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Z DRUGIEJ STRONY

I znowu wiosna! Po długiej i deszczowej zimie z utęsknieniem wypatrujemy ciepłych 
promieni słońca. Zapewne nie mniej wyczekujecie Państwo naprawy i remontów dróg. Na bie-
żąco i systematycznie poprawiamy ich stan i z roku na rok wykonujemy kolejne odcinki. 

Na kolejnych stronach pozwalam sobie na potężną dawkę zadowolenia! Otóż w tym roku 
jest szansa na remont ulicy Księdza Antoniego Kani. Może zabrzmi to niezręcznie, ale dla mnie 
jest to wyjątkowe wydarzenie. Kiedy zaczynałam rozmowy z zarządcą drogi tj. Zarządem Dróg 
Wojewódzkich, realne szanse na remont to było za „17 lat”! A jednak udało się doprowadzić 
do porozumienia z Marszałkiem, Panem Mieczysławem Strukiem i Zarządem Województwa 
Pomorskiego. Remont jest planowany już w tym roku. 

8 marca odbyła się uroczystość Gminnego Dnia Kobiet, który zgromadził niemal 300 pań 
i panów z terenu całej gminy. Na kolejnych stronach możecie Państwo zobaczyć fotorelację ze 

spotkania. Proszę zauważyć, że sala przy „Czerwonej szkole” była prawie pełna. 12 marca świętowaliśmy Święto Sołtysa, 
którzy licznie przybyli w towarzystwie członków rad sołeckich na salę w Urzędzie Gminy.  Na kolejnych stronach polecam 
artykuł o tym wydarzeniu. 

Drodzy Mieszkańcy! Zapraszam na coroczny Bal Wójta! Odbędzie się on 12 maja na Sali przy Czerwonej Szkole , 
a zabawiać nas będzie zespół  Music Line. Cały dochód zostanie przeznaczony na remont i poprawę warunków lokalo-
wych osób samotnych, starszych. O jego wydatkowaniu zdecyduje komisja powołana do tego celu. 

Drodzy Państwo! Dziękuję za serdeczność i życzliwość okazywaną zarówno moim pracownikom, jak i mnie samej.  
Życzę optymizmu i wiosny w sercu!

Z wyrazami szacunku
Iwona Warkocka – wójt gminy Dębnica Kaszubska

Szanowni Państwo! 
Mieszkańcy gminy Dębnica Kaszubska!
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Nasza reprezentantka na The Legits Blast 2018 Winter Festival w Pradze
W dniach 09-11.03.2018 odbył się The Legits Blast 

2018 Winter Festival w Pradze. Gminę Dębnica Kaszubska 
i GOK reprezentowała najbardziej utytułowana zawod-
niczka - Maja Zasada. Jest to jedyna Bgirl z naszej gminy, 
która jest w stanie na równi walczyć z topowymi tancerza-
mi Breakdance z Europy. Wyjazd do Czech był egzaminem 
z pracy wykonanej na treningach i został dofinansowany 
ze środków GOK. 

Do turnieju zakwalifikowało się 70 Bboys oraz Bgirls 
z całego świata w kat. do 15 lat między innymi z USA, 
Czech, Rosji, Ukrainy, Słowacji, Polski, Kazachstanu, Fran-
cji, Niemiec oraz Włoch. Zawody oceniali Bboy Po One 
oraz Bboy Keebz z USA oraz Bboy Intact z Ukrainy. Ostatecznie nasza reprezentantka dostała się do top 16 najlepszych 
dzieci w Europie. Zakwalifikowanie się do top 16 do 15 lat to sukces zarówno zawodniczki, jak i trenera Pawła Kamińskie-
go, który prowadzi zajęcia breakdance w GOK. Serdeczne gratulacje. (PK)
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WYDARZENIA

 Będzie remont ul. ks. Antoniego Kani!   

Dębnica Kaszubska zyska wyremontowaną,  
reprezentacyjną drogę w samym sercu stolicy 
naszej gminy. 

Podczas posiedzenia Sejmiku Województwa Po-
morskiego 26 lutego 2018 r. ostatecznie zapadła decyzja 
o remoncie ul. ks. Antoniego Kani - ulicy, która jest wi-
zytówką gminy oraz odcinkiem drogi wojewódzkiej 210. 
Remont rozpocznie się jeszcze wiosną 2018 roku. Przewi-
dujemy realizację do czerwca 2019 r. Po zakończeniu po-
stępowania przetargowego poinformujemy o szczegółach 
i harmonogramie działań. 

Od ponad dwóch lat trwał proces projektowania 
i ustalania szczegółów remontu i sposobu finansowania. 
Koszt inwestycji to kwota ponad 10 mln 600 tys. zł. Sama 
przebudowa drogi to wg wartości kosztorysowej prawie 
10 mln zł finansowane po połowie z budżetu Gminy Dęb-
nica Kaszubska i Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. Pozostała kwota ok. 605 tys. zł to wymiana 
instalacji wodociągowej na odcinku 1200 m. Zakres prac 
drogowych zakłada przebudowę odcinka ponad 3 km  
od tablicy miejscowości przed cmentarzem do skrzyżo-
wania z ulicą Wodną. Remont dotyczy m.in. nowej na-
wierzchni bitumicznej, chodników, przejść dla pieszych 
i sygnalizacji świetlnej. W ramach inwestycji na odcinku 
od pętli autobusowej do ul. Wodnej powstanie 15 nowych 
lamp ulicznych. 

Z informacji uzyskanych od mieszkańców wyni-
ka, że ostatni remont miał miejsce w 1965 roku! Mimo  
że inwestycja ta jest bardzo oczekiwana to będzie wiązała 

się z licznymi utrudnieniami, proszę zatem Mieszkańców 
o cierpliwość i wyrozumiałość. 

  Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się 
do planu inwestycji. A więc radnym gminy tej kadencji, 
bo wspierali mnie w tej inicjatywie, pracownikom Urzę-
du Gminy, bo pracowali nad szczegółami przebudowy, 
i mieszkańcom, którzy wykazywali wiele cierpliwości i mo-
tywowali mnie do działania! To jest nasz wielki sukces!  
Pozdrawiam serdecznie.

Iwona Warkocka

Wójt podziękowała Sejmikowi Województwa Pomorskiego za 
podjęcie decyzji o przeprowadzeniu inwestycji.  

Wkrótce główna arteria Dębnicy Kaszubskiej zyska nowy wygląd.
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Likwidacja kasy biletowej PKS w Urzędzie Gminy
W związku z bardzo małym zainteresowaniem zakupem biletów PKS w funkcjonującej w UG kasie – średnio 9 

biletów miesięcznie, podjęto decyzję o zakończeniu sprzedaży biletów w punkcie w Dębnicy Kaszubskiej. Pasażerowie 
korzystający z linii 211 ważność biletu będą mogli przedłużyć bezpośrednio w autobusie. Nowe bilety okresowe będą 
natomiast do nabycia w kasie biletowej PKS Słupsk.

Z ŻYCIA GMINY

Odpowiedź na petycję mieszkańców w sprawie linii 211
Do Rady Gminy wpłynęła petycja od pięciorga 

mieszkańców dotycząca funkcjonowania linii 211. W pe-
tycji zawarto cztery postulaty.

Podpisani pod dokumentem zwrócili się z prośba 
o zmianę trasy i zasad korzystania z przejazdów.  Zmiana 
trasy miałaby przywrócić kursowanie autobusu ulicami: 
3 Maja, Grottgera i Koszalińską. Wnioskowano również o 
przywrócenie 50 proc. ulgi dla emerytów, rencistów i osób 
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i wpro-
wadzenie 60-minutowych biletów z możliwością łączenia 
z innymi autobusami PKS lub liniami MZK i wprowadzenia 
darmowych przejazdów dla dzieci do 6 roku życia. Zmia-
ny, które funkcjonowały w byłej linii 11 miałyby uspraw-
nić komunikację i być ułatwieniem dla mieszkańców. 
 Prezes PKS Słupsk, Anna Dadel ustosunkowała 
się do postulatów postawionych w petycji i poinformowa-
ła, że:

• Spółka obsługuje linię według rozkładu uzyskanego 
od ZIM i nie przewiduje zmian w jej trasie.

• Emeryci i renciści na linii nr 211 uprawnieni są do 
20 proc. ulgi handlowej, której koszty ponosi Spółka. 
Na dzień dzisiejszy PKS Słupsk S. A. nie posiada środ-
ków, które mogłoby przeznaczyć na uruchomienie 
ulgi w wysokości 50 proc. Miesięczny koszt wprowa-

dzenia tej zmiany to 5042,45 zł.
• Każdy bilet do Słupska zakupiony w PKS Słupsk S. A. 

uprawnia pasażera do korzystania z komunikacji spół-
ki na terenie miasta.

• Uprawnienia do darmowych przejazdów przysługują 
dzieciom do lat 4, natomiast dzieci w wieku 4-6 lat 
posiadają ulgę w wysokości 37 proc.

 Nie należy zapominać, że zasady funkcjonowania 
spółek PKS i MZK Słupsk różnią się od siebie i wprowadze-
nie identycznych rozwiązań nie zawsze jest możliwe. 

Od  01 stycznia 2018 r. w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej zmienione zostały godzi-
ny pracy. Tym samym nastąpiło ujednolicenie Ośrodka Po-
mocy Społecznej z czasem funkcjonowania Urzędu Gminy 
w Dębnicy Kaszubskiej. Takie rozwiązanie jest odpowie-
dzią na potrzeby Mieszkańców i w znaczny sposób ułatwi 
korzystanie z obu gminnych instytucji.

Godziny pracy OPS od 01.01.2018:

Poniedziałek: 8:00 – 17:00
Wtorek: 7:00 – 15:00
Środa: 7:00 – 15:00
Czwartek: 7:00 – 15:00
Piątek: 7:00 – 14:00

Nowe godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej
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Z ŻYCIA GMINY

Działka ROLNA
Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZWOJU FUNKCJI MIESZKANIOWYCH,

POŁOŻONA W   DĘBNICY KASZUBSKIEJ  

nr działki 222/2, pow. 46.8987 ha       SL1S/00059994/1

 lokalizacja: działka położona jest na skraju wsi, w okolicy ul. Piaskowej;

 przeznaczenie: zgodnie ze SUiKZP część działki wskazana na cele rozwoju funkcji mieszkaniowych 

i działalności gospodarczych, druga część działki  to obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej;

 dojazd: droga o nawierzchni z gruntu rodzimego;

 oznaczenie klasy według EGiB: 

powierzchnia działki użytek i klasa bonitacyjna

46.8987 ha

użytek powierzchnia 
w ha

RIIIa
RIIIb
RIVa
RIVb
RV
PsV

0.6083
4.3345

31.4827
7.5658
1.2220
1.6854

Cena wywoławcza: 3 311 940 zł
Alicja Lichtensztein, tel. 666 366 828
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Z ŻYCIA GMINY

SPROSTOWANIE
Z  uwagi  na  docierające  do  nas  informacje  na  temat  trudności  w  interpretacji  harmonogramu  odbioru

odpadów  komunalnych  przez  frmm  PGK  Sp.  z.o.o.  chcielibyśmy  sprostować,  iż  w  dni  oznaczone

w  harmonogramie:

- tworzywa i szkło, odbierane bmdą zarówno:

WORKI W KOLORZE ŻÓŁTYM (tworzywa sztuczne, drobny metal i opakowania wielomateriałowe –

kartoniki po sokach, mleku) oraz WORKI W KOLORZE ZIELONYM (szkło);

- tworzywa i odpad biodegradowalny, odbierane bmdą zarówno:

WORKI W KOLORZE ŻÓŁTYM (tworzywa sztuczne, drobny metal i opakowania wielomateriałowe –

kartoniki po sokach, mleku) oraz WORKI W KOLORZE BRĄZOWYM (liście, trawa, obierki);

- tworzywa, odbierane bmdą:

WORKI W KOLORZE ŻÓŁTYM (tworzywa sztuczne, drobny metal i opakowania wielomateriałowe –

kartoniki po sokach, mleku);

- odpad biodegradowalny, odbierane bmdą:

WORKI W KOLORZE BRĄZOWYM (liście, trawa, obierki);

- papier, odbierane bmdą:

WORKI W KOLORZE NIEBIESKIM (gazety, zeszyty, książki, kartony);

Analizując powyższe:
WORKI W KOLORZE ŻÓŁTYM (tworzywa sztuczne, drobny metal i opakowania wielomateriałowe – kartoniki 

po sokach, mleku) odbierane bmdą raz w miesiącu;

WORKI W KOLORZE ZIELONYM (szkło)  odbierane bmdą raz na dwa miesiące;

WORKI W KOLORZE BRĄZOWYM (liście, trawa, obierki) odbierane bmdą w miesiącach od kwietnia do 

września raz w miesiącu a w okresie od października do marca raz na dwa miesiące;

WORKI W KOLORZE NIEBIESKIM (gazety, zeszyty, książki, kartony) odbierane bmdą raz na trzy miesiące;

Będzie większy cmentarz w Dębnicy Kaszubskiej

Cmentarz Parafialny wymagał powiększenia, wobec 
tego Gmina Dębnica Kaszubska, przy pozytywnej opinii 
Rady Gminy, uchwaliła Miejscowy Plan Zagospodarowa-
nia Przestrzennego. Dzięki temu, grunty znajdujące się 
w sąsiedztwie cmentarza posłużyć mogą do jego powięk-
szenia.

 Przychylność właścicieli gruntów przyległych 
i Gminy Dębnica Kaszubska spowodowała, iż  Parafia otrzy-
mała w formie darowizny tereny o łącznej powierzchni 
1,1421 ha.

 Wszystkim zaangażowanym należą się podzięko-
wania za sprawne pozyskanie gruntów pod powiększenie 
cmentarza w Dębnicy Kaszubskiej. (AL; MŻ)
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FOTORELACJA

Kolorowy Gminny Dzień Kobiet

Takiej frekwencji podczas Gminnego Dnia Kobiet organizatorzy się nie spodziewali

Hity ABBY śpiewała cała salaWójt gminy złożyła życzenia wszystkim Paniom
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FOTORELACJA

Dokładnie 8-go marca Panie z terenu gminy Dębnica Kaszubska spotkały się z okazji swojego święta. Sala przy „czerwonej 
szkole” dosłownie pękała w przysłowiowych szwach. Wspaniały Abba Show dostarczył wrażeń artystycznych, nie zabrakło śmiesz-
nych konkursów, śpiewów i pląsów, smacznego i słodkiego poczęstunku, ale najważniejsze, że nie zabrakło uśmiechów, które gościły 
na twarzach wszystkich zebranych. Wspólnie bawiło się około 300 pań i kilku panów. Impreza została zorganizowana wspólnie przez 
wójta gminy Dębnica Kaszubska, sołtysów i Gminny Ośrodek Kultury.

Klimat lat ’70 przyświecał całej imprezie

Konkurs ze znajomości przypraw nie należał do najłatwiejszych

Muzyka łączyła pokolenia

Panowie wykazali się wiedzą o kobiecych gadżetach

8-go marca żadna z Pań nie liczyła kalorii

Nie trzeba było tańczyć, by dobrze się bawić

Zd
ję

ci
a 

au
to

rs
tw

a 
To

m
as

za
 K

el
er

a



10 Gazeta Gminy Dębnica Kaszubska

Z ŻYCIA GMINY

Spotkanie z okazji Dnia Sołtysa
Ponad 60 sołtysów i członków Rad Sołeckich z terenu gminy Dębnica Kaszubska spotkało się na zaproszenie wójt 

Iwony Warkockiej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. To tradycyjne już spotkanie organizowane jest z okazji przypada-
jącego 11 marca Dnia Sołtysa. 

Spotkanie zainaugurowane zostało słodkim poczęstunkiem, którym był tort z dedykacją na ten szczególny dzień. 
Było też okazją do podsumowania dotychczasowych dokonań prowadzonych z funduszu sołeckiego i wydatkowanych 
na ten cel środków.  W 2018 roku mija trzeci rok funkcjonowania funduszu na terenie gminy Dębnica Kaszubska. Włącz-
nie z planami finansowymi na ten rok do 22 sołectw trafi łącznie kwota blisko 1 mln 600 tys. zł. Fundusz Sołecki jest for-
mą budżetu obywatelskiego. Oznacza to, że sami mieszkańcy, podczas zebrań sołeckich decydują na co środki finansowe 
zostaną wydatkowane.  Sołectwa inwestują środki m.in. w: infrastrukturę drogową, oświetlenie, doposażenie placów za-
baw, małą infrastrukturę turystyczną oraz estetyzację miejscowości. Organizują również imprezy okolicznościowe i wy-
cieczki dla mieszkańców.  To podsumowanie pokazało ile potrzeb miały i nadal mają gminne sołectwa, a wprowadzenie 
funduszu sołeckiego pozwala na realizację tych najważniejszych dla mieszkańców inwestycji. 

Zaproszeni goście z okazji swojego święta otrzymali upominki. Wspólnie spędzony czas był też okazją do wymiany 
doświadczeń i pomysłów na dalsze działania na rzecz rozwoju sołectw. 

Sołtysom i Radom Sołeckim w imieniu Wójta i Rady Gminy jeszcze raz przekazujemy serdeczne podziękowania za 
ich ciężką prace. (KT)
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Z ŻYCIA GMINY

Punkt wsparciaPowstanie nowa miejscowość w gminie
W każdy czwartek począwszy od 8 lutego 2018 roku 

w Dębnicy Kaszubskiej działa Punkt Konsultacyjny dla 
osób uzależnionych i ich rodzin oraz Grupa Wsparcia.

W ramach działania Punktu Konsultacyjnego w sali 
nr 8 Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej w godzinach od 
13.00 do 16.00 świadczone są anonimowe i nieodpłatne 
porady w zakresie:

• pomocy w rozwiazywaniu problemów alkoholo-
wych w rodzinie,

• porad związanych z przemocą w rodzinie,
• uzależnienia od substancji psychoaktywnych (nar-

kotyki, dopalacze, leki),
• problemów dzieci, młodzieży i dorosłych (depresja, 

zachowania ryzykowne, próby samobójcze),
• uzależnienia behawioralne – internet, komputer, 

telefon.
Pomoc z zakresu szeroko rozumianej problematyki 

uzależnień można uzyskać zarówno osobiście, jak i telefo-
nicznie pod nr -  690 820304 w godzinach otwarcia punk-
tu.

Grupa wsparcia dla osób uzależnionych spotyka się 
w czwartki w godz. od 16.00 do 18.00. Osoby uzależnione 
od alkoholu mogą skorzystać także ze wsparcia grupy AA 
podczas mitingów organizowanych  w salce przy kościele 
parafialnym w Dębnicy Kaszubskiej. Spotkania odbywają 
się w każdy piątek w godzinach od 19.15 do 20.15. Posie-
dzenia  Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alko-
holowych odbywają się stale w każdą 2-gą środę miesiąca.

Gmina Dębnica Kaszubska zakończyła przygotowa-
nia dokumentacji dotyczącej ustalenia urzędowej nazwy 
miejscowości Leśna Polana. 

Jest to obszar objęty zabudową mieszkaniową, 
zlokalizowany przy drodze wojewódzkiej 210, aktualnie 
znajdujący się w obrębie ewidencyjnym Krzywań. Prze-
prowadzone zostały konsultacje społeczne z mieszkańca-
mi obrębu Krzywań, którzy pozytywnie przychylili się do 
nadania nowej nazwy. 

Obecnie urząd czeka na wydanie decyzji przez Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, 
dotyczącej wyrażenia zgody na utworzenie nowej miejsco-
wości pod nazwą Leśna Polana.  Zgodnie z uchwałą Rady 
Gminy jej rodzaj ma zostać określony jako „osada”. (MŻ)

Ponad 2,6 mln zł wynosi wartość projektu, który re-
alizować będzie gmina Dębnica Kaszubska w partnerstwie 
z gminami Damnica, Kobylnica, Słupsk i Ustka. Umowę 
z marszałkiem województwa pomorskiego, Mieczysła-
wem Strukiem podpisała 5 stycznia 2018 r. wójt gminy 
Dębnica Kaszubska, Iwona Warkocka. Inwestycja dotyczy 
szeroko rozumianej ochrony różnorodności biologicznej. 
W ramach projektu powstaną sztuczne miejsca lęgowe 
dla zwierząt i zasadzone zostaną rośliny rodzime. Specjal-
nie wydzielone trasy o długości ponad 4 km pozwolą na 
podziwianie bogactwa naturalnego gmin powiatu słup-
skiego. Wzdłuż wytyczonych ścieżek umieszczone zostaną 
również tablice edukacyjne. Zakończenie realizacji projek-
tu przewidziano na listopad 2022 roku. Projekt realizowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach rozwoju infrastruktury turystycznej na terenie gminy zagospoda-
rowane zostaną jeziora w miejscowościach Dobra, Podwilczyn i Gałęzów.  (fot. pomorskie.eu)

Dębnica Kaszubska liderem projektu
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Czyste drogi i chodniki

Szanowni Mieszkańcy! 
Przed nami wiosna, a odchodząca zima odkrywa 

bałagan. W trosce o estetykę naszych miejscowości  pro-
simy Mieszkańców, aby na bieżąco sprzątali chodniki przy 
swoich posesjach.

 Zwracamy się również z ogromną prośbą do na-
szych rolników, którzy  prowadzą prace na polach i łąkach.  
Jesień ubiegłego roku była wyjątkowo deszczowa, a to 
w wielu miejscach powodowało utrudnienia na drogach. 
Ciężki sprzęt rolniczy wyjeżdżający z pól, pozostawiał za 
sobą warstwę błota lub przewożonego ładunku.  

Dlatego też uprzejmie prosimy, by rolnicy każdora-
zowo wyjeżdżając na drogę publiczną posprzątali po sobie 
zanieczyszczoną  jezdnię. W ten sposób zadbamy o bez-
pieczeństwo pozostałych uczestników ruchu drogowego 
- zarówno kierowców, jak i pieszych.

(UG Dębnica Kaszubska)

Gmina otrzymała dofinansowanie na zatrudnienia 
Lokalnego Animatora Sportu w 2018 roku. Animatorem 
został p. Mateusz Kałużny. 

Zajęcia z Lokalnym Animatorem w okresie od mar-
ca do czerwca 2018 roku będą się odbywać w soboty  
i w niedziele w godz. 10-17  w sali gimnastycznej przy 
„czerwonej szkole”.  W okresie wakacji zajęcia będą pro-
wadzone w innym systemie. 

Zapewniamy zajęcia z szerokiego zakresu dyscyplin 
sportu: tenis ziemny, piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka 
i koszykówka, zajęcia ogólnorozwojowe. Zajęcia są skiero-
wane do dzieci, młodzieży oraz seniorów.  Zachęcamy do 
udziału w zajęciach. Zapisy pod nr tel. 881 000 108. Szcze-
gółowe propozycje już wkrótce na stronie www i fb. (AM)

Potrójne podium w Kępicach
Trzy razy na podium stawały młode, utalentowane 

wokalistki z gminy Dębnica Kaszubska podczas zorganizo-
wanego w dniu 16 lutego 2018 r. w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy Kępice Konkursu Angielskiej Piosenki Wa-
lentynkowej. W konkursie udział wzięło 79 uczestników, 
w tym 11 zespołów i 62 solistów. Uczestnicy oceniani byli 
w 4 grupach wiekowych: szkoły podstawowe klasy I-III; 
szkoły podstawowe klasy IV-VI; klasa VII szkoły podstawo-
wej i gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne: w katego-
riach soliści i zespoły. 

 W kategorii szkół podstawowych w grupie klas IV-
-VI na najwyższym stopniu podium stanęła Alicja Warkoc-
ka ze Szkoły Podstawowej w Gogolewie, która zaśpiewała 
piosenkę Katie Melua „Nine Milion Bicycles”. W tej samej  

kategorii trzecie miejsca zajęła Aleksandra Stachowicz, rów-
nież z SP w Gogolewie za piosenkę Ed’a Sheeran’a „Perfect”.  
 W kategorii wiekowej klasa VII SP i gimnazja - soliści  
zwyciężyła Alicja Porębska, uczennica kl. III dębnickiego 
gimnazjum.

Swój sukces wyśpiewała piosenką „Thin-
king Out Loud” również autorstwa Ed’a Sheeran’a.  
 Laureatki konkursu do występu przygotował Piotr 
Tomczyk, który akompaniował im podczas konkursowych 
zmagań. (KT) (fot. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice)
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FOTOREALCJA

Rekordowa zbiórka na WOŚP
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FOTORELACJA

14 stycznia po raz kolejny mieszkańcy gminy spotkali się podczas Finału WOŚP w Dębnicy Kaszubskiej. I znów 
Orkiestra, która gra jak żadna inna na świecie pokazała swoją moc. Do „wośpowych” puszek trafiła łącznie kwota 
13.464,34 zł. Szczególne podziękowania należą się tym, którzy byli w tym dniu w Sali przy „czerwonej szkole”, ale i pra-
cowali w terenie:  wolontariuszom ze Szkolnego Koła Wolontariatu: młodzieży i nauczycielom, młodym artystom i ich 
instruktorom pracującym pod egidą GOK, strażakom, szczególnie Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej z Dębnicy, DJ’owi 
Maro, sołtysom, którzy kwestowali w swoich sołectwach, ale w szczególności Mieszkańcom, którzy pojawili się na 26.Fi-
nale i z radością wrzucali pieniądze na szczytny cel, którym w tym roku było wyrównanie szans w leczeniu noworodków. 
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LUDZIE Z PASJĄ

Karate można ćwiczyć w każdym wieku

Klub 23 lutego 2018 roku ob-
chodził jubileusz 10-lecia istnienia. Na-
tomiast w styczniu Krzysztof Lehman 
w 58. Plebiscycie Sportowym Głosu 
Pomorza zajął I miejsce w kategorii: 
Najpopularniejszy Trener Roku 2017 re-
gionu słupskiego. To wspaniałe wyróż-
nienie, które zwieńcza dziesięcioletnią 
pracę trenerską.

- Moja przygoda ze sztukami walki 
zaczęła się w szkole średniej, zawsze 
mnie fascynowały – mówi Krzysztof 
Lehman. -  Dlaczego karate? Dlatego, że 
jest to sztuka walki, którą można ćwiczyć 
w każdym wieku. Goju-Ryu jest to 
oryginalny tradycyjny styl dostosowany 
do realnej walki. Jest stylem bardzo 
wszechstronnym wymagającym 
od ćwiczącego ciężkiego treningu fizycznego i dużej 
wytrwałości. 

Jak podkreśla pan Krzysztof Goju-Ryu doskona-
le wpływa na psychikę i samodyscyplinę, a ponadto jest 
jednym z nielicznych rodzajów aktywności fizycznej, która 

pozwala na rozwój wszystkich części ciała, a przy tym nie 
wymaga skomplikowanego sprzętu ani specjalnych urzą-
dzeń. 

Klub Sportowy Dolina Speranda Kara-
te Niepoględzie jest ogromną dumą trenera. 
– Na swoim koncie mamy około 60 medali w zawodach 
oraz turniejach ogólnopolskich. Pierwszy nasz turniej to 
rok 2009, w którym zdobyliśmy 12 medali w konkurencji 
kata i kumite - zaznacza pan Krzysztof. Miniony rok był dla 
klubu najlepszym rokiem medalowym. Zawodnicy zdoby-
li 8 medali na mistrzostwach: 4 złote i 4 srebrne oraz 10 
medali na turniejach Ogólnopolskich w Białymstoku i Czę-
stochowie. 

- Klub Karate to nie tylko zawody, to także obozy 
sportowe, szkolenia i pokazy, w których bierzemy udział 
w kraju i za granicą – podkreśla Lehman. - Jako trener re-
prezentowałem Polskę w Międzynarodowym Gasshuku 
między innymi w Londynie, Hamburgu, Brukseli, a także 
na największej imprezie karate World Budo Sai, która od-
bywała się na Okinawie w Japonii, a w której  brało udział 
750 osób z 45 państw. 

W klubie trenują dzieci, młodzież, i osoby dorosłe, 
a na treningi dojeżdżają z okolicznych miejscowości. Tre-
ningi odbywają się w Społecznej Szkole im. Jana Pawła 
II w Niepoględziu dwa razy w tygodniu w każdy ponie-
działek i czwartek o godz. 16.30. Treningi są bezpłatne. 
W imieniu trenera serdecznie zapraszamy oraz życzymy 
dalszych sukcesów. (KT)

Krzysztof Lehman z Dębnicy Kaszubskiej ze sportami walki ma do czynienia od wielu lat. Swoimi 
umiejętnościami i doświadczeniem postanowił podzielić się z innymi i od dekady prowadzi Klub 
Sportowy Dolina Speranda Karate Niepoględzie. 
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Diamentowe Gody Państwa Katarzyny i Władysława Wójcików
Moc życzeń i wzruszeń towarzyszyła 60 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego Państwa Katarzyny i Władysława 

Wójcików z Dębnicy Kaszubskiej. Ten niecodzienny jubileusz miał miejsce 24 lutego. Uroczystość w gronie najbliższych 
odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Poprowadziła ją wójt gminy Dębnica Kaszubska, Iwona Warkocka, któ-
ra przypomniała historię tego wieloletniego małżeństwa. Państwo Wójcikowie pochodzą z Kresów, a do Dębnicy trafili 
w latach 50-tych ubiegłego stulecia. Tu się pokochali i osiedlili, pracowali i mieszkają do dziś. Wychowali czworo dzieci 
i doczekali się gromadki wnucząt. I choć zdaniem jubilatów nie ma przepisu na idealny związek to trzeba wzajemnie się 
wspierać w myśl przysięgi: na dobre i złe, w zdrowiu i w chorobie, w ubóstwie i dostatku, a reszta poukłada się sama.  
Życzymy wszelkiej pomyślności. (KT)
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Uczniom Zespołu Szkół w Dębnicy Kaszubskiej Sto-
warzyszenie Pro Futuro przyznało dotację od fundacji 
mBanku na realizację projektu pt. „Matematyką możesz 
dobrze się bawić”. 

Głównym celem projektu było zwiększenie wiedzy 
matematycznej zarówno u uczniów mających problemy 
z matematyką, jak i u tych, którym ona nie sprawia trud-
ności. Podczas realizacji projektu uczniowie poznawali 
tajniki twierdzenia Pitagorasa i Talesa oraz wykorzystywali 
swoją kreatywność podczas budowy brył. Dużym powo-
dzeniem cieszyły się przeprowadzane przez grupę projek-
tową gry i konkursy. Z otrzymanej dotacji zakupiono m.in. 
szereg pomocy dydaktycznych do nauczania matematyki, 
elementy do gier dydaktycznych oraz nagrody dla zwy-
cięzców w konkursach.       
                            Mariola Spierewka-Spica - koordynator projektu

Dofinansowanie na matematyczne łamigłowki

Kronika Zarządu Gminnego OSP RP prowadzona przez druha Stanisława Janka została wyróżniona podczas spo-
tkania laureatów XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowanego w Warszawie. 

Kronika prowadzona jest od 1972 roku do chwili obecnej. Zawiera zapisy działań strażackich, historię pożarnictwa 
gminy Dębnica Kaszubska oraz historię pożarnictwa powiatu słupskiego. Ponadto upamiętnia strażaków, którzy już ode-
szli. Kronika zawiera liczne zdjęcia zarówno strażackich  dokonań, jak i wyposażenia w sprzęt, budowę remiz strażackich, 
uroczystości z różnych okazji, czy wyniki zawodów sportowo-pożarniczych.

Wcześniej kronika reprezentowała gminę także podczas XIV Zjazdu Krajowego ZOSPRP i Koncertu Orkiestr Stra-
żackich, który zainaugurował obchody 100-rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski. Podczas XXIV Konkursu dębnicka 
kronika była jedyną kroniką o charakterze gminnym reprezentującą województwo pomorskie. (GJ)

Wyróżnienie w Warszawie
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OGŁOSZENIA

WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNAZONYCH DO SPRZEDAŻY

Działka rolna położona w okolicy ul. Kamiennej 
w Dębnicy Kaszubskiej
nr   264 o pow.   0,8970   ha  

sąsiedztwo: z  jednej  strony  graniczy  z  lasem,  natomiast  
z  drugiej  z  polami,  zabudowa  mieszkaniowa  w odległości  
ok. 250 m;
dojazd:   droga  o  nawierzchni  z  gruntu  rodzimego  
– przejezdna;
oznaczenie  klasy  według  EGiB  : IIIb  (0.0061  ha),  IVb
(0.8909 ha);

cena: 30 000 zł

Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową 
w Dębnicy Kaszubskiej na osiedlu Północ

ul. Klonowa: 1283, pow. 1708 ha

dojazd:   nowa nawierzchnia asfaltowa,
uzbrojenie:   sieć energetyczna, kanalizacyjna,                
wodociągowa, telekomunikacyjna; 

cena: 63 200 zł + 23 % VAT

Działka z wydanymi warunkami zabudowy
w Gogolewie

działka nr  działka nr 141, pow. 0, 1700 ha, 

dojazd: z  drogi  powiatowej,  a  następnie  ok  300  m  drogą
gminną;

uzbrojenie: w  odległości  ok  70  m  sieć  wodociągowa,
energetyczna  i  kanalizacyjna,  sieć  projektowana
kanalizacyjna i wodociągowa w drodze nr 85;

cena: 30 000 zł + 23% VAT

Działka nr 1295, o pow. 1342 m2 przeznaczona pod
zabudowę mieszkaniową  

  ul. Jaśminowa w Dębnicy Kaszubskiej

dojazd: nowa nawierzchnia  asfaltowa,

uzbrojenie: sieć kanalizacyjna, wodociągowa, 
telekomunikacyjna, sieć energetyczna w odległości ok 40 m.
Działka położona jest przy drodze prowadzącej do 
Skarszowa.

cena: 45 265 zł + 23 %VAT

W sprzedaży znajdują się również:

działka nr 1/35 o pow. 378 m2, obręb Niemczewo-Goszczyno położona w pobliżu jeziora oraz rzeki  
Słupi – cena wywoławcza: 12 000 zł ;  działka nr 130/2 o pow. 0,73 ha w Gogolewku (działka rolna)
położona w pobliżu zabudowań, cena wywoławcza 20 000 zł,  działka nr 113/118 o pow.  0,0939 ha  
w Budowie  -  cena  wywoławcza:  20 000  zł,  działka  nr  23 o  pow.  0,8966  ha  w Żarkowie  za  cenę
wywoławczą 30 000 zł, 

Wszystkie informacje na temat działek oraz warunków przetargowych można uzyskać w Urzędzie
Gminy Dębnica Kaszubska, pok. nr 19, lub pod numerem telefonu 598132321,  666 366 828,

Alicja Lichtensztein

nieruchomosci@debnicakaszubska.eu
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