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Szanowni 
Mieszkańcy!

Sobota, 3 grudnia okazała się być nie-
zwykle wyjątkową. Od rana, na łączce 
przy Słupi w Łysomiczkach, organi-
zatorzy i wolontariusze przygotowali 
„Rodzinny bieg mikołajkowy dla San-
dry”. Dokonali wielkiego dzieła! Jak 
to przebiegło, dowiecie się Państwo 
z fotorelacji z kolejnych stron wydania 
Wieści Gminnych. Dość rzec, że cel 
został osiągnięty! Sandra zatańczy na 

pewno! A ja kłaniam się nisko wszyst-
kim, którzy przyczynili się do sukcesu 
tego wydarzenia. 

Po południu odbyła się gminna uroczy-
stość wigilijna. Spotkaliśmy się w wy-
jątkowym nastroju na Sali przy czerwo-
nej szkole, przy pięknym świerkowym 
drzewku i w świątecznej atmosferze. 
Podziwialiśmy popisy taneczne w wy-
konaniu przedszkolaków z Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego w Dębnicy 
Kaszubskiej. Było wzruszająco, ra-
dośnie i wdzięcznie. Bardzo dziękuję 
szczególnie rodzicom młodych arty-
stów za Waszą obecność i zachwyt, 
jakim darzycie swoje pociechy. One 
najbardziej na świecie potrzebują Wa-
szego wsparcia i akceptacji we wszyst-
kich swoich poczynaniach, zwłaszcza, 
kiedy stają przed tak dużą publiczno-
ścią. Nasi Seniorzy umilili uroczy-
stość wieloma kolędami, dzięki czemu 
mogliśmy się przyłączyć i wspólnie 
kolędować, wszak znajomość pieśni bo-
żonarodzeniowych wśród nas, Polaków 
jest powszechna! 

Za nami kolejny, trudny rok. Po covi-
dzie przyszedł czas na zmierzenie się 
z potwornością wojny u naszych sąsia-
dów, w Ukrainie. W naszej gminie zna-
leźliśmy miejsce dla około 200 uchodź-
ców z objętej wojną Ukrainy. Wielu 
z mieszkańców otoczyło ich opieką, 
wsparciem, słowiańska życzliwością 

i gościnnością. Wszystkim zaangażo-
wanym w to dzieło dziękuję, za pracę 
ponad godziny, za uważność, za chęć 
i wiarę, że trzeba, że przecież nie moż-
na inaczej. Pomoc ta bezcenna zwłasz-
cza, że nasi goście to matki z dziećmi 
i rodziny z babciami, dziadkami. 

I cały czas miejmy odwagę mówić 
wojnie NIE!!! Oby nasi synowie, bra-
cia, mężowie, ojcowie, oby NIKT nie 
musiał ginąć w obronie ojczyzny!

 Niech w ten grudniowy czas towarzy-
szy nam radość, ciepło, miłość, nadzie-
ja i optymizm. Nie traćmy wrażliwości 
na człowieka, niezależnie od jego rasy, 
religii, kultury. Każdemu, absolutnie 
każdemu człowiekowi niezależnie od 
przekonań, wyglądu, przynależno-
ści społecznej należy się szacunek. 
Szanujmy też siebie, bądźmy dla sie-
bie dobrzy! Jesteśmy społecznością 
o niezwykłej więzi. Łączy nas historia, 
tradycje, obyczaje i miejsce, w którym 
dane jest nam żyć. Oby to poczucie wię-
zi przepełniło Nas pozytywną energią 
i wyrozumiałością przez cały kolejny, 
Nowy Rok! 

Wszystkiego co mądre, radosne i pięk-
ne w ten magiczny, grudniowy czas! 
A nade wszystko POKOJU!

Z wyrazami szacunku 
Iwona Warkocka

Punkt Obsługi Interesanta Powiatowego 
Urzędu Pracy w Dębnicy Kaszubskiej

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 

Wszystkim mieszkańcom
gminy Dębnica Kaszubska

z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się 2023 roku życzymy,

by nadchodzący czas przyniósł ciepło, uśmiech i nadzieję,  
by Nowy Rok sprzyjał naszym planom i marzeniom,

aby życzliwość otaczała wszystkich nie tylko w święta,
ale w każdy dzień nowego roku.

Iwona Warkocka 
Wójt Gminy

Ireneusz Ziółkowski 
Przewodniczący 

Rady Gminy
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Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska

Gmina Dębnica Kaszubska, z projektu pt. „Dostępny samo-
rząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działa-
nia 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020, otrzymała grant w wysokości 97 079,68 PLN. 

Celem projektu jest poprawa dostępności Urzędu Gminy.

W ramach realizacji grantu zaplanowano wymianę drzwi 
wejściowych do Urzędu Gminy, zakup przenośnych rampa 
do wózków inwalidzkich, mostków progowych, taśm kontra-
stowych i antypoślizgowych, pętlę indukcyjną stacjonarną 
i pętle przenośne, lupy, tablicę informacyjną, tabliczki z in-
formacją o możliwości wejścia z psem asystującym oraz 
translator mowy.  (RPI)

Realizacja projektu „Społeczni do Potęgi” – fotorelacja
Trwa realizacja projektu pn. „Społeczni 
do Potęgi”. W ostatnim czasie w Punk-
tach Świadczenia Usług Społecznych 
odbywały się gry, zabawy oraz letnie 
imprezy, uczestnicy projektu wzięli 
udział w wyjeździe integracyjnym do 
kina, tworzono ozdoby jesienne. Dodat-
kowo w punktach odbywają się: 

 �zajęcia sportowe i kreatywne, 
 �spotkania z Uczestnikami Klubów 
Życzliwości, 
 �spotkania w ramach Szkoły dla 
Rodzica.

Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Motarzynie odwiedził artysta - Łu-
kasz Grodzicki - ALE-FRAJDA – orga-
nizator zajęć animacyjnych dla osób 
w różnych wieku, imprez rekreacyj-
nych sprzyjających wzmacnianiu 
zdrowia i osiąganiu dobrej kondycji 
psychofizycznej.

W ŚDS trwają również zajęcia warszta-
towe oraz poradnictwo psychologiczne 
dla uczestników Klubu Aktywności Ar-
tystycznej. (RPI) 

W Urzędzie Gminy w ramach projektu 
świadczone są usługi w zakresie: 

 �poradnictwa prawnego;
 �kompetencji cyfrowych, społecznych 
i obywatelskich (e-obywatel). 

Zapisy oraz informacja o terminach 
poradnictwa pod nr tel.: 690 820 336

(RPI)
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Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym

Gmina Dębnica Kaszubska zakończy-
ła realizację projektu Cyfrowa Gmina 
– Wsparcie dzieci z rodzin pege-
erowskich w rozwoju cyfrowym 
– „Granty PPGR”. Gmina w ramach 
otrzymanej dotacji zakupiła i przeka-
zała uprawnionym mieszkańcom 600 
laptopów. Każdy, kto w odpowiednim 
terminie złożył do Gminy wniosek 
i udokumentował pokrewieństwo 
w linii prostej z osobą pracującą kiedyś 
w PPGR otrzymał sprzęt.

Sprzęt komputerowy jest przeznaczony 
na realizację zadania związanego z edu-
kacją zdalną dzieci z rodzin z obszarów 
dotkniętych skutkami likwidacji Pań-
stwowych Gospodarstw Rolnych.

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowa-
ny ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020.  
 (RPI)

Zagospodarowanie turystyczne 
obszaru wokół zbiornika 

wodnego w m. Motarzyno 
w Gminie Dębnica Kaszubska

Zagospodarowanie turystyczne 
i rekreacyjne obszaru  

nad jeziorem w m. Dobra  
w Gminie Dębnica Kaszubska

Stowarzyszenie „KRÓLESTWO NATURY” w ramach Progra-
mu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 
złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Zagospo-
darowanie turystyczne obszaru wokół zbiornika wod-
nego w m. Motarzyno w Gminie Dębnica Kaszubska”. 
Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie turystyczne 
obszaru wokół zbiornika wodnego w miejscowości Mota-
rzyno poprzez budowę infrastruktury turystycznej wraz ze 
ścieżką edukacyjną. W ramach operacji uzupełniona zostanie 
istniejąca infrastruktura poprzez montaż małej architektury 
typu ławki parkowe, pojemniki na odpady, tablice edukacyj-
ne, kolejka linowa, zestaw małpi gaj, huśtawka wahadłowa 
oraz budowę ścieżki edukacyjnej. 

Na zakończenie realizacji projektu zorganizowana zostanie 
impreza promocyjno-integracyjna, promująca sektor rybac-
ki, wędkarstwo oraz spożycie ryby. 

Całkowita wartość przedsięwzięcia to koszt 166 908,63 zł 
brutto. 

Źródła finansowania: środki z EFMiR 124 997 zł, wkład 
własny to kwota 41 911,63 zł. (RPI)

Gmina rozpoczęła realizację projektu dotyczącego rozbudo-
wy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad jeziorem 
w miejscowości Dobra, bezpośrednio przy świetlicy. Pro-
jekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego 
„Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania 
„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez 
społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnie-
nia i spójności terytorialnej”.

W ramach operacji uzupełniona zostanie istniejąca infra-
struktura poprzez m.in.: budowę schodów terenowych w kie-
runku jeziora, rozbudowę ścieżki edukacyjnej, nasadzenia 
zieleni, krzewów i pnączy oraz montaż elementów małej 
architektury typu: ławki, pergole, huśtawki, małpi gaj czy 
zjazd linowy.

Na zakończenie realizacji projektu zorganizowana zostanie 
impreza promocyjno-integracyjna, promująca sektor rybac-
ki, wędkarstwo oraz spożycie ryby. 

Całkowita wartość przedsięwzięcia to kwota 100 652,34 zł, 
z czego 75 479,00 zł to pozyskane środki z Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej. (RPI)
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Szanowni Mieszkańcy!

Uchwałą Rady Gminy Dębnica Kaszub-
ska Nr XLIX/366/2022 z dnia 29 wrze-
śnia 2022 r. wprowadzona została nowa 
stawka opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi.

Obowiązuje od dnia 1 grudnia 
2022 r. i wynosi:

 �33,00 zł za pierwszą osobę zamiesz-
kującą nieruchomość
 �27,00 zł za każdą następną osobę za-
mieszkującą nieruchomość.

Właściciel nieruchomości otrzyma 
zawiadomienie o wysokości opłaty. 
Zawiadomienia będą dostarczane przez 
pracowników Urzędu Gminy Dębnica 
Kaszubska nie tylko w dni powszednie, 
można się ich również spodziewać 
w godzinach popołudniowych oraz 
w soboty i niedziele.

W związku ze zmianą stawki opłaty 
właściciele nieruchomości nie muszą 
składać nowych deklaracji. Należy 

złożyć nową deklarację TYLKO jeśli 
zmieniła się liczba osób.

UWAGA!!! Dla każdego płatnika został 
utworzony indywidualny numer konta 
bankowego służący do dokonywania 
wpłat.

Przypominamy, że właściciele nieru-
chomości lub podmioty, które nimi 
władają, mają obowiązek umieszczenia 
na ścianie frontowej budynku, w wi-
docznym miejscu, tabliczki z numerem 
porządkowym. Przepisy ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne precyzyj-
nie określają czas na dopełnienie tej 
powinności – to 30 dni od dnia otrzy-
mania zawiadomienia o ustaleniu nu-
meru porządkowego.

Dodatkowym obowiązkiem jest 
umieszczenie na tabliczce, poza nume-
rem, nazwy ulicy lub placu, a w miej-
scowościach bez ulic lub placów albo 
posiadających ulice lub place bez nazw 
– nazwy miejscowości. Jeśli zaś budy-
nek położony jest w głębi ogrodzonej 
nieruchomości, tabliczka z numerem 

porządkowym powinna zostać umiesz-
czona również na ogrodzeniu.

Niedochowanie nałożonych prawem 
powinności grozi konsekwencjami – 
także finansowymi. Brak tabliczki albo 
utrzymywanie jej w nienależytym sta-
nie jest wykroczeniem, które zgodnie 
z przepisem art. 64 Kodeksu wykro-
czeń zagrożone jest karą grzywny do 
250,00 zł lub karą nagany.

Warto podkreślić, że posiadanie ta-
bliczki ma nie tylko znaczenie este-
tyczne czy też logistyczne (dotarcie li-
stonosza, kuriera, śmieciarki, pojazdów 
likwidujących awarię infrastruktury 
sieciowej itp.), ale przede wszystkim 
służy bezpieczeństwu. I to zarówno 
właściciela nieruchomości, jak i naj-
bliższych sąsiadów.

Konieczność posiadania tabliczki z nu-
merem domu reguluje polskie prawo, 
a konkretnie – ustawa Prawo geode-
zyjne i kartograficzne (z dnia 17 maja 
1989 roku. Zgodnie z art. 47b. ust. 1). 
 (RGN)

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Dębnica 

Kaszubska – edycja 2022

Gmina Dębnica Kaszubska 
złożyła wniosek o udziele-
nie dofinansowania przez 
WFOŚiGW w ramach kon-
kursu „Usuwanie wyro-
bów zawierających azbest 
z terenu Województwa Po-
morskiego (edycja 2022)”. 

Głównym celem zadania 
jest eliminacja wyrobów 
zawierających azbest oraz 
ich bezpieczne i prawidłowe 
unieszkodliwienie. Realiza-
cja zadania przyczyni się do 
przyspieszenia procesu likwi-
dacji odpadów niebezpiecz-
nych zawierających azbest 
oraz zmniejszy ich szkodliwy 

wpływ na zdrowie ludzi oraz 
na środowisko naturalne. 

Bezpośrednimi beneficjen-
tami programu są miesz-
kańcy z terenu wszystkich 
miejscowości znajdujących 
się w obrębie Gminy Dęb-
nica Kaszubska, będący 
w posiadaniu wyrobów za-
wierających azbest, którzy 
zadeklarowali chęć udziału 
w projekcie. 

W ramach projektu z 13 bu-
dynków zostaną zdemonto-
wane, przetransportowane 
i unieszkodliwione odpady 
zawierające azbest (ok. 
21 Mg), a z 33 miejsc odpa-
dy te zostaną przetranspor-
towane i unieszkodliwione 
(ok. 46 Mg).  (RPI)

Kolejna zagospodarowana 
przestrzeń publiczna 

w Dębnicy Kaszubskiej

Stowarzyszenie „Królestwo 
Natury” w ramach V edycji 
konkursu grantowego „Moja 
Mała Ojczyzna” oraz przy 
wsparciu finansowym Funda-
cji Banku Gospodarstwa Krajo-
wego im. J. K. Steczkowskiego 
otrzymało dofinansowanie na 
realizację projektu pn. „Zago-
spodarowanie przestrzeni 
publicznej w Dębnicy Ka-
szubskiej”. Projekt został 
zrealizowany przy ul. Lipowej 
w Dębnicy Kaszubskiej. 

 
Wartości projektu:   
 25 862,00 PLN.

W ramach zadania wykona-
no prace związane z:

 �niwelacją terenu, 
 �utwardzeniem terenu 
przy wykorzystaniu kostki 
brukowej,
 �zakupem obiektów małej 
architektury, tj. 5 ławek 
betonowych, stołu do gry 
w szachy, tablice edu-
kacyjne, pojemniki na 
nieczystości,
 �wykonaniem nasadzeń. 

Na zakończenie realizacji 
projektu zorganizowano 
„mini” turniej szachowy. 
 (RPI)
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Dnia 10 października 2022 r. odbyła się uroczysta Se-
sja Rady Seniorów Gminy Dębnica Kaszubska, w któ-
rej uczestniczyli Radni z Powiatowej Rady Seniorów, 
przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Słupsku 
i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Podczas spotkania zaprezentowano dotychczasowe 
osiągnięcia i inicjatywy podejmowane przez Gminną 
Radę Seniorów. 

Obie Rady wyraziły wolę utworzenia wspólnej KAR-
TY SENIORA dla mieszkańców Powiatu Słupskiego 
i Miasta Słupska oraz objęcie seniorów tożsamymi 
zniżkami bez względu na podział samorządowy 
w obrębie wymienionych jednostek.  (RSO)

Rada Seniorów

Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne 
„Budzimy Kulturę” wraz z Radą Senio-
rów Gminy Dębnica Kaszubska zre-
alizowało projekt w ramach konkursu 
grantowego Fundusz AKUMULATOR 
SPOŁECZNY. 

W ramach realizacji projektu zorgani-
zowano 3 spotkania dla Członków Rady 
Seniorów Gminy Dębnica Kaszubska, tj.: 

1. Spotkanie pn. „Żywienie ma zna-
czenie” – warsztat z dietetykiem. 
Podczas spotkania umówiono 
podstawowe zasady odżywiania, 
układanie jadłospisu przy róż-
nego rodzaju chorobach, dietę 
lekkostrawną, interakcje między 
żywnością a lekami, planowanie 
diety i wybierania produktów 
żywnościowych w oparciu o infor-
macje zawarte na opakowaniach. 
Uczestnicy poznali przepisy na 
witaminowe przekąski wraz z de-
gustacją oraz zostali poddani ana-
lizie składu ciała, a wyniki badania 
zostały omówione indywidualnie 
z dietetykiem. 

2. Spotkanie pn. „Senior uczy – 
sprzątanie świata” – organizacja 
wędrówki po Dębnicy Kaszubskiej 
wraz z członkami Gminnego Koła 
Wolontariatu, w celu „sprzątania 
świata”. Seniorzy przekazali swoje 
doświadczenie w temacie, który 
jest problemem dla wszystkich na 

każdym etapie i w każdym wieku, 
czyli jak dbać o porządek w prze-
strzeni publicznej. Międzypokole-
niowa wędrówka wraz z uporząd-
kowaniem wspólnej przestrzeni 
przyniosła wiele pozytywnych 
emocji. W ramach zadania zaku-
piono również niezbędne akceso-
ria, tj. worki na odpady, rękawiczki, 
chwytaki oraz 1 betonową ławkę. 
„Sprzątanie świata” zakończyło się 
wspólnym poczęstunkiem. 

3. Warsztaty z kiszenia warzyw 
i owoców - przeprowadzone zo-
stały przez Marcina Kisielew-
skiego ze słupskiego Mechanika 
i jego uczniów. Podczas warszta-
tów uczestnicy mieli możliwość 
poznać różne techniki kiszenia. 
Warsztaty skierowany był do Se-
niorów oraz uczestników lokalnej 
imprezy plenerowej zorganizowa-
nej przy Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Dębnicy Kaszubskiej.  (RPI)

Zdrowa Akademia Seniora
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Wójt Gminy Dębnica Ka-
szubska Iwona Warkocka 
podczas uroczystości Złotych 
Godów zorganizowanych 
w siedzibie Urzędu Gminy 
w Dębnicy Kaszubskiej, wrę-
czyła Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie 4 parom 
Jubilatów, którzy w jednym 
związku małżeńskim przeży-
li 50 lat. Byli to:

 �Władysława i Ryszard 
Godlewscy z Dębnicy 
Kaszubskiej,
 �Helena i Józef Nowakowie 
z Dębnicy Kaszubskiej,
 �Regina i Franciszek Krefto-
wie z Budowa,
 �Genowefa i Stanisław 
Jankowie z Dębnicy 
Kaszubskiej.

Gratulujemy tak pięknego Ju-
bileuszu i życzymy kolejnych!

Koło Gospodyń Wiejskich „Radość” 
z Dębnicy Kaszubskiej realizuje pi-
lotażowy projekt „Danie wspólnych 
chwil” dla seniorów razem z Fundacją 
Biedronki. W ramach projektu organi-
zowane są spotkania z seniorami przy 
wspólnym stole. Projekt odpowiada 
na społeczny problem samotności 
i wykluczenia osób starszych. Celem 
programu jest aby seniorzy mogli 
poczuć się częścią lokalnej społeczno-
ści oraz stworzyć okazję do spotkania 
się i miłego spędzenia czasu oraz na-
wiązania nowych kontaktów. Projekt 
obejmuje cykl czterech spotkań, które 
będą zorganizowane raz w miesiącu 
spotkania z seniorami przy wspólnym 
stole przez Koło Gospodyń Wiejskich 
Radość w Dębnicy Kaszubskiej.

Koło Gospodyń Wiejskich Radość 
zorganizowało już dwa spotkania, na 
których przygotowano smaczne i war-
tościowe posiłki przygotowane z arty-
kułów zakupionych w Biedronce.

Spotkania te to wspaniała okazja na 
wspólne chwile przy jednym stole oraz 
wspólny posiłek. 

Na spotkaniach bardzo miło było widzieć 
uśmiechnięte twarze zadowolonych Se-
niorów. Atmosfera była cudowna, dużo 
rozmów i dużo śmiechu. Seniorzy dzię-
kowali, że mieli okazję wyjść z domu, 
spotkać się ze znajomymi.  (OPS)

Wspólne chwile z Kołem Gospodyń Wiejskich 
„Radość” z Dębnicy Kaszubskiej

Genowefa i Stanisław Jankowie Helena i Józef Nowakowie

Regina i Franciszek Kreftowie Władysława i Ryszard Godlewscy
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W lipcu Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej 
ruszył z Wakacyjnymi Warsztatami. Polegały one na odwie-
dzaniu dzieci w pobliskich sołectwach i umilaniu im czasu 
poprzez różnego rodzaju zajęcia. Zaczynając od uwolnienia 
swojej artystycznej duszy, przez udoskonalanie umiejętności 
manualnych i kończąc na zadbaniu o kondycję fizyczną dzieci. 

Warsztaty te trwały cały miesiąc i był to czas spędzony 
bardzo kreatywnie i intensywnie, zachowując przy tym 

wakacyjny klimat. Dzięki temu dzieci nie kojarzyły naszych 
zajęć ze szkołą, żmudną nauką i ocenianiem, a z zabawą 
i integracją w grupie.

Gdy wakacyjny miesiąc niestety dobiegał końca, dzieci czę-
sto pytały, czy przyjedziemy również za rok. My z uśmie-
chem na twarzy odpowiadaliśmy, że na pewno, ponieważ 
dla nas to też był świetnie spędzony czas z super dziećmi.
 [GOK]

Wakacyjne warsztaty z GOK’iem!
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Pożegnanie Wakacji
Dnia 3 września tego roku odbyła się Gminna impreza pt. 
„Pożegnanie Wakacji”, która miała miejsce w Amfiteatrze 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dębnicy Kaszubskiej. 
Na samym początku przyjechało do nas wielu wystawców 
ze swoimi produktami lokalnymi takimi jak prace szy-
dełkowe, biżuteria, zabawki, dekoracje, świeczki i wiele 
innych. Jednym z gości imprezy byli Kisiciele, którzy na 
swoim stanowisku pokazywali jak prawidłowo tworzyć 
wyroby za pomocą kiszenia.

Następnie rozpoczęły się kolejne atrakcje, takie jak: występ 
zespołu ludowego „Skotawianie”, animacja „Minionki” oraz 
pokaz „Strongman”. Z czasem coraz więcej mieszkańców 

gminy pojawiało się, by spędzić ten dzień i wieczór w to-
warzystwie animatorów, strongmanów lub po prostu swoich 
znajomych, bądź sąsiadów.

Wieczorem wystartowała część dyskotekowa imprezy, mia-
nowicie występ zespołów „Tube of Cream”, „Tribute to Ma-
anam”, artystów Mezo i Doniu oraz zabawa z DJ ZABOR do 
godziny drugiej w nocy. Wszystkie te występy niesamowicie 
podgrzały atmosferę tego wieczoru. Wszystkim obecnym 
dziękujemy za wspaniałe „Pożegnanie Wakacji” i do zoba-
czenia za rok!  
 (GOK) 
 Zdjęcia: Tomasz Keler
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ODESZŁA ANNA KARWOWSKA

W Zaduszki o pierwszej w nocy 
odeszła od nas Anna Karwowska 
poetka z Dobieszewka. Można 
śmiało powiedzieć, że Ona pierw-
sza i najobszerniej pokazała lirycz-
nie popegeerowski obraz polskiej 
wsi. Była tak postrzegana, ale 
przecież jej poezja to także te sfe-
ry, które nadal bolą. Oczekiwanie 
matki na wiadomości od dzieci, 
które wyemigrowały, umiłowanie 
ojczystej przyrody, zwątpienia 
i nadzieje, bezsilność, wiara, a cza-
sem zwątpienie.

Mówi się, że najtrudniej być pro-
rokiem we własnym kraju. Anna 
Karwowska (chociaż dostrzeżo-
na i wspomagana przez władze 
gminne i powiatowe) we własnym 
środowisku nie była należycie 
doceniana, o czym często pisała 
w swoich wierszach.

Nie była tylko poetką lokalną. 
Świadczy o tym artykuł w Poli-

tyce, ale także wpis, jaki zauwa-
żyłem na fb. 3 listopada Zbigniew 
Mirosławski poeta i krytyk z Tar-
nowa umieścił w internecie listę 
pisarzy, którzy odeszli w 2022 
roku. To z tego wpisu dowiedzia-
łem się o śmierci Czesia Kuriaty. 
Niby mam do Koszalina tylko 
70 km, ale wcześniej ta smutna 
wiadomość do mnie nie dotarła, 
podobnie jak kolejna o śmierci 
profesora Jacka Trznadla, który 
w 1995 roku zdobywał dla mnie 
w Bibliotece Narodowej materiały 
do Antologii Poezji Wigilijnej.

Coraz mniej ceni się poetów 
w tym kraju. O śmierci celebry-
tów, sportowców, polityków, akto-
rów dowiadujemy się szybko. Z TV 
lub internetu. O śmierci poetów 
pocztą pantoflową, później z fb.

Pod tą listą poetka Agnieszka 
Mędrzak-Sikora z Bielska-Białej 
dopisała: Anna Karwowska. To 
dowód na to, że Pani Ania nie 
była tylko poetką lokalną. Swoimi 
książkami zbudowała sobie po-
mnik nie tylko w pamięci grona 
słupskich poetów, ale także pozo-
stanie w historii kultury naszej 
małej Ojczyzny. Co prawda jest to 
pomnik papierowy, ale doskonale 
pamiętamy z historii, co znaczy 
słowo drukowane.

Teraz możemy je nawet zdigita-
lizować i na pewno nie spłonie 
w zawierusze historii, która puka 

Dnia 20 września w słupskim 
Starostwie zakończył się powia-
towy etap IV Olimpiady Wiedzy 
Obywatelskiej „Senior Obywatel”.

Serdeczne gratulacje dla Pani Ire-
ny Jasińskiej – przewodniczącej 
Rady Seniorów Gminy Dębnica 
Kaszubska, która jako laureatka 
miejsca II będzie reprezentować 
powiat słupski na wojewódzkim 
etapie olimpiady. 

Olimpiada organizowana jest 
przez Fundację Barbary Średnia-

wy pod patronatem Marszałka 
Województwa Pomorskiego Mie-
czysława Struka.

Pozostali laureaci, którzy będą 
reprezentować powiat słupski na 
wojewódzkim etapie olimpiady to:

 �Barbara Ruszkiewicz 
(I miejsce),
 �Irena Jasińska i Krzysztof 
Rosiak (II miejsce ex aequo),
 �Gabriela Chyrek (III miejsce).

(RSO)

*** Annie Karwowskiej

Niewysoka poszarpana tęsknotą
Brakiem zrozumienia
Przydeptana życiem
Szukająca blasku w spojrzeniu
Pod ciężarem przytłaczających wspomnień
Potyka się o kocie łby pamięci

Przygarbioną nadzieją chwyta alfabet
Układa bukiety raniąc oddech
W kolczastych łodygach
Niewypowiedzianych słów

Srebrnogrzywą chustką próbuje 
Otulić wyciągnięte dłonie
Laurką śmiejących zmarszczek
Dziękuje za bal
Bo przecież nie myślała
Że jeszcze kiedyś zatańczy…

W sukni pożółkłych liści
Koralach szlochającego nieba
Szumią czupryny nagie
Modlitwę na do widzenia
Cicho cichutko...

Zasnęła Poetka

Aldona M. Peplińska 2022-11-03

do naszych bram. Jestem dumny, że zre-
dagowałem debiutancką książkę Anny 
Karwowskiej. Poetki cichej oraz niebywale 
skromnej i pokornej. Pani Aniu, będziemy 
wracać do Pani wierszy nie tylko w ko-
lejnych listopadach. Do zobaczenia po 
drugiej stronie Tęczy.

JERZY FRYCKOWSKI

Dębniczanka laureatką Olimpiady 
Wiedzy Obywatelskiej

10

GMINA DĘBNICA KASZUBSKA

WIEŚCI GMINNE

DOOKOŁA NAS



W dniu 16.10.2022 r. dwójka 
zawodników Klubu Karate 
Goju-Ryu z Dębnicy Kaszub-
skiej w składzie Filip Za-
wistowski i Valerii Privalov 
wraz z trenerem Krzysztofem 
Lehmannem startowała w X 
OGÓLNOPOLSKIM TUR-
NIEJU KARATE UECHI-RYU 

który odbył się w Często-
chowskiej Hali Widowisko-
wo-Sportowej. W turnieju 
udział wzięło 178 zawod-
ników z Polski i Ukrainy 
rywalizując o pas mistrzow-
ski w konkurencji kumite 
i sumo-grapplingu. Wyniki 
naszych zawodników: Filip 
Zawistowski 1. miejsce zło-
ty medal i pas mistrzowski 
w konkurencji kumite wiek 
10 lat waga – 40 kg. Valerii 
Privalov 3. miejsce brązo-
wy medal w konkurencji 
kumite i 3. miejsce brąz 
w sumo-grapplingu wiek 
8 lat waga – 25 kg. Nagrody 
wręczał Prezydent Miasta 
Częstochowy Krzysztof Ma-
tyjaszczyk. Organizatorem 
Turnieju była Częstochow-
ska Akademia Sztuk Walki 
Uechi-Ryu

Tekst i zdjęcia:  
Krzysztof Lehmann

X OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KARATE UECHI-RYU  
i 3 medale dla Dębnickich zawodników!

09.11.2022 roku w Kobyl-
nicy odbyły się Finały PO-
WIATOWEJ OLIMPIADY 
MŁODZIEŻY w koszykówce 
3x3 rocznika 2010 i młodsi. 

Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Dębnicy Kaszubskiej 
reprezentowali ucznio-
wie klasy 6a: J. Dziuba, 
F. Wojtachnio, M. Paluch, 
J. Krajewski, z trenerem 
A. Gardzielewskim. 

Nasza drużyna zajęła final-
nie III miejsce ulegając je-
dynie przyszłym mistrzom 
powiatu i wygrywając pozo-
stałe mecze. 

Gratulujemy naszym 
uczniom i życzymy dalszych 
sukcesów. 

Tekst i zdjęcia: 
Andrzej Gardzielewski 

SUKCES NASZYCH 
MŁODYCH KOSZYKARZY

Dnia 3 grudnia 2022 r. w Starym Mie-
ście k/Konina odbył się Mikołajkowy 
Puchar Polski Dzieci i Młodzieży w Ka-
rate. Startowało w nim 220 zawodni-
ków z całej Polski. Pomorze reprezen-
tował Klub Karate Goju-Ryu z Dębnicy 
Kaszubskiej z sześcioma zawodnikami 
i trenerem Krzysztofem Lehmannem 
zdobywając 10 medali: 3 złote, 4 srebr-
ne i 3 brązowe.

Wyniki:

 �Filip Kieraś zdobył 2. miejsce srebrny 
medal w konkurencji sumo-grap-
pling, 2. miejsce srebrny medal 
w torze przeszkód dla najmłodszych 
oraz 3. miejsce srebro w makiwara-
-kumite wiek 4 lata waga 20 kg.
 �Szymon Michułka 2. miejsce sre-
bro w konkurencji sumo-grappling 
i 3. miejsce brąz w walce na miecze 
wiek 8 lat waga 30 kg.
 �Valerii Privalov 1. miejsce złoto w su-
mo-grapplingu i 1. miejsce złoto w ma-
kiwara-kumite wiek 8 lat waga +20 kg.

 �Maja Kołpińska 3. miejsce brąz w ma-
kiwara-kumite i 4. miejsce w walce na 
miecze wiek 9 lat waga +20 kg.
 �Jagoda Kołpińska 1. miejsce złoto 
w walce na miecze i 4. miejsce w ma-
kiwara-kumite wiek 10 lat waga 
40 kg.
 �Wojciech Ocimek 2. miejsce srebro 
w sumo-grapplingu i 4. miejsce 

w makiwara-kumite wiek 11 lat 
waga 40 kg. 

Nie zabrakło też Mikołaja, który na ko-
niec wręczył wszystkim zawodnikom 
prezenty. Organizatorem Pucharu Pol-
ski był Sensei Jarosław Wadelski 8 Dan 
UKS POWA.  
 Tekst i zdjęcia: Krzysztof Lehmann

Kolejne medale dla Dębnickich karateków
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Wolontariusze Szkolnego 
Koła Wolontariatu „Chcę 
pomagać” przeprowadzili 
przedświąteczną akcję „Poda-
ruj znicz”. Uczniowie naszej 
szkoły zgromadzili ponad 
100 zniczy przeznaczonych 
na opuszczone i zapomniane 
groby. W dniu 27.11.22 r. wo-
lontariusze ZSP w Dębnicy 
Kaszubskiej posprzątali gro-
by i zapalili zebrane znicze 
na cmentarzu parafialnym 
w Dębnicy Kaszubskiej.

Tekst i zdjęcia:  
Anna Klasa

„Podaruj znicz” – pamiętamy…

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Dębnicy Kaszubskiej odbyły się 
warsztaty metodyczne dla nauczycieli 
języka kaszubskiego zorganizowane 
przez Pomorskie Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Gdańsku. Spotkanie 
dotyczyło zagadnień związanych z czy-
taniem tekstu literackiego na lekcjach 
języka kaszubskiego.

W szkoleniu uczestniczyło liczne 
grono szkólnëch kaszëbsczégò jãzëka 
z powiatów słupskiego i bytowskiego. 
Uczestnicy podkreślali wartość takich 
spotkań, w których - oprócz doskona-
lenia zawodowego - jest też czas na 
rozmowę i wymianę doświadczeń. 

Tekst: Anna Wróbel
Zdjęcie: L. Radzimińska

Warsztaty metodyczne 
dla szkólnëch 

kaszëbsczégò jãzëka W tym roku mija 200 lat od śmierci 
Józefa Wybickiego – autora polskie-
go hymnu narodowego, wybitnego 
humanisty, działacza społecznego 
i politycznego, poety i pisarza. Warto 
wiedzieć, że Józef Wybicki urodził się 
i wychował na Kaszubach – w Będo-
minie. Z tego powodu Zrzeszenie Ka-
szubsko-Pomorskie ogłosiło rok 2022 
Rokiem Wybickiego.

Aby poznać sylwetkę patrona roku, 
uczniowie uczący się języka kaszubskie-
go w Dębnicy Kaszubskiej i Gogolewie 
uczestniczyli w konkursie plastycznym 
„Wybicki dla Kaszub”. Jedną z form na-
grodzenia aktywności i zaangażowania 
uczniów było zaproszenie ich na Mecz 
Kaszubski do Ergo Areny w Gdańsku. 

Co to był za mecz! Z hymnem kaszub-
skim i polskim, przy wsparciu 6,5 ty-
siąca kibiców, w tym ponad 3 tysięcy 
uczniów z Kaszub. Siatkarze Trefla 
Gdańsk w pięknym stylu pokonali ry-
wali z zespołu LUK Lublin. 

Konkurs plastyczny o patronie roku od-
bywa się w ramach programu Aktywne 
Kaszuby już od 7 lat. Jego celami są 
poszerzanie wiedzy o małej ojczyźnie, 
integracja dzieci i młodzieży interesu-
jącej się swoim regionem oraz propa-
gowanie sportu i aktywności fizycznej 
wśród dzieci i młodzieży.

Tekst: Anna Wróbel
Zdjęcia: www.zawszepomorze,  

www.kaszubi.pl 

Rok Wybickiego
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W dniach 14-16 listopada 2022 r. odbyły się w naszej szkole 
warsztaty w ramach ogólnopolskiej akcji „My nie gryziemy!”. 
Udział wzięły wszystkie klasy – od zerówki aż po ósmą. Akcję 
prowadzi Fundacja Ewy Naworol i dotyczy bezpieczeństwa 
w kontaktach z psami (m.in. profilaktyka pogryzień i ataków 

przez psy, zapoznanie się z zasadami odpowiedzialnej opieki 
nad własnym zwierzęciem). Zajęcia odbywały się w specjalnej 
naczepie amerykańskiej ciężarówki Frightliner.

Tekst i zdjęcia: Magdalena Siemaszko-Gapska

Dnia 03 listopada 2022 r. w oddziale przedszkolnym Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej odbyło się 
Święto Dyni. Na dzieci czekały niespodzianki m.in. wspólne 
obejrzenie prezentacji multimedialnej. Przedszkolaki mo-
gły dowiedzieć się jak zdrowa jest dynia, w jaki sposób ją 
przygotować i do czego wykorzystać. Kolejnym punktem na 
liście była zabawa „Zgaduj z dynią” – ciekawe zagadki wa-
rzywno-owocowe. Zaskoczeniem dla dzieci okazała się degu-
stacja pestek dyni, a następnie wesołe tańce wśród pięknych 

dekoracji. W ramach odpoczynku stworzone zostały prace 
plastyczne na temat „Dynia z rosnącej farby”. Wisienką 
na torcie było rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą 
dekorację z dyni oraz wręczenie dyplomów i nagród. Jako 
ciekawy dodatek do naszej uroczystości czekała na dzieci 
dodatkowa niespodzianka przygotowana przez wychowawcę 
– jesienno-dyniowa sesja zdjęciowa. Dzień był pełen atrakcji! 

Tekst i zdjęcia: Beata Wize 

My nie gryziemy!

Święto dyni
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„UCZYĆ SIĘ, BY 
ŚWIAT POZNAWAĆ, 
ŚLUBUJEMY DZIŚ!”

20 października 2022 uczniowie klasy I ofi-
cjalnie zostali włączeni do grona społeczno-
ści szkolnej Zespołu Szkół w Gogolewie. Na 
początku zaprezentowali swoje wiadomości i 
umiejętności, które udało im się dotychczas 
zdobyć, następnie złożyli uroczyste ślubowa-
nie. Pani dyrektor dokonała aktu pasowania na 
ucznia, a pani bibliotekarka pasowała pierwszo-
klasistów na czytelników. W budzącej ogromne 
emocje uroczystości maluchom towarzyszyli 
ich rodzice. Po części oficjalnej dzieci udały się 
do swojej sali na słodki poczęstunek.

Tekst: Magdalena Jankowska-Potrząsaj
Zdjęcia: Paulina Mazurkiewicz

26 września 2022 r. w Zespole Szkół 
w Gogolewie uczniowie pod opieką 
wychowawców pracowali metodą 
projektu, który był zatytułowany 
„Europejskie targi językowo- kultu-
rowe”. Rezultatami swojego wysił-
ku pochwalili się przed koleżanka-
mi, kolegami i nauczycielami. 

Każda z klas miała za zadanie za-
prezentować pod względem języ-
kowym i kulturowym wylosowany 
wcześniej kraj. Uczniowie klas 
I- VIII prześcigali się w niebanal-
nych pomysłach, by przybliżyć 
uczestnikom projektu Czechy, 
Wielką Brytanię, Kaszuby (region 
w Polsce), Niemcy, Ukrainę, Hiszpa-
nię, Francję i Włochy. W szkole było 
barwnie, wesoło, głośno i smacznie. 
W holu rozbrzmiewała muzyka, od-
bywały się tańce, śpiewany, scenki 
prezentujące kulturę czy zwyczaje 
przydzielonego państwa, pokaz 
mody, unosił się zapach przeróż-
nych potraw. Na zakończenie przed-
stawiciele klas sprawdzili w quizie 
swoją wiedzę na temat przydzielo-
nego kraju .

Tekst: Magdalena 
Jankowska-Potrząsaj

Zdjęcia: Paulina Mazurkiewicz

„Europejskie targi językowo-kulturowe”
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Dnia 14 października 2022 był wyjąt-
kowy dla Zespołu Szkół w Gogolewie. 
Właśnie w Dniu Edukacji Narodowej 
odbyło się uroczyste otwarcie sali 
gimnastycznej, na którą uczniowie 
i nauczyciele czekali z utęsknieniem. 

Swoją obecnością zaszczycili nas za-
proszeni goście, między innymi: Ks. 
Proboszcz Piotr Czaja, który również 

poświęcił nowo wybudowany obiekt 
sportowy, Pani Iwona Warkocka, Wójt 
Gminy Dębnica Kaszubska oraz Dy-
rektor Biura Poselskiego Pana Piotra 
Müllera, Pani Samanta Nowińska, któ-
ra wręczyła pani dyrektor pamiątkową 
tabliczką od Pana Ministra. 

Uroczystość uświetnił występ pt. „SEN 
NOCY LETNIEJ O SALI GIMNASTYCZ-

NEJ W GOGOLANDII” w wykonaniu 
uczniów klasy VI, którzy w żartobliwy 
sposób przypomnieli kolejne etapy 
realizacji ogromnego przedsięwzięcia, 
jakim była budowa sali gimnastycznej.

Tekst: Magdalena 
Jankowska-Potrząsaj

Zdjęcia: Paulina Mazurkiewicz

UROCZYSTE OTWARCIE SALI 
GIMNASTYCZNEJ W GOGOLEWIE

Dnia 10 listopada, z okazji 104. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości, 
w ZS w Gogolewie odbył się apel upa-
miętniający to niezwykle ważne dla nas 
wydarzenie. Uczniowie klas IV i VIII 
w krótkim montażu słowno-muzycz-
nym przypomnieli drogę, jaką musieli 
przejść nasi przodkowie, byśmy dzisiaj 
mogli żyć w wolnym kraju. 

„To jest Polska! Cudze 
chwalicie, swego nie znacie” 

PROJEKT NUMER 2

Po apelu z okazji Święta Niepodle-
głości uczniowie realizowali zadania 
projektowe pod hasłem: "To jest Polska! 
Cudze chwalicie, swego nie znacie". 
Tym razem gromadzili i prezento-
wali informacje o różnych regionach 
naszego kraju, który dzięki swojej 
różnorodności kulturowo- językowej 
jest barwny, niezwykły i wyjątkowy. 
Uczniowie zabrali nas m.in. na Mazury, 
Kujawy, Kociewie, Kurpie, Mazowsze, 
Podlasie, Podhale i Śląsk. Każda klasa 
miała do wykonania 3 zadania zwią-
zane z przydzielonym regionem: pre-

zentacja najważniejszych informacji, 
pokaz stroju oraz taniec regionalny lub 
scenka, w której należało posłużyć się 
odpowiednią gwarą, a następnie pre-
zentacja i degustacja przygotowanych 
potraw regionalnych.

Na koniec uczniowie rozwiązali quiz, 
który sprawdzał poziom wiedzy zdoby-
tej podczas projektu. Działania uczniów 
obserwowała i oceniała komisja, która 
wyłoniła zwycięzców. Klasa IV otrzy-
mała Puchar Przechodni Dyrektora 
Szkoły „Dzieciaki – Debeściaki”. Klasa 
II zdobyła Puchar Przechodni Dyrekto-
ra Szkoły „Dzieciaki Małe Debeściaki”. 

Tekst: Magdalena 
Jankowska-Potrząsaj

Zdjęcia: Paulina Mazurkiewicz

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
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Dnia 22 października w Sali gimna-
stycznej przy „czerwonej szkole” odbył 
się Bal Seniora. Udział w Balu dla 
każdego uczestnika był całkowicie bez-
płatny, dodatkowo dla seniorów miesz-
kających spoza Dębnicy Kaszubskiej 
został zorganizowany transport. Dzięki 
czemu udział w Balu mógł wziąć każdy 
mieszkaniec.

Zabawa rozpoczęła się od przywitania 
naszych gości i podania poczęstunku. 
Za muzykę był odpowiedzialny nie kto 
inny jak niezawodny DJ MARO, który 
pobudził wszystkich uczestników balu 
i zachęcił do tańca. Dodatkową atrak-
cją był konkurs z wiedzy o kultowych 
książkach i znanych autorach polskiej 
kultury. Trzeba przyznać, że nasi senio-
rzy poradzili sobie wyśmienicie.

Kolejny konkurs był trochę trudniejszy, 
gdyż polegał na rozpoznaniu utworu 
z polskich filmów lub seriali. Nasi 
seniorzy byli świetni i dali radę rozpo-
znać każdą melodię. I chociaż Bal nie 
trwał zbyt długo, to wszyscy uczestni-
cy bawili się doskonale i tańczyli do 
samego końca imprezy.  
 (GOK)

Bal Seniora
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Zawodowa służba wojskowa cieszy się 
dużym zainteresowaniem. Związanie 
swojej kariery z mundurem to poważna 
decyzja. Dlatego obecne rozwiązania 
prawne dają szansę na sprawdzenie 
się czy mamy predyspozycje do bycia 
żołnierzem zawodowym. Taką właśnie 
okazję daje Dobrowolna Zasadnicza 
Służba Wojskowa. Warunkami przyję-
cia do tego rodzaju służby są niekaral-
ność, wiek min. 18 lat i wykształcenie 
podstawowe. Żołnierze DZSW służą 
11 miesięcy, ale w każdej chwili mogą 
wnioskować o powołanie do służby za-
wodowej. Ponadto już od pierwszego 
dnia szkolenia otrzymują wynagro-
dzenie w wysokości 4560 zł., darmowe 
wyżywienie i zakwaterowanie w ko-
szarach. Decydując się na związanie 
z mundurem warto również zastanowić 
się nad jednostką wojskową w której 
chciałbyś służyć. Oto kilka powodów, 
dla których warto wybrać 7. Brygadę 
Obrony Wybrzeża.

7BOW to jedyna w Polsce brygada 
obrony wybrzeża. Brygada prowadzi 
bardzo ciekawe szkolenie między inny-
mi we współpracy z jednostkami Mary-
narki Wojennej. Nasi żołnierze z duma 
noszą niebieskie berety i oznakę bry-
gadową, po których można ich rozpo-
znać. 7BOW posiada bardzo atrakcyjną 
lokalizację. Nasze jednostki znajdują 
się w pasie nadmorskim w trzech gar-
nizonach: Słupsk, Lębork i Trzebiatów 
a odległość do wybrzeża morskiego 

w garnizonach Słupsk i Trzebiatów to 
niespełna 20 kilometrów.

7BOW korzysta z nowoczesnej bazy 
szkoleniowej i urządzeń takich jak np.: 
„Śnieżnik”, który jest systemem służą-
cym do szkolenia żołnierzy na różnych 
stanowiskach ogniowych. Poza tym 
każdy garnizon korzysta z własnej 
strzelnicy garnizonowej, a bliskie 
sąsiedztwo Centralnego Poligonu Sił 
Powietrznych pozwala na prowadzenie 
szkolenia w oparciu o infrastrukturę 
poligonową.

W 7BOW kładziemy duży nacisk na 
rozwój osobisty żołnierzy. Nasi żoł-

nierze doskonalą się na wielu kursach 
i szkoleniach. Wielu z nich uczestni-
czyło w misjach poza granicami kraju. 
Nasi żołnierze byli obecni praktycznie 
we wszystkich kontyngentach organi-
zowanych przez Wojska Lądowe RP. 

Zajęcia sportowe w naszej Brygadzie 
są prowadzone na bardzo wysokim po-
ziomie, a sportowcy osiągają sukcesy 
we współzawodnictwie sportowym na 
każdym szczeblu.

7BOW to jednostka z bogatymi trady-
cjami sięgającymi XVIII wieku. Nasi 
żołnierze z duma kultywują te trady-
cje uczestnicząc w uroczystościach 
patriotycznych na terenie garnizonu. 
Pasjonaci historii wojskowości mogą 
rozwijać swoje zainteresowania w dzia-
łających przy klubach 7BOW grupach 
rekonstrukcji historycznych „Grzmot” 
i „Nałęcz”.

Wszystkie informacje dotyczące naszej 
Brygady można znaleźć na naszym 
profilu w serwisie społecznościo-
wym Facebook https://www.facebook.
com/7BOWSlupsk. Informacje o Bry-
gadzie oraz kontakt do osób funkcyj-
nych można znaleźć na naszej stronie 
internetowej https://www.wojsko-pol-
skie.pl/7bow/ .

Tekst: Oficer prasowy 7BOW
cz.p.o. kpt. Grzegorz KRUK

Zdjęcia: archiwum 7BOW

Zostań żołnierzem 7 Brygady Obrony Wybrzeża!
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W niedzielę 9 października 2022 roku 
na jez. Dobrskim w miejscowości Dobra 
gm. Dębnica Kaszubska rozegrane zosta-
ły coroczne zawody spinningowe o Pu-
char Wójta Gminy Dębnica Kaszubska. 

Prawo startu w zawodach mieli człon-
kowie kół PZW z terenu gminy, a więc 
członkowie Koła Gminnego PZW Dęb-
nica Kaszubska, Koła PZW Las Leśny 
Dwór i Koła PZW Motarzyno oraz 
członkowie innych kół PZW będący 
mieszkańcami naszej gminy.

Były to zawody spinningowe z brzegu, 
jednoturowe – 4 godzinne, rozgrywane 
na żywej rybie, bez podziału na katego-
rie i w klasyfikacji indywidualnej. 

Zawody sędziowali prezesi lokalnych 
kół: Marek Szczepański z gminnego 
i Tadeusz Żukowski z leśnego.

Ryby dopuszczone w zawodach, to 
drapieżniki: szczupak powyżej 50 cm 
(za wymiar 750 pkt. i 50 pkt. za każdy 
następny cm) i okoń powyżej 20 cm (za 
wymiar 100 pkt. i po 20 pkt. za każdy 
następny cm).

Zgłoszonych zostało 54 zawodników, 
w tym 6 poniżej 16 lat. Wystartowało 
47 spinningistów, w tym cała zgłoszona 
młodzież. W tegorocznej edycji pucha-
ru zabrakło pań, a przypomnę tylko, że 
ubiegłorocznym zwycięzcom zawodów 
była pani Kamila Rybak z Koła PZW 
Motarzyno, pierwsza kobieta – zwy-
ciężczyni w całej historii tej rozgrywki.

Najczęściej bywa tak, że jak wędka-
rzom dopisuje pogoda, to nie gryzie 
ryba. I tak też było tym razem – zło-
wiono, a raczej przedstawiono sędziom 
do oceny, tylko trzy rybki – zębatego 
i dwa pasiaki. Zawody wygrał BARTEK 
SIMONOWICZ z Koła Las Leśny Dwór, 

który za szczupaka o długości 57,7 cm 
uzyskał 1150 pkt., drugie miejsce za-
jął TADEUSZ PAWLICKI z Koła PZW 
Wędkarz Słupsk, który zdobył 340 pkt. 
dwoma okoniami o łącznej długości 
46,2 cm (23,2 i 23 cm). I tylko ci dwaj 
zawodnicy zostali sklasyfikowani, 
ponieważ reszta startujących musiała 
obejść się smakiem. Oczywiście było 
więcej rybek króciaków, które niestety 
nie miały wymaganego wymiaru. 

Pod koniec zawodów przyjechała pani 
Iwona Warkocka – Wójt Gminy Dęb-
nica Kaszubska, a także kol. Teodor 
Rudnik – Prezes ZO PZW w Słupsku. 
Pani Iwona wręczyła Bartkowi zwy-
cięzcy okazały puchar, dyplom i bon 
upominkowy wartości 300 zł., a Tade-
usz drugi otrzymał bon upominkowy 
wartości 200 zł. i dyplom. Pozostały 

bon wartości 100 zł. drogą losowania 
przypadł Marcinowi Krajewskiemu, 
którego syn Bartosz, jako najmłodszy 
uczestnik zawodów, tradycyjnie już 
w nagrodę dostał bon wartości 50 zł. 
Oczywiście wszyscy nagrodzeni otrzy-
mali też gromkie brawa.

Na zakończenie głos zabrała pani War-
kocka i kolega Teodor, którzy w kilku 
serdecznych słowach pogratulowali 
laureatom i podziękowali wszystkim 
za udział w zawodach oraz wyrazili 
nadzieję na kontynuację dobrej tradycji 
w jeszcze większym gronie. W między-
czasie był wspólny, ciepły i smaczny 
posiłek – zupa bogracz z dodatkową go-
towaną kiełbasą. Po posiłku zakończy-
liśmy tegoroczną edycję pucharowych 
zawodów wójtowych.  
 Tekst i zdjęcia: Marek Szczepański 

Zawody spinningowe o 
PUCHAR WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
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Stowarzyszenie „KRÓLESTWO NATU-
RY” w ramach konkursu grantowego 
Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY 
zrealizowało szkolenie przygotowują-
ce nowych członków Młodzieżowej 
Rady do pełnienia swojej roli. Zakres 
tematyczny szkolenia to m.in.: rola 
i zadania młodzieżowej rady, jak 
skutecznie reprezentować młodych 
ludzi przez członków rady, przykłady 
skutecznych działań młodzieżowych 
rad, zasady współpracy i komunikacji 

wewnątrz młodzieżowej rady oraz 
planowanie pracy młodzieżowej rady. 

Zadanie zostało zrealizowane przez 
instytucję posiadającą wiedzę i do-
świadczenie w prowadzeniu szkoleń 
dla członków Młodzieżowej Rady, tj. 
Fundację CIVIS POLONUS - szkolenie 
trwało 6 h. Dodatkowo, w ramach zada-
nia zakupiono materiały szkoleniowe 
w postaci: skoroszytów, długopisów, 
kalendarzy, pendriveów.  (RPI)

Młodzieżowa Rada Gminy Dębnica Kaszubska – reaktywacja

Informujemy, że zgodnie z zarządze-
niem nr 46 Ministra Transportu i Go-
spodarki Morskiej (Dz. Urz. MTiGM nr 
10 z dn. 26.10.1994r.) w sprawie zasad 
odśnieżania i usuwania gołoledzi na 
drogach publicznych drogi sklasyfiko-
wane są w różnych standardach.

Na terenie gminy Dębnica Kaszub-
ska drogi gminne sklasyfikowane są 
w standardzie IV, V, VI.

Standard IV

Jezdnia odśnieżona jest na całej sze-
rokości i posypana na odcinkach de-
cydujących o możliwości ruchu tzn. 
wzniesienia i zakręty; w przypadku 
stwierdzenia zjawisk: 

 � luźny śnieg, zajeżdżony, zaspy, języki 
śniegowe – do 6h od ustania opa-
dów śniegu

w przypadku stwierdzenia zjawisk:

 �gołoledź, błoto pośniegowe – do 8 h 
od wystąpienia zjawiska

Standard V

Jezdnia odśnieżona jest w miejscach 
zasp i odśnieżany jest co najmniej je-
den pas ruchu oraz posypywana jest na 
odcinkach decydujących o możliwości 
ruchu, tzn. wzniesienia i zakręty.

W przypadku stwierdzenia zjawisk:

 � luźny śnieg, zajeżdżony, zaspy, języki 
śniegowe – do 16h od ustania opa-
dów śniegu

w przypadku stwierdzenia zjawisk:

 �gołoledź, błoto pośniegowe – do 8 h 
od wystąpienia zjawiska

 
Standard VI

Jezdnia zaśnieżona, prowadzi się inter-
wencyjne odśnieżanie w zależności od 
potrzeb oraz posypywana jest na od-
cinkach wyznaczonych przez Zarządcę 
drogi.

W przypadku stwierdzenia zjawisk:

 � luźny śnieg, zajeżdżony, zaspy, języki 
śniegowe – do 48h od ustania opa-
dów śniegu

w przypadku stwierdzenia zjawisk:

 �gołoledź, błoto pośniegowe – do 8 h 
od wystąpienia zjawiska

Przypominamy, że na mocy ustawy 
z dnia 13 września 1996r. o utrzyma-
niu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 1996r., nr 132, poz. 
622 z późn. Zm.) właściciele oraz zarząd-
cy nieruchomości zostali zobowiązani 
do utrzymywania czystości i porządku 
na terenie objętym ich własnością.

Zatem w myśl art. 5 ust.1 właści-
ciele i zarządcy nieruchomości są 
zobowiązani do oczyszczania ze 
śniegu i lodu oraz usuwania błota 
i innych zanieczyszczeń z chodni-
ków położonych wzdłuż ich nieru-
chomości. (RGN)

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA 
TERENIE GMINY DĘBNICA KASZUBSKA 2022/2023
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W sobotę 3 grudnia w Sali gimna-
stycznej przy czerwonej szkole w Dęb-
nicy Kaszubskiej odbyła się Gminna 
Wigilia. Impreza ta rozpoczęła się od 
przywitania gości przez Wójta Iwo-
nę Warkocką oraz Sołtysa Ireneusza 
Ziółkowskiego. Również swoją obec-
nością zaszczycił nas Proboszcz ks. 
Jan Gilmeister, który odprawił krótką 
modlitwę.

Kolejnym punktem programu podczas 
naszej Wigilii był świąteczny układ 
taneczny dzieci z przedszkola, a tuż po 
tym kolędowanie na żywo w wykona-
niu zespołu ludowego „Skotawianie”. 
Wszyscy uczestnicy Wigilii wspólnie 
zasiedli do stołów, na których stały 
dzbanki z wodą z cytryną i przepyszne 
ciasto. Dodatkowo wolontariusze na 
bieżąco dostarczali gościom cieplutkie 
pierogi, paszteciki oraz kawę i herbatę.

Oczywiście nie mogło zabraknąć 
opłatka do przełamania się i złożenia 
sobie nawzajem życzeń. Całej imprezie 
towarzyszyła rodzinna i świąteczna 
atmosfera oraz grające w tle kolędy. 
Wszystkim uczestnikom Gminnej Wi-
gilii dziękujemy za obecność i życzymy 
Wesołych Świąt!

(GOK)

Gminna Wigilia
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Dnia 03 grudnia 2022 r. na placu przy 
przystani kajakowej „Leśny Dwór” 
w Łysomiczkach odbył się rodzinny 
bieg charytatywny „I Ty możesz zostać 
Sandry Mikołajem”. 

Inicjatorkami imprezy były Karolina 
Jóźwiak, Martyna Sawyer – mieszkan-
ki Gminy Dębnica Kaszubska, które 
urzekła historia Sandry Bysłowicz 
z Budowa. Postanowiły więc pomóc 
jej w zebraniu kwoty brakującej do za-
kupu protezy nogi. Sandra od dziecka 
zmagała się z chorobą nowotworową 

w konsekwencji czego lewa noga stała 
się bezwładna, a poruszanie się zaczę-
ło sprawiać problem. Sandra podjęła 
wtedy najtrudniejszą decyzję w swo-
im życiu, jednak gdyby nie ona to 
szanse na sprawną przyszłość byłyby 
niemożliwe. 

Dzięki zaangażowaniu i wsparciu wie-
lu wolontariuszy, znajomych, biegaczy, 
strażaków, lokalnych przedsiębiorców 
i władz Gminy i Powiatu udało się 
przygotować mnóstwo atrakcji, które 
uświetniły to wydarzenie. Dzięki kwo-

cie przekazanej z zapisów do biegu 
i zbiórce zorganizowanej do puszek, ze-
brano kwotę 17 085,91 zł. W ten sposób 
spełni się marzenie Sandry o „nowej no-
dze” i możliwości zatańczenia na swojej 
studniówce.

Gratulujemy i dziękujemy za Waszą 
obecność.

Tekst: (RSO)
Zdjęcia: Pat a Mat Film Studio,  
Martyna Sawyer, (RSO), (GOK)

Marzenia się spełniają!
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