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Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy
wszystkim zdrowia, miłości, radości
i zwykłej, codziennej życzliwości.
Życzymy solidarności, zgody, szacunku
i troski o drugiego człowieka.
Niech to co przed nami, będzie
spełnieniem nadziei a nie obaw.
Ireneusz Ziółkowski
Przewodniczący
Rady Gminy

Iwona Warkocka
Wójt
Gminy
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Z DRUGIEJ STRONY

Drodzy Mieszkańcy!
W dziwnych czasach przyszło nam
żyć. Jeszcze nie opanowaliśmy pandemii, która wczoraj wydawała się być
gromem z jasnego nieba, a już z dziś
stoimy w obliczu katastrofy dziejowej, wojny na wschodzie Europy. To
co wczoraj wydawało się niemożliwe,
dzisiaj stało faktem.

ponad 100 miejsc w prywatnych mieszkaniach. Zgłosili się mieszkańcy z Gogolewka, Gogolewa, Dębnicy Kaszubskiej,
Spola, Podola Małego, Mielna, Kotowa,
Dobieszewa, Niemczewa i Łysomic.
Niemal wszystkie prywatne miejsca
noclegowe zostały rozdysponowane.
Rozpoczęliśmy organizować niezbędne
miejsca w świetlicach wiejskich.
Ochotnicza Straż Pożarna w Starnicach jako pierwsza podjęła 6-osobową
rodzinę z Ukrainy. Rodzina otrzymała
wszystko co niezbędne. Życzliwy właściciel sklepu z meblami używanymi
przekazał łóżka i materace.

24 lutego 2022 r. Rosja zaatakowała
Ukrainę!!! Jesteśmy świadkami bezprawnej ingerencji zbrojnej na terytorium
suwerennego państwa. Ukraina, jej
mieszkańcy potrzebują i będą potrzebowali naszego wsparcia. Jako społeczeństwo okazaliśmy solidarność z narodem
Ukrainy! Wszak wolność to wartość nadrzędna i nikt nie ma prawa jej zabierać.
Pamiętacie słowa pewnej piosenki?

Sołectwo Budowo przyjęło pod swoje
skrzydła 4-osobową rodzinę z Ukrainy.
Zamieszkali w małym mieszkanku przy
świetlicy wiejskiej. Mieszkańcy błyskawicznie zorganizowali się i wspólnie
z Panią Sołtys przygotowali wszystko
co potrzebne. Dziękuję Panu Kierownikowi ZGK w Dębnicy Kaszubskiej za zainstalowanie prysznica. Pan Kierownik
wykonał to po godzinach pracy.

My nie chcemy więcej wojny,
chcemy żyć życiem spokojnym,
jak długi i szeroki jest nasz świat!
Mieszkańcy naszej gminy!

W świetlicy w Jaworach znalazły przyjazne miejsce 3 panie i 4 dzieci. Sołtys,
jego żona i wielu mieszkańców dzielnie
pracowali i przygotowali mieszkanko
przy swojej świetlicy. Pięknie dziękuję
właścicielowi firmy za przygotowanie
prysznica i instalatorowi internetu.

Nie przestaję wierzyć, iż „ludzi dobrej
woli jest więcej”. Każdego dnia obserwuję jak bardzo wspieramy naszych
współbraci, naród wolnej Ukrainy.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że
wydarzenia w kraju naszego sąsiada to
nie tylko kwestia Ukrainy, to sprawa
bezpieczeństwa całej Europy. Historia
naszych narodów jest niezwykła, zarówno trudna, jak i piękna. Nie możemy być
obojętni. Pamiętacie przesłanie Mariana Kurskiego, ocalonego z Auschwitz?
„Nie bądźcie obojętni!...nawet się nie obejrzycie, a jakieś Auschwitz spadnie na Was
z nieba”.
Nie jesteśmy obojętni!
Stworzyliśmy gminną bazę prywatnych
mieszkań, pokoi dla uciekających z Ukrainy rodzin. Rodzin, najczęściej są to kobiety z dziećmi, osoby starsze. Mamy już

W świetlicy w Gogolewie zagościła
8-osobowa rodzina z Ukrainy. Kolejni
uciekający przed barbarzyństwem wojny znaleźli bezpieczną przystań wśród
naszych życzliwych mieszkańców. Bardzo dziękuję Pani Sołtys i strażakom
OSP w Gogolewie, i wszystkim pomocnikom za przyjęcie Gości i przygotowanie wszystkiego co niezbędne.
Sołectwo Mielno przyjęło 6-osobową
rodzinę z Ukrainy. Pani Sołtys wraz
z mieszkańcami przygotowali świetlicę tak, aby nowym lokatorom było
bezpiecznie i spokojnie. Mieszkańcy
Mielna dbają o swoich Gości i chętnie
pokazują im okolice.
Nie każdy ma warunki na przyjęcie
rodzin z dziećmi uciekających z objętej

wojną Ukrainy. Jesteście gotowi wspierać te rodziny w różny sposób. Deklarujecie zakupy żywnościowe, gotowe
posiłki, ubrania, zabawki, wspólne spędzanie czasu. Zgłosili się mieszkańcy,
osoby mówiące w języku ukraińskim,
które służą pomocą w tłumaczeniach,
psycholodzy, terapeuci, kierowca tira,
gotowy jechać z pomocą oraz wolontariusze transportujący uchodźców
z miejsc recepcyjnych do ich bezpiecznych przystani w naszej gminie.
Pamiętajmy, pomoc jest potrzebna
i jeszcze będzie potrzebna. Nikt nie wie
jak długo... Nie każdy z naszych ukraińskich gości będzie mógł iść do pracy
i utrzymać się samodzielnie. Dbajmy
o nich, podzielmy się tym czym możemy. Wasze wsparcie jest niezwykłe.
Zdajemy egzamin z człowieczeństwa
solidarnie, zgodnie, w szacunku i w trosce o nieznajomego, obcego człowieka.
To dowodzi jednego: dobro i wrażliwość
umilkło tylko na chwilę! Jest w nas empatia, wrażliwość i troska o człowieka.
Naprawdę jesteśmy gotowi pomagać
i wspierać w dramatycznych chwilach
nieznajomego człowieka. Nie przeraża
nas inny język, inna kultura czy religia.
Ważne, że potrafimy dostrzegać człowieka! Pamiętajmy, pomoc i zaangażowanie
będą potrzebne w dłuższej perspektywie.
Pomagajmy obywatelom Ukrainy przetrwać czas wojny i wrócić im nadzieje...
Za każdy najmniejszy okruch Waszej
dobroci DZIĘKUJĘ!
Gmina Dębnica Kaszubska prowadzi
akcję „POMOC DLA UKRAINY”. Działania wspomagające uchodźców przybywających na teren naszej Gminy,
koordynowane są przez pracowników
Urzędu Gminy i jej jednostek organizacyjnych. O szczegółach na kolejnych
stronach naszej publikacji.
W tym świątecznym czasie życzę nadziei i pokoju!
I na koniec życzenia od jednej z Kobiet
z Ukrainy: Życzę Wam spokojnego nieba!
Z wyrazami szacunku
Iwona Warkocka, wójt gminy
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GMINA DĘBNICA KASZUBSKA
1 kwietnia nadal istnieje możliwość
pomocy dedykowanej określonym
osobom lub rodzinom z Ukrainy. Na
bieżąco w mediach społecznościowych
Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej
i Gminnego Ośrodka Kultury, publikowane są posty informujące jakimi
konkretnie rzeczami możecie wesprzeć
uchodźców przybywających do naszej
Gminy.
Przypominamy, że prowadzimy również zbiórkę pieniężną na rzecz uchodźców przebywających na terenie Gminy
Dębnica Kaszubska. Środki te zostaną
przekazane na zakup konkretnych, potrzebnych im rzeczy.
Osoby, które z potrzeby serca pragną
wesprzeć obywateli Ukrainy mogą dokonywać wpłat na:
nr konta dla posiadaczy rachunku
w Polsce:
48 9315 0004 0060 0444 2000 0850
Do wpłat pochodzących z zagranicznych kont: 
IBAN: 
48 9315 0004 0060 0444 2000 0850
SWIFT: GBWCPLPP
Wszystkim mieszkańcom naszej
Gminy serdecznie dziękujemy za
hojność i wsparcie!!
(AŻ)

Anastasija Zalamai l.14

Gmina Dębnica Kaszubska prowadzi akcję „POMOC DLA UKRAINY”.
Działania wspomagające uchodźców przybywających na teren
naszej Gminy, koordynowane są
przez pracowników Urzędu Gminy
i jej jednostek organizacyjnych.
Uruchomiono specjalny numer telefonu, gdzie możecie uzyskać praktyczne
informacje na temat prowadzonych
działań lub zostawić swoją deklarację konkretnej pomocy. Informacje
udzielane są codziennie w godzinach
8.00 do 20.00. pod numerem telefonu
+48 690 820 342.
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Do połowy marca zbiórka najbardziej
potrzebnych rzeczy prowadzona była
w Gminnym Ośrodku Kultury, który
prowadził dyżur od poniedziałku do
piątku w godzinach 8.00 do 20.00.
W połowie marca ruszył Gminny Punkt
Pomocy Humanitarnej, który zlokalizowany został w sali gimnastycznej
przy „czerwonej szkole”. Celem jego
funkcjonowania było wyposażyć
uchodźców z Ukrainy w najważniejsze
przedmioty codziennego użytku takie
jak m.in.: żywność, środki czystości,
leki, ubrania, koce, poduszki i przybory
szkolne. Punkt działał od poniedziałku
do piątku w godzinach 15:00 - 18:00
i czynny był do końca marca. Od

Uchodźcy wojenni
z Ukrainy w Gminie
Dębnica Kaszubska
135 osób uzyskało nr PESEL
nadany przez Urząd Gminy
Dębnica Kaszubska oraz 4 osoby, które miały nadany nr PESEL
w mieście Słupsku,
168 osób przebywa na terenie
gm. Dębnica Kaszubska – w tym
– 138 osób u mieszkańców
Naszej Gminy oraz 30 osób
w obiektach, których zarządcą
jest Gmina Dębnica Kaszubska.
Dane na dzień 30.03.2022 r.
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Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Cyfrowa Gmina
Gmina Dębnica Kaszubska podpisała
umowę na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz
wzmocnienie cyfrowej odporności na
zagrożenia REACT-EU działania 5.1
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Dofinasowanie

dotyczy szeroko rozumianej cyfryzacji
Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy
Społecznej. Realizacja projektu odpowie na potrzeby dalszej modernizacji
w kierunku zwiększenia poziomu
cyfryzacji Gminy oraz przyczyni się
do poprawy funkcjonowania Urzędu
i jednostki podległej w warunkach
obostrzeń wynikających m.in. z pandemii COVID-19, w tym zwiększenie
dostępności.

Wsparcie dzieci z rodzin
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym
– grant w trakcie realizacji
Gmina Dębnica Kaszubska podpisała umowę na realizację
grantu w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym
– „Granty PPGR”. Gmina otrzymała dotację na zakup 599
laptopów o wartości 2 500,00 zł/sztuka – nastąpiła zmiana
wartości ceny jednostkowej sprzętu przez Operatora Grantu.
Całkowita wartość zadania: 1 498 500 zł – 100%
dofinansowania.
Gmina jest na etapie sporządzania dokumentacji niezbędnej
do przeprowadzenia postępowania zakupowego. Na realizację grantu mamy 10 miesięcy.
Przekazanie sprzętu ostatecznemu odbiorcy nastąpi na podstawie umowy darowizny.
Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
(RPI)

4

Głównym celem projektu jest wzrost
wydajności, jakości i dostępności usług
publicznych realizowanych przez Gminę Dębnica Kaszubska. Poprzez zakup
niezbędnej infrastruktury ICT oraz
zapewnienie odpowiednich systemów
cyber zabezpieczeń podniesie się poziom cyfryzacji JST.
Wartość projektu to 284 850 zł –
100% dofinansowania.
(RPI)

Odnawialne źródła
energii w Gminie
Dębnica Kaszubska
Gmina zakończyła realizację inwestycji polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych, o łącznej mocy 60,74 kWp,
na potrzeby trzech obiektów, tj. budynku:
1. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej – moc 49,5 kWp,
2. Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni – moc
6,37 kWp,
3. Świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobra – moc
4,87 kWp.
Łączna wartość zadania to 304 305,26 zł, z czego
243 413,10 zł stanowi dotacja ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
Celem przedsięwzięcia była ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w wyniku wykorzystania odnawialnych
źródeł energii na terenie Gminy Dębnica Kaszubska.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

(RPI)
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Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2021
Gmina Dębnica Kaszubska zakończyła realizację dwóch inwestycji, na realizację których otrzymała dotacje
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021, tj.:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Dobra, Gmina Dębnica Kaszubska”
W ramach inwestycji przebudowano 382 m drogi w miejscowości Dobra o nawierzchni asfaltowo-betonowej, wybudowano wyniesione przejście dla pieszych, mijankę, plac do
zawracania, chodnik oraz utwardzono pobocza. Całkowita
wartość inwestycji to kwota 619 733 zł, przyznane dofinansowanie 277 798 zł.
(RPI)

„Przebudowa dróg gminnych - ulicy
Sosnowej i Kasztanowej w Dębnicy
Kaszubskiej, Gmina Dębnica Kaszubska”
W ramach inwestycji przebudowano 530 m drogi o nawierzchni z kostki betonowej z obustronnymi poboczami
i zjazdami do posesji oraz wybudowano kanalizację deszczową. Całkowita wartość inwestycji to kwota 1 466 369 zł,
przyznane dofinansowanie 730 567 zł. W ramach poprawy
bezpieczeństwa użytkowników drogi wybudowano dwa wyniesione skrzyżowania.
(RPI)

Sala gimnastyczna wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole
Szkół w Gogolewie niebawem zostanie oddana do użytkowania!
Rozpoczęto również prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z jego
wyposażeniem i oświetleniem.
Zatem już niebawem będzie można korzystać z kompleksu
sportowego przy istniejącym Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Gogolewie, który składa się z sali gimnastycznej
z zapleczem sanitarnym i technicznym, 4 salek sportowych,
w tym sali fitness i tanecznej, siłowni, salki do gimnastyki
korekcyjnej oraz sali treningowej oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną.
Wykonano niemal cały zakres robót budowlanych dotyczących budowy sali. W chwili obecnej trwają czynności mające
na celu doposażenie obiektu w sprzęt ruchomy oraz oddanie
go do użytkowania.
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Gmina na realizację tej inwestycji pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu
„Sportowa Polska”.

(RPI)
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Stan ludności
gminy Dębnica
Kaszubska na dzień
31 grudnia 2021 r.
Ogółem mieszkańców: 9.077
mężczyźni
4.521
kobiety
4.556
Dzieci urodzone
w 2021 r.:
mężczyźni
kobiety
Zgony mieszkańców
w 2021 r.
mężczyźni
kobiety

79
50
29
105
59
46

94 mieszkańców gminy
zawarło związek
małżeński w 2021 roku
mężczyźni
49
kobiety
45
0 - 6 lat
mężczyźni
kobiety
7 - 15 lat
mężczyźni
kobiety
16 - 18 lat
mężczyźni
kobiety
19 - 65 lat
mężczyźni
19 - 60 lat
kobiety
66 lat i więcej
mężczyźni
61 lat i więcej
kobiety
Razem:

330
320
524
483
155
153
3.020
2.552
492
1.048
9.077
(BM)
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Trzecia edycja konkursu
w ramach Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych – PGR
W ramach trzeciego naboru wniosków dla gmin popegeerowskich w ramach Rządowym Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Dębnica
Kaszubska złożyła 2 wniosku, tj.:

1. Przebudowa infrastruktury społecznej
w m. Motarzyno Gmina Dębnica Kaszubska
Przedmiotem przedsięwzięcia jest
utworzenie kompleksu sportowo –
rekreacyjnego w miejscowości Motarzyno. W ramach inwestycji założono
przebudowę oraz rozbudowę istniejącej
remizy strażackiej i utworzenie w niej
miejsca spotkań dla mieszkańców oraz
szatni dla sportowców, jako zaplecze
istniejącego stadionu piłkarskiego.
Zakłada się prace budowlane w istniejącym obiekcie, utworzenie zaplecza
sanitarno-higienicznego, prace elektryczne, prace sanitarne, montaż paneli
fotowoltaicznych wraz z pompą ciepła.
Obiekt zostanie wyposażony w niezbędny sprzęt i akcesoria do jego funkcjonowania. Wokół obiektu planuje się
zagospodarowanie terenu – wykonanie
ogrodzenia, oświetlenia, utwardzenie
terenu, wykonanie parkingu i budowę
trybun na potrzeby stadionu.

W ramach zadania zaplanowano również budowę boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni poliuretanowej z ogrodzeniem i wyposażeniem sportowym
umożliwiającym organizację różnego
rodzaju rozgrywek i imprez sportowo
- rekreacyjnych.
W celu poprawnego i sprawnego funkcjonowania kompleksu koniecznym
jest rozbudowa rurociągu tłocznego,
budowa studni rozprężnej i biofiltra
wraz z zagospodarowaniem.
Na całym obszarze wykonany zostanie
monitoring.
Całkowita wartość zadania to kwota
5 000 000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 4 900 000,00 zł.

2. Przebudowa infrastruktury technicznej na
terenie Gminy Dębnica Kaszubska – infrastruktura
drogowa i studnie ujęcia wody
Przedmiotem przedsięwzięcia są dwa
zadania – zadanie I to rozbudowa
pięciu ujęć wody miejscowościach
Budowo, Leśnia, Maleniec, Niepoględzie oraz Skarszów Dolny o dodatkowe studnie głębinowe z niezbędną
przebudową i modernizacją istniejącej
infrastruktury na terenie ujęć i stacji

wodociągowych, zadanie II to przebudowa i budowa dwóch odcinków dróg
gminnych w miejscowościach Łabiszewo i Starnice.
Całkowita wartość zadania to kwota
2 040 000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 1 999 200,00 zł. 
(RPI)
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Rada Seniorów
W poniedziałek 10 stycznia 2022 r.
odbyło się pierwsze posiedzenie Rady
Seniorów gminy Dębnica Kaszubska.
Podczas posiedzenia radni złożyli
uroczyste ślubowanie i dokonali wyboru władz rady. Przewodniczącą Rady
Seniorów została Irena Jasińska, wiceprzewodniczącym Andrzej Zegarek
oraz sekretarzem Monika Piechna.
Na drugim posiedzeniu, które odbyło
się 14 marca przyjęto uchwałą Regulamin Organizacyjny Rady seniorów
w Dębnicy Kaszubskiej. Sesje Rady
Seniorów będą odbywały się cyklicznie
co miesiąc.

Skład Rady Seniorów Gminy Dębnica
Kaszubska I kadencji (2022 – 2026)
1. Jasińska Irena – Przewodnicząca
2. Zegarek Andrzej – Zastępca
Przewodniczącej
3. Piechna Monika – Sekretarz
4. Chmielewska Małgorzata
5. Chrystofiak Lidia
6. Dudzińska Zofia
7. Kiernicka Irena
8. Mazur Sabina
9. Myszkowska Teresa
10. Olech Zygmunt
11. Rączka Urszula
12. Rosół Klemens
13. Sielska Barbara
14. Stenka Grażyna
(MP)

Jasińska Irena
– Przewodnicząca Rady Seniorów

Zegarek Andrzej
– Zastępca Przewodniczącej Rady Seniorów

Nabór do Młodzieżowej Rady Gminy Dębnica Kaszubska
Szanowni Mieszkańcy Gminy Dębnica Kaszubska, Droga Młodzieży!
Niniejszym informujemy, iż otwieramy nabory na II kadencję Młodzieżowej Rady Gminy Dębnica Kaszubska
2022 - 2024, zgodnie z uchwałą nr
XL/283/2021 z dnia 30 grudnia 2021
r. zmieniającą uchwałę w sprawie
powołania Młodzieżowej Rady Gminy Dębnica Kaszubska.
Jesteś uczniem co najmniej VI klasy
szkoły podstawowej lub uczniem
szkoły ponadpodstawowej i w dniu
wyborów nie ukończyłaś/łeś 18 roku
życia, mieszkasz na terenie Gminy
Dębnica Kaszubska zgłoś swoją kandydaturę w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy.
Wybory Radnych uczęszczających
do szkół podstawowych mających
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siedzibę na terenie Gminy, przeprowadzone zostaną na terenie szkół
stanowiących 4 okręgi wyborcze:

Gminy oraz uczniów szkół ponadpodstawowych przeprowadzone zostaną w Urzędzie Gminy.

1. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dębnicy Kaszubskiej - okręg wyborczy nr 1;
2. Szkoła Podstawowa im. Adama
Mickiewicza w Gogolewie okręg wyborczy nr 2;
3. Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Motarzynie okręg wyborczy nr 3;
4. Społeczna Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Niepoględziu – okręg wyborczy nr 4.

Zarządzeniem Wójta Gminy Dębnica
Kaszubska, wybory zostaną przeprowadzone 9 maja 2022 r., w 4 okręgach na terenie szkół w godzinach
9.00 do 15.00 oraz od godziny 9.00
do 17.00 w Urzędzie Gminy.

Wybory Radnych zamieszkałych na
terenie gminy a uczęszczających do
szkół podstawowych poza trenem

Chcesz podejmować działania, w celu
prezentacji poglądów osób młodych
oraz wzmacniać udziału tych osób
w życiu społeczności lokalnej śledź
nas na stronie www.debnicakaszubska.eu w zakładce Młodzieżowa Rada
Gminy Dębnica Kaszubska.
(AŻ)
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FOTORELACJA

Kolorowy czar PRL-u
Imprezę prowadził gospodarz Anioł
wraz ze swoją żoną Miećką i niezawodnym Balcerkiem z Balcerkową
w których rolę wcielili się niesamowity Pan Zygmunt Olech oraz cudowna
Pani Halinka Bagłaj, którym składamy
serdeczne podziękowania za niezapomnianą grę aktorską.
Naszych gości bawiliśmy kreatywnymi konkursami, skeczami i muzyką
z tamtych lat przy której panie mogły
wyszaleć się na parkiecie. Po skocz-

nych tańcach czekał na nasze tancerki
przygotowany bufet wraz z przysłowiową „setą i galaretą”.
Nie zapominajmy o akcji „Kobiety
Kobietom”, która została przeprowadzona podczas imprezy. Jej celem było
wsparcie kobiet z Ukrainy dla których
mieszkanki naszej gminy przygotowały
środki higieny osobistej. Wszystkim Paniom jesteśmy niezmiernie wdzięczni
za okazaną pomoc i wielkie serce.

(Anna Pietrzak)

fot. T. Keler

We wtorek 8 marca wspólnie uczciliśmy Gminny Dzień Kobiet. Impreza
odbyła się w sali gimnastycznej przy
„czerwonej szkole”. Frekwencja dopisała, atmosfera również, gościliśmy
ponad 150 pań. Było to wyjątkowe wydarzenie - powrót do przeszłości. W tym
roku Dzień Kobiet odbył się w klimacie
PRL. Na samym początku wszystkie
panie otrzymały drobny upominek oraz
kartkę żywnościową, aby już od samego początku wprowadzić naszych gości
w odpowiedni nastrój.
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fot. T. Keler
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Małe Wielkie Serca
Uczniowie Zespołu Szkół w Gogolewie
od samego początku aktywnie angażują się w pomoc dla naszych wschodnich sąsiadów. Biorą udział w akcjach
organizowanych zarówno przez szkołę, jak i podmioty zewnętrzne. Do tej
pory wsparli szlachetną akcję „Razem
dla Ukrainy”, koordynowaną przez
Fundację Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum” oraz
„Plecak dla kolegi z Ukrainy”. Swoje
„małe wielkie” serca okazują też na co
dzień, otaczając troską i pomocą koleżanki i kolegów z Ukrainy. Wrażliwe
i otwarte na potrzeby innych serca to
dar, którym nasi uczniowie chcą i potrafią się dzielić.

SZKOŁA DOOKOŁA

Witaj wiosno, żegnaj zimo!
21 marca uczniowie Zespołu Szkół
w Gogolewie powitali nową porę roku.
Było kolorowo, radośnie i smacznie.
Uczniowie wykonywali plakaty, sadzili
cebulki i nasiona wiosennych kwiatów,
przygotowywali pyszne owocowe koktajle, gofry, galaretki i inne smakołyki,
po które ustawiały się dłuuugie ko-

lejki. Barwnym korowodem przemaszerowali w kierunku gogolewskiego
placu, gdzie czekały na nich pieczone
kiełbaski i świetna zabawa w promieniach wiosennego słońca. A więc witaj
wiosno, żegnaj zimo!
(Wioletta Magryta)

(Wioletta Magryta)
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

PIŁKA SIATKOWA – START
wolnego poprzez udział w zajęciach
piłki siatkowej oraz udział w organizowanych turniejach. Kształtowanie
pożytecznych cech charakteru: tolerancja, wytrwałość, cierpliwość, życzliwość, itp. Współpraca z organizacjami
działającymi na terenie gminy Dębnica
Kaszubska wspierającymi powyższe
działania.

Od stycznia 2022 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Motarzynie organizowane są zajęcia z piłki siatkowej
dla młodzieży szkolnej, pozaszkolnej
oraz dorosłych sympatyków sportu
w ramach konkursu „Społeczni –
Aktywni”, pn. „PIŁKA SIATKOWA – ZAJĘCIA SPORTOWE dla
mieszkańców gminy Dębnica Kaszubska”. Uczestnicy, spotykają się co
piątek, w godz. 19.00-21.00.
Celem zajęć jest zaangażowanie mieszkańców w upowszechnianie zdrowego
stylu życia oraz różnorodnych form kultury fizycznej szczególnie dzieci, młodzież i dorosłych. Aktywizowanie tych
grup do czynnego wypoczynku z dala
od komputerów i telefonów komórkowych, a chęci przebywania w gronie
przyjaciół, rówieśników. Eliminowanie
niepożądanych zachowań wśród dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie
i rozbudzanie zamiłowania do uprawiania sportu i podejmowania wysiłku
fizycznego. Pożyteczne spędzanie czasu

Operacja pn. „ZAJĘCIA SPORTOWE
– PIŁKA SIATKOWA dla mieszkańców gminy Dębnica Kaszubska”
jest realizowana przez Uczniowski
Klub Sportowy „Start” działający przy
Szkole Podstawowej w Motarzynie
i jest współfinansowana ze środków
Unii Europejskiej w ramach działania
19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020.
Zajęcia prowadzi nauczyciel wf/prezes
UKS Izabella Tabaka.

Od lutego 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich realizowany jest Program „SKS – SZKOLNY
KLUB SPORTOWY”. Jest to działanie
systemowe skierowane do uczniów,
które ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej,
realizowanej w formie zajęć sportowych
i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela
wychowania fizycznego. Zajęcia stwarzają motywacje do podejmowania
aktywności fizycznej, w szczególności
wśród dzieci o mniejszej sprawności
fizycznej, które rzadziej podejmują aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz
są nieobjęte regularnymi treningami
np. w klubie sportowym.

Ideą programu jest stymulowanie
i kształtowanie nawyku podejmowania
aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież oraz poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia,
w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
Promocja zdrowego i aktywnego stylu
życia, a w szczególności zwiększenie
oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych
zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
Na pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS systematycznie
uczęszcza 40 „eskaesiaków”.
(Izabella Tabaka)
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SZKOŁA DOOKOŁA

NAUKA PRZEZ DOŚWIADCZENIE
LEKCJA TERENOWA-ORGANIZMY W ŚRODOWISKU
W dniu 23 marca 2022 roku, uczniowie
z klasy VIII B i VIII C wyruszyli na
innowacyjną lekcję biologii i chemii do
Słupska. Nasza młodzież zapoznała się
ze ścieżką przyrodniczą „Słupia – rzeka wiedzy”, zwiedziła przepławkę dla
ryb na rzece Słupi, a także muzeum

przyrodnicze w siedzibie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Uczniowie
obejrzeli również panoramę Słupska
z wieży ratuszowej, a także „Mały
Belweder” znajdujący się w Urzędzie
Miejskim w Słupsku. 
(SP)

Święto liczby π
14 marca 2022 r. po raz pierwszy
w szkole podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej obchodziliśmy Święto liczby π. Uczniowie wszystkich klas mieli
możliwość zapoznania się z historią
oraz znaczeniem tej tajemniczej liczny.
Samodzielnie wyznaczali przybliżoną
jej wartość wykonując doświadczenie
pomiaru długości okręgu i dzieląc
przez średnicę. Zorganizowano również ciekawe konkursy, których wyniki
zostaną podane na stronie internetowej
szkoły. 
(SP)

Uczeń nie wielbłąd…
Podczas marcowego dnia otwartego rodzice poruszali temat ciężkiego plecaka. Sprawdziliśmy to – niektóre dzieci
miały bardzo ciężkie plecaki – nawet 6
kilo! Większość dzieci na szczęście nie
dźwiga podręczników – zostawiamy je
w klasie. Pamiętajmy, by sam plecak
był dobrze dobrany i lekki. A jakie
niespodzianki znalazły się w plecakach: drobne pieniążki, zapomniany
cukierek, bucik dla lalki, zaproszenie
na urodziny i wiele innych ciekawych
rzeczy.
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Kolejny dzień Akcji Wielbłąd spędziliśmy na ważeniu plecaków uczniów klas
drugich. Okazało się, że padł kolejny
rekord dźwigania ciężarów – 12,8 kg
ważył najcięższy plecak drugoklasisty.
Akcja wzbudziła wielkie emocje zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Okazało się, że jeden z nauczycieli
przydźwigał do szkoły aż 23 kg! Mamy
prawdziwych siłaczy! Jednak wszyscy
zgodnie stwierdziliśmy, że od jutra
będziemy pamiętać o tym, by pakować
do plecaka rzeczy niezbędne, bo najważniejszy jest zdrowy kręgosłup!(SP)
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WOŚP dowodem na to, że mamy wielkie serca
Za nami 30. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, który w tym roku
zagrał dla zapewnienia najwyższych
standardów diagnostyki i leczenia
wzroku u dzieci.

Niektórych mieszkańców naszej gminy
poniosły gorące emocje na tegorocznych licytacjach, dzięki którym udało
się zebrać kwotę 15 559,06 zł. Jest
to ogromna suma, która przebiła nasz
zeszłoroczny wynik.
Na zakończenie tradycyjnie udaliśmy
się na zewnątrz by odpalić światełko
do nieba, które w tym roku przybrało

kształt dużego czerwonego serca. Było
to odzwierciedlenie wielkich serc, jakie
posiadają mieszkańcy naszej gminy.
Wszystkim wolontariuszom, którzy
w jakikolwiek sposób wsparli WOŚP,
serdecznie dziękujemy. Wasza pomoc
była niezliczona. Bez Was tegoroczny
finał by się nie udał!
Do zobaczenia za rok! Sie Ma!
(Anna Pietrzak)

fot. T. Keler

Restrykcje covidowe nie powstrzymały
nas, aby nie tylko wziąć udział w przygotowanych przez nas licytacjach, ale
też, by spróbować swojego szczęścia
w kole fortuny, zjeść tradycyjną bułkę ze śledziem, skosztować pysznego
ciasta lub napić się kawy. Okazuje się,

że wszystko to ze sobą współgra i to
całkiem nieźle.
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SPOŁECZNI DO POTĘGI

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Fotorelacja z realizacji projektu „Społeczni do Potęgi”
Trwa realizacja projektu pn. „Społeczni
do Potęgi”. W ostatnim czasie w Punktach Świadczenia Usług Społecznych
odbywały się imprezy karnawałowe,
świętowano tłusty czwartek oraz
pierwszy dzień wiosny.

Pod koniec grudnia w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Motarzynie odbyło się spotkanie z osobą ze świata
kultury. Swoje aktorskie umiejętności,
podopiecznym ŚDS, przedstawił Iwo
Bochat – aktor, cyrkowiec, iluzjonista,
instruktor pedagogiki cyrku z ramie
Stowarzyszenie Teatru Planeta M.

Dodatkowo w ramach projektu świadczone są usługi poradnictwa prawnego.
Informacja o terminach świadczenia
i zapisy pod nr tel.: 690 820 336.(RPI)

PROFILAKTYKA TO PODSTAWA!
W ramach programu profilaktyki
skutków prawnych i zdrowotnych
zażywania substancji psychoaktywnych w rozbiciu na narkotyki
i dopalacze dnia 28 i 29 marca
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Dębnicy Kaszubskiej odbyły się 5
godzinne warsztaty profilaktyczne.
Spotkanie zostało zorganizowane we
współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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w Dębnicy Kaszubskiej dla uczniów
klas siódmych i ósmych. Prowadząca
warsztaty nadkomisarz mgr Elwira
Lelental kierownik sekcji ds. zwalczania przestępczości narkotykowej KMP
w Gdańsku (w s.s.), Prezes Fundacji
Nowe Życie w czasie trwania warsztatów zrealizowała założone w projekcie cele. Przekazała młodym ludziom
i utrwaliła podstawową wiedzę o rodzajach, sposobach dystrybucji oraz skutkach kontaktu bezpośredniego z substancjami psychoaktywnymi. Wskazała
na zagrożenia związane z używaniem
poszczególnych grup narkotyków,
substancji psychoaktywnych, dopalaczy. Pani nadkomisarz uświadomiła
uczniom najważniejsze czynniki ryzyka, sprzyjające próbie inicjacji i czynniki chroniące przed nią. W czasie
trwania warsztatów Pani nadkomisarz
przekazała uczniom wiedzę dotyczącą
niszczącego oddziaływania substancji
narkotycznych i psychoaktywnych na
osiąganie przez młodzież ważne cele
życiowe. Pani E. Lelental przedstawiła

podstawową wiedzę o mechanizmie powstawania i rodzajach uzależnień oraz
ich destrukcyjnym wpływie na poziom
samoakceptacji i poziom akceptacji
środowiskowej. W czasie warsztatów
zostało wyrobione w uczniach przekonanie o możliwości dokonywania
przez nich wyborów i decyzji słusznych
dla zachowania bezpieczeństwa i ich
zdrowia. Młodzież została zapoznana
z prawnymi aspektami dotyczącymi
omawianego zjawiska.
(SP)
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Kolejny sukces dębnickich karateków!
Dnia 02 kwietnia 2022 r. w Warszawie
w Hali Widowiskowo Sportowej przy
ul. Poezji 6 odbyły się XVII Otwarte
Mistrzostwa Polski w Karate Tsunami. Startowali zawodnicy z Polski
oraz Anglii z różnych stylów i sztuk
walki. Pomorze reprezentowało 5 zawodników Klubu Karate Goju-Ryu
z Dębnicy Kaszubskiej wraz z trenerem Krzysztofem Lehmannem zdobywając w sumie 15 medali: 5 tytułów
Mistrza Polski i 3 Vice-Mistrza oraz
7 brązowych. Wyniki: Brajan Mitura
1. miejsce – złoty medal w konkurencji sumo-grappling i 1. miejsce
w walce na miecze oraz 3. miejsce
makiwara-kumite (wiek 9 lat). Filip
Zawistowski 2. miejsce w sumo-grapplingu i 3. miejsce w makiwara-kumite oraz 3-miejsce walka na miecze
(wiek 10 lat). Maciej Jońca 1. miejsce
– złoto w sumo-grappling i 1. miejsce

w walce na miecze oraz 3. miejsce
makiwara-kumite (wiek 11 lat). Julia
Lewandowska 1. miejsce w kumite
light-contact, 2. miejsce w sumo-grappling oraz 2. miejsce w makiwara-kumite (wiek 13 lat). Małgorzata
Soldatke 3. miejsce w kumite light-contact, 3. miejsce w sumo-grappling
i 3. miejsce w Makiwara-kumite (wiek
13 lat). Na koniec Mistrzostw nasz
najmłodszy zawodnik Brajan Mitura
został odznaczony Złotym Krzyżem
Zasługi dla Sztuk Walki.
Organizatorem Mistrzostw Polski
była Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki z Warszawy. Serdeczne podziękowania dla Pani
Wójt Gminy Dębnica Kaszubska Iwony Małgorzaty Warkockiej za pomoc
w organizacji. 

(Krzysztof Lehmann)

KOPERTA ŻYCIA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej informuje, że
Gmina Dębnica Kaszubska z dniem
19 kwietnia 2022 roku rusza z projektem „Koperta życia”.
„Koperta Życia” skierowana jest do
seniorów +65, osób mieszkających
samotnie, osób niepełnosprawnych
i chorujących przewlekle zamieszkujących gminę Dębnica Kaszubska.
System kopert życia funkcjonuje już
w wielu polskich i zagranicznych miastach. Przyjęło się, że formularz z informacją o chorobach i przyjmowanych
lekach trzymany jest przez osoby w…
lodówce. Dlaczego akurat tam? Ponieważ jest to sprzęt obecny w każdym
domu i taki, do którego ratownicy medyczni trafią bez problemu.
Nasz projekt przewiduje bezpłatny
pakiet koperty życia, która będzie
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pełnić rolę informacyjną w razie
wypadku lub nagłej choroby. Prawidłowo wypełniona karta umieszczona w lodówce może pomóc uratować życie w przypadku interwencji
medycznej.
Koperta życia składa się z: koperty
wykonanej z tworzywa sztucznego zamykana na zatrzask, z karty
informacyjnej dla służb ratowniczych (z wykazem najważniejszych
przebytych chorób, przyjmowanych
leków, uczuleń, kontaktem do najbliższej osoby), naklejki na lodówkę
oraz instrukcji wypełnienia karty
informacyjnej.
Wiemy, że w przypadku sytuacji
zagrożenia życia, szybka informacja
na temat chorób i przyjmowanych lekarstw przekazana personelowi medycznemu ma kluczowe znaczenie.
Taka koperta to ułatwienie dla służb
ratowniczych, gdy nie ma kontaktu
z pacjentem lub osoba wzywająca
pomoc nie zna przebiegu leczenia
osoby potrzebującej. W kopercie
może znajdować się wskazówka, co

jest przyczyną interwencji medycznej. Każdy kto odbierze pakiet, otrzyma także naklejkę informacyjną do
umieszczenia na lodówce.
Poprzez działania projektu pragniemy podnosić poziom świadomości
osób starszych na temat swojego
zdrowia oraz uwrażliwiać społeczność lokalną na potrzeby osób
samotnych.
Liczymy, że obecność kopert życia
w domach osób pozbawionych codziennej opieki najbliższych przyczyni się do ochrony ich zdrowia oraz
wzrostu jakości udzielanej pomocy
medycznej.
Można wypełnić je samemu lub
z pomocą lekarza. To tylko chwila
pracy, a może uratować życie!
Zapraszamy seniorów, ale też osoby,
które mają w swoim otoczeniu osoby samotnie mieszkające po odbiór
bezpłatnych pakietów do Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej przy ul. Ks. Antoniego
Kani 26.
(MP)
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GMINNY PUNKT
KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
PROGRAMU
„CZYSTE POWIETRZE”
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
poniedziałki godz. 12:00 - 17:00
czwartki godz. 07:00 - 12:00
tel. 730 820 373

www.czystepowietrze.gov.pl
www.debnicakaszubska.eu/czyste-powietrze/

