Z ŻYCIA GMINY

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską
Zakończyła się realizacja projektu dotycząca rozbudowy sieci szlaków kajakowych. Zakres wykonanych prac
obejmuje m.in.: rozbudowę przystani kajakowych głównie
poprzez montaż małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej niezbędnej do obsługi przystani i przenosek w celu
wykreowania kompleksowej oferty turystyki wodnej.
W wyznaczonych miejscach powstały pomosty,
wiaty, ławki, tablice informacyjne, suszarki na kajaki, osłony na sanitariaty.
Na terenie naszej Gminy, w ramach projektu utworzono i zagospodarowano trzy miejsca:
• Przystań kajakowa nad jeziorem Głębokim
• Przystań kajakowa w Leśnym Dworze
• Przystań kajakowa i przenoska w Krzyni
Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 –
2020. Całkowita wartość zadania 610 130 zł, wartość dofinansowania 518 611 zł. (M. Łomża-Duszny)

Budowa świetlicy w miejscowości Dobra
6 listopada 2018 roku pomiędzy Województwem
Pomorskim, a Gminą Dębnica Kaszubska podpisana została umowa o dofinansowanie budowy świetlicy w miejscowości Dobra. Będzie to ogólnodostępna, niekomercyjna
infrastruktura społeczno – kulturalna, bez barier architektonicznych, przeznaczona na użytek publiczny, która
będzie pełniła funkcję rekreacyjną, kulturową oraz turystyczną.
Projekt przewiduje budowę budynku parterowego
z tarasem, niepodpiwniczonego, z dachem dwuspadowym, o powierzchni użytkowej 139,83 m². W budynku

wydzielona będzie sala główna, zaplecze kuchenne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne wraz z ich wyposażeniem oraz szatnia z wiatrołapem i kotłownia.
Budynek zostanie dostosowany do korzystania
przez osoby niepełnosprawne, a w szczególności przez
osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.
Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020.
Całkowita wartość zadania 442 699 zł, wartość
dofinansowania 225 000 zł.
(M. Łomża-Duszny)
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RADA GMINY

Radni kadencji 2018 – 2023

Komisja Rewizyjna
Jadwiga Lejczak
(Okręg 1)

Komisja Rewizyjna
Bartłomiej Tutak
(Okręg 9)

Komisja Rewizyjna
Roman Cech
(Okręg 2)

Komisja Kultury i Oświaty
Mateusz Szerlowski
(Okręg 5)

Komisja Kultury i Oświaty
Mateusz Kołacki
(Okręg 14)

Komisja Kultury i Oświaty
Kamil Horuń
(Okręg 10)

Komisja
Infrastruktury i Budżetu
Adam Krycki
(Okręg 11)

Komisja
Infrastruktury i Budżetu
Marian Batóg
(Okręg 15)

Komisja
Infrastruktury i Budżetu
Rafał Knitter
(Okręg 13)

Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji
Piotr Paczesny
(Okręg 3)

Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji
Witold Leśniewski
(Okręg 6)

Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji
Beata Sowińska
(Okręg 12)
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KULTURA

Kroniki ks. Antoniego Kani ujrzały światło dzienne
kocka, uczennica ZS
w Gogolewie przy
akompaniamencie
Michała Budzicha.
To szczególne spotkanie na długo pozostanie w pamięci
uczestników - ożyły
wspomnienia i chęć
zgłębiania historii
zarówno ks. Kani,
który był człowiekiem wyjątkowym,
jak i historii gminy.
Książka
Andrzeja
Obecnego powstawała przez rok.
W tym czasie autor
odwiedził miejsca
i spotkał się z ludźmi, których drogi przeplatały się z życiową drogą ks. Kani. Wszystkich zainteresowanych lekturą
informujemy, że publikacja jest do nabycia w Gminnym
Ośrodku Kultury w Dębnicy Kaszubskiej oraz znajduje się
w zbiorach bibliotecznych. (KT)

Zdjęcia Tomasz Keler

Dotychczas tylko niewielu miało okazje czytać kroniki spisane ręką ks. Kani. Teraz trafia one do szerszego grona odbiorców. Pod koniec listopada „Kroniki ks. Antoniego
Kani z komentarzami” autorstwa Andrzeja Obecnego ukazały się drukiem z inicjatywy wójt Iwony Warkockiej i ks.
kanonika Zygfryda Strokosza. Wieczór autorski odbył się 6
grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury. Spotkanie było okazją nie tylko do prezentacji publikacji, lecz również okazją
do wspomnień o ks. Antonim Kani i Dębnicy z lat powojennych. Przypomnijmy - Ks. Antoni Kania, choć pochodził
z Rzeszowszczyzny, to jednak w Dębnicy Kaszubskiej na
zawsze pozostawił swoje serce. Zanim osiadł w naszej parafii ryzykował życiem ratując żydowskie rodziny w czasie
wojennej zawieruchy. To poświęcenie zostało docenione
przez Yad Vashem, czyli Instytut Pamięci Męczenników
i Bohaterów Holocaustu, który w 2013 roku pośmiertnie
odznaczył ks. Antoniego Kanię medalem „Sprawiedliwy
wśród Narodów Świata”. Tym samym jego nazwisko znalazło się obok takich osobistości jak Irena Sendlerowa, Igor
Newerly, Jarosław Iwaszkiewicz, czy Czesław Miłosz. Na
świecie medalem odznaczono niespełna 26 tys. osób. Wieczór autorski swoim występem umilił Zespół Kościoła Rzeki Wody Żywej ze Słupska, a specjalną pieśń-niespodziankę z okazji przypadającego w grudniu jubileuszu 60-lecia
kapłaństwa ks. Zygfryda Strokosza wykonała Alicja War-
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FOTOREALCJA

Zdjęcia Tomasz Keler

nym pobłogosławił proboszcz dębnickiej parafii ks. Jan Gilmeister. Życzenia zebranym złożyła również wójt Iwona Warkocka. Zgodnie z tradycją przełamano się opłatkiem, a na stołach zagościły wigilijne potrawy. W tym szczególnym dniu
na sali gościły życzliwość, radość i świąteczny nastrój. Oby taki nastrój towarzyszył Mieszkańcom gminy w kolejnych
dniach podczas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia.
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FOTORELACJA

Zdjęcia Tomasz Keler

W tym roku przed publicznością zebraną w sali przy „czerwonej szkole” wystąpił Zespół Tańca „Pląs” prezentując polskie tańce narodowe oraz Teatr Muzyczny Hals z repertuarem polskiej muzyki rozrywkowej. W tej roztańczonej i rozśpiewanej atmosferze seniorzy bawili się do późnego wieczoru.
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Z ŻYCIA GMINY

ŚRODKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH
GMINY DĘBNICA KASZUBSKA W 2019 ROKU
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SPORT

Turniej Mikołajkowy
Natomiast miano najlepszego bramkarza zdobył:
Natan Cichoszewski - DĘBNICKIE ORŁY.
Po południu rywalizowały drużyny składające się
z młodszych zawodników. Oto wyniki rozgrywek w kategorii młodszej:
I miejsce zajęła drużyna – KS GRYF SŁUPSK
II miejsce zdobyły trzy zespoły z taka samą liczbę punktów:
• LIPNICZANKA LIPNICA
• UKS ORLIKI KOŃCZEWO
• GTS BIELIŃSKI CZARNA DABRÓWKA
III miejsce - DĘBNICKIE ORŁY
IV miejsce – PIŁKA W BRAMCE - SŁUPSK
Statuetka najlepszego bramkarza trafiła w pełni
zasłużenie do Filipa Szymańskiego - ORLIKI KOŃCZEWO,
a królem strzelców został: Wiktor Stadnicki – KS GRYF
SŁUPSK.
W naszym mniemaniu wszyscy ci, którzy podjęli
trud rywalizacji, są zwycięzcami, dlatego każda z drużyn
otrzymała puchar, medale, słodkie upominki oraz mogła spróbować pysznej pizzy ufundowanej przez naszego
sponsora. Na dziecięcych twarzach pojawiły się uśmiechy
wywołane małymi i dużymi zwycięstwami.
Widok ten sprawił nam, organizatorom, największą
satysfakcję i utwierdził w przekonaniu, że dzięki temu co
robimy, młodzi ludzie uczą się, jak wiele trzeba dać z siebie, aby osiągnąć sukces. Nabywają przy tym umiejętności
współdziałania w dążeniu do wyznaczonego celu.
Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania
rodzicom – za współpracę i zaangażowanie oraz sponsorom, którzy po raz kolejny nas wsparli: PPH DOMIN,
Napoli Pizza&Kebab oraz fotografowi p. Robertowi
Skumiałowi.
(Dorota Krajewska)

Zdjęcie Robert Skumił

W sobotę, 08.12.2018r. w hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębnicy Kaszubskiej
odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej realizowany
w ramach program „Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu 2018r” i współfinansowany przez Gminę Dębnica Kaszubska. Rozgrywki rozpoczęły się od prezentacji
drużyn. Uczestników rozgrywek przywitał trener Klubu
Dębnickie Orły, Roman Cech, który dokonał oficjalnego
otwarcia turniej i życzył wszystkim zawodnikom sukcesów
oraz dobrej zabawy. Rozgrywki odbyły się w dwóch grupach wiekowych: pierwszą stanowili zawodnicy z rocznika 2007 i młodsi, a drugą - rocznik 2009 i młodsi.
W obydwóch kategoriach wystąpiło po sześć drużyn, które grały systemem „każdy z każdym”. Od pierwszego gwizdka rywalizacja była zacięta, a młodzi zawodnicy wkładali w grę całe serce. Mecze były rozgrywane na
bardzo dobrym poziomie. Padało wiele remisowych wyników, a losy drużyn niekiedy ważyły się w ostatnich sekundach rozgrywek. Budziło to wiele emocji. Grze i umiejętnościom młodych piłkarzy przyglądali się najlepsi kibice
– rodzice, rodzeństwo i przyjaciele, którzy dopingowali
okrzykami swoich faworytów.
Jako pierwsi o medale walczyli zawodnicy starszej
kategorii wiekowej.
Po rozegraniu wszystkich meczów, klasyfikacja
miejsc przedstawiła się następująco:
I miejsce – DĘBNICKIE ORŁY
II miejsce – AP. GRYF SŁUPSK S.A
III miejsce – SZTORM KOSAKOWO I
IV miejsce – PIŁKA W BRAMCE - SŁUPSK
V miejsce – GTS GR BIELIŃSKI CZARNA DABRÓWKA
VI miejsce – SZTORM KOSAKOWO II
Najlepszym strzelcem okazał się:
Szymon Zamczyk - AP. GRYF SŁUPSK.
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WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNAZONYCH DO SPRZEDAŻY

Działki w Dębnicy Kaszubskiej na osiedlu Północ
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, możliwość zabudowy szeregowej
GMINA DĘBNICA KASZUBSKA: WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNAZONYCH DO SPRZEDAŻY
Przetarg: 19.12.2018 r.
nr 1357 o pow. 1361 m2 - cena: 55 350 zł
nr 1358 o pow. 1288 m2 – cena 51 660 zł
nr 1283 o pow. 1432 m2 – cena 60 270 zł
nr 1284 o pow. 2029 m2 – cena 87 330 zł
nr 1279 o pow. 1432 m2 – cena 62 730 zł
*ceny zawierają podatek VAT

Przetarg: 21.12.2018 r.
nr 1204 o pow. 1188 m2 – cena 51 045 zł
nr 1355 o pow. 1364 m2 – cena 67 835 zł
nr 1356 o pow. 1352 m2 – cena 68 281 zł
nr 1320 o pow. 2445 m2 – cena 92 090 zł
nr 1321 o pow. 77 360 m2 – cena 50 430zł
*ceny zawierają podatek VAT

Działka rolna w Gogolewie
nr 5/40 o pow. 3,4461 ha - cena: 112 000 zł
RIIIb – 3.4005 ha, RIVa – 0,0456 ha
przetarg pisemny:
-wadium płatne do dnia 19.12.2018 r.,
- dokumenty dot. rolnika indywidualnego należy złożyć
w terminie do 19.12.2018 r.,
- część jawna przetargu w dniu 21.12.2018 r.
Działka z możliwością zabudowy
w Gogolewie
działka nr działka nr 141/1, pow. 1550 m2, nr działka nr 141/1,
pow. 1550 m2, cena: 36 900 zł
- 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
Działka rolna w Dębnicy Kaszubskiej
nr 222/2 o pow. 46.8987 ha

`

przeznaczenie w SuiKZP: częściowo obszary wskazane na cele
rozwoju funkcji mieszkaniowych i działalności gospodarczych oraz
częściowo obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
przetarg pisemny:
cena: 2 999 000 zł
-wadium w kwocie 150 000 zł płatne do dnia 17.01.2019 r. r.,
- dokumenty dot. rolnika indywidualnego należy złożyć w terminie
do 17.01.2019r.,
- część jawna przetargu w dniu 22.01.2019 r.
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

Po przeprowadzonym przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dębnica
Kaszubska na rok 2019 informujemy, że w dalszym ciągu obsługiwały nas będą te same firmy, tj. PGK Sp. z o.o. ze Słupska
i ELWOZ Sp. z o.o oddział Sierakowice, jednakże zmianie uległy ceny tej usługi - ponownie wzrosły. Poniżej prezentujemy
Państwu różnicę:
Rok
2018
2019

Odpad zmieszany

Odpad segregowany

Cena za odbiór i zagospodarowanie 1
Cena za odbiór i zagospodarowanie 1
wzrost w %
wzrost w %
tony/zł bru�o
tony/zł bru�o
571,32
831,6
30,06%
27,01%
743,04
1.056,24

