
Gmina Dębnica Kaszubska podziękowała za plony
Władze gminy Dębnica Kaszubska wspólnie z rolnikami i mieszkańcami gminy uczcili zakończenie te-
gorocznych żniw podczas Dożynek zorganizowanych 10 września. Fotorelacja str. 8 - 9
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Szanowni Mieszkańcy! 
I stało się! Referendum jest faktem. Mam prawo wytłumaczyć Państwu niektóre zarzuty pod 
moim adresem i prawo do reagowania na kłamstwa. Otóż nieprawdą jest, jak napisano w ulot-
ce komitetu referendalnego, że zlikwidowałam czerwoną szkołę. Jak Państwo widzicie budynek 
jest, tylko uczniowie szkoły podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej 1 września rozpoczęli naukę 
w pięknej, nowoczesnej placówce oświatowej, jaką jest budynek przy ul. Jana III Sobieskiego. 
Panowie! Boicie się zmian? Gdyby nie zmiany właśnie,  i tu cytuję zacnego kolegę, człowiek do 
dziś siedziałby w jaskini….! I jeszcze jedno „likwidacja” nie kosztowała 70 000zł. I szczerze? Nie 
wiem skąd taka kwota na ulotkach.
Nie ogłosiłam również przetargu na budowę fontanny przy „czerwonej szkole”. Ogłosiliśmy zapy-

tanie ofertowe, które miało na celu oszacowanie kosztów wykonania takiej inwestycji. Dodam, że pomysł zagospodaro-
wania placu przy czerwonej szkole wyszedł z inicjatywy mieszkańców sołectwa Dębnica Kaszubska podczas dyskusji nad 
wydatkowaniem funduszu sołeckiego. 
I obiecuję, że nie będę odnosić się do innych zarzutów, wierzę bowiem w mądrość i rozsądek mieszkańców naszej gmi-
ny! Wszystkim Państwu bardzo dziękuję za liczne dowody wsparcia, życzliwości i za gotowość pomocy. Są one dla mnie 
szczególnie ważne w tym trudnym czasie. 
 Z ogromną radością i satysfakcją polecam Państwu ten szczególny nr „Wieści Gminnych”. Właśnie w ostatnich dniach 
odnieśliśmy znaczący sukces w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na drogi i edukację. Sukces to ogrom-
ny i dowód, jak skutecznie pracują urzędnicy w naszej Gminie. W tym miejscu ogromnie dziękuję zespołowi , który 
zwłaszcza w okresie tuż  przed złożeniem projektów pracował dosłownie dniami i nocami. Ich wysiłek przyniósł efekty , 
otrzymamy ponad 2 mln 980 tys zł na drogi i 1mln 700 tys. zł na edukację.
Szczegóły na kolejnych stronach.        Z wyrazami szacunku 
           Iwona Warkocka, wójt

Z DRUGIEJ STRONY

Rozpoczęcie roku w „nowych” szkołach  

Napisz do Redakcji
Szanowni Państwo redakcja „Wieści Gminnych” czeka na listy od mieszkańców, w których możecie Państwo wyrażać swoje opinie, oczekiwania 
i zadawać pytania dotyczące samej publikacji, jak i ważnych tematów dotyczących naszej gminy. Na naszych łamach będziemy się starali na 
nie odpowiadać. Listy można przesyłać na adres GOK ul. Zjednoczenia 55, 76-248 Dębnica Kaszubska z dopiskiem: „Pytanie do Redakcji” lub 
mailowo na adres: gokdebnica@vp.pl.

Sprostowanie
W nawiązaniu do artykułu dotyczącego Dnia Dziecka w Motarzynie, który ukazał się w poprzednim numerze “Wieści Gminnych” na prośbę 
Sołectwa Budowo informujemy, że Sołectwo Budowo z pieniędzy sołeckich dofinansowało imprezę kwotą 1 tys. zł.
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Początek roku szkolnego 1 września 2016 roku dla uczniów, 
rodziców i nauczycieli naszej gminy jest inny niż w ostatnich 
latach. Około 700 osób zgromadziło się w hali widowiskowo-
-sportowej  o godz. 9.00, by rozpocząć rok szkolny w Dębnicy 
Kaszubskiej. Do istniejącego Zespołu Szkół  dołączyło Gimna-
zjum. W okresie wakacji nastąpiła przeprowadzka z „czerwo-
nego budynku” do kompleksu oświatowego przy ul. Jana III 
Sobieskiego. I tak z bardzo nowoczesnego  obiektu korzysta 
ponad 500 uczniów. W Gogolewie i Motarzynie do szkoły 
podstawowej dołączyli gimnazjaliści. We wszystkich szkołach 
pracują nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami. 
Więcej o szkołach na kolejnych stronach.
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Obydwa złożone przez Gminę wnio-
ski uzyskały dofinansowanie. War-
tość projektu dotyczącego Osiedla 
Północ to 4 213 973 zł, a przyznane 
dofinansowanie to kwota 2 640 957 
zł. Natomiast projekt dotyczący dro-
gi w Krzyni o wartości 530 493,29 zł 
uplasował się na 31 pozycji, uzysku-
jąc dofinansowanie w wysokości 337 
552 zł.
Łączne uzyskane przez Gminę dofi-
nansowanie to kwota 2 978 509 zł. To 
aż 63,63 proc. kosztów kwalifikowa-
nych zadań.
Możliwość pozyskania środków ob-
warowana była wieloma czynnikami. 
W efekcie musi powstać droga o pod-
wyższonych parametrach technicz-
nych i eksploatacyjnych, jednocze-
śnie bez zmiany granic istniejącego 
pasa drogowego.
Oprócz wymagań podstawowych, 
przedsięwzięcie musiało spełnić 
szereg innych warunków. Między 
innymi musiało być spójne z miej-
scowym planem zagospodarowania 
przestrzennego i dokumentami stra-
tegicznymi gminy, ponadto droga 
musiała łączyć jednostki osadnicze 
z istniejącą drogą publiczną, a całko-
wity koszt wydatków kwalifikowal-
nych projektu nie mógł przekroczyć 
kwoty 1 mln euro.
Przyznane dofinansowanie rów-
nież było ograniczone limitami. Po-
moc była przyznawana w wysokości 
63,63% kosztów kwalifikowalnych. 
Dodatkowo określono limit pomocy 
na beneficjenta, który wyniósł 3 mln 
zł w okresie realizacji Programu.

INFORMACJE Z ŻYCIA GMINY

Blisko 3 mln zł na przebudowę gminnych dróg

Priorytetowo traktowane były pro-
jekty obejmujące drogi, które:

- prowadzą do budynku użytecz-
ności publicznej (typu administracja, 
oświata, kultura),
- łączą się z drogami o wyższej kate-
gorii,
- realizowane są w porozumieniu 
pomiędzy gminami lub gminą, a po-
wiatem,
- realizowane są łącznie z inwesty-
cjami dotyczącymi tworzenia pasyw-
nej infrastruktury szerokopasmowej 
lub na obszarze realizacji operacji ist-
nieje funkcjonująca sieć szkieletowa,
- prowadzą do terenów inwestycyj-
nych.

Potrzeby przebudowy i budowy dróg 
na terenie gminy Dębnica Kaszubska 
są bardzo duże. Gmina wybierając 
drogi, które stały się przedmiotem 
dofinansowania, kierowała się, poza 
faktyczną potrzebą, poprawą jako-
ści życia mieszkańców oraz poprawą 
atrakcyjności osiedleńczej, turystycz-
nej i inwestycyjnej oraz możliwo-
ściami spełnienia warunków dostę-
pu i kryteriów wyboru. Dzięki temu, 
gmina otrzymała środki na ich reali-
zację, wykorzystując niemal w 100 
proc. dostępny limit. Po podpisaniu 
z Marszałkiem Województwa umowy 
o dofinansowanie gmina niezwłocz-
nie przystąpi do procedur związanych 
z wyłonieniem wykonawców zapla-
nowanych robót.

Szczegóły inwestycji na str. nr 4

Projekt „Budowa i przebudowa dróg na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej” uzyskał miano 
najlepszego w województwie i znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej zatwierdzonej  
8 września przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Na liście projektów z zakresu „Budowa lub 
modernizacja dróg lokalnych” w ramach PROW na lata 2014-2020 znalazł się również projekt na 
przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krzynia.
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Przedmiotem projektu jest budowa 
i przebudowa drogi gminnej, w cią-
gu której zaplanowano budowę dróg 
na ulicach Akacjowej (483,95m), 
Jaśminowej (566,55m), Klonowej 
(448,20m) i Sosnowej (158,45m) 
oraz przebudowę ulic Kościelnej 
(124,95m), Jana III Sobieskiego 
(510,35m) oraz części drogi do Skar-
szowa Górnego (695,30m) wraz ze 
zjazdem z drogi wojewódzkiej. Łącz-
na długość wybudowanych i przebu-
dowanych dróg to 2 987,75 m.
Na ulicach Akacjowej, Jaśminowej, 
Klonowej, Sosnowej, Kościelnej oraz 

Jana III Sobieskiego zaprojektowano 
jezdnię bitumiczną (asfalt) o szero-
kości 6,0 m z ciągiem pieszo-rowe-
rowym o szerokości 2,5 m z kostki, 
oddzielonym od jezdni pasem zieleni 
lub przylegający do jezdni.
Na ulicy Jana III Sobieskiego z prawej 
strony jezdni do wysokości Gimna-
zjum zaprojektowano chodnik o sze-
rokości 2,0 m z kostki betonowej. Na 
tej ulicy, w celu bezpiecznego prze-
prowadzenia ruchu pieszego i rowe-
rowego, zaprojektowano przejście 
dla pieszych w azylu.

Na drodze betonowej do Skarszowa 
Górnego zaprojektowano wzmocnie-
nie w postaci wykonania jednej war-
stwy nawierzchni bitumicznej.
Połączenie ulicy Akacjowej z ulicą 
Zjednoczenia (zjazd z drogi woje-
wódzkiej) zaprojektowano w postaci 
skrzyżowania typu T. 
Ponadto w ramach umowy partner-
skiej Starostwo Powiatowe w Słup-
sku zobowiązało się do przebudo-
wy skrzyżowania ul. Skarszewskiej 
w Dębnicy Kaszubskiej - Skarszów 
Dolny (droga przylega bezpośrednio 
do drogi objętej zakresem projektu).

Przebudowa drogi gminnej w miejsco-
wości Krzynia

Przedmiotem projektu jest przebudowa odcin-
ka drogi gminnej o długość ok. 1285 m. Jezdnia 
przebudowywanej drogi posiadać będzie szero-
kości 3,0 m i wykonana zostanie w technologii 
z betonu cementowego wraz z obustronnymi 
poboczami o szerokości 0,75 m z kruszywa ła-
manego wraz z ciekami zbierającymi wody opa-
dowe wzdłuż krawędzi jezdni na odcinku w wą-
wozie. 

Tekst i wizualizacja UG Dębnica Kaszubska

Na mapce kolorem czerwo-
nym zaznaczono przebieg 
drogi przeznaczonej do do-
finansowania.

Na mapce kolorem czer-
wonym zaznaczono prze-
bieg drogi przeznaczonej 
do dofinansowania.

Szczegóły budowy i przebudowy dróg na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej
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Nowe zasady dożywiania 
w  placówkach oświatowych Wykaz szkół
W wyniku przetargu na dożywianie przedszkolaków 
i uczniów w placówkach oświatowych gminy Dębnica 
Kaszubska w dniu 24 sierpnia 2016 r. podpisano umowę 
z firmą – Impel Catering Company Sp. z o.o. W roku szkol-
nym 2016/2017 w zakresie dożywiania dokonano zmiany 
w rodzaju posiłku. 

Dowóz dzieci do szkół

W wyniku przetargu na „Dowóz dzie-
ci – uczniów do szkół i przedszkoli, dla 
których organem prowadzącym jest 
Gmina Dębnica Kaszubska” wyłonio-
no wykonawcę – Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samochodowej S.A. 
w Smołdzinie na wartość 270 138,10 
zł (dot. 3 zadań). Dokonując reorgani-
zacji szkół dokonano oszczędności na 
kwotę - 78 629,90 zł. Oprócz oszczęd-
ności, zwiększono częstotliwość od-
wozów w każdym kierunku, a jakość 
usług jest dobra. 

Zajęcia dodatkowe w roku 
szkolnym 2016/2017

W ramach czwartej godziny wycho-
wania fizycznego dla klas IV szkół pod-
stawowych zostały zorganizowane 
zajęcia na pływalni SOSiR w Słupsku. 
Zajęcia na basenie będą się odbywać 
we wtorki, średnio co 3 tygodnie dla 
każdej klasy IV danej szkoły. W życie 
szkoły zostaną również wprowadzo-
ne zajęcia dodatkowe: sportowe oraz 
język ukraiński. Szkoły są na etapie 
weryfikacji informacji od rodziców.

Integracyjnie w dębnickim 
przedszkolu

Od 1 września w Przedszkolu Publicz-
nym w Dębnicy Kaszubskiej wcho-
dzącym w skład Zespołu Szkolno 
- Przedszkolnego został utworzony 
oddział integracyjny w grupie 6-lat-
ków. Ze względu na potrzeby wynika-
jące z organizacji nauki w tej grupie 
został w niej zatrudniony nauczyciel 
wspomagający. 

UG Dębnica Kaszubska

Lp. Nazwa i adres szkoły
Imię 

i nazwisko 
dyrektora

Rodzaj
 szkoły

Liczba 
dzieci

Liczba 
odd-

ziałów

1. Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Dębnicy 
Kaszubskiej
ul. Jana III Sobieskiego 3,
76-248 Dębnica Kaszubska
Tel. (59) 813 11 56
e-mail: 
szkolatkdk@wp.pl

Maria Janusz Przedszkole 
Publiczne 
w Dębnicy 
Kaszubskiej

147 7

Szkoła Podst-
awowa im. Tade-
usza Kościuszki 
w Dębnicy 
Kaszubskiej

289 14

Gimnazjum im. 
Czesława Miło-
sza w Dębnicy 
Kaszubskiej

132 6

RAZEM 568 27

2 Szkoła Podstawowa im. 
Leśników Polskich w Mot-
arzynie, Motarzyno 9a,
76-248 Dębnica Kaszubska
Tel. (59) 858 25 13
e-mail: motarzyno1@wp.pl

Gabriel 
Konkel

oddział 
przedszkolny w 
Budowie

61 4

szkoła podst-
awowa 80 6

3. Gimnazjum w Motarzynie Gabriel Kon-
kel - pełni 
obowiązki 
dyrektora 
szkoły

gimnazjum

32 3

RAZEM 173 13

4. Szkoła Podstawowa im. 
Adama Mickiewicza w 
Gogolewie, Gogolewo 40,
76-248 Dębnica Kaszubska
Tel. (59) 846 18 67
e-mail: spgogolewo@o2.pl

Alicja 
Pruszak

oddział przedsz-
kolny 
w Borzęcinie

60 3

szkoła podst-
awowa 100 7

5. Gimnazjum w Gogolewie, 
Gogolewo 40,
76-248 Dębnica Kaszubska
Tel. (59) 846 18 67
e-mail: spgogolewo@o2.pl

Alicja 
Pruszak 
- pełni 
obowiązki. 
dyrektora 
szkoły

gimnazjum

49 3

RAZEM 209 13

Uczniowie mogą korzystać z posiłku:
• 3 dni w tyg.: zupa + owoc + chleb - 3,29 zł (koszt rodzica 
  – 1,25 zł i koszt gminy – 2,04 zł),
• 2 dni w tyg.: II danie + kompot – 3,32 zł (koszt rodzica 
  – 1,16 zł i koszt gminy – 2,16 zł). 
Stawki za dożywianie dzieci w Przedszkolu Publicznym   
w Dębnicy Kaszubskiej 5 dni w tygodniu są następujące: 
• I i II śniadanie – 3 zł (koszt rodzica),
• Zupa – 2,19 zł (koszt rodzica – 0,77 zł i koszt gminy –   
 1,42 zł),
• II danie + kompot (koszt rodzica – 1,85 zł i koszt gminy 
  – 3,42 zł).
Od 1 września w Przedszkolu Publicznym w Dębnicy Ka-
szubskiej catering obejmuje tylko obiad (I i II danie), nato-
miast śniadanie jest przygotowywane przez pracowników 
przedszkola.             UG Dębnica Kaszubska
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Wsparcie szkół, uczniów i nauczycieli będzie możliwe 
dzięki projektowi dotyczącemu wszystkich szkół, których 
organem prowadzącym jest gmina. Projekt pn.: „Moja 
stara – nowa szkoła” w rankingu wojewódzkim zajął siód-
me miejsce.
Projekt uzyskał 112 punktów na 120 możliwych i tym sa-
mym znalazł się wśród projektów wybranych przez Zarząd 
Województwa do dofinansowania. Wartość projektu to  
1 797 977 zł. Kwota dofinansowania wyniesie 1 708 078 
zł. Realizację zaplanowano na lata 2016 – 2018, a roz-
pocznie się ona zaraz po podpisaniu umowy z marszał-
kiem województwa. Wsparcie w ramach projektu będzie 
kompleksowe - uwzględniające potrzeby szkoły ucznia 
oraz nauczyciela. Wśród zaplanowanych zadań są również 
działania skierowane do rodziców/opiekunów prawnych 
uczniów.
Projekt realizowany będzie wspólnie z Akademią Pomor-
ską w Słupsku oraz z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli 
w Słupsku. Uczniowie gminnych szkół uczestniczyć będą 
w zajęciach i warsztatach odbywających się w laborato-
riach i pracowniach Akademii Pomorskiej, prowadzonych 
przez kadrę naukową uczelni.
W ramach projektu zaplanowano działania rozwijające 
u uczniów kompetencje kluczowe głównie w zakresie ICT, 
matematyczno-przyrodniczym, języków obcych i umiejęt-
ności pracy w zespole oraz innych postaw i umiejętności 
niezbędnych na rynku pracy, obejmujące m.in.:
- organizację dodatkowych zajęć, w szczególności z wy-
korzystaniem narzędzi TIK, m.in. w formie zajęć pozalek-
cyjnych i pozaszkolnych (zajęcia matematyczne, językowe, 
warsztaty i laboratoria z przedmiotów przyrodniczych)

Więcej pieniędzy na edukację uczniów gminnych szkół

INFORMACJE Z ŻYCIA GMINY

- rozbudzanie kreatywności i innowacyjności poprzez re-
alizację zajęć opartych na metodzie eksperymentu w za-
kresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych 
(robotyka, kodowanie - nauka programowania, kreatyw-
ne maluchy, klub młodego przyrodnika, chemika i biologa 
itp.)
- realizację dodatkowych zajęć kompensacyjno – wyrów-
nawczych (zajęcia matematyczne, językowe),
- indywidualne i grupowe doradztwo edukacyjno-zawo-
dowe,
- zajęcia uzupełniające ofertę nauczania w zakresie indy-
widualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi (warsztaty terapeutyczne i socjoterapeu-
tyczne, terapia integracji sensorycznej, gimnastyka korek-
cyjna),
- organizację kółek zainteresowań, warsztatów i labora-
toriów
W ramach projektu baza dydaktyczna szkół zostanie do-
posażona w nowoczesne pomoce oraz narzędzia do na-
uczania w technologii informacyjnej i komputerowej 
i przedmiotów przyrodniczych. Projekt zakłada również 
organizowanie „Pikników edukacyjnych” w każdej szkole 
oraz wyjazdów uczniów do Centrum Hewelianum w Gdań-
sku i Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni.
Konkurs, w którym uczestniczyła gmina jest największym 
pod względem kwoty przeznaczonej na dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Społecznego – poprawa jakości 
edukacji ogólnej, w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

UG Dębnica Kaszubska

Dzień profilaktyki
W dniu 21 września 2016 r. odbędzie się 
Gminny Dzień Profilaktyki. Udział wezmą 
uczniowie wszystkich naszych szkół.  Z tej 
okazji odbędzie się przemarsz ulicami 
Dębnicy Kaszubskiej oraz zawody sporto-
wo-rekreacyjne. Zostaną także wręczone 
nagrody i wyróżnienia dla wyróżniających 
się uczniów w konkursach profilaktycz-
nych. Początek przewidziano na godzinę 
9.00 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Dębnicy Kaszubskiej przy ulicy Sobie-
skiego 3.    

Opr: Teresa Kozdroń-Kołacka
  

Dzieci z gminy Dębnica 
Kaszubska wypoczywały na 
kolonii w Białym Dunajcu 
dofinansowanej z gminnego 
budżetu

Wakacyjne wspomnienia
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Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi w Krzyni przez najbliższych 5 lat bę-
dzie pełnić rolę Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej. Jest bowiem partnerem pro-
jektu Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, które wygrało konkurs na to zadanie 
w subregionie słupskim i wspólnie z Partnerami – właśnie LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi 
oraz Słowińską Grupą Rybacką – zdobyło dofinansowanie w wysokości ponad 11 mln zł ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-
2020.
Fundusze te pozwolą na przyznanie 200 dotacji na utworzenie miejsc pracy w organizacjach 
pozarządowych i podmiotach ekonomii społecznej. Ponadto, dzięki Ośrodkowi Wspierania 
Ekonomii Społecznej lokalne organizacje będą mogły skorzystać z wielu szkoleń, warszta-
tów, doradztwa i innych form wsparcia, które ułatwią rozwijanie działalności społecznej 
w szczególności w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności odpłatnej oraz go-
spodarczej.  LGD Partnerstwo Dorzecze Słupi będzie prowadzić Informatorium OWES w By-
towie oraz biuro projektu w Krzyni. To tam będzie można dowiedzieć się najwięcej o pro-
jekcie i możliwościach dofinansowania.
OWES oficjalnie zacznie działać od listopada 2016 roku po podpisaniu umowy z Marszał-
kiem Województwa Pomorskiego.      Autor: Inga Kawałek

Przebudowa drogi powiatowej  
na odcinku Dobieszewo - Gogo-
lewko

Gmina zabezpieczyła 2 mln zł na po-
trzeby wspólnej realizacji II etapu 
inwestycji pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1177G na odcinku 
Dobieszewo - Gogolewko”, o której 
dofinansowanie stara się Starostwo 
Powiatowe w Słupsku. Inwestycja do-
tyczyć będzie przebudowy drogi na 
odcinku o długości około 11,80 km. 
Planowane jest wykonanie przebu-
dowy jezdni wraz z jej poszerzeniem, 
budowa chodników i kanalizacji desz-
czowej w Podolu Małym, Dobrej, Go-
golewie i  Gogolewku. Łączny koszt 
szacunkowy to 7 mln zł. 

Fundusze na Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Krzyni

INFORMACJE Z ŻYCIA GMINY

Przebudowa ul. Zjednoczenia 
w Dębnicy Kaszubskiej

Po wykonaniu map i badaniach geo-
logicznych prowadzonych w związ-
ku z zadaniem pn. „Przebudowa ul. 
Zjednoczenia w Dębnicy Kaszubskiej” 
ruszyły prace projektowe mające na 
celu opracowanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej. 
Koszt całej inwestycji oraz dokładny 
udział gminy w tym przedsięwzięciu 
(50 proc. wartości całego zadania) 
znany będzie dopiero po wykonaniu 
przedmiotu zamówienia. 
Zakończenie prac zaplanowano na ko-
niec  listopada.

Modernizacja drogi w Żarkowie

Droga prowadząca do miejscowości 
Żarkowo od dawna wymagała remon-
tu. Obecnie  zostanie wykonana mo-
dernizacja drogi na długości 700 m.b. 
poprzez ułożenie płyt drogowych typu 
JOMB. Szerokość jezdni wraz z pobo-
czem wyniesie 4 m. Dodatkowo upo-
rządkowane zostaną rowy odwadnia-
jące.
W najbliższym czasie, w ciągu tygo-
dnia zostanie ogłoszone zamówienie 
publiczne mające na celu wyłonienie 
wykonawcy. 
Wartość modernizacji drogi do Żarko-
wa to około 160 tys.zł.

UG Dębnica Kaszubska

Adoptuj bezdomne zwierzęta
 W ramach realizacji „Programu opieki nad bezdomny-
mi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Dębnica Kaszubska”, w celu poszukiwa-
nia właścicieli dla bezdomnych zwierząt w 2016 r. wpro-
wadzono program adopcji bezdomnych psów. Zanim pies 
trafi do schroniska może zostać oddany do adopcji, po 
uprzedniej weryfikacji warunków spełnianych prze osobę 
deklarującą chęć przygarnięcia czworonoga. 

 W przypadku adopcji, nowy właściciel otrzyma rekom-
pensatę części kosztów utrzymania psa w wysokości 300 
zł (np. na zakup karmy, akcesoriów dla psa, zabiegów we-
terynaryjnych, czy ogrodzenia) po podpisaniu stosownej 
umowy adopcyjnej  i przedstawieniu faktur. 
 Koszt dostarczenia jednego błąkającego się psa po te-
renie gminy Dębnica Kaszubska, któremu nie można okre-
ślić właściciela to kwota 1300 zł. 
W przypadku usługi transportu czworonoga do Schroni-
ska dla Zwierząt w Słupsku kwota wzrasta o 300 zł.
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FOTOREPORTAŻ

Tegoroczne Gminne Święto Plonów zorganizowano 10 września na dębnic-
kim stadionie. Tradycyjnie imprezę podzielono na część oficjalną i artystycz-
ną. W tym roku na scenie pojawił się m. in. Kabaret KaŁaMasz, a przy dźwię-
kach rock and rolla i szlagierów polskiej muzyki rozrywkowej mieszkańcy 
gminy bawili się do późnych godzin wieczornych.

Dożynki gminy Dębnica Kaszubska

W tegorocznych Dożynkach uczestniczyła rekordowa liczba mieszkańców

Podczas plenerowej mszy św. tradycyjnie przekazano dary

Opr. K. Trubicka

Starostowie tegorocznych Dożynek 
Urszula Rączka i Andrzej Lehman

Zwycięski wieniec 
dożynkowy przygotowało 
sołectwo Mielno

Fot. I. Dziemianczyk-Jaworska Fot. I. Dziemianczyk-Jaworska Fot. I. Dziemianczyk-Jaworska

Fot. T. Keler
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FOTOREPORTAŻ

Minionki były motywem przewodnim animacji dla dzieci

Piotr Pręgowski bawił publiczność do łez

A za sceną Kabaret KaŁaMasz wpisał się do księgi pamiątkowej GOK

Część artystyczną rozpoczął Zespół Tańca Ukraińskiego Witrohon

Nagrody na scenie oprócz rolników odbierały również dzieci ucz-
estniczące w dożynkowym konkursie

Na scenie nie mogło zabraknąć dębnickich seniorów

Prawie jak na ławeczce z serialu „Ranczo”

Przedstawicielki sołectwa Mielno odbierały gratulacje za naładniejszy 
wieniec

Fot. I. Dziemianczyk-Jaworska

Fot. I. Dziemianczyk-Jaworska

Fot. I. Dziemianczyk-Jaworska

Fot. I. Dziemianczyk-Jaworska

Fot. I. Dziemianczyk-Jaworska

Fot. I. Dziemianczyk-Jaworska

Fot. K. Selega

Fot. T. Keler
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Społeczne Szkoły w Niepoględziu rozpoczęły w tym 
roku siedemnasty rok szkolny. Jak podsumowuje oj-
ciec minioną historię i jak spogląda w przyszłość na 
tle zmian w gminnej oświacie?

Zawsze patrzyłem i patrzę z nadzieją. Stowarzyszenie 
SPERANDA, które powołaliśmy do życia wraz z mieszkań-
cami Niepoględzia i Gałęzowa w listopadzie 1999 roku, 
swoją nazwę wzięło właśnie od łacińskiego słowa „spe-
rare” – mieć nadzieję. Przypomnę, że Szkoły Społeczne 
w Niepoględziu powstały dzięki aktywności tutejszych 
mieszkańców, którzy podjęli inicjatywę by „ocalić” szko-
łę w swojej miejscowości. Nigdy nie zapomnę jak wiel-
ka była determinacja rodziców i nauczycieli w tamtych 
dniach, by szkoła „przeżyła”. Dziś często wracam pamię-
cią do tego społecznego zaangażowania, bo nie było ono 
tylko pretensjonalnym domaganiem się czegoś dla siebie, 
ale było pełne gotowości ofiarowania czegoś od siebie dla 
wspólnego celu.  Dziś Społeczne Szkoły w Niepoględziu 
są przykładem dobrej współpracy rodziców, nauczycieli, 
środowiska lokalnego i wielu przyjaciół – indywidualnych 
i instytucjonalnych. To przekłada się na sukcesy naszych 
uczniów i absolwentów. Dlatego też styl pracy naszych 
szkół i przedszkola jest różny od pracy szkół publicznych, 
choć realizujemy tą sama podstawę programową, ale 
znacznie poszerzoną.

Bardzo bym chciał, żeby więcej było w nas dobrej i twórczej 
energii niż narzekania
Z o. Ryszardem Iwanowskim, dyrektorem Szkół Społecznych w Niepoględziu oraz prezesem Sto-
warzyszenia SPERANDA o tym jak ważna jest aktywizacja lokalnej społeczności i jaką funkcję pełni 
w tym szkoła oraz o konsekwentnym dążeniu do celu rozmawiała Kinga Trubicka

 Zmiany w gminnej oświacie cieszą mnie, ponieważ 
przywracają uczniom możliwość dorastania, kształcenia 
i wychowania w lokalnej społeczności, czyli w miejscu 

zamieszkania. Rozumiem, że przed szkołami prowadzony-
mi przez gminę stoi ogromne zadanie odbudowania roli 
szkoły jako „serca” w środowisku lokalnym. Mam nadzie-
ję, że nauczycielom i rodzicom nie zabraknie tej dobrej ak-
tywności w tym wymiarze, której kiedyś doświadczyłem 
w Niepoględziu. Tymczasem nasze szkoły i przedszkole są 
dziś placówkami, do których uczęszczają dzieci i młodzież 
z czterech gmin. To decyzja rodziców do której, a może le-
piej do jakiej szkoły ma uczęszczać ich dziecko. 

Stowarzyszenie SPERANDA to nie tylko społeczne 
szkoły, a i realizator wielu ciekawych inicjatyw. Czy 
aktywizacja mieszkańców w tych przedsięwzięciach 
jest możliwa?

Ludzie z natury boją się wszelkich zmian. Pamiętam jak 
przybyłem do Niepoględzia jedną z pierwszych decyzji 
jakie podjąłem była rozbiórka starego, wysokiego płotu, 
który skutecznie oddzielał pałac od wioski. Kiedy zaczęli-
śmy jego demontaż połowa mieszkańców stała na drodze 
i pukając się w czoło mówiła: „co on robi? Przecież ten 
płot stał tu od zawsze?”. Trzeba było czasu, aby mieszkań-
cy docenili ten gest otwarcia i połączenia przestrzeni par-
ku i wsi.  Dziś również jest wiele takich sytuacji, w których 
ludziom wydaje się, że to co było, było najlepszym i je-
dynym rozwiązaniem. Aktywizacja wymaga wspólnego, 
jasnego celu, który łączy ludzi. Stowarzyszenie tworzyło 
się wokół inicjatywy obrony szkoły – ta sprawa jednoczy-
ła mieszkańców. I choć minęło już kilkanaście lat szkoła 
dalej jest takim centrum, wokół którego toczy się życie 
naszej wsi – i odwrotnie: centrum, które wyznacza rytm 
życia, inicjuje wydarzenia, moderuje akcje i gromadzi wo-
kół nich mieszkańców, a nie tylko nauczycieli i rodziców. 
W moim przekonaniu szkoła nie może zamykać się tylko 
w murach budynku, a misja nauczyciela nie może kończyć 
się na monologu przy tablicy. Staramy się dawać dobre 
impulsy lokalnej społeczności, które pozwalają na poczu-
cie wspólnoty. Bycie razem to dobra okazja, żeby zrozu-
mieć, że stać nas na dużo. 
 Od lat pielęgnujemy pewne tradycje – cykliczne wyda-
rzenia, które dziś mają już regionalny zasięg. Jedną z nich 
jest „Msza na Wodzie” celebrowana zawsze w okolicy 21 
lipca czyli w rocznicę pobytu w Niepoględziu – podczas 
spływu kajakowego Słupią - biskupa Karola Wojtyły. To 
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wydarzenie religijne i kulturalne to nie tylko okazja do 
wspólnego świętowania, ale również czas na budowanie 
tożsamości lokalnej społeczności w oparciu o współcze-
sną historię.  Oczywiście to dobry moment do przypomi-
nania sobie fundamentu, na którym tak naprawdę można 
budować wielkość własnego człowieczeństwa. Przypomi-
namy o tym często bo Jan Paweł II jest patronem naszych 
szkół. Ten dzień jest świętem Niepoględzia.
 W historie Gałęzowa wrosło już na stałe „Święto 
Dziękczynienia”, które obchodzimy zawsze 14 sierpnia. 
Temu wydarzeniu towarzyszy zawsze procesja maryjna, 
dość widowiskowa, w stylu południowo europejskich ma-
nifestacji religijnych. Główną ideą tego Święta Gałęzowa 
jest podziękowanie za te wszystkie dary, które daje nam 
Opatrzność poprzez lasy, pola, łąki, sady, jeziora i rzeki. Na 
co dzień z nich korzystamy, często nie zastanawiając się 
jak wielkie to bogactwo. 
 Wspomniałem tylko dwa wydarzenia, ale nasz kalen-
darz jest dużo bogatszy. Najważniejsze jest jednak to, że 
w realizację tych integracyjnych imprez udaje się zaanga-
żować wiele podmiotów. Przy okazji chciałbym zaprosić 
w niedzielę 2 października na Dzień Braterstwa Stworzeń, 
który obchodzimy pod patronatem św. Franciszka z Asyżu. 
Oczywiście zapraszamy wraz ze swoimi czworonożnymi 
ulubieńcami. Po Mszy Świętej o godzinie 11.00 Rada Ro-
dziców zaprasza na piknik w naszym parku, a o godzinie 
13.00 odbędzie się mecz piłki nożnej inaugurujący nowe 
boisko. 

Skoro mowa o inauguracji nowego boiska to nie 
można nie zauważyć, że wraz z sąsiadującym z nim 
Spichlerzem kompleks zneutralizował wizerunek 
popegeerowskiej wsi w Niepogledziu. Czy nie sły-
chać w związku z tym głosów zazdrości ?

Zazdrość nie powinna być tu właściwą reakcją. To jak dzi-
siaj wygląda ta część Niepoględzia – mam na myśli Spi-
chlerz, boisko wielofunkcyjne, boisko trawiaste, a także 
pałac wraz z całym zapleczem i parkiem, to efekt kon-
sekwentnego i wieloletniego współdziałania kolejnych 

władz gminy ze stowarzyszeniem i mieszkańcami. Wielu 
już zapomniało jak przez lata pozostałości po byłym pe-
geerze straszyły wjeżdżających do naszej miejscowości. 
Prawie osiem lat temu mieszkańcy podczas wiejskiego 
zebrania zdecydowali, że ma tu powstać boisko. I małymi 
kroczkami, przy dużym zaangażowaniu społecznym roz-
poczęliśmy realizację tego celu. Kiedy pojawiły się środ-
ki, o które aplikowała gmina plan udało się zrealizować. 
Chciałbym jednak podkreślić, że sukcesem nie jest tylko 
fakt, że boiska powstały, a Spichlerz został odrestauro-
wany i zyskał nowe funkcje. Równie ważne jest to, żeby 
zainwestowane fundusze służyły, a nie „marniały”. Nasza 
społeczność z pewnością tę szansę wykorzysta. Dzięki 
temu, że stowarzyszenie przejęło na siebie bieżące kosz-
ty utrzymania obiektu, zarówno boiska, jak i Spichlerz są 
w pełni użytkowane i na co dzień służą mieszkańcom: 230 
uczniom szkoły, zawodnikom Klubu Sportowego Dolina 
Speranda oraz strażakom. Myślę, że to dobry przykład 
współdziałania obecnych władz gminy i lokalnej społecz-
ności.   

W tym co ojciec mówi bardzo często pojawia się 
słowo „szkoła”. Czy zdaniem ojca w dzisiejszych cza-
sach szkoła może być motorem lokalnego rozwoju?

Uważam, że nie tylko może, ale w naszych wiejskich spo-
łecznościach nawet powinna i nie wolno jej z tej funk-
cji rezygnować. Warto zwrócić uwagę na fakt, że szkoły 
w Niepoględziu funkcjonują jako przedszkole, szkoła pod-
stawowa i gimnazjum w jednej strukturze, a więc jeden 
budynek, jeden zespół nauczycieli i jeden personel. Tym 
samym uczeń nie musi co kilka lat zmieniać środowiska 
nauki i własnego dorastania. To bardzo dobrze integruje 
samych uczniów, ale ma też pozytywny wpływ na integra-
cję rodziców między sobą i ze środowiskiem, w którym 
działa szkoła. To znacznie ułatwia realizację funkcji szkoły 
jako serca, czy centrum dobrych inicjatyw.  Tak jak wspo-
mniałem cieszę się, że po zmianach w gminnej oświacie 
funkcjonować będą cztery zespoły szkół. Oczywiście nic 
nie stanie się automatycznie. Po pierwsze sami nauczycie-
le muszą uwierzyć, że mogą być dla uczniów przewodni-
kami do dorosłego życia. Po drugie rodzice muszą chcieć 
współtworzyć życie szkoły, a nie tylko posyłać do niej swo-
je dzieci. I po trzecie mieszkańcy muszą chcieć słuchać 
i wspomagać „serce”, którym we wsi jest szkoła. 
 W Niepoględziu to się udaje co wcale nie znaczy, że 
wszyscy nas kochają. Wierzę, że uda się też w Dębnicy, 
Gogolewie i Motarzynie. Mam nadzieję, że wraz z reorga-
nizacją szkół zacznie się pozytywna przebudowa mental-
ności mieszkańców naszej gminy. Bardzo bym chciał żeby 
więcej było w nas dobrej i twórczej energii niż narzekania, 
pretensjonalności, roszczeniowości i innych złych cech 
z minionej epoki. Wierzę, że dobre szkoły dadzą gmi-
nie dobrą energię do dobrych zmian. Liczę, że będziemy 
w tym współpracować.  



12 Gazeta Gminy Dębnica Kaszubska

Mieszkańcy Gałęzowa od wielu lat organizują wigilię Uro-
czystości Wniebowzięcia NMP Matki Boskiej Zielnej dzię-
kując i proszą o błogosławieństwo dla naszych pól, łąk, 
lasów i jezior. Podczas imprezy wyruszyła z Niepoględzia 
uroczysta procesja z figurą NMP Królowej Wszechświata 
na boisko w Gałęzowie, gdzie odbyła się msza, którą kon-
celebrował ks. proboszcz Tadeusz Rybiński.  

Autor: A. Mułyk

Mimo deszczu tegoroczny jarmark słonecznikowy licznie 
odwiedzili mieszkańcy gminy Dębnica Kaszubska i okolic. 
Jarmark Słonecznikowy odbył się 21 sierpnia w Gogo-
lewku. Podczas imprezy odbył się m.in. pokaz strażacki 
OSP Czarna Dąbrówka, występ artystyczny grupy teatral-
nej STACJA GOGOLEWKO pt. „Rolnik  szuka żony”, pokaz 
crossowy i pokaz ognia. Zorganizowano liczne konkursy 
dla uczestników jarmarku m.in. rzut snopkiem siana, rzut 
ziemniakiem, czy bieg przez snopki. Tradycyjnie, jak co 
roku, skierowano do mieszkańców konkurs w trzech ka-
tegoriach:
- największy koszyczek kwiatostanu słonecznika – nagro-
dę przyznano Państwu Stefanowi i Małgorzacie Dawidow-
skim,
- najwyższa kwiat słonecznika -  nagrodę przyznano Pań-
stwu Tadeuszowi i Krystynie Benewiat, 
- najładniejsze obejście słonecznikowe posesji - nagrodę 
przyznano Państwu Stanisławowi i Eugenii Kidziuń.  
Podczas jarmarku można było skosztować domowych 
pierogów, domowych ciast, grochówki, bigosu i dań z gril-
la oraz zakupić ekologiczne warzywa. Odbywały się też 
warsztaty dla zainteresowanych rzeźbiarstwem. 

Święto Gałęzowa
 14 sierpnia 2016

XII Jarmark Słonecznikowy w Gogolewku 2016

Sołectwo Gogolewko dziękuje sponsorom, którzy chętnie 
pomogli przy organizacji jarmarku oraz za ufundowanie 
nagród w loterii. 

Autor: A. Mułyk

INFORMACJE Z ŻYCIA GMINY
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 W związku ze zwiększoną liczbą dzieci w Przedszkolu 
Publicznym w Dębnicy Kaszubskiej zaistniała potrzeba 
utworzenia dodatkowego oddziału. W celu zapewnienia 
właściwych warunków przebywającym w obiekcie dzie-
ciom i personelowi, konieczna była jego przebudowa 
zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, hi-
gienicznymi, zdrowotnymi oraz przepisami BHP. 
 Przebudowa budynku polega na utworzeniu na parte-
rze sali dydaktycznej z węzłem higieniczno – sanitarnym, 
pokoju nauczycielskiego, węzła sanitarnego oraz szatni dla 
personelu. W chwili obecnej na piętrze budynku zakoń-
czono już prace budowlane. Poprzez przesunięcie ściany 
działowej udało się powiększyć jedną z sal dydaktycznych, 
natomiast pomieszczenie gospodarcze z umywalką prze-
kształcono w łazienkę dla dzieci. W ramach rozbudowy 
od strony zachodniej budynku powstanie odrębna klatka 
schodowa. Dzięki temu budynek zostanie dostosowany 
do obowiązujących przepisów p.poż. oraz na potrzeby 
osób niepełnosprawnych.

Wzorem ubiegłego roku do dębnickiego GOK wracają za-
jęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ofer-
cie znalazły się zajęcia, które w ubiegłym roku cieszyły się 
największym zainteresowaniem. Tegoroczną nowością 
jest nauka gry na akordeonie.

Od połowy sierpnia trwają zapisy do poszczególnych grup. 
Zgłoszenia chętnych będą przyjmowane do końca wrze-
śnia.  Uruchomienie poszczególnych grup zgodnie z obo-
wiązującym regulaminem jest uwarunkowane odpowied-
nią liczbą uczestników

Oferta Gminnego Ośrodka Kultury nie jest ograniczona 
tylko do Dębnicy Kaszubskiej. We wszystkich sołectwach 
- o ile zbierze się odpowiednia grupa istnieje możliwość 
organizacji zajęć profilowanych. Zapraszamy sołtysów do 
kontaktu z dębnickim GOK.                                                 K.T

Przebudowa Przedszkola Publicznego 
w Dębnicy Kaszubskiej

Zajęcia dodatkowe wracają 
do Gminnego Ośrodka 

Kultury

 Po zakończeniu prac budowlanych poprawi się komfort 
użytkowania przedszkola, a budynek będzie spełniał wszel-
kie niezbędne wymogi dla tego typu placówki oświatowej. 
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Podziękowania 
za pomoc w walce z pożarem

Podziękowania i wyrazy wielkiego szacunku za odwa-
gę, wysiłek, serce i zaangażowanie włożone w rato-
wanie ludzkiego mienia i dobytku podczas pożaru go-
spodarstwa w Motarzynie w dniu 10 sierpnia 2016r. 
Dla wszytskich, którzy przyczynili się do opanowania 
pożaru i uratowania pozostałego majątku, a w szcze-
gólności dla Druhów i Druhen z OSP MOTARZYNO, 
OSP BUDOWO, OSP DĘBNICA KASZUBSKA, Straża-
ków z PSP JRG1 i JRG2 w Słupsku ze zmiany pierw-
szej. Ofiarna i szybka akcja pozwoliła na uniknięcie 
większych strat. Jesteśmy pełni podziwu i uznania dla 
Waszej postawy i zorganizowania, które pozwoliło na 
szybkie i sprawne działanie w zespole. Jeszcze raz ser-
decznie dziękujemy, życzymy dużo zdrowia, pomyśl-
ności i zadowolenia z jakże trudnej pracy jaką wyko-
naliście podczas gaszenia tego pożaru.

Serdecznie dziękujemy
Rączkowie

Podziękowania dla 
Artura Pudelskiego

Podziękowania, wyrazy szacunku i uznania za od-
wagę, bystre oko, czujność i opanowanie, które 
umożliwiło ARTUROWI PUDELSKIEMU wezwanie 
pomocy i zaalarmowanie jednostek OSP i PSP do 
akcji ratowniczo-gaśniczej pożaru stodoły w Mo-
tarzynie w dniu 10 sierpnia 2016r. Jego postawa 
jest godna naśladowania, a jego szybka reakcja 
pozwoliła na bardzo szybkie opanowanie pożaru. 
Jesteśmy pełne podziwu i uznania dla jego posta-
wy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy, życzymy 
dużo zdrowia i pomyślności, a jako Druhowi z OSP 
Dębnica Kaszubska tyle samo powrotów do remi-
zy, co wyjazdów.

Serdecznie dziękujemy
Urszula i Karolina Rączka

1 października rozpocznie się akcja bezpłatnego znakowa-
nia psów należących do osób zameldowanych na terenie 
Gminy Dębnica Kaszubska oraz wprowadzenie danych do 
ogólnopolskiej bazy zwierząt oznakowanych. 
 Zabiegi znakowania psów wykonywane będą przez le-
karza weterynarii  w Dębnicy Kaszubskiej w ramach umo-
wy z Polskim Towarzystwem Rejestracji i Identyfikacji 
Zwierząt.  Jest to akcja pilotażowa i potrwa do końca 2016 
roku, w ramach zabezpieczonych środków na ten cel. Nie 
mniej jednak planowana jest jej kontynuacja w latach ko-
lejnych.  
 Elektroniczne znakowanie psów zwane popularnie 
czipowaniem, to jedna z metod zapobiegania bezdom-
ności zwierząt,  umożliwiająca szybkie ustalenie właści-
ciela czworonoga. Wszystkich zainteresowanych przy-
stąpieniem do programu zapraszamy bezpośrednio do 
Gabinetu Weterynaryjnego „OGONEK”, ul. Świerkowa 13, 
76-248 Dębnica Kaszubska w godzinach od poniedziałku 
do piątku od 18:00 do 20:00 oraz sobotę od 9:00 – do 
11:00. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego ter-
minu, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 
601 619 631.  

Akcja bezpłatnego znakowania psów
 W przypadku zainteresowania większej ilości osób z da-
nego sołectwa istnieje możliwość ustalenia wizyty w so-
łectwie lekarza weterynarii celem wykonania zabiegów. 
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzę-
dzie Gminy Dębnica Kaszubska u pracownika ds. ochrony 
środowiska – Agnieszki Żukowskiej w pokoju nr 27, bądź 
pod numerem telefonu 59 8132 333.
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Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział 
Słupsk znalazło się wśród organizacji, które uzyskają dofi-
nansowanie na realizację projektu w zakresie NFOŚiGW 
w ramach konkursu ,,Wzmocnienie działań społeczności 
lokalnych dla zrównoważonego rozwoju” Inicjatyw Oby-
watelskich. Mieszkańcy przy współpracy z pracownikami 

Lp. Inicjator Tytuł Planowane 
koszty 

1. Stowarzyszenie 
Lawendowy Szlak Odtworzenie i pielęgnacja ogródków – „Ogród jak i babci” 9 220,00 zł 

2. Karol Żukowski Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Rybiec w 
Podwilczynie 10 000,00 zł 

3. Marcin Botwinionek – 
Rada Sołecka

Zrównoważony rozwój miejscowości Starnice poprzez budowę 
małej infrastruktury przy lokalnym szlaku turystyczno-edukacyj-
nym

8 550,00 zł 

4. Marcin Botwinionek – 
Rada Sołecka

Zasiedlenie i odbudowa cennych przyrodniczo drzew i krzewów w 
parku edukacyjno-przyrodniczym w  Starnicach 9 800,00 zł 

5. Marcin Botwinionek – 
Rada Sołecka

Termomodernizacja wielofunkcyjnego obiektu infrastruktury 
społecznej w miejscowości Starnice 10 500,00 zł 

6. Marian Batóg Zagospodarowanie terenu na ogród ekologiczny w Gałęzowie 11 700,00 zł 

7. Paweł Pałubicki Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez działania meliora-
cyjne w  Niepoględziu 13 180,00 zł 

8. Paweł Smutek Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez działania meliora-
cyjne (rów melioracyjny) w Kotowie, 12 575,00 zł 

9. Dorota Kałach Rekultywacja obszarów zniszczonych przez zwierzynę łowną w 
Gogolewku 11 860,00 zł 

10. Zbigniew Rosiak Budowa małej infrastruktury edukacyjno-turystycznej w Jaworach 10 000,00 zł 

11. Stowarzyszenie 
Lawendowy Szlak

Budowa małej infrastruktury turystycznej- „Bezpieczne ognisko na 
ziołowym szlaku” 11 660,00 zł 

12. Stowarzyszenie 
Lawendowy Szlak Mała infrastruktura turystyczna– Ziołowym szlakiem z lawendą 7 520,00 zł 

13. Stowarzyszenie Wiatr 
w Żagle Zakrzewienie i zagospodarowanie przestrzenne osiedla w Budowie 10 000,00 zł 

urzędu złożyli wnioski na realizację Inicjatyw Obywatel-
skich .  W ramach konkursu wybrano 21 przedsięwzięć  
z powiatu słupskiego z czego 13 z terenu gminy Dębnica 
Kaszubska, ogółem pozyskano ponad 136 tys.zł. Realizacja 
inicjatyw zaplanowano na I i II kwartał 2017 roku.  

INICJATYWY OBYWATELSKIE 2016
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Lp. Nazwa sołectwa Fundusz sołectwa na 2017 rok
1. DĘBNICA KASZUBSKA 36 119,73 zł
2. MIELNO 14 339,53 zł
3. PODWILCZYN 13 617,14 zł
4. DOBIESZEWO 17 879,27 zł
5. BRZEZINIEC-BORZĘCINKO 23 730,66 zł
6. ŁABISZEWO 17 156,87 zł
7. PODOLE MAŁE 15 748,20 zł
8. STARNICE-TROSZKI 18 240,46 zł
9. ŻARKOWO 9 282,77 zł

10. BUDOWO 34 494,34 zł
11. GAŁĘZÓW 15 350,89 zł
12. NIEPOGLĘDZIE 19 396,30 zł
13. JAWORY 12 714,14 zł
14. MOTARZYNO 36 119,73 zł
15. KOTOWO 13 797,74 zł
16. DOBRA 11 305,48 zł
17. GOGOLEWO 23 044,39 zł
18. GOGOLEWKO 12 678,03 zł
19. KRZYWAŃ 13 003,10 zł
20. GRABIN 11 558,31 zł
21. SKARSZÓW GÓRNY 17 120,75 zł
22. SKARSZÓW DOLNY 9 029,93 zł

SUMA 395 727,76 zł

ŚRODKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO 
W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH 

GMINY DĘBNICA KASZUBSKA 
W 2017 ROKU

Do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy sołectwa składają do 
Wójta Gminy wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2017 
rok w celu uwzględnia przedsięwzięć w budżecie gminy Dębnica Kaszubska. 


