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W numerze m.in.: Kolejne strategiczne inwestycje w gminie – str. 3 I w budynku „czerwonej szkoły” utworzona
		
zostanie Izba Regionalna – str. 4 I Zespół „Skotawianie” laureatem V Festiwalu Zespołów Folklorystycznych
		
„Ziemi Słupskiej” – str. 8 I Dębnicki Basket charytatywnie – str. 19 I Ruszyła sprzedaż działek gminnych – str. 20

GMINA DĘBNICA KASZUBSKA

Z DRUGIEJ STRONY

Drodzy Mieszkańcy!
relacji z wydarzeń, które miały miejsce
w ostatnich miesiącach na terenie naszej gminy.
Ważnym tematem są kolejne dofinansowania do bardzo istotnych gminnych
inwestycji. Powstaną kolejne drogi,
odcinki kanalizacji, a także zakupiony
zostanie wóz strażacki. Więcej szczegółów na kolejnych stronach.
Z ogromną radością informuję, iż w budynku „czerwonej szkoły” utworzona
zostanie Izba Regionalna. Będzie to
miejsce spotkań, integracji mieszkańców, tych wszystkich, którym bliska
sercu jest idea „ocalić od zapomnienia”.
O środki te zaaplikowało Stowarzyszenie „Królestwo Natury”.

W kolejnym wydaniu Wieści Gminnych znajdziecie Państwo kilka foto-

Tegoroczny Gminny Dzień Dziecka
jest dowodem na to, że wszyscy stęskniliśmy się za wspólnym świętowaniem. Piękna aura i świetne nastroje

to niezbędne elementy każdej udanej
imprezy. Tak było właśnie w sobotę
4 czerwca. Liczba uczestników tego
wydarzenia przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania. Organizatorzy
i goście zgodnie stwierdzili, że tak
licznej „dzieciowej” imprezy jeszcze
w naszej gminie nie było.
Kochani! Przed nami kolejne ciepłe
miesiące letnie. Zatem odpoczywajmy,
relaksujmy się, korzystajmy z promieni życiodajnego słońca. Dbajmy o siebie! Doceniajmy ludzi wokół, walory
otaczającej nas przyrody, i tak po prostu ciesząc się życiem, uśmiechajmy
się do siebie!
Zatem uśmiecham się do wszystkich!
Z wyrazami szacunku
Iwona Warkocka

Powiatowy Urząd Pracy
w Słupsku

Punkt Obsługi Interesanta Powiatowego
Urzędu Pracy w Dębnicy Kaszubskiej

Dni i godziny funkcjonowania:
poniedziałek – 7.00 - 15.00
wtorek – 07.00 - 15.00
środa – 07.00 - 15.00
czwartek – 07.00 - 15.00
piątek – 7.00 - 15.00

Dni i godziny funkcjonowania:
poniedziałek – 8.00 - 14.00
wtorek – 08.00 - 14.00
środa – 08.00 - 14.00
czwartek – nieczynne
piątek – 8.00 - 14.00
tel. 690 820 342
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Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga

Gmina Dębnica Kaszubska otrzymała
Wstępną Promesę dofinansowania
inwestycji z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Programu Inwestycji
Strategicznych na realizację zadania
pn. Budowa dróg na Osiedlu Północ
w Dębnicy Kaszubskiej wraz z siecią
kanalizacji sanitarnej, wodociągowej
i deszczowej.

Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg gminnych, sieci kanalizacji
sanitarnej, wodociągowej i deszczowej wraz z oświetleniem na Osiedlu
Północ II w miejscowości Dębnicy
Kaszubskiej.
W ramach zadania zaplanowano budowę około 1,9 km drogi z jednostron-

nym chodnikiem, budowę około 1,7 km
sieć kanalizacji sanitarnej i 1,6 km sieci
wodociągowej, odprowadzenie wód
deszczowych oraz budowę oświetlenia
drogowego.
Całkowita wartość kosztorysowa zadania to kwota 11 548 810 zł, przyznane
dofinansowanie 10 000 000 zł. RPI

W ramach środków drugiej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych przebudowana będzie droga
w miejscowości Podwilczyn oraz zakupiony zostanie wóz strażacki dla OSP
Motarzyno.
Wnioski złożono w partnerstwie w ramach Słupskiego Związku Powiatowo
– Gminnego.

Zakup pojazdu ratowniczogaśniczego
Zakupiony będzie średni pojazd ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4,
posiadający świadectwa dopuszczenia CNBOP. Pojazdy specjalistyczne
umożliwią sprawny udziału w akcjach
ratowniczo-gaśniczych oraz przyczynią
się do zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego, ochrony zdrowia i życia
oraz mienia.
Wartość zadania: 1 058 824 zł
Wkład własny: 158 824 zł
Dofinansowanie: 900 000 zł
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Przebudowa drogi
w m. Podwilczyn
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej na terenie miejscowości Podwilczyn
Wartość zadania: 1 157 895 zł

Wkład własny: 57 895 zł
Dofinansowanie: 1 100 000 zł
Dodatkowo w ramach pozyskanych
środków Powiat Słupski i Związek
Powiatowo – Gminny planują remont
drogi do miejscowości Krzynia.

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

Stowarzyszenie Królestwo Natury
pozyskuje środki w ramach konkursów
ogłoszonych przez Lokalną Grupę
Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi

27 czerwca br. podpisana została
umowa na realizację zadania pn.:
Przebudowa drogi w m. Skarszów
Górny wraz z siecią kanalizacji
sanitarnej, wodociągowej i deszczowej. Wykonawcą inwestycji
będzie Przedsiębiorstwo Drogowe
Roman Jereczek, Przyborzyce 7,
Bytów. Wartość podpisanej umowy to 5 883 226,53 zł, z czego
307 500,00 zł to koszt dokumentacji
budowlanej – zadanie realizowane
będzie w systemie „zaprojektuj –
wybuduj”. Planowany okres realizacji to 24 miesiące od dnia podpisana
umowy, czyli do czerwca 2024 roku.
Gmina na ten cel otrzymała wsparcie w ramach Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych. Wartość udzielonej
Promesy to 3 881 244,00 zł. RPI

Skarszów Górny

Stowarzyszenie Królestwo Natury,
w ramach konkursu ogłoszonego przez
Lokalną Grupę Działania Partnerstwo
Dorzecze Słupi, złożyło dwa wnioski
o przyznanie pomocy, które zostały
wybrane do dofinansowania.
Pierwszy z nich to „Utworzenie Izby
Regionalnej w Dębnicy Kaszubskiej”,
drugi to „Zagospodarowanie i poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej
w Dębnicy Kaszubskiej”.

Utworzenie Izby Regionalnej
w Dębnicy Kaszubskiej
Projektu zakłada utworzenie, w jednym
z pomieszczeń budynku „Czerwonej
Szkoły” w Dębnicy Kaszubskiej, Izby
Regionalnej. Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa lokalnego dla przyszłych pokoleń oraz wzrost integracji
międzypokoleniowej i wzmocnienie
kapitału społecznego Gminy Dębnica
Kaszubska. W ramach projektu zaplanowano doposażenie pomieszczenia
w niezbędny sprzęt wystawienniczy
typu gabloty, witryny, szafy oraz
w sprzęt i umeblowanie niezbędne
do organizowania prelekcji i spotkań,
w tym: krzesła, stoły, laptop.
Całkowita wartość projektu to 52 076 zł,
przyznane dofinansowanie to 50 000 zł.
Wkład własny to praca mieszkańców
i członków Stowarzyszenia.

Zagospodarowanie
i poprawa stanu
infrastruktury rekreacyjnej
w Dębnicy Kaszubskiej
Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni i poprawa
stanu infrastruktury rekreacyjno
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- sportowej w Dębnicy Kaszubskiej
w dwóch lokalizacjach – kompleks
sportowy przy ul. Skarszewskiej
oraz przestrzeń przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym ul. Jana III
Sobieskiego. Celem operacji jest poprawa jakości życia, rozwój kapitału
społecznego i zaspokojenie potrzeb
społeczności lokalnej poprzez zagospodarowanie i poprawę stanu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
W ramach projektu zaplanowano
dostawę i montaż ścianki tenisowej
przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym oraz doposażenie kompleksu
sportowo – rekreacyjnego w:
sprzęt sportowy typu: maty do celności strzałów, bramki do piłki nożnej,
siatki do piłkochwytów, siatki na
bramki,
sprzęt umożliwiający organizację
imprez typu nagłośnienie, tablica
wyników, siedziska na trybuny, flagi
narożne,
sprzęt ułatwiający utrzymanie
obiektu na odpowiednim poziome
– wózek do oznaczania linii, wózek
nawadniający,
system monitoringu – wyposażenie podnoszące bezpieczeństwo na
obiekcie.
Całkowita wartość projektu to
155 031 zł, przyznane dofinansowanie
to 150 000 zł.
Operacje współfinansowane są ze środków
Unii Europejskiej w ramach Działania
19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014- 2020. 
RPI
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Dwa lokalne Stowarzyszenia otrzymały dofinansowanie
do swoich wniosków złożonych w najnowszej edycji
konkursu Funduszu Nowy Akumulator Społeczny
W ramach konkursu grantowego Nowy
AKUMULATOR SPOŁECZNY 2022 Stowarzyszenia Królestwo Natury oraz
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
„Budzimy Kulturę” wraz z grupami inicjatywnymi otrzymały dofinansowanie
na realizację złożonych przez siebie
projektów.
Pierwszy z nich pn.: „Młodzieżowa
Rada Gminy Dębnica Kaszubska – reaktywacja”, złożony przez Stowarzyszenie
Królestwo Natury wraz z młodzieżową
grupą inicjatywną dotyczy organizacji szkolenia dla nowych członków
Młodzieżowej Rady Gminy Dębnica
Kaszubska. Szkolenie ma na celu integrację członków Młodzieżowej Rady
Gminy oraz przybliżenie zasad współpracy i komunikacji członków rady
z innymi organami.

Wniosek otrzymał dofinansowanie
w wysokości 6 000 zł. Jego realizację
zaplanowano na wrzesień 2022 roku.
Drugi wniosek pn.: „Zdrowa Akademia
Seniora”, złożony przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Budzimy
Kulturę” wraz z grupa aktywnie działających seniorów zakłada organizację
ciekawych spotkań członków Rady Seniorów Gminy Dębnica Kaszubska. Seniorzy m.in. spotkają się z dietetykiem,
wspólnie z wolontariuszami Gminnego
Koła Wolontariatu posprzątają lokalną
przestrzeń – dzień zakończą ogniskiem/
grillem. Ponadto, w ramach grantu zaplanowano zakup betonowej ławki.
Wniosek otrzymał dofinansowanie w wysokości 6 000 zł. Jego realizację zaplanowano na wrzesień 2022 roku.
RPI

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Dębnica Kaszubska w ramach
swoich działań prowadzi Punkt
Konsultacyjny dla rodzin z problemami alkoholowymi i ofiar przemocy domowej na terenie gminy, który
znajduje się w Ośrodku Pomocy
Społecznej, ul. ks. Antoniego Kani
26, czynny w każdy poniedziałek
w godzinach 11.00 – 14.00.
Do końca czerwca 2022 r. Komisja
zapewniała profesjonalną pomoc
psychologiczną dla uczniów z terenu gminy Dębnica Kaszubska, która
świadczona była przez pierwsze
trzy środy każdego miesiąca w budynku danej Placówki Oświatowej
(pierwsza środa – Szkoła w Dębnicy
Kaszubskiej, druga środa – Szkoła
w Motarzynie, trzecia środa –
Szkoła w Gogolewie) w godzinach
8:00 – 10:00. Pomoc ta będzie
kontynuowana po przerwie wakacyjnej w powyższych Placówkach
w okresie od 01 września 2022 r.
do 31 grudnia 2022 r.
Ilona Dobrynin

„No promil – no problem”
Uczniowie klasy 4 ze Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich
w Motarzynie, wspólnie z przewodniczącym Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Dębnicy
Kaszubskiej, p. Ireneuszem Ziółkowskim oraz funkcjonariuszami policji,
wzięli udział w kampanii społecznej
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pn. „No promil- no problem”. Akcja ma na celu ograniczenie liczby
kierowców, którzy decydują się na
jazdę pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
5 czerwca, w Motarzynie, specjalnym
urządzeniem sprawdzano trzeźwość
kontrolowanych uczestników ruchu.

U wszystkich zatrzymywanych wynik
był ten sam: 0‰. Każdy z kierowców
od dzieci otrzymał jednorazowy test
do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu oraz zapach do auta.
Dziękujemy kierowcom za wzorową
postawę drogową i piękny przykład
dla innych.
Izabella Tabaka
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SPOŁECZNI DO POTĘGI/ WOKÓŁ NAS

Fotorelacja z realizacji projektu „Społeczni do Potęgi”
Trwa realizacja projektu pn. „Społeczni
do Potęgi”. W ostatnim czasie w Punktach Świadczenia Usług Społecznych
organizowano spotkania z okazji Dnia
Mamy oraz Dnia Dziecka.

społowo, przypominając jednocześnie
jak ważna jest współpraca w grupie
nawet przy wspaniałej zabawie.

1. poradnictwa prawnego,
2. poradnictwa w zakresie kompetencji cyfrowych, społecznych
i obywatelskich w Gminie Dębnica Kaszubska (m.in.: e-obywatel,
e-puap, złożenie wniosku do
urzędu drogą elektroniczną)
Informacja o terminach świadczenia
usług i zapisy pod nr tel.: 690 820 336.

Dnia 6 maja br. o godz. 17.00 w Niepoględziu odbyło się II spotkanie z Liderem Zmiany. Na tym spotkaniu do
zabawy tanecznym krokiem zaprosiła
Pompalina – animacje i wariacje. Lider
Zmiany pokazał, jak spędzać czas ze-

Od czerwca w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Motarzynie trwają
zajęcia warsztatowe z zakresu zajęć
rękodzielniczych. Warsztaty prowadzi
Aleksandra Gańska – rękodzielnik
z zamiłowania.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

RPI

Dodatkowo w ramach projektu świadczone są usługi:

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:
stały i skuteczny dozór nad psami
i innymi zwierzętami domowymi,
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,
zabezpieczeniu posesji przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej teren,
niewyprowadzaniu zwierząt na teren
placów zabaw oraz piaskownic dla
dzieci i innych terenów rekreacji,
niewyprowadzaniu psów i innych
zwierząt do obiektów użyteczności
6

publicznej, za wyjątkiem miejsc do
tego przeznaczonych.
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 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.”
Przypominamy również o sposobach postępowania w przypadkach
wałęsających się psów:

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,
w sytuacji, kiedy mamy faktyczne podejrzenie, iż zwierzę jest bezpańskie
oraz:
a) zwierzę zagraża bezpieczeństwu mieszkańców (np., gdy
jest agresywne),
b) zwierzę przebywa w miejscu
publicznym (np. ulica, przystanek autobusowy itp.),
c) zwierzę jest ranne,
Fakt ten należy zgłosić telefonicznie do
Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska pod
numerem telefonu 690 820 346. RA
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Lekcja demokracji dla młodych

Dnia 9 maja 2022 r. przeprowadzone zostały wybory do Młodzieżowej
Rady Gminy Dębnica Kaszubska.
Głosowanie odbyło się wśród uczniów
co najmniej VI klasy realizujących
obowiązek szkolny w danej szkole
i zamieszkujących teren Gminy oraz
uczniów co najmniej VI klasy realizujących obowiązek szkolny i naukę poza
obszarem Gminy, ale zamieszkujących
na terenie Gminy. Utworzono komisje
wyborcze, które pracowały w 5 okrę-

gach wyborczych: Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki w Dębnicy Kaszubskiej – okręg wyborczy nr 1, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza
w Gogolewie – okręg wyborczy nr 2,
Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Motarzynie – okręg wyborczy
nr 3, Społeczna Szkoła Podstawowa im.
Jana Pawła II w Niepoględziu – okręg
wyborczy nr 4, oraz Urząd Gminy
w Dębnicy Kaszubskiej – dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy
a uczęszczających do szkół podstawowych poza trenem Gminy oraz uczniów
szkół ponadpodstawowych – okręg
wyborczy nr 5. Dnia 30 maja 2022 r.
w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska
odbyło się uroczyste ślubowanie. Rada
ze swojego grona wybrała, w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów, Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady i Sekretarza
Rady. Skład Młodzieżowej Rady Gminy
Dębnica Kaszubska:

1. Wziątek Szymon
– Wiceprzewodniczący
2. Rekowska Oliwia – Sekretarz
3. Minko Igor
4. Banaszewska Daria
5. Iwańska Oliwia
6. Kamińska Anna
7. Kreft Agata – Przewodnicząca
8. Szymlek Julia
9. Gierczyński Hubert
10. Młyńska Maja
11. Duszny Mateusz
12. Duszny Michał 
RSO

Złote Gody
Wójt Gminy Dębnica Kaszubska Iwona Warkocka podczas uroczystości
Złotych Godów zorganizowanych
w siedzibie Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej, wręczyła Medale
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
3 parom Jubilatów, którzy w jednym
związku małżeńskim przeżyli 50 lat.
Byli to:

Państwo Barbara i Henryk Niesterowiczowie z Dębnicy Kaszubskiej,
Państwo Irena i Michał Hubiszowie
z Gogolewka,
Państwo Zofia i Wiesław Kamińscy
z Dębnicy Kaszubskiej.
Gratulujemy tak pięknego Jubileuszu
i życzymy kolejnych!
RSO
Barbara i Henryk Niesterowiczowie

Irena i Michał Hubiszowie
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Zofia i Wiesław Kamińscy
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Działalność KLUBU SENIORA RADOŚĆ
Wiele atrakcji zapewnia seniorom z terenu gminy Dębnica Kaszubska Klub
Seniora i projekt „Srebrna Sieć II”.

W ramach działalności Klubu Seniora
„Radość” prowadzone są rozmaite zajęcia. Klub Seniora „Radość” miał okazję
wziąć udział w kolejnym Pikniku Senioralnym w ramach projektu Srebrna
Sieć II, który odbył się w dniu 3 czerwca br. w Obłężu (gmina Kępice) a jego
organizatorem był Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kępicach.

Uczestnikom pikniku zapewniony
został poczęstunek. Goście mogli posmakować chleba ze smalcem, zimnych przekąsek a na ciepło skosztować
żurku oraz zupy gulaszowej. Na scenie
wystąpiły zespoły m.in. „Kępiczanki”,
„Pietruchy” oraz „Pomorski Kwintet
Dęty” ze szlagierami muzyki światowej, a zabawę taneczną poprowadził
Krzysztof Szczepański. Na seniorów
czekało wiele atrakcji, m.in. fotobudka,
wspólne tańce, potrawy z grilla i słodkości.Celem Pikniku było promowanie:
aktywizacji seniorów, wolontariatu
senioralnego, zdrowego stylu życia,
profilaktyki zdrowotnej oraz integracja
seniorów i wymiana dobrych praktyk.

dową, obsługą komputera, wskazał,
jak poruszać się po internecie oraz
z edytorem tekstu. Poruszył temat bezpiecznego korzystania ze smartfonów,
które mają dostęp do internetu oraz
bezpiecznego korzystania z internetu
na komputerze.

W dniach 20 maja i 1 czerwca 2022 r.
w Klubie Seniora odbyły się szkolenia
cyfrowe. Szkolenia odbyły się w Urzędzie Gminy W Dębnicy Kaszubskiej.
Prowadzący zapoznał seniorów z bu-

Seniorzy w ramach zorganizowanych
wycieczek mieli okazje odwiedzić Zakład Porcelany Stołowej w Lubianie
oraz Dom do Góry Nogami w Szymbarku.
OPS

Dnia 25 czerwca 2022 r. w Damnicy odbył się V Festiwal Zespołów
Folklorystycznych „Ziemi Słupskiej”. Miło nam poinformować,
że laureatem w kategorii wokalnej
został zespół Skotawianie z Dębnicy Kaszubskiej. Wszystkim uczestnikom Festiwalu i organizatorowi
Centrum Kultury Powiatu Słupskiego serdecznie gratulujemy. To był
dzień pełen muzycznych emocji!

RSO
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Rada Seniorów pracowała w terenie
13 czerwca 2022 r. odbyła się terenowa Sesja Rady Seniorów Gminy
Dębnica Kaszubska. Nasi Seniorzy na
zaproszenie Sołtys oraz radnej Rady
Seniorów Gminy Dębnica Kaszubska
Urszuli Rączki odwiedzili miejscowość
Motarzyno.
Pierwszym miejscem, które zobaczyli
była Izba Regionalna w Motarzynie.
Dzięki uprzejmości społecznego kustosza – Gabriela Konkela, Seniorzy
mogli zobaczyć zgromadzonych kilkaset eksponatów, głównie z przełomu
XIX i XX w. (przedmioty codziennego
użytku, starodruki, dokumenty) oraz
wytwory sztuki ludowej miejscowych
artystów. Z Izby Regionalnej udali się
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do Szkoły Podstawowej im. Leśników
Polskich w Motarzynie. Dyrektor
Marzena Śmigielska opowiedziała
o funkcjonowaniu jednostki oraz
pomysłach rozwoju na przyszłość.
Ostatnim miejscem, które odwiedzili
był Środowiskowy Dom Samopomocy
w Motarzynie, gdzie mogli zapoznać
się z uczestnikami oraz funkcjonowaniem jednostki, o której opowiedział
kierownik Mirosław Turczyński.
Miłym gestem Seniorów z miejscowości Motarzyno, była chęć integracji
i spędzenia czasu wspólnego z członkami Rady Seniorów Gminy Dębnica
Kaszubska.

RSO
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Turniej Karate Goju-Ryu Droga Smoka w Bydgoszczy
6 zawodnicy rywalizowali w trzech
konkurencjach SAN DAN GI, KATA,
KUMITE. Region pomorski reprezentował Klub Karate z Dębnicy Kaszubskiej
z czterema zawodnikami i trenerem
Krzysztofem Lehmannem zdobywając
8 medali 5 złotych 1 srebrny i 2 brązowe. Wyniki:

18 czerwca 2022 r. w Bydgoszczy odbył
się Turniej Karate Goju-Ryu „DROGA
SMOKA” Bydgoszcz 2022. W sali
Honbu-Dojo przy ul. Gotowskiego

1. Marcel Kowalczyk 1-miejsce złoty medal w konkurencji Kumite,
3-miejsce brązowy medal w San-dan-gi chłopców wiek 8 lat.
2. Brajan Mitura 1-miejsce złoto
w Kumite, 3-miejsce brąz w San-dan-gi chłopców wiek 9 lat.

Karate Warszawa

Zawody taneczne
W dniach 14-15 maja 2022 r. w Szczecinie odbyły się Międzynarodowe zawody
taneczne BALTIC DANCE CUP 2022.
W imprezie startowało około 2000 tancerzy z całej Polski i Ukrainy. Uczestnicy prezentowali między innymi: disco
dance, disco show, hip hop, break dance,
electric boogie, street dance show, pai,
dance art i dance show. Wzięły w nich
udział uczennice Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Dębnicy Kaszubskiej które
na co dzień trenują pod okiem Pani Małgorzaty Nidzgorskiej w Centrum Tańca
Top Toys w Słupsku przy ul. Braci Gierymskich 2. Wyniki:
10

Po Turnieju odbyły się egzaminy na
czarny pas. Katarzyna Dubel z Dębnickiego klubu zdała egzamin na stopień
mistrzowski 1-Dan. Organizatorem
Turnieju była Federacja Okinawan
Goju-Ryu Karate-Do Polska oraz Bydgoski Klub Karate z Sensei Tomaszem
Siewkowskim 5 Dan.
 Tekst i zdjęcia: Krzysztof Lehmann
5. Maciej Jońca 1-miejsce złoto
w makiwara-kumite 2-miejsce
w sumo-grapplingu i 3-miejsce
w walce na miecze kategoria
kadeci.
6. Krzysztof Lehmann 1-miejsce
złoto w tamashi-wari kategoria
mistrzowie.

11 czerwca 2022 r. pięciu Dębnickich
karateków wraz z trenerem Krzysztofem
Lehmannem startowało w II Edycji XVII
Otwartych Mistrzostwach Polski w Karate, które odbyły się w Warszawie zdobywając 16 medali. 7 złotych, 6 srebrnych
i 3 brązowe. Wyniki zawodników:
1. Szymon Michułka wywalczył
2-miejsce srebro w sumo-grapplingu 2-miejsce w walce
na miecze i 3-miejsce brąz
w makiwara-kumite kategoria
młodzicy.
2. Marcel Kowalczyk 1-miejsce złoto w sumo-grapplingu 2-miejsce
w makiwara-kumite i 3-miejsce
w walce na miecze kategoria
młodzicy.

3. Filip Zawistowski 1-miejsce złoto
w Kumite, 1-miejsce złoto w San-dan-gi chłopców wiek 10 lat.
4. Maciej Jońca 1-miejsce złoto
w kumite, 2-miejsce srebro w San-dan-gi chłopców wiek 11 lat.

3. Maja Kołpińska 1-miejsce złoto
w makiwara-kumite 2-miejsce
w sumo-grapplingu i 2-miejsce
w walce na miecze kategoria
młodzicy.
4. Jagoda Kołpińska 1-miejsce złoto
w sumo-grapplingu 1-miejsce
w makiwara-kumite i 1-miejsce
w walce na miecze kategoria
kadeci.
1. Aleksandra Szultka z klasy 1B
8-miejsce w kategorii Hip-Hop
Solo 2014.
2. Marcelina Kluz 3-miejsce
Hip-Hop Solo 2014 i 1-miejsce
grupa Denver TOP TOYS SŁUPSK
Hip-Hop Mini Kids.
3. Aleksandra Lehmann z klasy 7B
3-miejsce Hip-Hop Solo 2009
i 2-miejsce formacja CRASH TOP
TOYS SŁUPSK Hip-Hop (junior).

Jest to dla nas duży sukces, ponieważ
większość zawodników to debiutanci,
którzy startowali pierwszy raz w tak
dużej imprezie. Organizatorem był
Sensei Ryszard Murat 10 Dan i Polska Federacja Dalekowschodnich
Sztuk i Sportów Walki z Warszawy.
Podziękowania dla Urzędu Gminy
Dębnica Kaszubska za wsparcie naszego wyjazdu.
Tekst i zdjęcia: Krzysztof Lehmann
sportowego wśród dzieci i młodzieży,
jako formy aktywnego wypoczynku.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!!!
Tekst i zdjęcia: Marta Szultka,
Joanna Kluz, Małgorzata Lehmann

Wydarzenie zorganizowane zostało pod
patronatem Polskiej Federacji Tańca
i miało na celu wyłonienie najlepszych
tancerzy w poszczególnych kategoriach, poziomach zaawansowania oraz
popularyzację tańca i cheerleadingu
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Gminny Dzień Strażaka
Po zakończonej liturgii rozpoczęła się oficjalna część uroczystości, przybyłych na uroczystość strażaków, mieszkańców
gminy oraz zaproszonych gości powitał Prezes Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP.
Po powitaniach nastąpiło wręczenie odznaczeń, wyróżnień
i podziękowań dla zasłużonych druhów.
Wszystkim druhom serdecznie dziękujemy za ich codzienną pracę i poświęcenie w niesieniu pomocy drugiemu
człowiekowi.
RSO, zdjęcia: Rozalia Szapiel

14 maja 2022 roku w Dobrej odbyły się obchody Gminnego
Dnia Strażaka.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w intencji strażaków
w kościele pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika
w Dobieszewie.

Zawody strażackie

Po niemal 3 latach przerwy, w sobotę
11 czerwca w Jezierzycach odbyły się
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Wszystkie drużyny zaprezentowały doskonałą formę i mistrzowskie
umiejętności.
Klasyfikacja generalna sztafety pożarniczej i ćwiczenia bojowego zakończyła
się następująco:
Grupa męska:
1. miejsce - OSP Mielno,
2. miejsce - OSP Starnice,
3. miejsce - OSP Budowo,
4. miejsce - OSP Motarzyno,
5. miejsce - OSP Gogolewo,
6. miejsce - OSP Dębnica Kaszubska,
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Grupa żeńska:
1. miejsce - OSP Mielno,
2. miejsce - OSP Dębnica
Kaszubska.
Dodatkowo chcielibyśmy poinformować, że 12 czerwca w Jezierzycach,
odbył się powiatowy etap zawodów,
w którym żeńska drużyna OSP Mielno zdobyła pierwsze miejsce w swojej
grupie i reprezentować będzie powiat
słupski na etapie wojewódzkim. Kolejny etap zawodów odbędzie się w 2023 r.
Gratulujemy również męskiej drużynie
OSP Mielno, która zajęła trzecie miejsce
w zawodach powiatowych.
RSO

Świadczenie ratownicze
dla strażaków OSP –
dodatek do emerytury
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych dała możliwość uzyskania specjalnego świadczenia w formie dodatku do
emerytury w wysokości 200 zł.
Otrzymają go ochotnicy, członkowie OSP, którzy
przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn)
oraz przez 20 lat (w przypadku kobiet) brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach
ratowniczych.
Czynny udział oznacza bezpośredni udział w tych
działaniach lub akcjach co najmniej raz w roku.

RSO
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Dzień Dziecka z Super Psiakami!
W sobotę 4 czerwca 2022 r. w Amfiteatrze przy GOKu odbył się Dzień
Dziecka z Super Psiakami. Oznaczało
to super zabawę z bohaterami popularnej bajki „Psi Patrol”, którą uwielbiają
chyba wszystkie dzieci. To jednak nie
było jedyną atrakcją tego dnia.

szyły się takie aktywności jak: robienie
warkoczyków, tatuaże na wodę, kręcone
balony, fotobudka, koło fortuny oraz
dmuchańce. Poczęstowaliśmy dzieci
frytkami, pizzą i nuggetsami. W taki
dzień jak ten, my dorośli chcielibyśmy
wrócić do naszych dziecięcych lat.

Dzień Dziecka rozpoczął się od rozdawania dzieciom przypinek z „Psiego Patrolu”. Bardzo dużą popularnością cie-

Pogoda dopisała idealnie, ponieważ
słońce nie opuściło nas nawet na minutę. W tak upalny dzień dostarczali-

12

śmy wodę dla każdego i chłodziliśmy
się lodami gałkowymi z food trucka.
Dziękujemy wszystkim pracownikom za
dostarczenie dzieciom uśmiechu i zabawy przez całe trzy godziny trwania imprezy, oraz dzieciom za to, że ten uśmiech
nie znikał. Za rok liczymy na równie duże
zainteresowanie co w tym roku.

(GOK)

Zdjęcia: Tomasz Keler
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SZKOŁA DOOKOŁA

Pierwszy Profilaktyczny Piknik Wędkarski RYBA NIE PIJE

20 maja br. Zespół Szkół w Gogolewie,
we współpracy z Kołem Gminnym
PZW Dębnica Kaszubska oraz Gminną
Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Dębnicy Kaszubskiej
zorganizował Pierwszy Profilaktyczny
Piknik Wędkarski pod hasłem RYBA
NIE PIJE. Na uczestników pikniku
czekało wiele atrakcji i dużo dobrej zabawy. Były zawody wędkarskie, w któ-

rych wystartowały reprezentacje szkół
z Dębnicy Kaszubskiej, Gogolewa,
Motarzyna i Niepoględzia. Pieczę nad
prawidłowym przebiegiem zawodów
sprawowali członkowie Zarządu Koła
Gminnego PZW Dębnica Kaszubska.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się
stanowisko edukacyjne RYBY RAKI
Parku Krajobrazowego Dolina Słupii. Dzieci z radością angażowały się
w wiele przygotowanych dla nich tego
dnia zabaw, takich jak: mieszanie zanęty wędkarskiej, połów rybek na magnesik, malowanie pejzażu na folii stretch
farbami akrylowymi, rozpozawanie
smaków czy baloniady. Dużo radości
i śmiechu wywołały dowcipy o wędkarzach oraz skecz pt. „Romantyczny wypad na ryby”. Punktem kulminacyjnym
było wystąpienie p. Teodora Rudnika,
obecnego prezesa ZO PZW w Słupsku,
związane z profilaktyką picia alkoholu
podczas wędkowania. Organizatorzy
imprezy składają serdeczne podzięko-

wania dla wszystkich osób i instytucji
zaangażowanych w jej przygotowanie.
Wioletta Magryta

Piknik Żeglarski 2022 „Trzeźwy wiatr w żagle”
weszli na pokład żaglowca Zespołu Szkół
w Gogolewie. Nabrawszy wiatru w żagle,
razem odbyli piękny rejs po małym, gogolewskim stawku. Tego dnia okazał się
on sporym portem, do którego zawitało
wielu wyjątkowych gości.
Podróż rozpoczął honorowy „Bieg pod
Żaglami im. Jadwigi Mułyk”, w którym
nagrodą za udział był przepiękny medal
autorstwa Dariusza Kloskowskiego,
Prezesa Fundacja Wspierania Inicjatyw
Niekonwencjonalnych „Sub ventum”.
Następnie uczestnicy pikniku mieli
okazję skorzystać z wielu atrakcji na
wodzie. Tam, pod czujnym okiem niezawodnych ratowników WOPR-u, można
było pokonywać wody jeziorka kajakiem,
łodzią czy też rowerkiem wodnym. Na
brzegu również nie było nudy. Można

było skorzystać z salonu piękności,
w którym przedstawicielki GOK-u wykonywały warkoczyki. Jeśli ktoś miał
ochotę, mógł ozdobić twarz zabawnym
tatuażem, upamiętnić swój pobyt na pamiątkowym zdjęciu z piratami ze statku
„Czarna Perła”, sprawdzić się w rzucie do
celu, zrobić bańki mydlane, konkurować
w baloniadzie czy namalować na stretchu żaglówkę. Na uczestników pikniku
wyczerpanych wieloma atrakcjami, zarówno na wodzie, jak i na brzegu, czekało
mnóstwo przysmaków. W piknikowym
menu były: zupa rybna, wędzony pstrąg,
hot-dogi, gofry z bitą śmietaną i frytki.
Kapitańskim: „Ahoj” dziękujemy
wszystkim za przybycie i zapraszamy
za rok na kolejną żeglarską przygodę.
 Magdalena Jankowska-Potrząsaj

21 czerwca 2022 r., po dwóch latach przerwy, odbył się kolejny Piknik Żeglarski.
Wszyscy, począwszy od kucharza, po
kapitana, pełni sił i pozytywnej energii,
14
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XXX Gminne Biegi Majowe im. Tadeusza Koguta w Motarzynie
2. Kategoria przedszkole 5-6latki:
a) I miejsce- Oliwia Cyman (Dębnica Kasz.), Antek Sieprawski
(Niepoględzie)
b) II miejsce- Nadia Andryszkowska
(Motarzyno), Wojtek Malek
(Borzęcino)
c) III miejsce- Maja Myślińska
(Dębnica Kasz.), Borys Kseniak
(Niepoględzie) i Leon Malkiewicz
(Dębnica Kasz.)

27 maja 2022 r. w Motarzynie odbyły się XXX Gminne Biegi Majowe im.
Tadeusza Koguta. Impreza została
zorganizowana przez Uczniowski Klub
Sportowy „Start oraz Zespół Szkół
w Motarzynie.

Trasa biegów rozpoczynała się i kończyła na boisku sportowym, a wiodła
częściowo szlakiem zwiniętych torów
kolejowych i ścieżkami polnymi. Podczas imprezy nad zdrowiem i bezpieczeństwem uczestników czuwały odpowiednie służby medyczne, mundurowe
i porządkowe.
Klasyfikacja końcowa:
1. Kategoria przedszkole 3-4latki:
a) I miejsce- Zosia Hendel (Niepoględzie), Nikodem Dub (Motarzyno)
b) II miejsce- Ala Bartelik (Motarzyno), Piotr Wójcik (Niepoględzie)
c) III miejsce- Zosia Sparniuk (Dębnica Kaszubska), Ignacy Wirkus
(Motarzyno)

6. Kategoria 7-8 klasa:
a) I miejsce- Michalina Olejniczak
(Motarzyno), Kacper Data (Dębnica
Kasz.)
b) II miejsce- Dominika Trepner (Motarzyno), Jarek Mesek (Gogolewo)
c) III miejsce- Wiktoria Choszcz
(Motarzyno), Hubert Sontawski
(Gogolewo)
7. Kategoria OPEN, czyli 18+:
a) I miejsce- Kamila Lewandowska,
Jakub Przybylski
b) II miejsce- Aldona Wójcik, Marcin
Parada
c) III miejsce- Elżbieta Szymlek,
Dariusz Andryszkowski

W biegach wzięło udział 242 zawodników i zawodniczek z 4 przedszkoli
i szkół gminnych. Wraz z uczestnikami
na biegi przyjechali rodzice, nauczyciele, kibice, sponsorzy i goście, którzy
uświetnili swą obecnością imprezę.
Podczas zawodów zawodnicy startowali w 13-stu kategoriach wiekowych,
pokonując odpowiednie dystanse biegowe. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali pamiątkowe dyplomy,
medale i świetne nagrody.

b) II miejsce- Kaja Pastwa (Motarzyno), Kuba Sypniewski (Motarzyno)
c) III miejsce- Oliwia Piechna
(Dębnica Kasz.), Bartek Krajewski
(Dębnica Kasz.)

3. Kategoria 1-2 klasa:
a) I miejsce- Agata Noga (Dębnica Kasz.), Sebastian Dolny
(Gogolewo)
b) II miejsce- Zosia Dębska (Dębnica
Kasz.), Bartek Rudzikiewicz (Dębnica Kasz.)
c) III miejsce-Marcelina Kerlin
(Motarzyno), Adam Witkowski
(Niepoględzie)

Zwycięzcom raz jeszcze gratuluję.
Bardzo dziękuję hojnym i wspaniałym
sponsorom XXX Biegów Majowych,
a także wszystkim tym, którzy pomogli w przygotowaniu boiska, tras
biegowych, oraz pomocni byli podczas
przebiegu imprezy.
Obszerny materiał z imprezy na stronie internetowej zsmotarzyno.pl oraz
lub na facebook Zespołu Szkół w Motarzynie.
Izabella Tabaka

4. Kategoria 3-4 klasa:
a) I miejsce- Anastazja Rybak (Niepoględzie), Kacper Piszko (Dębnica
Kasz.)
b) II miejsce- Tosia Piszko (Motarzyno), Olek Witkowski (Motarzyno)
c) III miejsce- Ala Rogaczewska
i Marysia Kwiecień (Motarzyno),
Oliwier Klebta (Gogolewo)
5. Kategoria 5-6 klasa:
a) I miejsce- Maja Młyńska (Niepoględzie), Mateusz Mostowy
(Niepoględzie)

Impreza plenerowa z okazji Święta Szkoły
Tegoroczne święto szkoły dzieci
i uczniowie Zespołu Szkół w Motarzynie spędzili nietypowo. Nadleśnictwo
Leśny Dwór przygotowało dla nich
lekcje przyrody… w pobliskim lesie
i szkółce leśnej w Łysomiczkach. Leśnicy przygotowali mnóstwo atrakcji: gry
sportowe na leśnym boisku, zabawy
na placu zabaw, wspinaczka, labirynt
w wersji zielonej, podchody w lesie,
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zagadki, ciekawostki, a na „deser” piknik i ognisko z kiełbaskami w miejscu,
gdzie przepiękne rośliny przyciągały
pięknem i intensywnym zapachem.
Bardzo dziękujemy PANIOM I PANOM
LEŚNIKOM Z NADLEŚNICTWA LEŚNY
DWÓR za wspaniałe przeżycia i niezapomnianą leśną przygodę.

Izabella Tabaka
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SZKOŁA DOOKOŁA

Święto Szkoły w Dębnicy Kaszubskiej!!
Dnia 7 czerwca 2022 r. w Zespole
Szkolno - Przedszkolnym w Dębnicy
Kaszubskiej obchodzono Święto Szkoły. Ten wyjątkowy dzień przyniósł
nam mnóstwo atrakcji. Gościliśmy
wiele osób z zaprzyjaźnionych instytucji. Było to święto całej społeczności
szkolnej.
Klasy I-III pod opieką wychowawców brały udział w rozgrywkach
sportowych. W części artystycznej
uczniowie zmierzyli się z muzyką Cudownych lat 70-tych, 80-tych, 90-tych
w II Szkolnym Mini Playback Show.
Komisja miała trudny wybór, ponieważ
wszystkie prezentacje były wspaniałe
i wyjątkowe.
Na boisku szkolnym klasy starsze rywalizowały w rozgrywkach w I Turnieju Koszykówki o Puchar Wójta Gminy
Dębnica Kaszubska. W imieniu Pani
Wójt puchar zwycięzcom wręczyła dyrektor szkoły - Izabela Krawczyk. Na
koniec sportowych potyczek odbyła się
Baloniada. Nad wszystkim czuwali nasi
nauczyciele wychowania fizycznego.
Przez cały czas imprezy wspierał
nas Gminny Ośrodek Kultury, który
zaoferował dzieciom namiot GOK warkoczyki, bańki, malowanie twarzy,
kręcenie balonów. Równie atrakcyjna
okazała się Fotobudka - Fagremi, ufundowana przez Państwa Fabisiak w któ-
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rej dzieci mogły z zaprzyjaźnionymi
osobami uwiecznić wspaniałe chwile.
Dzięki zaangażowaniu rodziców i ich
ogromnemu wkładowi w słodkie przysmaki, dzieci mogły nabrać energii
przy stołach z ciastami, wodą i owocami. Dla każdego była również grillowana kiełbaska z chlebem i tu wielkie
podziękowanie dla wspierającej nas
zawsze Rady Rodziców.

Dzięki udziałowi i zaangażowaniu tak
wielu osób Święto Szkoły stało się
Świętem Dzieci. Dziękujemy, że Wszyscy jesteście z nami! 
Tekst: Emilia Semeniuk
Zdjęcia: ZSPDK

Zabezpieczenie medyczne Firmy
Adimed w punkcie medycznym, zorganizowanym na boisku, czuwało
nad bezpieczeństwem uczestników
uroczystości.
Dzieci dostały piękne nagrody ufundowane przez Gminę Dębnica Kaszubska
oraz naszą szkolną Radę Rodziców.

WIEŚCI GMINNE

SZKOŁA DOOKOŁA

GMINA DĘBNICA KASZUBSKA

Kolejne laury dla naszej reprezentantki!

FINAŁY POWIATOWEJ
OLIMPIADY MŁODZIEŻY
IGRZYSKA DZIECI
W PIŁCE NOŻNEJ
W Chmielnie, stolicy Rodny Mòwë,
odbył się w dniach 11-12 czerwca finał
51. Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mòwa”. Od
kilku lat naszą szkołę, gminę i powiat
słupski reprezentuje MILENA KOSKA

cję fragmentu epopei kaszubskiej „Żëcé
i przigòdë Remùsa”.

W tegorocznej edycji Konkursu MILENA zajęła 1 miejsce oraz otrzymała
nagrodę specjalną za najlepszą recyta-

MILENO, wielkie gratulacje!! 

Tekst: Emilia Semeniuk

Zdjęcia: ZSPDK

Rozmowę z laureatką będzie można
przeczytać w najbliższym wydaniu
miesięcznika „Pomerania”.

19 maja w Jezierzycach odbył się turniej finałowy POM roczników młodszych w piłkę nożną.

Żegnaj szkoło! Witamy Wakacje!

W piątek 24 czerwca 2022 roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dębnicy Kaszubskiej odbyło się uroczyste
zakończenie roku szkolnego. Uczniowie
wszystkich klas, którzy wypracowali
średnią ocen minimum 5,0 i wzorowe
zachowanie odebrali Nagrody Wójta
Gminy Dębnica Kaszubska z rąk obecnego na uroczystości Zastępcy Wójta
- Pana Karola Żukowskiego.
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W tym dniu pożegnaliśmy uczniów
klas ósmych. Absolwenci szkoły odebrali świadectwa, nagrody książkowe
i rzeczowe za wzorowe zachowanie,
bardzo dobre wyniki w nauce oraz
za osiągnięcia sportowe. Młodzież
pożegnała się ze szkołą wzruszającymi przemówieniami i inspirującą do
głębszej refleksji muzyczną częścią artystyczną. Na uroczystości obecni byli
rodzice absolwentów, dla których też
nie zabrakło słów podziękowań.
Życzymy wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji, a naszym absolwentom dostania się do wymarzonej
szkoły!!!

Nasza drużyna uległa tylko ekipie
z Ustki zajmując ostatecznie III miejsce. Szkołę reprezentowali: J. Dziuba,
M. Puszko, J. Stępniewski, M. Paluch,
K. Szczurko, J. Bodziszewski, J. Piekarski, A. Kaczyński, B. Krajewski, J. Łangowski. Trener: A Gardzielewski.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Tekst: Emilia Semeniuk
Zdjęcia: ZSPDK

Tekst: Emilia Semeniuk
Zdjęcia: ZSPDK
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SPORT

KS Dębnickie Orły
Ten wyjazd nie udałby się, gdyby nie
wsparli nas sponsorzy:
Piotr Reinert, Mirosław Rudzikiewicz,
Grzegorz Soska, Marcin Kowalczyk
- Członek Zarządu i Radny Powiatu
Słupskiego, Mirosław Mnich, firmy:
EXCELLENT HOME S.C Daniel Łukaczyk, Przemysław Dudziński; POLMAR
- Paulina, Andrzej, Marcin Lehmann;
Rafał Szymaniuk - Usługi Stolarsko-Budowlane NOVA oraz Osiedle Centrum Dębnica Kaszubska.
Transport zawodników na i z turnieju zawdzięczamy Gminie Dębnica
Kaszubska.

Sezon 2021/2022 w Lidze Junior
D1 – grupa Słupsk 1 – pomorskiego
ZPN-u kończymy na 3 miejscu. Były
to pierwsze tak poważne rozrywki naszych Orłów.
Na swoim koncie zapisali: 10 wygranych, 2 remisy i 4 przegrane mecze.
Wielkie brawa dla zawodników, za ich
walkę, którą było widać na każdym
meczu, za ich wysoką frekwencję na
treningach, za ich pozytywne nastawienie do nowych wyzwań, jakie zostały im postawione w sezonie piłkarskim
2021/2022.
Naszymi głównymi sponsorami w tym
sezonie były dwie firmy: P. P. H. U. INSPETRA Krzysztof Cholewiński oraz
firma „ONDE”. Dzięki ich wsparciu
finansowym, mogliśmy wziąć udział
w lidze i dzięki nim zawodnicy godnie
reprezentowali klub w nowych strojach
piłkarskich.
Ogromne podziękowanie kierujemy
w stronę trenera Pawła, który zawsze
potrafił przekazać mądre słowa chłopakom przed każdym meczem, podnosił
ich morale duchowe po przegranych
meczach. Najbardziej dziękujemy mu
za to, że jest z nami. Dziękujemy również Jackowi – kierownikowi drużyny,
asystentowi trenera, na którego drużyna zawsze mogła liczyć.
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A największe brawa i ukłony kierujemy
do naszych kibiców, przyjaciół, rodziców, którzy na każdym meczu pokazali
co to jest pozytywny doping, że można
fajnie spędzić wolny czas na świeżym
powietrzu wspierając naszych Orzełków. Nie mieli problemu, aby udać
się do sąsiadów i kibicować drużynie.
Nawet wybrali się do Lęborka, aby
oglądać na żywo ostatni mecz w lidze,
który zakończył się naszą wygraną.
Dziękujemy Wam za Waszą pomoc i za
to, że jesteście z nami.
Po udanym sezonie wybrali się na długo oczekiwany, ogólnopolski Turniej
piłki nożnej Bałtyk Cup 2022, który
odbył się w dniach 15-19 czerwca 2022
r. Był to ich już drugi udział w tym
turnieju. Poprzedni odbył się w 2019 r.
Wtedy pojechał również rocznik 2007
i młodsi.
Tym razem swoją bazę noclegową
mieli w przepięknej nadmorskiej miejscowości - Niechorze. Pogoda im dopisała, po rozegranych meczach mogli
korzystać z basenu, odwiedzili latarnię
w Niechorzu, a dzień zawsze kończyli
na wizycie w lokalnej lodziarni.

Oba projekty były realizowane w ramach zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w 2022 roku pt.: „Popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci
i młodzieży zamieszkujących na terenie gminy Dębnica Kaszubska – 2022”
współfinansowane przez Gminę Dębnica Kaszubska.
Dzięki pomocy finansowej otrzymanej
od Nadleśnictwa Leśny Dwór, zakupione zostały dresy, a Pan Mariusz Piechna zakupił dla klubu kurtki. Dzięki takiej odzieży chłopcom nie było zimno
w chłodne, deszczowe dni. Mogli nas
godnie reprezentować, a zarazem pięknie się prezentować.
Wszystkim naszym przyjaciołom,
sponsorom dziękujemy za pomoc w sezonie 2021/2022.
A już w lipcu rozpoczynamy przygotowania do kolejnego sezonu 2022/2023,
na który nasze Orły nie mogą się doczekać.

Tekst: Agnieszka Wziątek

Zdjęcia: Archiwum Klubu

W swojej grupie B zagrali z drużynami z Goleniowa, Kobylnicy, Łagiewnik,
Potulic i Rzepina, a także z naszymi
kolegami z UKS GAP Bruskowo
Wielkie.

WIEŚCI GMINNE

SPORT

GMINA DĘBNICA KASZUBSKA

Dębnicki Basket
ufundowanie i przygotowanie specjałów z grilla, a braciom Jaszczyszyn
za zasponsorowanie dmuchańców
dla dzieci. Podziękowania kierowane
są również do Pani Wójt Iwony Warkockiej i Zastępcy Wójta Pan Karola
Żukowskiego oraz 11 mieszkańców
Gminy Dębnica Kaszubska, za wsparcie
finansowe turnieju.

Dnia18 czerwca 2022 r. na Orliku
w Dębnicy Kaszubskiej odbyła się
czwarta edycja koszykarskiego turnieju 3x3 Dębnicki Basket im. Dominika
Furmana. Pierwszą edycję zorganizowano pod koniec czerwca 2021 r.
Ze względu na duże zainteresowanie
turniejem, organizatorzy postanowili
rozwijać inicjatywę i zachęcać mieszkańców do aktywnego uczestnictwa
w wydarzeniu.

Zmagania ostatniej edycji wygrała
drużyna Gwoździ, drugie miejsce zajęli
Kelnerzy (drużyna złożona wyłącznie
z zawodników Gminy Dębnica Kaszubska). W kategorii kobiet tryumfowały
Emerytki. Najlepszym zawodnikiem
turnieju został Maciej Piątkowski, najlepszym zawodnikiem gminy został Bartosz Paluch, konkurs rzutów z dystansu
wygrał Michał Tomaszewski, a najlepszą
zawodniczką została Kinga Wójcik.

W turnieju bierze udział 8 drużyn
męskich (z pierwszeństwem dla mieszkańców gminy), a rywalizacja, która
wyłania zwycięzcę, trwa około 5 godzin.
Podczas turnieju przeprowadzane są
również konkursy: rzutów za 3 punkty,
na najlepszego zawodnika turnieju oraz
najlepszego zawodnika gminy. Formuła
ostatniej edycji została poszerzona o rywalizację drużyn kobiecych.

Czwarta edycja była edycją charytatywną, w trakcie której zebrano 1 020 zł.
dla potrzebującej rodziny z gminy. Podobnie jak poprzednie edycje, odbyła
się w przyjaznej rodzinnej atmosferze,
w rytmach muzyki. Na boisku pomimo
walki o zwycięstwo, każdy zawodnik
rywalizował z duchem fair-play. Organizatorzy składają podziękowania
dla właścicieli Pizzerii Napoli za
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Z każdą kolejną edycją, Dębnicki Basket
cieszy się coraz większą popularnością
i coraz wyższym poziomem. Po pierwszej edycji turnieju mieszkańcy gminy
zaproponowali, aby patronem turnieju został świętej pamięci Dominik
Furman, który był nauczycielem WF
i matematyki w Dębnicy Kaszubskiej.
Dzięki jego pasji i zamiłowaniu do
sportu, wielu młodych mieszkańców
odnalazło w koszykówce swój sposób
na aktywne hobby. Zauważalny stał się
fakt, że w ciągu ostatniego roku w Dębnicy Kaszubskiej zapanowała widoczna
moda na koszykówkę. Na kortach gra
coraz więcej młodzieży, a w drużyn
widać niesamowity progres zdobytych
umiejętności.
Zapraszamy mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kolejnych edycjach
turnieju. Organizatorzy gwarantują
sportowe emocje i świetną atmosferę.
Wszelkie informacje przekazywane
są na Facebooku: Dębnicki Basket im.
Dominika Furmana.
Tekst: Igor Półtorak
Zdjęcia: Monika Gardzielewska
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Ruszyła sprzedaż działek na Osiedlu Północ II
Gmina Dębnica Kaszubska – Królestwo Natury ZAPRASZA!
OGŁOSZENIA O PRZETARGACH DOSTĘPNE NA
http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl
Nr działki

Powierzchnia (ha)

Cena (zł netto)

Nr działki

Powierzchnia (ha)

Cena (zł netto)

1276

0,1419

93 000,00

1339

0,1365

88 700,00

1308

0,1953

126 500,00

1340

0,1365

88 700,00

1309/1

0,2350

141 000,00

1341

0,1382

89 800,00

1324

0,1299

85 000,00

1342

0,1362

88 500,00

1325

0,1319

85 500,00

1343

0,1396

90 700, 00

1334

0,1269

88 000,00

1344

0,1379

89 600,00

1335

0,1300

84 500,00

1345

0,1368

88 900,00

1336

0,1291

84 000,00

1346

0,1380

89 700,00

1338

0,1364

88 600,00

1347

0,1304

84 700,00

Wszystkie informacje na temat działek oraz warunków przetargowych można uzyskać
w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, pok. nr 18, lub pod nr tel. 666 366 828,
Katarzyna Zakrzewska – nieruchomości@debnicakaszubska.eu
Dla terenu obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

