Na zakończenie
świeżo zaprzysiężeni uczniowie otrzymali dyplomy oraz drobne prezenty
upamiętniające to szczególne w ich

„Laboratorium przyszłości” w gminnych szkołach
Szkoły podstawowe w gminie Dębnica
Kaszubska otrzymały wsparcie w ramach programu „Laboratorium przyszłości”. Do szkół łącznie trafi kwota
230 700 zł. Dofinansowanie zostanie
przeznaczone na zakup wyposażenia
technicznego, niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród
dzieci i młodzieży. Wysokość przyznanego wsparcia była uzależniona
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od liczy uczniów danej szkoły. Kwota
przyznana na jednego ucznia to ok.
300 zł.
Poszczególne szkoły otrzymały wsparcie w wysokości:
1. Szkoła Podstawowa im. Leśników
Polskich w Motarzynie – 60 000 zł

2. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dębnicy Kaszubskiej
– 110 700 zł
3. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Gogolewie
– 60 000 zł
Do końca 2021 roku szkoły muszą wydatkować minimum 60% przyznanego
dofinansowania. 
(RPI)
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FOTORELACJA

Gminny Bal Seniora powrócił do „czerwonej
szkoły” w Dębnicy Kaszubskiej

Anna Pietrzak

fot. T. Keler

Tegoroczny Bal Seniora odbył się
29 października. Cóż to był za
bal! Spragnieni spotkań, zabawy
i po prostu zwyczajnej rozmowy
Seniorzy z terenu naszej gminy
licznie zjechali na swoje święto.
Przy orkiestrze na żywo i smacznym poczęstunku czas upłynął
bardzo szybko. Tańcom i śmiechom nie było końca, aż żal było
się rozstawać.

Tegoroczny Bal to nie tylko zabawa.
Poruszyliśmy bardzo ważny temat
założenia w naszej gminie Dębnickiego Uniwersytetu III Wieku. W ramach przedstawionej propozycji prof.
dr hab. Roman Drozd wygłosił wykład
pt. „Prawda i fałsz w fotografiach”. Pan
Zdzisław Kołodziejski, prezes Gminnego Uniwersytetu III Wieku w Redzikowie opowiedział na jakich zasadach
funkcjonuje Uniwersytet, jakie mogą
być w nim sekcje i czym będą zajmować się nasi przyszli Studenci.
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GMINA DĘBNICA KASZUBSKA

fot. T. Keler

Przypominamy naszym Seniorom, że w Gminnym Ośrodku
Kultury, a także u Sołtysów
w Państwa sołectwach można
składać wstępne deklaracje
chęci przystąpienia do Dębnickiego Uniwersytetu III Wieku.
Z niecierpliwością czekamy na
Wasze zgłoszenia.
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SPRAWY SPOŁECZNE

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

Naturalna aktywizacja w Motarzynie
tworzenia budek lęgowych, karmników, domków dla owadów i ptaków.
Udział w spotkaniach wzięli podopieczni ŚDS oraz uczniowie Zespołu
Szkół w Motarzynie.
W wyniku realizacji projektu przy
Środowiskowym Domu Samopomo-

cy w Motarzynie powstał naturalny
i rodzimy ogród warzywno-kwiatowy.
W jego sąsiedztwie umieszczono, wykonane na warsztatach budki lęgowe,
karmniki oraz domki dla owadów, ptaków i jeży.
(RPI)

fot. archiwum

Naturalna aktywizacja miała miejsce
17 i 18 czerwca 2021 r. przy Środowiskowym Domu Samopomocy
w Motarzynie. W ramach wydarzenia
odbyły się dwa szkolenia i zajęcia
warsztatowe. Jedno dotyczyło tworzenia naturalnych i rodzimych ogrodów
warzywnych i kwiatowych. Drugie

10

WIEŚCI GMINNE

WOKÓŁ NAS

GMINA DĘBNICA KASZUBSKA

PIKNIK WIEJSKI – WSI WESOŁA, WSI SPOKOJNA

Ziemniak w roli głównej? Dlaczego
nie? 18 września 2021r. przy Zespole
Szkół w Gogolewie odbył się piknik
wiejski pod hasłem „Wsi wesoła, wsi
spokojna”. Piknik zorganizowany przez

pracowników szkoły, we współpracy
z Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Profilaktyki - Gmina Dębica Kaszubska, Fundacją „Sub Ventum”, Nadleśnictwem

Łupawa, Ochotniczą Strażą Pożarną
i Rada Sołecką w Gogolewie, cieszył
się ogromnym zainteresowaniem
przybyłych gości. Miejsce nad stawem
przez kilka godzin wypełnione było
gwarem, radością, muzyką, zapachem
pieczonych kiełbasek i frytek, dobrą
zabawą integrującą członków rodziny
(bez względu na wiek), mieszkańców
miasta i wsi. Uczestnicy pikniku mogli
sprawdzić się w biegu wokół stawu,
wziąć udział w warsztatach kiszenia
(„zamykania smaków i zapachów lata
w słoikach”) pod okiem pana Marcina
Kisielewskiego, obcować ze zwierzętami gospodarskimi, obejrzeć maszyny
rolnicze, wylosować los na loterii fantowej, wziąć udział w licytacji Sówek
na rzecz szkoły, wreszcie skosztować
pysznych „ziemniaczanych” potraw.
Dziękujemy wszystkim Przyjaciołom
szkoły zaangażowanym w pomoc i organizację pikniku.

fot. archiwum szkoły

Wioletta Magryta

W 2022 roku Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 30 stycznia. To będzie niesamowite wydarzenie. Wielka Orkiestra zagra po raz 30. Okrągła rocznica mobilizuje nas do wzmożonego
wysiłku, aby uzbierać jak najwięcej. Tym razem zagramy dla zapewnienia najwyższych standardów
diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.
Zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie naszych działań. Jeżeli zajmujesz się rękodziełem, masz w domu
ciekawy przedmiot albo prowadzisz firmę usługową i zechcesz podarować nam przedmiot, voucher bądź
w inny sposób zechcesz zaangażować się w to ważne wydarzenie zapraszamy do kontaktu z Nami.
Potrzebujemy Twojej pomocy, aby grać do końca świata i o jeden dzień dłużej!
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Obchody święta odzyskania
niepodległości w dębnickim GOK

11 listopada w Gminnym Ośrodku
Kultury w Dębnicy Kaszubskiej zorganizowaliśmy uroczyste obchody
święta połączone z otwarciem nowo
wyremontowanej Sali Kominkowej.
Współorganizatorami
tegorocznej
uroczystości byli sołtys wraz z Radą
Sołecką Dębnicy Kaszubskiej. Przed
publicznością wystąpili uczniowie
z Zespołu Szkół Podstawowych z Gogolewa pod kierunkiem pana Michała
Budzicha, Śpiewający Seniorzy „Skotawianie” oraz nasza pani wójt Iwona
Warkocka.
Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, biesiadowanie, długie rozmowy,
miło spędzony czas - tego wszystkiego
w ostatnim czasie bardzo nam brakowało. Cieszymy się, że wreszcie mogliśmy być razem z Wami.
Wszystkim osobom zaangażowanym
w zorganizowanie obchodów 11 listopada bardzo serdecznie dziękujemy.

fot. T. Keler

Anna Pietrzak
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Święto Niepodległości w Szkole w Gogolewie
triotyczne, recytowali wiersze, piekli
słodkości oraz przeprowadzili sondę
na temat polskości.
Na tę wyjątkową okazję uczniowie
przygotowali montaż słowno-muzyczny, przybliżając wszystkim zgromadzonym długą drogę, którą naród
polski musiał przebyć, aby odzyskać

niepodległość. Pełną wzruszeń część
artystyczną nagrodzono gromkimi
brawami. Po występie uczniowie i nauczyciele, ustawieni w kształt polskiej
flagi, zrobili pamiątkowe zdjęcie.
Wioletta Magryta

fot. archiwum szkoły

10 listopada 2021 r. roku w naszej
szkole uroczyście obchodziliśmy 103.
rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Tego dnia wszyscy
uczniowie aktywnie brali udział w
zajęciach projektowych. W ich trakcie
wykonywali prace plastyczne, nagrywali filmy upamiętniające to ważne
wydarzenie, śpiewali piosenki pa-
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SREBRNA SIEĆ

Z myślą o seniorach – Klub Seniora
„Radość” i Projekt „Srebrna Sieć”

giem oraz zajęcia sportowe z kijkami
nording walking.
We wrześniu przeprowadzone zostały
warsztaty pn. „Emocjonalne i psychiczne zdrowie seniora". W czasie
szkolenia seniorzy nabywali i pogłębiali swoją wiedzę na temat radzenia
sobie z problemami związanymi ze
swoim zdrowiem.
Wiele atrakcji zapewnia seniorom
z terenu gminy Dębnica Kaszubska Klub Seniora i projekt „Srebrna Sieć”

Seniorzy zapoznali się z zasadami bycia „dobrym seniorem” oraz receptą na
zdrowe życie.

fot. archiwum
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usług specjalistycznych opiekuńczych – usługa rehabilitacji domowej;
usług
asystenckich
niepełnosprawnych;

osób

teleopieki.

W ramach działalności Klubu Seniora „Radość” prowadzone są rozmaite
zajęcia.

Nasze Seniorki brały udział w Pikniku Rodzinnym w Dębnicy Kaszubskiej, gdzie częstowały mieszkańców
wspaniałymi domowymi wypiekami.
W ramach zaplanowanych działań
projektowych odbyło się spotkanie
z psychologiem, prawnikiem, podolo-

usług sąsiedzkich opiekuńczych
- świadczenie obejmuje wsparcie
i pomoc w podstawowych, codziennych
czynnościach
domowych
i życiowych;

Klub Seniora to również wycieczki.
Uczestnicy wybrali się na do Ogrodów
Hortulus w Dobrzycy. Jest to kompleks ogrodów pokazowych tworzonych z miłości do natury i z potrzeby
dzielenia się tym, co piękne z innymi.
Ogrody Hortulus to unikatowe miejsce wypoczynku, rozrywki oraz edukacji przyrodniczej.
W ramach działań projektowych
gminni seniorzy korzystają również z:

Projekt Srebrna Sieć II jest współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020 Oś priorytetowa 6 Działanie
6.2 Usługi społeczne Poddziałanie 6.2.2
Rozwój Usług Społecznych.
(MP)
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Zawody spinningowe o Puchar Wójta
Gminy Dębnica Kaszubska
W niedzielę, 17.10.2021 roku, po rocznej przerwie spowodowanej reżimem sanitarnym związanym z pandemią, odbyła się kolejna edycja zawodów spinningowych
o Puchar Wójta Gminy Dębnica Kaszubska. Zawody
rozegrane zostały tradycyjnie już na jez. Dobrskim
w miejscowości Dobra gm. Dębnica Kaszubska. Jezioro
to cechuje bardzo dostępna i bezpieczna linia brzegowa.
Na 54 zgłoszenia, w zawodach udział wzięło 50 wędkarzy, w tym 2 panie, 43 panów i 5 kadetów, w tym
jedna dziewczyna i czterech chłopców. W klasyfikacji
kół z terenu naszej gminy sytuacja przedstawiała się następująco: po 18 wędkarzy reprezentowało Koło Gminne
PZW Dębnica Kaszubska i Koło PZW Las Leśny Dwór,
16 wędkarzy było z Koła PZW Motarzyno i 2 wędkarzy
było niezrzeszonych.
Były to zawody jednoturowe, czterogodzinne, rozgrywane na żywej rybie, bez podziału na kategorie i w klasyfikacji indywidualnej.
Pogoda dopisała, bo przynajmniej nie padało, a pod koniec rozgrywki nawet świeciło słoneczko. Ryby również
się dostosowały bo chociaż na 50 zawodników sklasyfikowanych zostało tylko 8, to wędkarze sporo połapali
kaczodziobów i pasiaków ale tzw. krótkich, przy wymiarach : szczupak powyżej 50 cm i okoń ponad 20 cm.
W sumie spinningiści wyholowali 3 zębacze i 7 pasiaków – wszystkie ryby wróciły do wody.
Pierwszy raz w historii zawodów zwyciężyła kobieta
– pani KAMILA RYBAK z koła Motarzyno, która wyholowała szczupaka długości 63 cm, drugie miejsce zajął
przedstawiciel Koła Gminnego – ANDRZEJ KAPCIAK
ze szczupakiem o długości 60,7 cm, a trzeci był RADOSŁAW NAGAJ z Koła Motarzyno z zębaczem o dł.
52,6 cm. Kolejne miejsca, dzięki okoniom, zajęli:
4.
5.
6.
7.
8.

Radosław Kowalczyk z Koła Gminnego,
Zbigniew Czepanis z Koła Motarzyno,
Adam Solak z Koła Gminnego,
Paweł Solak z Koła Gminnego,
Arek Bartodziejski również z Koła Gminnego.
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Warty odnotowania jest także fakt, że pierwszy raz w zawodach udział wziął przedstawiciel fundatora – zastępca
Wójta Gminy Dębnica Kaszubska – pan Karol Żukowski.
W swoim debiucie jeszcze bez powodzenia, ale kto wie
jak będzie spisywał się przy okazji następnych edycji?
Przed zakończeniem łowienia, które wyznaczono na
godz. 12:30, na teren zawodów przybyła pani Iwona
Warkocka – Wójt Gminy Dębnica Kaszubska. Pani Iwona zaprosiła wszystkich na posiłek do nowej świetlicy,
zlokalizowanej przy parkingu nad jeziorem. Posiłek dostarczyła SPERANDA z Niepoględzia, słynąca z dobrej
kuchni, która zaserwowała nam pyszne i treściwe leczo.
Po posiłku ogłosiłem wyniki zawodów, a pani Iwona
uroczyście wręczyła ufundowane przez siebie nagrody.
I tak zwyciężczyni pani Kamila za pierwsze miejsce
otrzymała dyplom oraz naprawdę okazałą statuetkę
ryby i bon upominkowy wartości 300 zł. Drugi Andrzej
odebrał dyplom i bon upominkowy wartości 200 zł.
a trzeciemu Radkowi przypadł dyplom i bon wartości
100 zł.. Na zakończenie ceremonii wręczania nagród,
nagrodę pocieszenia, zgodnie z przyjętą tradycją, pani
wójt wręczyła najmłodszemu uczestnikowi zawodów –
10 letniemu Olkowi Węsierskiemu, który także otrzymał
dyplom i bon upominkowy wartości 50 zł. Cała pierwsza
trójka i najmłodszy uczestnik otrzymali gorące brawa
i gratulacje.
Po uroczystości wręczania nagród pani wójt podziękowała wszystkim za udział w zawodach, skierowała kilka
ciepłych słów pod adresem wędkarzy i na tym zakończyliśmy zawody. W imieniu wędkarzy podziękowałem
pani Warkockiej za przybycie i podtrzymywanie dobrej
tradycji – zgodę na organizację i pełne finansowanie
tego typu zawodów, które integrują środowisko wędkarskie naszej gminy. Pani wójt – jeszcze raz wielkie dzięki
i wielki szacunek.
Organizator zawodów z ramienia
Wójta Gminy Dębnica Kaszubska
Marek Szczepański
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SPOŁECZNI DO POTĘGI

Realizacja projektu „Społeczni do Potęgi”
w Punktach Świadczenia Usług Społecznych
w Gminie Dębnica Kaszubska

Trwa realizacja projektu „Społeczni do Potęgi”. W ostatnim
czasie uczestnicy projektu brali
udział w wyjeździe integracyjnym do kina, pikniku rodzinnym
organizowanym we wrześniu przy
Gminnym Ośrodku Kultury oraz
w spotkaniu z Liderem Zmiany,
które odbyło się 19 listopada
w Niepoględziu.

Od wiosny w punktach świadczenia
usług społecznych w miejscowościach: Borzęcino, Łabiszewo, Podole
Małe, Gogolewo, Starnice, Skarszów
Górny, Podwilczyn, Motarzyno, Budowo i Jawory prowadzone są zajęcia
opiekuńczo – animacyjne dla dzieci
i młodzieży.

Dodatkowo w punktach prowadzone są:
zajęcia kreatywne,
zajęcia sportowe,

W większości miejsc wykonano niezbędne remonty, a wszystkie punkty
wyposażono m.in. w nowe meble,
sprzęt AGD, sprzęt sportowy, akcesoria kuchenne i materiały biurowe.
Projekt wspiera rodziny zagrożone
wykluczeniem społecznym oraz podopiecznych Środowiskowego Domu
Samopomocy z terenu gminy Dębnica Kaszubska. Podopieczni utworzyli
Klub Animacji Artystycznej, w ramach
którego odbywają się zajęcia teatralne.
Dodatkowo podopieczni ŚDS są objęci
wsparciem psychologa.
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 2014-2020.
(RPI)

fot. A.M.

zajęcia w ramach Klubu Życzliwości.

W ramach projektu można też skorzystać z bezpłatnych usług poradnictwa
prawnego.

16

WIEŚCI GMINNE

SPORT

GMINA DĘBNICA KASZUBSKA

Karatecy z ośmioma medalami w Pucharze Polski
Filip Zawistowski 3. miejsce, brąz
w konkurencji kumite light-contact
wiek 9 lat waga 30 kg;
Antoni Wojtachnio 3. miejsce, brąz
w sumo-grapplingu wiek 9 lat waga
50 kg;
Miłosz Ludwikowski 1. miejsce
złoto w kumite light-contact, 2. miejsce srebro w walce na miecze wiek 9
lat waga 30 kg;
Filip Wojtachnio 4. miejsce
w kumite light-contact wiek 11 lat
waga +50 kg;

fot. archiwum klubu

Jan Ślusar 3. miejsce, brąz w sumo-grapplingu wiek 12 lat waga +40 kg;
Małgorzata Soldatke 3. miejsce,
brąz w sumo-grapplingu wiek 12 lat
waga +50 kg;

W dniu 04.12.2021r. w Starym Mieście k/Konina odbył się Mikołajkowy
Puchar Polski Dzieci i Młodzieży
w Karate. Startowało 150 zawodników
z całej Polski. Reprezentacja Klubu Karate Goju-Ryu z Dębnicy Kaszubskiej
jako jedyna z Pomorza z dziewięcioma
zawodnikami zdobyła 8 medali: 1 złoty, 1 srebrny i 6 brązowych.

Wyniki:
Bartosz Mojsiewicz zdobył 3. miejsce, brązowy medal w konkurencji
tor przeszkód dla najmłodszych wiek
5 lat waga 30 kg;

Dorian Michalski 4. miejsce
w kumite light-contact wiek 13 lat
waga 40 kg;
Magdalena Ślusar 2. miejsce, srebro w walce na miecze wiek 15 lat
waga +50 kg.
Nie zabrakło też Mikołaja, który wręczył wszystkim zawodnikom prezenty.
Krzysztof Lehmann

Wielki sukces uczniów z Motarzyna
nieju. Drużyny pokonały m.in. reprezentacje szkół z Jezierzyc, Kobylnicy,
Główczyc i Ustki.

30 listopada dziewczęta ze Szkoły
Podstawowej im. Leśników Polskich
w Motarzynie zdobyły I miejsce w Powiatowym Turnieju Mini Piłki Siatkowej (rocznik 2009 i młodsi). Dwa dni
później sukces powielili chłopcy, którzy także zdobyli I miejsce w w/w tur-
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Jest to dla nas ogromny sukces, tym
bardziej, że jeszcze nigdy nie udało się
stanąć na najwyższym podium, dziewczętom z naszej szkoły. Chłopcy, złote
medale w przeszłości zdobyli tylko
raz. Ciężka praca, treningi, pasja do
piłki siatkowej, przyniosły jednak wymierny efekt w postaci złotych medali
i pucharu.

ska oraz powiat słupski na turnieju
wojewódzkim.
Wielkie gratulacje i powodzenia
w dalszych rozgrywkach, a przede
wszystkim zdrowia!
Izabella Tabaka

W lutym 2022 r. drużyny dziewcząt
i chłopców będą reprezentować naszą szkołę, gminę Dębnica Kaszub17
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OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI
Co roku na terenie naszej Gminy pojawia się problem
wałęsających się psów. Należy jednak pamiętać, że
w większości przypadków psy te posiadają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne” psy to zazwyczaj
zwierzęta niedopilnowane. Dlatego też przypominamy
właścicielom o ich podstawowych obowiązkach:

się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób
stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący
u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi
nie może być krótsza niż 3m.”

stały i skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi;

postępowania w przypadkach

prowadzenie psów poza swoimi posesjami na smyczy,
bez względu na to, czy pies jest mały czy duży, natomiast psa rasy uznawanej za agresywną na smyczy
i w kagańcu;

Przypominamy również o sposobach
wałęsających się psów:

zabezpieczeniu posesji przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej teren;

w razie, gdy właściciel wałęsającego się psa jest
znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma
prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia. W przypadku notorycznego braku
nadzoru nad psem może skierować do sądu wniosek
o ukaranie właściciela psa,

niewyprowadzaniu zwierząt na teren placów zabaw
oraz piaskownic dla dzieci i innych terenów rekreacji;

w sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, iż
zwierzę jest bezpańskie oraz:

niewyprowadzaniu psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, za wyjątkiem miejsc do
tego przeznaczonych.

zwierzę zagraża bezpieczeństwu mieszkańców (np.,
gdy jest agresywne),
zwierzę przebywa w miejscu publicznym (np. ulica,
przystanek autobusowy itp.),
zwierzę jest ranne,

Dodatkowo zgodnie z art. 9 ustawy
o ochronie zwierząt należy pamiętać, że:
„Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła
dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Zabrania

Fakt ten należy zgłosić telefonicznie do Urzędu Gminy
Dębnica Kaszubska (w dniach i godzinach pracy Urzędu)
pod numerem telefonu 690 820 346, a w pozostałe dni
oraz poza godzinami pracy Urzędu do Schroniska dla
Zwierząt w Kościerzynie, Fundacja „Animalsi” pod numerem telefonu 573 440 610.
(PM)

Świąteczna zbiórka żywności
Tegoroczna zbiórka żywności została przeprowadzona w dniach 26-27 listopada dzięki uprzejmości
właścicieli sklepu „Daglezja” w Dębnicy Kaszubskiej,
któremu patronuje sieć „Lewiatan”.
Zebraliśmy około 150 produktów, wśród których przeważały słodycze. Tegoroczna zbiórka prowadzona była dla osób
niepełnosprawnych – głównie dzieci.
Podziękowania kierujemy do darczyńców oraz wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej oraz
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seniorów Stowarzyszenia „Przyjazna Dłoń”, którzy jak zwykle dali radę. Dziękujemy także personelowi sklepu za miłą
atmosferę.
Podziękowania należą się również pracownikom Banku
Żywności za współpracę oraz osobom, które swoim transportem przewiozły towar do siedziby Stowarzyszenia.
Wielkie dzięki
Regina Antonowicz
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ekoakcja w Gminie Dębnica Kaszubska
formie pikników edukacyjnych. Ich
celem było zwiększenie świadomości
mieszkańców w zakresie odpadów i ich
wpływu na otaczające nas środowisko.
W efekcie uczestnicy kampanii zdobyli wiedzę i umiejętności, które będą

mogli wykorzystać do racjonalnego
gospodarowania odpadami. Imprezy
odbyły się we wszystkich szkołach na
terenie gminy Dębnica Kaszubska – po
jednym wydarzeniu w każdej szkole.

(RPI)
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Na przełomie maja i czerwca w gminie Dębnica Kaszubska trwała Ekoakcja. Była to kampania edukacyjna
kierowana zwłaszcza do młodszych
mieszkańców gminy. W ramach akcji zorganizowano cztery imprezy w
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ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Wybierając odnawialne źródła energii
– energię wodną, biomasę, promienie
słońca, wiatr, geotermię- zyskujemy
energię, która szybko i naturalnie
odnawia się sama, a przy tym nie
zaburza cyklu natury i nie powoduje
nieodwracalnych zmian na Ziemi.
Energia wodna, która wykorzystuje
siłę przepływającej wody i przekształca ją w energię elektryczną ze względu
na niemal nieograniczoną dostępność
energii wodnej, zalicza się do energetyki odnawialnej.
Biomasę wykorzystuje się głównie do
produkcji ciepła, najbardziej popularnym przykładem jest spalanie drewna
w kominku. Największym atutem biomasy jest jej dostępność, ze względu

na brak ograniczeń występowania,
jako że różnego rodzaju materia organiczna występuje właściwie na całej
powierzchni Ziemi. Jej zasoby szacowane są na największe na świecie.
Wykorzystanie promieniowania słonecznego poprzez montaż paneli fotowoltaicznych to przede wszystkim alternatywa dla paliw kopalnych oraz brak
emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
Promieniowanie słoneczne stanowi nieskończone, odnawialne źródło energii,
niezależnie od rosnących cen prądu na
rynku oraz komercyjnych dostawców.
Energia wiatrowa to obecnie najszybciej rozwijające się źródło energii
elektrycznej na świecie. Wykorzystuje
energię z wiatru oraz bazuje na dzia-

łaniu turbin wiatrowych, które przekształcają energię kinetyczną wiatru
w energię elektryczną.
Energia geotermalna, czyli naturalne ciepło wnętrza Ziemi, zgromadzone
w skałach i wypełniających je płynach.
Stale uzupełnia ją strumień ciepła
przenoszonego z gorącego wnętrza
Ziemi ku powierzchni, dlatego jest
niewyczerpalna.
Potrzebujemy mądrych i szybkich
działań, by cieszyć się jak najdłużej
naszą planetą, poprawić stan środowiska i jednocześnie korzystać z darów
natury. Zmiana sposobu myślenia, odpowiednie zarządzanie zasobami przyrodniczymi to wymierne korzyści ekonomiczne, gospodarcze i społeczne.

