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Z DRUGIEJ STRONY

Już tak to bywa, że pew-
ne etapy się kończą, a inne za-
czynają. Październik jest ostat-
nim miesiącem tej kadencji. 
Już  21 października odbędą się 
wybory samorządowe. Skoro koń-
czy się moja kadencja, to mam 
obowiązek  rozliczyć się z mojej 
pracy na stanowisku wójta.

Były to bardzo dobre 4 lata. 
Wprowadziliśmy fundusz sołecki, 

który stopniowo zmienia wizerunek naszych wsi i jest ele-
mentem zrównoważonego rozwoju wszystkich sołectw. 
Przeprowadziliśmy wiele inwestycji, które służą popra-
wie jakości życia nas wszystkich. Mamy więcej wyremon-
towanych dróg, nowych chodników  i lamp. Zaczęliśmy 
przebudowę ul. Księdza Antoniego Kani. To bardzo ważna 
i trudna inwestycja. Ważna, bo czekaliśmy na nią wiele 
lat, trudna, bo przebiega w zwartej zabudowie, a to rodzi 
trudności w korzystaniu z drogi i chodników. Wierzę jed-
nak, że po roku będziemy mieli piękną i bezpieczną drogę, 
z której będziemy dumni. Na kolejnych stronach znajdzie-
cie  Państwo informacje o zrealizowanych inwestycjach na 
terenie gminy i stanie budżetu gminy na 30 IX 2018r. Roz-
sądne wydatkowanie środków pozwoliło spłacić ponad  
7 mln zł zadłużenia. Sukcesywnie też zwiększaliśmy środ-
ki na inwestycje, pozyskaliśmy rekordowo wysoką kwotę 

ze środków Unii Europejskiej ponad 17 mln zł. Zachęcam 
Państwa do szczegółowej analizy mojego sprawozdania 
z czterech lat pracy. 

Bardzo dziękuję Mieszkańcom za zaufanie i wspar-
cie jakiego doświadczałam od Was każdego dnia, za słowa 
otuchy, których nie szczędziliście mi w trudnych momen-
tach. 

Słowa podziękowania należą się radnym i sołtysom, 
za wyjątkową współpracę i zrozumienie niełatwych prze-
cież procedur, zadań, finansów itd. 

 Te cztery lata to również egzamin dla mnie jako sze-
fa urzędu. Mam nadzieję, że Was nie zawiodłam.  Dziękuję 
wszystkim pracownikom bez wyjątku, za to, że okazaliście 
mi cierpliwość, wyrozumiałość, że podążaliście za moimi 
pomysłami, że mogłam się od Was uczyć, za Waszą tro-
skę i niezwykłą atmosferę wyjątkowej „rodziny samorzą-
dowców”. Osiągnięcia tej kadencji to Wasz sukces, suk-
ces  pracowników urzędu gminy. Wasze zaangażowanie 
w dbałość o każdy element skomplikowanej układanki, 
jaką są zadania inwestycyjne od pomysłu, poprzez gąszcz 
zawiłości projektowych, uzgodnień, ustaleń szczegółów 
technicznych i finansowych to jest istne „mistrzostwo 
świata”! Jesteście niezwykli, nietuzinkowi, odpowiedzial-
ni! To wszystko sprawiło, że praca z Wami to czysta przy-
jemność! 

 Serdecznie pozdrawiam!
    Iwona Warkocka

Szanowni Państwo! 
Mieszkańcy gminy Dębnica Kaszubska!
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NABÓR UCZESTNIKÓW
DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W MOTARZYNIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej 
informuje, iż trwa nabór uczestników do powstającego 
w Motarzynie Środowiskowego Domu Samopomocy.
Czekamy na zgłoszenia osób dorosłych z zaburzeniami psy-
chicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie oraz wykazują-
cych inne przewlekłe zaburzania czynności psychicznych.

Pobyt w ŚDS następuje za zgodą osoby 
lub jej przedstawiciela ustawowego. Środowiskowy Dom 
Samopomocy będzie świadczył usługi między innymi w ra-

mach indywidualnych i zbiorowych treningów mających 
na celu poprawę sprawności psychofizycznej uczestników, 
ich zaradności osobistej oraz lepszego funkcjonowania 
w społeczeństwie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Środo-
wiskowym Domu Samopomocy prosimy o zgłaszanie się 
do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej 
przy ul. ks. Antoniego Kani 26, pok. nr 2 lub telefonicznie 
pod nr 59 8131564, 59 8412189.
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WYDARZENIA

Remont drogi po pół wieku oczekiwań
Remont najważniejszej arterii Dębnicy Kaszubskiej 

stał się faktem. Od połowy września drogowcy rozpoczęli 
pracę przygotowujące do poszerzenia jezdni. W ramach 
robót budowlanych na 3,5 km odcinku zaplanowano mię-
dzy innymi przebudowę skrzyżowań z ul. Kamienną, ul. 
Leśną i ul. Zajęczą w celu uporządkowania układu komu-
nikacyjnego; budowę wysp spowalniających na wlocie do 
miejscowości i  budowę zatok autobusowych; położenie 

chodników i budowę przejść dla pieszych wraz z ich do-
świetleniem, czy wykonanie oznakowania poziomego 
i pionowego. Na odcinku od pętli autobusowej do granicy 
miejscowości w kierunku Bytowa zlokalizowane zostaną 
również nowe punkty oświetleniowe. Dzięki temu przelo-
towa droga przez Dębnicę Kaszubską będzie bezpieczniej-
sza dla wszystkich użytkowników. 

Równolegle z remontem drogi wojewódzkiej  
nr 210 trwa przebudowa sieci wodociągowej wraz z po-
łączeniem z istniejącymi rurociągami. Pozwoli to na wyłą-
czenie z eksploatacji starej sieci wodociągowej na odcinku 
wybudowanej nowej sieci zlokalizowanej w pasie drogo-
wym.

Trwają prace związane ze zrywaniem starej na-
wierzchni chodników dla pieszych. Drogowcy prze-
prowadzili również niezbędną wycinkę drzew, a w to 
miejsce planowane są nowe nasadzenia zieleni.  
Prace budowlane mają potrwać do końca listopada 2019 
roku. Generalnym wykonawcą jest firma Budimex. (KT)

W ramach projektu współfinansowanego ze środ-
ków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 
– Funduszu Sprawiedliwości doposażono jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej z terenu gminy Dębnica Kaszubska. 

W ramach projektu zakupiono 2 spalinowe pilarki 
do drewna wraz z niezbędnym osprzętem na potrzeby 
jednostek OSP w Mielnie i Borzecinie. 

Do jednostek w Budowie, Gogolewie, Mo-
tarzynie, Podwilczynie i Starnicach trafiło również 
5 zestawów ratowniczych R1 spełniających wy-
mogi zasad i organizacji ratownictwa medyczne-
go w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym.  

Wartość projektu to ponad 25 tys. zł przy 99 procento-
wym dofinansowaniu z ministerstwa.

Nowy sprzęt dla gminnych jednostek OSP
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SPORT

KS SKOTAWIA  rośnie w siłę
Dębnicki zespół po awansie z pierwszego miejsca  do 

Wojewódzkiej Ligi Juniora A na dobre się w niej zadomowił. 
Po rozegranych dotychczas 7 meczach plasuje się w pierw-
szej połowie tabeli  wyprzedzając między innymi zespoły 
ze Starogardu Gdańskiego czy  Wejherowa.

Wyniki i gra zespołu z Dębnicy nie są przypadko-
we. - Po dwóch latach wspólnej pracy wreszcie jeste-
śmy w miejscu na które zasłużyliśmy, a przede wszyst-
kim chwała chłopakom, którzy włożyli w to całe serce. 
Poziom ligi jest bardzo wysoki, więc tym bardziej cieszą 
nas zwycięstwa, ale przede wszystkim chcemy dobrze się 
bawić i grać w fajnych miejscach na świetnych boiskach. 
Nie stawiamy sobie konkretnych celów. Po prostu pracuje-
my na treningu sumiennie wszyscy bez wyjątku. Chłopaki 
są bardzo zadowoleni z tego, że mogą w tej lidze grać, a do 
pracy na treningu  nie trzeba ich namawiać. Jestem z nich 
dumny, bo robią to z pasją - mówi trener Maciej Rekowski.

Natomiast kapitan drużyny, Marcel Rudzikiewicz 
i Olaf Kuc Miklaszewicz, jeden z wyróżniających się za-
wodników podkreślają. Trzeba pochwalić naszych kole-
gów i trenera za poświecenie i wytrwałość. Trenujemy 
regularnie 3 razy w tygodniu plus 1 raz basen. Jesteśmy 
nierozerwalnie  ponad 2 lata razem na boisku i poza 
nim. Zadowoleni jesteśmy z atmosfery w klubie. Jedyne 
co nam przeszkadza to opłakany stan murawy. Poza tym 
mamy świetne warunki oraz duże wsparcie od gminy i co-
raz większe zainteresowanie.

Zaangażowanie osób tworzących struktury klubu 
zaowocowało nowym pomysłem. Akademia Piłkarska przy 
klubie SKOTAWIA to nowy projekt, który jest odpowie-
dzią na zapotrzebowanie lokalnej grupy przedszkolaków 
i dzieci wczesnoszkolnych  dzielącej wspólną pasję do gry 
w piłkę nożną - Naszym  celem jest zapewnienie dzieciom 
rozwoju swoich zdolności i umiejętności sportowych po-
przez zajęcia piłkarskie – mówią jej twórcy. Zapraszamy do 
zapisów najmłodszych  dzieci na naszej Akademii. 

Informacja w związku z wprowadzeniem RODO: W związku z wprowadzeniem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych informujemy, 
że zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. 2017r. poz. 880 ze zm.) Gminny Ośrodek 
Kultury w Dębnicy Kaszubskiej przetwarza i nieodpłatnie wykorzystuje wizerunek osób stanowiących szczegół całości imprezy publicznej w celu 
jej udokumentowania. Udział w imprezie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku zgodnie z zapisami ustawy z dnia 
04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm). Więcej informacji na stronie www.gok.debnica.pl
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Podsumowanie kadencji 2015 – 2018

W ciągu ostatnich czterech lat na terenie gminy Dębnica Kaszubska dokonano wielu inwestycji, zarówno tych 
niezbędnych, jak i innowacyjnych dla społeczności. Kilometry dróg, dziesiątki lamp, place zabaw, siłownie zewnętrzne, 
inwestycje termomodernizacyjne i wiele innych to dorobek mijającej kadencji samorządowej. Na kolejnych stronach  
zaprezentowane zostały szczegółowe zestawienia różnego rodzaju inwestycji, ich wartości, źródeł finansowania projektów  
oraz raportów finansowych.

RAPORT WS SYTUACJI FINANSÓW GMINY DĘBNICA KASZUBSKA 

ROK BUDŻET  WARTOŚĆ 
ZADŁUŻENIA 

% 
ZADŁUŻENIA 

2014 40 402 616 zł 26 508 907 zł 66% 
2015 34 264 601 zł 22 186 547 zł 65% 
2016 41 011 238 zł 20 766 405 zł 51% 
2017 48 294 007 zł 19 663 398 zł 41% 
2018 56 112 000 zł 19 312 129 zł 34% 

 spłata zadłużenia  7 196 778 zł  
 

 
W latach 2014 - 2018 zostało spłacone ponad 7mln zł,  

a zadłużenie spadło prawie o połowę w stosunku do  budżetu

SPRAWOZDANIE
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Lp 
Tytuł 

projektu/Lata 
realizacji 

Źródło 
finansowania Opis projektu Wartość 

projektu 
Kwota 

dofinansowania 

PROJEKTY ZREALIZOWANE 

1 

Budowa i 
przebudowa 

dróg na Osiedlu 
Północ w 
Dębnicy 

Kaszubskiej- 
2017r. 

Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

2014 - 2020 

Budowa nowego połączenia 
Osiedla Mieszkaniowego 

„Północ” z DW210, 
przebudowa i budowa 

nawierzchni dróg na osiedlu 
Północ, ul. Kościelnej oraz ul. 

Sobieskiego w Dębnicy 
Kaszubskiej wraz z 

odwodnieniem. Długość 
przebudowanych i 

wybudowanych dróg - 2987 m 

3 519 983 zł  2 209 016 zł 

2 

Stacja 
uzdatniania 

wody w 
miejscowości 
Gogolewo- 

2015r. 

Agencja 
Nieruchomości 

Rolnych 

Wybudowano stację 
uzdatniania wody  z nową 

studnią i infastrukturą 
towarzyszącą niezbędną do 

prawidłowego funkcjonowania 
stacji oraz nastąpiła 

modernizacja istniejącego 
ujęcia wody w miejscowości 

Gogolewo. 

969 698 zł 500 000 zł 

3 

Utworzenia 
punktu 

rehabilitacyjneg
o w Dębnicy 
Kaszubskiej - 

2018r. 

PFRON 

Stworzenie punktu 
rehabilitacyjnego - miejsca 

przyjaznego, bez barier 
architektonicznych, 

podnoszącego zdolności 
manualno – ruchowe osób 

niepełnosprawnych. Miejsca, 
w którym będzie możliwość 

poprawy stanu zdrowia osób 
potrzebujących i 

niepełnosprawnych, wzrostu 
umiejętności 

psychospołecznych osób 
niepełnosprawnych oraz 

przywrócenia im maksymalnej 
do osiągnięcia sprawności 

fizycznej. 

210 981,00 zł 81 000,00 zł 

4 

Kompleksowa 
dokumentacja 
techniczna z 

zakresu 
termomoderni-
zacji -  2015r. 

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 
Pomorskiego na lata 

2007-2013. 

Opracowanie kompleksowej 
dokumentacji technicznej na 
termomodernizację obiektów 
użyteczność publicznej, tj.: 

gimnazjum wraz z halą 
widowiskowo - sportową, 

budynek oddziału 
przedszkolnego w Borzęcinie 
przy Szkole Podstawowej w 

Gogolewie, budynek oddziału 
przedszkolnego w Budowie 
przy Szkole Podstawowej w 
Motarzynie oraz  budynek 
Urzędu Gminy Dębnica 

Kaszubska. 

105 165,00 zł 75 206,00 zł 

 

SPRAWOZDANIE

Zestawienie wszystkich projektów realizowanych przez gminę w latach 2015 - 2018
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Rozbudowa 
budynku szatni 
dla sportowców 

w Podolu 
Małym - 2015-

2016r. 

Środki własne  

Wykonano rozbudowę i 
przebudowę istniejącego 

budynku szatni dla 
sportowców położonego w 
miejscowości Podole Małe 
obok istniejącego boiska 

sportowego. W wyniku robót 
budowlanych powstały min. 

przebieralnie, pomieszczenia 
socjalne, natryskownie, wc dla 

trenera, pomieszczenie 
gospodarcze, wc dla gości i 

osób niepełnosprawnych 

104 516,93 zł   

6 

Budowa 
zespołu boisk 
sportowych w 
Niepoględziu 

2015r. 

Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

2007 - 2013 

W Niepoględziu przy 
Społecznych Szkołach 
powstał zespół boisk 

sportowych. Wykonano 
boisko do piłki nożnej o 

nawierzchni trawiastej wraz z 
odwodnieniem, boisko 

wielofunkcyjne o nawierzchni 
poliuretanowej wraz z 

wyposażeniem, trybuny oraz 
ogrodzono i utwardzono 

teren. 

331 130,00 zł 201 908,00 zł 

7 

Przebudowa 
drogi w 

miejscowości 
Budowo- 2018 

Środki własne/ FS 

Wykonano prace budowlane 
dotyczące „Przebudowy drogi 

gminnej w miejscowości 
Budowo – etap II” na długości 
165 m, na działce oznaczonej 

numerem ewidencyjnym nr 
184 obręb ewidencyjny 

Budowo 

54 097 zł   

8 

Ujęcie wody w 
miejscowości 
Gogolewko 
(kolonia) - 

2016r. 

Środki własne 

Wykonano urządzenia wodne 
do poboru wód podziemnych 
w miejscowości Gogolewko. 
Zakres robót budowlanych 

polegał na: wykonaniu 
typowej podziemnej obudowy 
studni z kręgów betonowych 

wraz z zestawem 
hydroforowym, pokrywą i 

włazem, montażem pompy 
głębinowej, podłączenie do 
sieci elektroenergetycznej, 

wykonanie przyłącza 
wodociągowego do budynku 

mieszkalnego, wykonanie 
ogrodzenia działki 

30 671,27 zł   

9 

Odwodnienie 
pętli 

autobusowej 
przy ul. 

Zajęczej w 
Dębnicy 

Kaszubskiej- 
2016r. 

Środki własne 

Wykonano odwodnienie – 
zagospodarowanie wód 
deszczowych przy pętli 
autobusowej w Dębnicy 

Kaszubskiej. W ramach w/w 
prac wykonano studzienki 

ściekowe z wpustem ulicznym 
odprowadzające wodę 
deszczową do systemu 
chłonnego, co pozwoliło 

również na likwidację  
zbiornika ziemnego 

15 000 zł   

SPRAWOZDANIE
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10 

Przebudowa 
budynku 

Przedszkola 
Publicznego w 

Dębnicy 
Kaszubskiej - 
2016-2017r. 

Środki własne 

W celu zapewnienia 
właściwych warunków 

przebywających w obiekcie 
przedszkola dzieci i 

personelu, koniecznym była 
jego przebudowa. W wyniku 

przeprowadzonych robót 
budowlanych na parterze 
budynku utworzono salę 
dydaktyczną z węzłem 

higieniczno – sanitarnym. Na 
piętrze budynku powiększono 

jedną z sal dydaktycznych 
oraz zmieniono sposób 

użytkowania pomieszczenia 
gospodarczego na łazienkę 

dla dzieci. W ramach zadania 
została dobudowana od 

strony zachodniej budynku 
ewakuacyjna klatka schodowa 
w celu dostosowania obiektu 
do obowiązujących przepisów 

p.poż. Klatka schodowa 
wyeliminowała zagrożenia 

spowodowane 
przekroczeniem długości 
dojścia ewakuacyjnego z 

pomieszczeń znajdujących się 
na II kondygnacji. 

249 313,00 zł   

11 

Kształtowanie 
obszaru o 

szczególnym 
znaczeniu dla 
mieszkańców i 

turystów w 
Dębnicy 

Kaszubskiej - 
oświetlenie 

dróg na Osiedlu 
Północ wraz z 

budową siłowni 
2015r. 

Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 Oświetlenie dróg na Osiedlu 

Północ poprzez montaż 25 
lamp hybrydowych, budowa 

siłowni zewnętrznej przy 
istniejącym placu zabaw oraz 
zakup 10 kompletów kijków 

nordic walkingu 

267 736,00 zł 166 230,00 zł 

Program LEADER 

12 

Budowa i 
rozbudowa sieci 

wodno – 
kanalizacyjnej 

na terenie 
Gminy 2015r. 

Środki własne       
140 028 zł 

  Rozbudowa sieci wodno-
kanalizacyjnej przy ul. 
Młyńskiej w Dębnicy 

Kaszubskiej - rozbudowa sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej 

o długości 40m.

9 963 zł 

  

Ø  Rozbudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej przy ulicy 

Fabrycznej w Dębnicy 
Kaszubskiej - wykonano 
kolektor o długości 35m.

7 995,00 zł 

Ø  Sieć wodociągowa i 
kanalizacyjna wraz z 

przyłączami na osiedlu Północ 
w miejscowości Dębnica 

Kaszubska - wybudowano 
odcinek sieci wodociągowej o 
długości 254 m oraz odcinek 
sieci kanalizacji sanitarnej o 

długości 252 m.

50 166,00 zł 

 



   

Ø  Rozbudowa sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej 

w Niepoględziu – 
wybudowano odcinek sieci 

wodociągoej PE90 o długości 
92 m i sieci kanalizacji 

sanitarnej PVC 200 o długości 
100 m.

42 718,00 zł 

 

Ø  Budowa sieci kanalizacyjnej 
w m. Gałęzów – wybudowano 

odcinek sieci kanalizacji 
sanitarnej tłocznej PE63 o 

długości 262 m.

29 186,00 zł 
  

13 

Ujęcie 
brzegowe wody 

do celów 
przeciwpożar. z 
rzeki Skotawy w 

Dębnicy 
Kaszubskiej- 

2016r. 

Środki własne 

W ramach zadania 
przygotowano dokumentację 

wodnoprawną i projekt 
budowlany na wykonanie 
punktu czerpania wody do 

celów przeciwpożarowych w 
Dębnicy Kaszubskiej. Obiekt 

zrealizowano na rzece 
Skotawa ok. 10 m od mostu 
przy ulicy Zjednoczenia. W 
ramach zadania na prawym 

brzegu rzeki wykonano 
schody na skarpie 

umożliwiające dojście do rzeki 
i zanurzenie pompy 

pływającej w celu czerpania 
wody w trakcie ewentualnych 

akcji gaśniczych 

15 424,00 zł   

14 

Budowa sieci 
kanalizacji 
sanitarnej i 

wodociągowej 
wraz z 

przyłączami, 
modernizacja 
hydroforni i 

oczyszczalni 
ścieków w 

gminie Dębnica 
Kaszubska - 
opracowanie 

kompleksowej 
dokumentacji 
projektowej- 

2016r. 

Środki własne 

W ramach zadania 
opracowano kompleksową 

dokumentację techniczną na 
budowę sieci kanalizacji 

sanitarnej i wodociągowej 
wraz z przyłączami, 

modernizację hydroforni i 
oczyszczalni ścieków w 

gminie dla miejscowości: 343 170,00 zł   
Etap I – Maleniec, 

Gogolewko, Gogolewo, 
Dobra, Dobrzec 

Etap II – Krzywań 
Etap III – Budowo 

Etap IV – Niepoględzie 
Etap V - Leśnia 

Etap VI - Podwilczyn 

15 

Monografia 
Gminy Dębnica 

Kaszubska-
2015r. 

PO RYBY 2013 - 
2020 

Opracowana i wydana została 
publikacja o charakterze 

albumowym prezentująca 
obszar, ludzi i wydarzenia 
naszej Gminy. Publikacja 

„Gmina Dębnica Kaszubska… 
dobrze trafiłeś” ma na celu 

promocję naszej Małej 
Ojczyzny, jej walorów, 

bogactwa historycznego, 
kulturowego, przyrodniczego, 
krajobrazowego i społecznego 

98 020,00 zł 68 250,00 zł 
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16 
Przystanek 

wielu pokoleń-
2018r. 

Tu mieszkam, tu 
zmieniam 

Projekt złożony przez 
Stowarzyszenie 

„KRÓLESTWO NATURY” 

4 000,00 zł 4 000,00 zł 
Fundacja Banku 

Zachodniego WBK 

Projekt polega na 
zagospodarowaniu 

przestrzeni publicznej. Na 
skwerze przy „Pętli 

autobusowej” umieszczono 
ławki, kosze na odpady i 

pojawiły się nowe nasadzenia. 

17 

Diagnoza – 
strategia – 

inwestycja – 
rozwój 

miejskiego 
obszaru 

funkcjonalnego 
Miasta Słupska 

-2015r. 

Program Operacyjny 
Pomoc Techniczna 

2007-2013 

Projekt realizowany był w 
partnerstwie z innymi 

gminami: Miasta Słupsk i 
Ustka, Gminy Słupsk, 

Kobylnica, Ustka. 

186 340,00 zł 167 706,00 zł 

W efekcie realizacji projektu 
opracowane zostały 

dokumenty strategiczne dla 
miejskiego obszaru 

funkcjonalnego Miasta 
Słupska, w których zostały 

określone problemy 
społeczno – gospodarcze i 
wynikające z nich potrzeby 

inwestycyjne, oraz 
dokumentacje techniczno – 

budowlane dla różnych 
inwestycji. 

Nasza Gmina w ramach 
niniejszego projektu 

opracowała dokumentacje na 
następujące przedsięwzięcia: 

Ø  „Przebudowa odcinka 
korytarza transportowego 

drogi 210 wraz z drogą 
powiatową, mostem w ciągu 

tej drogi oraz drogami 
gminnymi na Osiedlu Północ”.
Ø  „Budowa spójnej sieci tras 

rowerowych w Regionie 
Słupskim – powiązanie dróg 
rowerowych w kompleksową 

sieć”.
Ø  „Budowa systemów 
fotowoltaicznych na 5 

obiektach użyteczności 
publicznej”.

Ø  „Zagospodarowanie 
turystyczno – rekreacyjne 

przestrzeni w centrum 
Dębnicy Kaszubskiej”.
Ø  „Uzbrojenie terenów 

inwestycyjny”.
  RAZEM    6 645 267,20 zł 3 473 316,00 zł 

SPRAWOZDANIE
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Tytuł 

projektu/Lata 
realizacji 

Źródło 
finansowania Opis projektu Wartość 

projektu 
Kwota 

dofinansowania 

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI I WYBRANE DO REALIZACJI 

18 

Termomoderniz
acja obiektów 

na terenie 
Miejskiego 
Obszaru 

Funkcjonalnego 
Słupska 2017-

2019r. 

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 
Pomorskiego na lata 

2014 – 2020 

Termomodernizacja pięciu 
obiektów użyteczności 

publicznej, tj.: gimnazjum 
wraz z halą widowiskowo - 

sportową, budynku oddziału 
przedszkolnego w Borzęcinie 
przy Szkole Podstawowej im. 

Adama Mickiewicza w 
Gogolewie, budynku oddziału 
przedszkolnego w Budowie 

przy Szkole Podstawowej im. 
Leśników Polskich w 

Motarzynie, budynku Urzędu 
Gminy Dębnica Kaszubska 

oraz Gminnego Ośrodka 
Kultury. Jest to projekt 

partnerski, realizowany w 
ramach Zintegrowanego 

Porozumienia Terytorialnego 
Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Słupska, z 
Miastem Słupsk, Miastem 
Ustka, Gminą Kobylnica, 
Gminą Damnica, Gminą 
Słupsk oraz Powiatem 

Słupskim. Celem projektu jest 
zmniejszenie 

zapotrzebowania na energię 
cieplną w sektorze 

publicznym, zmniejszenie 
rocznego zużycia energii oraz 

zmniejszenie emisji gazów. 
Efektem prac będzie 

zwiększenie izolacyjności 
termicznej obiektów i 
ograniczenie kosztów 

związanych z ogrzewaniem. 

2 790 358,00 zł 1 789 231,00 zł 

19 

Poprawa 
efektywności 

systemów 
oświetlenia 

zewnętrznego 
na terenie 
Obszaru 

Funkcjonalnego 
Miasta Słupska-

2017-2018 

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 
Pomorskiego na lata 

2014 – 2020 

Modernizacja oświetlenia 
ulicznego w ilości 102 sztuk w 
10 miejscowościach, poprzez 

wymianę opraw na 
energooszczędne typu LED, 

wymianę części słupów i 
wymianę wysięgników oraz 

przebudowa linii 
energetycznej oświetlenia 
ulicznego w miejscowości 

Niemczewo. Jest to projekt 
partnerski ujęty w 

Zintegrowanym Porozumieniu 
Terytorialnym dla Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego 
Słupska realizowany wspólnie 

przez Miasto Słupsk (Lider) 
oraz Gmina Miasto Ustka, 
Gmina Kobylnica, Gmina 
Słupsk i Gmina Dębnica 

Kaszubska. 

345 700,00 zł 283 577,00 zł 
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Projekt przyczyni się do 
poprawy bezpieczeństwa 

dostaw energii, racjonalizacji 
zużycia energii oraz redukcji 
środowiskowych oddziaływań 

związanych z emisją. 

20 

Doposażenie 
jednostek OSP 

powiatu 
słupskiego 

działających w 
ramach KSRG-

2018r. 

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 
Pomorskiego na lata 

2014 – 2020 

Remont i wyposażenie remiz 
strażackich w m. Motarzyno i 

Dębnica Kaszubska 
Zakres robót to remont i 

wymiana pokrycia 
dachowego, wykonanie 
obróbek blacharskich, 
wymiana rynien i rur 

spustowych, przemurowanie 
kominów i wykonanie 
instalacji odgromowej. 
Wyposażenie to min.: 

oddymiacz, pompa szlamowa, 
motopompa z napędem 

własnym, sprzęt 
komputerowy, ubrania 

specjalne, kombinezon do 
akcji w wodzie, defibrylator 

431 207,00 zł 363 526,00 zł 

21 

Ochrona 
różnorodności 
biologicznej na 
terenie powiatu 

słupskiego 
2018r. 

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 
Pomorskiego na lata 

2014 – 2020 

Projekt realizowany będzie w 
miejscowościach Dobra, 
Gałęzów i Podwilczyn. W 

ramach projektu planuje się: 

499 999,93 zł 424 999,94 zł 

Ø  czynną ochronę przyrody 
przewidzianą jako działania 

związane z usuwaniem 
gatunku inwazyjnego – 

rdestowca sachalińskiego, 
budowę sztucznych miejsc 

lęgowych dla ptaków, 
nasadzenia roślin z gatunków 

rodzimych,
Ø  skanalizowanie ruchu 
turystycznego poprzez 

zagospodarowanie terenów 
wokół trzech jezior (Dobra, 

Podwilczyn, Gałęzów – 
jezioro wiejskie), polegające 

na budowie i rozbudowie 
infrastruktury 

ukierunkowującej i skupiającej 
ruch turystyczny – pomosty 
na jeziorach, wiaty, ławki, 

ścieżki dydaktyczno – 
przyrodnicze, tablice 

edukacyjne z informacjami o 
cennych gatunkach, 

siedliskach i sposobach ich 
ochrony,

Ø  cykl warsztatów 
przyrodniczo – ekologicznych 

dla mieszkańców, jako 
działania edukacyjne
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Rozbudowa i 
modernizacja 

wraz z 
wyposażeniem 

PSZOK w 
Dębnicy 

Kaszubskiej 
2018-2019r. 

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 
Pomorskiego na lata 

2014 – 2020 

Rozbudowa, modernizacja i 
wyposażenie PSZOK w 
Dębnicy Kaszubskiej. W 

ramach operacji zrealizowane 
będą roboty budowlane, 

których celem będzie 
dostosowanie obiektu do 

pełnienia funkcji PSZOK w 
sposób niezagrażający 

środowisku naturalnemu oraz 
ułatwiający mieszkańcom jego 

wykorzystanie. 

1 531 202 zł 1 301 522 zł 

W ramach prac budowlano – 
montażowych wykonane 

zostaną obiekty kubaturowe: 
kontener socjalno–biurowy, 

wiata magazynowa na 
kontenery, magazyn na 

odpady niebezpieczne i ZSEE 
oraz hala warsztatowa tzw. 

„Drugie życie”. Ponadto 
wykonane zostaną boksy na 
odpady biodegradowalne i 

budowlane. W ramach 
realizacji operacji 

poszczególne obiekty zostaną 
wyposażone w niezbędne 

narzędzia i urządzenia. 
Dodatkowo przewidziano 

wyposażenie PSZOK w wagę 
samochodową, rębak do 

gałęzi, myjkę 
wysokociśnieniową oraz 

ciągnik wraz z osprzętem. 

23 

OZE w gminach 
powiatu 

słupskiego    
2018-2019r. 

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 
Pomorskiego na lata 

2014 – 2020 

Projekt jest realizowany w 
partnerstwie Gmina Dębnica 
Kaszubska – lider projektu, 

Gminy Ustka, Słupsk, 
Potęgowo i Kobylnica oraz 
Stowarzyszenie Królestwo 

Natury zrzeszające 
mieszkańców Gminy Dębnica 

Kaszubska. 

    

W ramach projektu Gmina 
będzie montowała instalacje 
fotowoltaiczne na budynkach 

użyteczności publicznej, a 
Stowarzyszenie na 

budynkach mieszkalnych 
swoich członków z 

przeznaczeniem na potrzeby 
gospodarstwa domowego.  
Wartość projektu Gmina 

Dębnica Kaszubska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 119 588,00 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 637 436,00 zł 

Zakres rzeczowy Gminy 
Dębnica Kaszubska., w tym 

Stowarzyszenia: 
    

Ø  4 instalacje fotowoltaiczne – 
budynek Urzędu Gminy, 

budynek szkoły w Motarzynie 
oraz dwa obiekty Zespołu 

Szkół w Dębnicy Kaszubskiej 
– Gmina Dębnica Kaszubska 

– 109,89 kW

    

SPRAWOZDANIE
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Ø  gruntowa pompa ciepła w 
Zespole Szkół w Dębnicy 

Kaszubskiej - Gmina Dębnica 
Kaszubska – 300 kW

    

Ø  165 instalacji 
fotowoltaicznych na 

budynkach mieszkalnych – 
Stowarzyszenie – 949,59 kW ; 

Wartość projektu 
Stowarzyszenia Królestwo 

Natury

 
 
 
 

5 889 540,00 zł 

 
 
 
 

4 940 275,00 zł 

24 

Pomorskie 
Szlaki 

Kajakowe – 
Słupią przez 

Równinę 
Słupską” 2018r. 

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 
Pomorskiego na lata 

2014 – 2020 

Jest to przedsięwzięcie 
strategiczne, realizowane w 

partnerstwie z Gminą 
Kobylnica, Gminą Słupsk, 
Miastem Słupsk, Gminą 

Miasto Ustka. Przedmiotem 
partnerskiego projektu jest 
rozbudowa sieci szlaków 
kajakowych wraz z ich 

kompleksowym 
zagospodarowaniem na rzece 

Słupi poprzez budowę 
przystani i przenosek 

kajakowych. 

610 130,00 zł 518 611,00 zł 

Zakres prac przewidzianych w 
ramach projektu 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. 
Na terenie gminy  

zaplanowano 
zagospodarowanie trzech 

miejsc: 
Ø  Przystań kajakowa nad 

jeziorem Głębokim
Ø  Przystań kajakowa w 

Leśnym Dworze
Ø  Przenoska i przystań 

kajakowa w Krzyni

25 
Moja stara – 
nowa szkoła 
2016-2018r. 

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 
Pomorskiego na lata 

2014 – 2020 

Projekt realizowany jest we 
wszystkich szkołach 

prowadzonych przez Gminę. 

1 797 977,00 zł 1 708 078,00 zł 

Projekt ukierunkowany jest 
przede wszystkim na 
działania związane z 

kompleksowym 
wspomaganiem szkół, 
służące wzmocnieniu u 
uczniów kompetencji 

kluczowych niezbędnych na 
rynku pracy oraz na działania 

służące rozwojowi form 
wsparcia uczniów o 

specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. 

SPRAWOZDANIE



www.debnicakaszubska.eu 15

W ramach projektu odbywają 
się dodatkowe zajęcia 

edukacyjne i specjalistyczne 
rozwijające u uczniów 

kompetencje w zakresie ICT, 
matematyczno-

przyrodniczym, języków 
obcych i umiejętności pracy w 

zespole oraz umiejętności 
niezbędnych na rynku pracy. 
Organizowane są wycieczki i 
pikniki edukacyjne zakupiono 
pomoce dydaktyczne, sprzęt 

TIK. 

26 

Upowszechnian
ie edukacji 

przedszkolnej w 
ramach MOF 

Słupska       
2017-2018r. 

Regionalny Program 
Operacyjny 

Województwa 
Pomorskiego na lata 

2014 – 2020 

Projekt realizowany jest w 
przedszkolu w Dębnicy 

Kaszubskiej, Borzęcinie i 
Budowie. W ramach projektu 
prowadzone są dodatkowe 

zajęcia dla dzieci typu: 
Kreatywny Maluch, Mały 

Odkrywca, zajęcia rytmiczno- 
taneczne, zajęcia z 

gimnastyki korekcyjnej itp. 
Ponadto zakupiono pomoce 
dydaktyczne, sprzęt TIK oraz 

zorganizowano wycieczki 

501 145,00 zł 411 798,00 zł 

27 

Przebudowa 
drogi gminnej w 
miejscowości 

Krzynia, gmina 
Dębnica 

Kaszubska  
2017-2018r. 

Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 

2014 - 2020 

Przebudowa odcinka drogi 
gminnej na długości 1250 m. 

Docelowo droga posiadać 
będzie jezdnię o szerokości 

3,5 m, wykonaną w 
technologii z betonu 
cementowego wraz z 

obustronnymi poboczami o 
szerokości 0,75 m z 

kruszywa. Dla odcinka drogi 
biegnącego w wąwozie 

wykonane zostanie 
zabezpieczenie skarp oraz 

ciek zbierający wody 
opadowe wzdłuż krawędzi 

jezdni 

575 546,00 zł 337 552,00 zł 

28 

Środowiskowy 
Dom 

Samopomocy w 
Motarzynie      

2018r. 

Rezerwa celowa 
budżetu państwa 

Utworzenie Środowiskowego 
Domu Samopomocy w 

Motarzynie. Dom powstanie 
poprzez przebudowę i zmianę 
sposobu użytkowania obiektu 
po byłym kinie w Motarzynie. 
Planowane rozpoczęcie jego 

działalności to grudzień 
2018r. Będzie to miejsce, 
gdzie osoby posiadające 
orzeczenie o znacznym 

stopniu niepełnosprawności 
ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej 
egzystencji, znajdą opiekę, 

ciekawe zajęcia dostosowane 
do swoich możliwości oraz 

rehabilitację. 

839 767,00 zł 832 420,00 zł 
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ŚDS świadczył będzie usługi 
indywidualnych i grupowych 

treningów samoobsługi i 
treningów umiejętności 

społecznych polegających na 
nauce, rozwijaniu i 

podtrzymywaniu umiejętności 
już nabytych w zakresie 

czynności dnia codziennego i 
funkcjonowania w życiu 

społecznym dla osób 
upośledzonych umysłowo i 

osób wykazujących 
zaburzenia czynności 

psychicznych. 

  

29 

Budowa 
świetlicy 

wiejskiej w 
miejscowości 

Dobra           
2018-2019r. 

PO RYBY 2014 - 
2020 

Zostanie wybudowany 
budynek świetlicy wiejskiej 

wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną. 

Projekt przewiduje budowę 
budynku parterowego, 
niepodpiwniczonego, z 

dachem dwuspadowym. 
Powierzchnia zabudowy 
projektowanego budynku 

wynosi 166,09 m², 
powierzchnia użytkowa 

139,83 m² 

430 228 zł 219 900 zł 

30 
Budowa drogi w 

Starnicach 
2018r. 

Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa 

Przebudowa drogi w 
Starnicach o długości 238 m – 
droga prowadząca do pałacu 

137 771 zł 100 000 zł 

31 
Budowa drogi w 

Skarszowie 
Górnym 2018r. 

Fundusz Ochrony 
Gruntów Rolnych 

Województwa 
Pomorskiego 

Wykonanie robót 
budowlanych dotyczących 

„Modernizacji drogi gminnej nr 
147023G w m. Skarszów 
Górny, dz. nr 17, obręb 

Skarszów” na długości 265 m 

121 792,00 zł 44 295 zł 

32 

Zakup 
doposażenia 

jednostek OSP 
z terenu Gminy 

2018r. 

Ministerstwo 
Sprawiedliwości 

Zakup toreb ratowniczych dla 
5 jednostek OSP i pilarek do 
drewna dla 2 jednostek OSP 

32 828,30 zł 32 500,00 zł 

33 

Dębnica 
akademia 
lokalnych 
liderów 

Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020  

Celem operacji jest 
aktywizacja mieszkańców wsi, 

wykreowanie lokalnych 
liderów, zwiększenie integracji 
lokalnej społeczności. Zakres 
projektu obejmuje organizację 

szkoleń i warsztatów dla 
lokalnych liderów - 44 osoby 

16 779,00 zł 13 982,00 zł 

34 

Przebudowa 
drogi gminnej w 
m. Łabiszewo 

2018r. 

Środki własne 

Wykonanie robót 
budowlanych dotyczących 

„Przebudowy drogi gminnej w 
m. Łabiszewo, dz. nr 84, 

obręb Łabiszewo” na długości 
500 m 

130 995,00 zł   
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Przebudowa  
i wyposażenie 

Izby 
Regionalnej w 

Motarzynie   
2018-2019r. 

Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 

Projekt złożony przez 
Stowarzyszenie 

„KRÓLESTWO NATURY”. 

166 156,80 zł 160 000 zł 
Program LEADER 

  

Przebudowa i wyposażenie 
Izby Regionalnej w 

Motarzynie. W wyniku 
realizacji projektu w obiekcie 

powstaną dwa pomieszczenia 
– sala wystawiennicza i sala 

edukacyjna z zapleczem 
sanitarnym. Izba wyposażona 
zostanie w odpowiedni sprzęt 
wystawienniczy, edukacyjny i 
informacyjno- komunikacyjny. 

Dzięki temu zgromadzone 
dotychczas w Izbie eksponaty 

zostaną właściwie 
wyeksponowane, a 

miejscowość zyska miejsce, w 
którym będą mogły odbywać 
się różnego rodzaju zajęcia, 

spotkania, szkolenia, 
prelekcje itp. Projekt wybrany 

do dofinansowania 

36 

Teatr ŻE HO 
HO i 

Śpiewający 
Seniorzy na 

scenie 2018r. 

Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 

 
Program LEADER 

Projekt złożony przez 
Stowarzyszenie 

„KRÓLESTWO NATURY”- 
zakup podestów scenicznych 
na potrzeby funkcjonowania 

dziecięcej grupy teatralnej ŻE 
HO HO oraz grupy 

Śpiewających Seniorów 

25 000,00 zł 24 339,00 zł 

37 

Wspieranie 
aktywności 

lokalnej 
poprzez remont 

świetlicy 
wiejskiej w 

Podolu Małym 
2019r. 

Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 

 
Program LEADER 

Projekt złożony przez 
stowarzyszenie KLUB 
SPORTOWY „SMOKI” 

PODOLE MAŁE- 
przedmiotem operacji jest 

remont świetlicy wiejskiej w 
Podolu Małym - remont sali 
głównej świetlicy polegający 

na oczyszczeniu, 
szpachlowaniu, gruntowaniu i 
malowaniu ścian i sufitu oraz 
cyklinowaniu i lakierowaniu 

parkietu 

25 000,00 zł 24 988,00 zł 

38 

Utworzenie 
Społecznego 

Centrum 
Aktywności w 

Gałęzowie     
2018-2019r. 

Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 

Projekt złożony przez 
stowarzyszenie SPERANDA 

440 000,00 zł 225 000,00 zł 

Program LEADER 

W wyniku realizacji projektu w 
Gałęzowie wybudowana 

zostanie świetlica. Będzie to 
ogólnodostępna, 

niekomercyjna infrastruktura 
społeczno – kulturalna 

prowadzona przez 
społeczność lokalną 

zrzeszoną w Stowarzyszeniu 
SPERANDA. Projekt 

przewiduje budowę budynku 
parterowego o powierzchni 

użytkowej 140 m², z tarasem i 
wydzieloną salą główną o 

powierzchni 90 m2 

SPRAWOZDANIE
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39 

Utworzenie 
Młodzieżowej 
Rady Gminy 

Dębnica 
Kaszubska 

2018r. 

Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 

Projekt złożony przez 
Stowarzyszenie 

„KRÓLESTWO NATURY” 

12 437,05 zł 10 000,00 zł 

Program LEADER 

Przedmiotem projektu jest 
Utworzenie Młodzieżowej 

Rady Gminy Dębnica 
Kaszubska i włączenie jej w 

proces kształtowania 
społeczeństwa 

obywatelskiego poprzez 
zorganizowanie i 

przeprowadzenie szkolenia 
przygotowującego młodzież 
do pełnienia swojej funkcji. 
Projekt skierowany jest do 
młodzieży z terenu Gminy 

Dębnica Kaszubska w wieku 
12-17 lat. Będą to osoby 

aktywne, posiadające cechy 
lidera w swoim środowisku, 

chcące uczestniczyć w życiu 
obywatelskim w celu 

budowania społeczeństwa 
bardziej demokratycznego i 

solidarnego 

40 

Przebudowa 
DW 210 wraz z 

przebudową 
wodociągu w 
ciągu drogi 

wojewódzkiej 
wraz z 

przebudową 
przyłączy 

wodociągowych 
do budynków. 

Przebudowa 
DW210: 

Przedmiotem przedsięwzięcia 
jest przebudowa drogi 

wojewódzkiej w miejscowości 
Dębnica Kaszubska na 

odcinku od km 12+055 do km 
15+523,50, tj na odcinku 
3 468,5 m wraz z budową 

odwodnienia, i doświetlenia 
przejść dla pieszych.  Wartość 

całości : 16 219 367,61zł , 
droga 14 992 750,02zł, wkład 

gminy 7 496 375,01zł  ; 
wodociąg  1 226 617,59zł 

7 496 375,01 zł 

  

  

Województwo 
Pomorskie 50% + 
Gmina Dębnica 
Kaszubska 50% 

 
 
 
 
 

1 226 617,59 zł 

2018-2019   

  
  

Przebudowa 
wodociągu: Gmina 

Dębnica Kaszubska 
100% 

 
  RAZEM 28 193 811,38 zł 15 404 358,24 zł 

      ŁĄCZNIE INWESTYCJE 34 839 084,58 zł 18 877 674,24 zł 

SPRAWOZDANIE
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Lp 
Tytuł 

projektu/Lata 
realizacji 

Źródło 
finansowania Opis projektu Wartość 

projektu 
Kwota 

dofinansowania 

PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI I OCZEKUJĄCE NA WSPARCIE 

41 

Przebudowa 
drogi w m. 
Motarzyno 

2019r. 

Program 
przebudowy dróg 

lokalnych 

Gmina posiada dokumentację 
techniczną wraz ze 

zgłoszeniem robót na 
przebudowę drogi gminnej 
łączącej drogę wojewódzką 
210 (w dwóch miejscach) z 
drogą powiatową (droga w 

kierunku Gałaźni) 

532 667,00 zł 266 333,00 zł 

Gmina złożyła we wrześniu 
2018 r wniosek o 

dofinansowanie inwestycji 

42 

Budowa sali 
gimnastycznej 
w Gogolewie     
2019-2021r. 

Ministerstwo Sportu 
i Turystyki 

Projekt budowy kompleksu 
sportowego przy istniejącym 

Zespole Szkół im. Adama 
Mickiewicza w Gogolewie w 
gminie Dębnica Kaszubska 

poprzez wybudowanie: 

4 618 784,00 zł 2 274 867,00 zł 

  

  sali gimnastycznej o 
wymiarach 17,00m x 29,70m 

z zapleczem sanitarnym i 
technicznym, 4 sal 

sportowych przeznaczonych 
do prowadzenia zajęć 

związanych ze sportem o 
powierzchni użytkowej 

zbliżonej do 70 m2 oraz 
elementu łączącego istniejący 

budynek Szkoły z 
nowoprojektowanymi salami 

wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną,

Złożony został 
wniosek 

  boiska wielofunkcyjnego o 
wymiarach 32,00 x 44,00 m o 
nawierzchni poliuretanowej 

wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną.

  

Sala gimnastyczna zostanie 
wyposażona w sprzęt 

niezbędny do gier, m.in.: 
kosze do gry w koszykówkę, 
siatkę do gry w siatkówkę i 

tenisa, zestaw bramek do gry 
w pikę ręczną i nożną wraz z 
niezbędnym osprzętem do 

tych gier. 
 

SPRAWOZDANIE
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Borzęcino
 1 058 266 zł

- przebudowa chodników
- siłownia zewnętrzna 
- przebudowa drogi powiatowej
- termomodernizacja przedszkola
- place zabaw

Budowo 
845 844 tys. 

- przebudowa drogi gminnej
- trybuny na stadionie
- rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego
- termomodernizacja przedszkola

Dębnica Kaszubska
29 170 026 zł

- zagospodarowanie terenu przy „Czerwonej Szkole”
- budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego
- budowa dróg m. in. Osiedle Północ  i Krzynia
- utworzenie punktu rehabilitacji
- termomodernizacja urzędu Gminy, 

Gminnego Ośrodka Kultury i Zespołu Szkół
- rozbudowa przedszkola
- doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej
- remont ul. ks. Antoniego Kani
- modernizacja PSZOK
- infrastruktura turystyczna: Leśny Dwór i Krzynia
- fotowoltaika

Dobieszewo 
325 781 zł

- przebudowa dróg gminnych i powiatowych
- montaż oświetlenia ulicznego
- wiaty przystankowe

Przykłady zrealizowanych inwestycji w sołectwach w latach 2015 - 2018
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Dobra 
770 119 zł

- montaż oświetlenia ulicznego
- siłownia zewnętrzna
- remonty dróg  gminnej i powiatowej
- plac zabaw
- zagospodarowanie jeziora
- budowa świetlicy w 2019 roku

Gałęzów 
864 716 zł

- plac zabaw
- zagospodarowanie jez. Głębokie i jeziora wiejskiego
- remont drogi gminnej
- budowa świetlicy w 2019 roku

Gogolewko 
362 200 zł

- remont świetlicy
- budowa ujęcia wody
- przebudowa drogi powiatowej

Gogolewo 
1 192 026 zł

- przebudowa dróg gminnych i powiatowej
- modernizacja oświetlenia
- budowa hydroforni
- siłownia zewnętrzna
- dokumentacja projektowa sali gimnastycznej

Grabin 
64 018 zł

- oświetlenie uliczne
- przebudowa drogi gminnej

Przykłady zrealizowanych inwestycji w sołectwach w latach 2015 - 2018
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Jawory 
748 836 zł

- remont świetlicy 
- oświetlenie uliczne
- przebudowa drogi powiatowej

Kotowo 
95 916 zł

- boisko wielofunkcyjne
- budowa altany
- oświetlenie drogowe
- plac zabaw

Krzywań 
226 119 zł

- siłownia zewnętrzna 
- remont drogi powiatowej
- dokumentacja projektowa hydroforni i montaż 

      stacji uzdatniania wody

Łabiszewo 
226 576 zł

- remont drogi gminnej
- doposażenie i remont świetlicy
- zakup sprzętu nagłaśniającego
- plac zabaw

Mielno 
73 705 zł

- zagospodarowanie terenu 
  przy punkcie czerpania wody
- doposażenie placu zabaw
- remont świetlicy i zakup sprzętu nagłaśniającego
- budowa altany
- remont dróg gminnych

Przykłady zrealizowanych inwestycji w sołectwach w latach 2015 - 2018
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Motarzyno  
2 068 120 zł

- oświetlenie drogowe 
- remont drogi gminnej
- remont remizy strażackiej i doposażenie OSP
- plac zabaw
- Środowiskowy Dom Samopomocy
- Izba Regionalna w 2019 roku
- Odnawialne Źródła Energii na budynku ZS w 2019 roku

Niepoględzie  
495 995 zł

- przebudowa chodnika przy drodze powiatowej
- oczyszczenie zbiornika wodnego
- oświetlenie drogowe
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej
- budowa boisk sportowych

Podole Małe  
257  103 zł

- plac zabaw 
- przebudowa drogi gminnej
- rozbudowa budynku szatni dla sportowców
- remont świetlicy wiejskiej w 2019 roku

Podwilczyn
249 540 zł

- plac zabaw 
- instalacja CO w świetlicy
- zagospodarowanie terenu przy jeziorze Rybiec
- przebudowa drogi powiatowej
- remont remizy strażackiej

Skarszów Dolny  
34 663 zł

- modernizacja oświetlenia ulicznego 
- plac zabaw 
- budowa altany
- siłownia zewnętrzna

Przykłady zrealizowanych inwestycji w sołectwach w latach 2015 - 2018
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Skarszów Górny 
319 785 zł

- boisko wielofunkcyjne
- plac zabaw i siłownia
- przebudowa dróg gminnych
- modernizacja oświetlenia ulicznego 

Starnice 
274 674 zł

- zakup sprzętu rekreacyjnego i sportowego
- budowa altany
- Przebudowa drogi w Troszkach i Starnicach
- oświetlenie drogowe

Żarkowo 
225 960 zł

- remont świetlicy wiejskiej
- modernizacja dróg gminnych 

Rok Wydatki ogółem Wydatki inwestycyjne
% wydatków

inwestycyjnych

2015 34 264 601,56 zł 2 957 280,58 zł 8,63%

2016 41 011 237,92 zł 3 487 149,51 zł 8,50%

2017 48 294 007,53 zł 6 126 185,07 zł 12,69%

2018 56 112 307,00 zł 12 848 327,00 zł 22,90%

Zestawienie wydatków inwestycyjnych w latach 2015 - 2018

Przykłady zrealizowanych inwestycji w sołectwach w latach 2015 - 2018
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W latach 2015-2018 wartość  inwestycji gminnych 
przekroczyła kwotę 34 839 084 zł. Pozyskaliśmy z różnych 

źródeł ponad 18 877 674 zł. Z czego aż 17 283 130 zł 
stanowią środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej!

 
 

Zestawienie wykonanych lamp ulicznych w latach 2015-2018 i planowanych do wykonania w roku 2018 

 

 

 

LATA MIEJSCOWOŚĆ SZT.  WARTOŚĆ 
2015 DK, UL.PIASKOWA 8 53 494,82 zł 

DK, UL.KOWALSKA 3 13 110,00 zł 

DK,UL.SKARSZEWSKA 1 1 200,00 zł 

DK. PÓŁNOC 25 254 999,07 zł 

JAWORY 3 22 207,35 zł 

BOGUSZYCE 2 16 700,21 zł 

RAZEM   42 361 711,45 zł 

2016 GRABIN 2 21 752,13 zł 

SKARSZÓW DOLNY 2 5 401,20 zł 

KOTOWO 1 6 629,70 zł 

MOTARZYNO 1 1 906,50 zł 

MOTARZYNO FERMA 2 5 945,00 zł 

GOGOLEWKO 1 922,50 zł 

DOBRA- KOLONIA 1 1 200,00 zł 

GAŁĘZÓW 3 15 159,42 zł 

NIEPOGLĘDZIE 1 1 906,50 zł 

DOBIESZEWO 3 29 747,13 zł 

DK,UL.ŁĄKOWA 2 18 081,00 zł 

ŁYSOMICE K. STAWKU 1 3 296,40 zł 

ŁYSOMICE K. 
PRZYSTANKU 

1 12 423,00 zł 

KRZYNIA 1 1 316,00 zł 

BORZĘCINKO 4 19 901,40 zł 

RAZEM   26 145 587,88 zł 

2017 BUDOWO 5 32 964,00 zł 

DOBRA 1 9 202,00 zł 

RAZEM   6 42 166,00 zł 

LATA MIEJSCOWOŚĆ SZT.  WARTOŚĆ 
2018 BRZEZINIEC 2 17 369,71 zł 

DOBRA 1 922,50 zł 

DOBRZYKOWO 1 2 000,00 zł 

GOGOLEWO 3 35 128,80 zł 

SPOLE 1 11 936,00 zł 

DOBRA 1 4 810,99 zł 

DK KS.A.KANI 15 138 519,00 zł 

DK, UL. SKARSZEWSKA 6 40 000,00 zł 

RAZEM   30 250 687,00 zł 

  RAZEM 2015-2018 104 800 152,33 zł 

    

2017 MODERNIZACJA 
OŚWIETLENIA 

  

1. BUDOWO 9 
 

2. GOSZCZYNO 3 
 

3. NIEMCZEWO 3 
 

4. SKARSZÓW DOLNY 3 
 

5. SKARSZÓW GÓRNY 5 
 

6. STARNICE 4 
 

7. GOGOLEWO 6 
 

8. DOBIESZEWKO 1 
 

9. LEŚNIA 2 
 

10. DĘBNICA KASZUBSKA 66 
 

 RAZEM 102 209 305,41 zł 
 

ŁĄCZNIE 206 1 009 457,74 zł 
    

DK - DĘBNICA KASZUBSKA 
  

 
 

Zestawienie wykonanych lamp ulicznych w latach 2015-2018  
i planowanych do wykonania w roku 2018

W ciagu 4 lat w na terenie gminy Dębnica Kaszubska wykonano i zmodernizowano
łącznie 206 punktów oświetleniowych za kwotę ponad miliona złotych.

SPRAWOZDANIE
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ROK MIEJSCOWOŚĆ KWOTA DOFINANSOWANIE L. KM 

2015 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1173G 
Brzeziniec Krzywań 

186 829,94 zł budżet powiatu słupskiego oraz 
budżet gminy 0,465 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1176G 
Dębnica Kaszubska-
Podwilczyn - II etap 

507 637,96 zł 
budżet powiatu słupskiego, budżet 
gminy oraz budżet LP Nadleśnictwo 
Leśny Dwór 

2,100 

Przebudowa ul. Zielonej w 
Dębnicy Kaszubskiej 101 110,38 zł budżet gminy 0,370 

Przebudowa drogi 
osiedlowej byłego PGR w 
miejscowości Skarszów 
Górny, gmina Dębnica 
Kaszubska 

99 250,23 zł środki pozyskane z KOWR (dawne 
ANR) oraz budżet gminy 0,800 

Modernizacja drogi 
dojazdowej do gruntów 
rolnych ze środków 
związanych z wyłączeniem z 
produkcji gruntów rolnych w 
miejscowości Dobieszewo 

171 000,00 zł środki pozyskane z województwa 
pomorskiego oraz budżet gminy 0,600 

 Razem 1 065 828,51 zł  4,335 
     

2016 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1177G (na 
odcinku Warblewo-
Dobieszewo) 

6 799 481,34 zł 

środki pozyskane z Urzędu 
Wojewódzkiego województwa 
pomorskiego, budżetu powiatu 
słupskiego, budżetu Gminy Dębnica 
Kaszubska, budżetu Gminy Słupsk 
oraz budżetu LP Nadleśnictwo Leśny 
Dwór 

13,150 

Przebudowa  nawierzchni 
drogi w miejscowości 
Niemczewo 

38 572,80 zł budżet gminy 0,208 

Przebudowa nawierzchni 
drogi w miejscowości 
Budowo 

39 999,99 zł budżet gminy 0,150 

Przebudowa  nawierzchni 
drogi w miejscowości 
Dobieszewo 

25 473,30 zł budżet gminy 0,138 

Przebudowa nawierzchni 
drogi w miejscowości 
Gogolewo 

39 415,35 zł budżet gminy 0,150 

Remont nawierzchni dróg na 
Osiedlu Północ oraz na ul. 
Polnej-Malinowej w Dębnicy 
Kaszubskiej 

72 347,52 zł budżet gminy 

ul.Bukowa - 0,070 
ul.Jaśminowa - 0,400 
ul.Świerkowa - 0,250 

ulice Polna i Malinowa 
- 0,400 

Modernizacja drogi 
dojazdowej do gruntów 
rolnych ze środków 
związanych z wyłączeniem z 
produkcji gruntów rolnych w 
miejscowości Żarkowo, 
gmina Dębnica Kaszubska 

184 913,59 zł środki pozyskane z województwa 
pomorskiego oraz budżet gminy 0,700 

 Razem 7 200 203,89 zł  15,616 

Zestawienie przebudowy i modernizacji dróg w latach 2015 - 2018

SPRAWOZDANIE



2017 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1177G 
Dobieszewo-Gogolewko 

8 174 905,13 zł 

środki pozyskane z Urzędu 
Wojewódzkiego województwa 
pomorskiego, budżetu powiatu 

słupskiego, budżetu Gminy Dębnica 
Kaszubska oraz budżetu LP 

Nadleśnictwo Łupawa 

11,783 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1176G 
Dębnica Kaszubska-
Podwilczyn - III etap 

895 450,00 zł 
budżet powiatu słupskiego, budżet 
gminy oraz budżet LP Nadleśnictwo 
Leśny Dwór 

3,600 

Budowa i przebudowa dróg 
na Osiedlu Północ w 
Dębnicy Kaszubskiej 

3 410 296,27 zł środki pozyskane z UE oraz budżet 
gminy 2,950 

Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Gogolewo 41 401,80 zł budżet gminy 0,155 

Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Grabin 16 536,00 zł budżet gminy 0,100 

Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Dobieszewo 32 287,50 zł budżet gminy 0,150 

Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Podole Małe 21 525,00 zł budżet gminy 0,150 

Remont ciągów 
komunikacyjnych w 
miejscowości Dobra 

103 240,00 zł budżet gminy 0,950 

Przebudowa nawierzchni 
drogi ul. Wójta 
Jankowskiego oraz ul. 
Polesie w Dębnicy 
Kaszubskiej 

26 445,00 zł budżet gminy 
Wójta Jankowskiego 

  - 0,087  
Polesie - 0,073 

 Razem 12 722 086,70 zł  8,212 

2018 

Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Budowo 54 097,05 zł budżet gminy 0,165 

Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Łabiszewo 130 995,00 zł budżet gminy 0,756 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1194G 
Budowo-Jawory 

645 808,71 zł budżet powiatu słupskiego oraz 
budżet gminy 1,950 

Remont ciągów 
komunikacyjnych na terenie 
Gminy Dębnica Kaszubska 

106 431,90 zł budżet gminy 

ul. Basenowa - 0,800  
ul. Tulipanowa - 0,300  

ul. Różana - 0,350        
ul. Młyńska - 0,100 

ul.Skarszewska - 0,330 
ul.Kr. Jadwigi - 0,050 

Troszki - 0,500       
Starnice - 0,615 

Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Krzynia 563 545,64 zł środki pozyskane z UE oraz budżet 

gminy 1,300 

Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Żarkowo 10 000,00 zł budżet gminy 0,150 

Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Troszki 6 000,00 zł budżet gminy 0,070 

Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Starnice 137 771,54 zł środki pozyskane z KOWR (dawne 

ANR) oraz budżet gminy 0,238 

Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Skarszów 
Górny 

121 792,26 zł środki pozyskane z województwa 
pomorskiego oraz budżet gminy 0,265 

 Razem 1 776 442,10 zł  7,939 
 Łącznie lata 2015-2018 22 764 561,20 zł  36,102 
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Tegoroczni laureaci konkursu na wieniec dożynkowy w towarzystwie wójta i starostów dożynek

FOTOREALCJA

Gminne Święto Plonów z rekordową frekwencją
To było prawdziwie międzypokoleniowe spotkanie mieszkańców gminy Dębnica Kaszubska zorganizowane 
8 września 2018 r. Frekwencja podczas tegorocznego Święta Plonów, które jest jedną ze sztandarowych gminnych 
imprez przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Wspólna modlitwa dziękczynna, a następnie bie-
siada i zabawa przy kabaretowych skeczach, cygańskich rytmach i dj-skich brzmieniach na długo zapadła 
w pamięć wszystkich zebranych na dębnickim stadionie.

Koncelebrowana msza święta rozpoczęła uroczystości Gminnego Święta PlonówJeden z wieńców dożynkowych

Wójt Iwona Warkocka 
podziękowała rolnikom

Podczas Święta Plonów zasadzono pierwsze 
„dęby niepodległości” na terenie gminy Dębnica Kaszubska

Dyrektor GOK, Anna Pietrzak 
w roli konferansjera
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Salwy śmiechu wypełniały cały stadionKabaret Koń Polski zaprezentował swoje kultowe skecze

Don Wasyl z zespołem na dożynkowej scenieZ czasem zrobiło się bardziej tłoczno i tanecznie

Wszystkie ręce w górę wspólnie z DJ HazelLosowanie „Loterii Dębowej” było długo wyczekiwaną chwilą
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Wprowadziliśmy bardzo wiele zmian

Jak zmieniła się oferta 
GOK-u w ciągu ostatnich lat?

Na przestrzeni czterech 
lat wprowadziliśmy bardzo wiele 
zmian. Przede wszystkim zmie-
niła się struktura organizacyj-
na Gminnego Ośrodka Kultury. 
Świetlice, które funkcjonowały 
do tej pory przy GOK-u zostały 
przekazane decyzją Rady Gmi-
ny, sołectwom. Wprowadziliśmy 
odpłatne zajęcia profilowane, 

i obecnie nasza oferta jest bardzo szeroka, każdy znajdzie 
coś dla siebie. Zajęcia odbywają się w GOK-u, ale także 
w świetlicach, na których zbierze się odpowiednia grupa 
chętnych osób. Obecnie z zajęć różnego typu korzysta 
ok. 350 osób, to bardzo dużo. Myślę, że śmiało możemy 
konkurować z domami kultury, które funkcjonują w mia-
stach. Nasi mieszkańcy nie muszą już dojeżdżać na zajęcia 
do Słupska i wozić tam swoich dzieci. Oczywiście osoby 
mieszkające poza Dębnicą Kaszubską, w miejscowościach, 
w których nie uzbierała się wystarczająca ilość chętnych 
na dany rodzaj zajęć, nadal muszą dojechać, ale jest to już 
znacznie bliżej niż do Słupska i zdecydowanie taniej. Mie-
sięczna opłata dla osoby korzystającej na przykład z lek-
toratu języka angielskiego to tylko piętnaście złotych. Jak 
bardzo niewielkie są to pieniądze świadczy to, że niemalże 
codziennie dzwonią do nas osoby ze Słupska i okolicznych 
gmin z zapytaniem czy mogą do nas zapisać swoje dzieci. 
Nie chodzi tu tylko o wysokość opłaty, ale także o renomę 
naszych zajęć -  ich poziom i atmosferę. W naszym domu 
kultury zajęcia są prowadzone na bardzo wysokim pozio-
mie, lektoraty z języków obcych (angielski i niemiecki) cie-
szą się bardzo dużym zainteresowaniem, nasi wykładow-
cy to ludzie z pasjami, ciekawi, potrafiący zainteresować 
uczestników zajęć. Świadczy o tym wzrastająca z roku na 
rok liczba osób chętnych, aby z nami razem spędzać swój 
wolny czas, dokształcać się i realizować swoje pasje.

Z jakich zajęć obecnie mogą korzystać dzieci, do-
rośli oraz seniorzy i czy istnieje jeszcze możliwość dołą-
czenia do grup?

Oczywiście, że można jeszcze się zapisywać, czeka-
my na wszystkich. Dzieciom proponujemy zajęcia z lek-
toratów języka angielskiego i niemieckiego, zajęcia te-
atralne, gry na instrumentach (klawisze i gitara), zajęcia 
plastyczne, wokalne, tańca, fotograficzne, gry w tenisa 

ziemnego, tai chi i kung-fu. Dorosłych zapraszamy na lek-
toraty z języków, grę na instrumentach, zajęcia z rękodzie-
ła oraz tai chi i zumbę. Oczywiście seniorzy mogą korzystać 
ze wszystkich zajęć kierowanych do dorosłych. Specjalnie 
dla nich powstaje odrębna grupa tai chi oraz prowadzone 
są zajęcia komputerowe. Wszystkich seniorów zaprasza-
my oczywiście do naszej strefy seniora - miejsca stworzo-
nego z myślą o naszych najstarszych mieszkańcach. Jest to 
odrębna sala z zapleczem kuchennym, w którym obecnie 
spotykają się nasi „śpiewający seniorzy”. Zapraszamy do 
dołączenia do tej grupy. Sala wyposażona jest w stepper 
oraz rowerek stacjonarny można więc w okresie jesien-
no- zimowym poćwiczyć, dysponujemy także kijkami do 
nordic walking. 

Idealnym miejscem do spędzania wolnego cza-
su jest także nasza biblioteka ze specjalnie przygotowa-
nym kącikiem do poczytania aktualnej prasy i napicia się 
aromatycznej kawy. Pracująca w bibliotece Małgorzata 
Chmielewska czeka tam na wszystkich czytelników, po-
dobnie jak w filii w Budowie czeka na Państwa Danuta 
Jączyńska.

Wszyscy mieszkańcy mogą korzystać z naszych pra-
cowni. W tym roku powstała nowa pracownia cerami-
ki, do której zapraszamy w każdą środę w godzinach od 
16.00 do 18.00. Pracownia odlewów gipsowych otwarta 
jest w poniedziałki w godzinach od 11.00 do 13.00 i we 
wtorki w godzinach od 16.00 do 18.00.

Faktycznie oferta jest bardzo bogata, ale w tym 
roku dodatkowo wprowadzono coś specjalnego.

Tak, w tym roku mamy ofertę skierowaną do nie-
pełnosprawnych mieszkańców naszej gminy. Zbieramy 
obecnie grupę na zajęcia rekreacyjno – ruchowe, które 
mają na celu także integrować i wspierać. Bardzo serdecz-
nie zapraszamy do zapisywania się, do przekazywania da-
lej tej informacji. Jest to dla nas bardzo ważne, aby w na-
szym domu kultury osoby niepełnosprawne i ich rodziny 
także znalazły swoje miejsce. Chciałabym zwrócić uwagę, 
że osoby niepełnosprawne korzystają również z dotych-
czasowej oferty. Od dwóch lat uczestniczą w zajęciach 
w pracowni odlewów gipsowych, a od niedawna w pra-
cowni ceramiki.

A co z imprezami? Czy tu także zaszły zmiany? 
Dostosowujemy się do tego czego oczekują od nas 

mieszkańcy. Po wprowadzeniu funduszu sołeckiego, so-
łectwa same planują swoje imprezy sołeckie. My ze swojej 

Rozmowa z Anną Pietrzak, dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej o zmianach jakie 
udało się wprowadzić do jej instytucji oraz o planach na przyszłość.

WYWIAD
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strony służymy wszelką pomocą w sprawach organizacyj-
nych. 

Skupiliśmy się na kilku imprezach ogólnogmin-
nych. Organizujemy je z roku na rok na coraz wyższym 
poziomie. Zauważyliśmy, ze nasi mieszkańcy chcą przede 
wszystkim wysokiej jakości, chcą prawdziwych wydarzeń 
kulturalnych, takich w jakich można uczestniczyć w dużych 
miastach: koncertów, występów kabaretowych, przedsta-
wień, itp. Nie zapominamy też o młodzieży. Od dwóch lat 
„Majówka z gwiazdą” jest skierowana specjalnie do tej 
grupy odbiorców. W roku 2019 szykujemy już dla nich coś 
specjalnego. Ale jak na razie niech to pozostanie tajem-
nicą. Powiem tylko, ze negocjacje już trwają. Zmieniliśmy 
formułę dożynek, oczywiście jest część związana z trady-
cyjnym obrzędem dożynkowym, którego nie mogłoby za-
braknąć, ale też część koncertowa jest na coraz wyższym 
poziomie, skierowana do wszystkich grup wiekowych. Już 
tradycyjnie jest część programu poświęcona najmłodszym, 
tym średnim wiekiem i seniorom, kończymy zawsze z my-
ślą o młodzieży, która chce się wyskakać, pobawić i spo-
tkać ze swoimi idolami.

Należałoby tu zaznaczyć także fakt, że na ogólnog-
minne imprezy takie jak: dzień dziecka, bal seniora, dzień 
kobiet, czy wigilię zapewniamy transport mieszkańcom 
z terenu całej gminy, w organizacji którego pomagają nam 
sołtysi, a także urząd gminy. Dojazd i powrót z tych imprez 
jest dla naszych mieszkańców całkowicie bezpłatny. Muszę 
nadmienić, że zainteresowanie jest ogromne, z roku na rok 
odwiedza nas coraz więcej mieszkańców, którzy czekają na 
te imprezy, odwiedzają nas – to jest dla nas najwspanialszy 
dowód na to, że robimy to dobrze.

Wizualnie zmienił się także sam budynek  
Gminnego Ośrodka Kultury.

To prawda, przeprowadzona termomodernizacja 
budynku połączona z odświeżeniem pomieszczeń spowo-
dowała, że GOK stał się miejscem nie tylko funkcjonalnym, 
ale także przytulnym i przyjaznym. Nasi mieszkańcy bardzo 
lubią do nas przychodzić i to jest najcudowniejszą nagrodą 
za olbrzymią pracę, która tu wykonaliśmy i wykonujemy 
dalej.

A jakie są plany na przyszłość?
Rozwijamy się dalej, szkoda, że ściany nie są z gumy, 

bo już brakuje nam miejsca. Chciałabym abyśmy dokoń-
czyli remont naszej „sali kominkowej” oraz odświeżyli ele-
wację budynku. Czeka nas także remont sali gimnastycz-
nej, która obecnie jest w naszym zarządzie (przy budynku 
dawnej szkoły). Chcielibyśmy położyć tam nową instalację 
elektryczną i odświeżyć ściany. Na razie są to plany, a czy 
uda się je zrealizować będzie zależało od radnych. Chcieli-
byśmy nadal poszerzać i weryfikować naszą ofertę zgodnie 
z potrzebami mieszkańców. Celem jest także zwiększenie 
ilości różnych form zajęć w terenie. Mamy duże plany 
związane z przyszłoroczną majówką, jeżeli uda nam się 
zrealizować projekt nad którym obecnie pracujemy, stwo-
rzymy imprezę niepowtarzalna, innowacyjną - taką, którą 
nasza młodzież będzie mogła się pochwalić, że to wydarze-
nie miało miejsce właśnie w naszej gminie.

Dziękuję za rozmowę
Kinga Trubicka-Czapka

Klub Honorowych Dawców Krwi 
Polskiego Czerwonego Krzyża przy Urzę-
dzie Gminy w Dębnicy Kaszubskiej powstał 

w 1978 roku. Ruch ten zapoczątkowany był przez ówcze-
sne kierownictwo Oddziału Rejonowego PCK w Słupsku. 
W wyniku spotkania z władzami PZPS „Alka” w Dębnicy 
Kaszubskiej zawiązał się Klub HDK PCK przy Północnych 
Zakładach Przemysłu Skórzanego „Alka”. Pierwsze wybory 
odbyły się 15 stycznia 1978 roku, w wyniku których ufor-
mował się Zarząd Klubu HDK  PCK w osobach: prezes – Ka-
zimierz Kuzynko, wiceprezes – Ryszard Plawgo.

Klub działał do 1981 roku i wówczas zawiesił swo-
ją działalność. Reaktywacja klubu nastąpiła w lipcu 1986 
roku przy Zakładach Garbarskich „Skotawa”. W nowym 
zarządzie prezesem został Mirosław Ślusarczyk, a sekre-
tarzem klubu Kazimierz Kuzynko. W tym składzie zarząd 
funkcjonował przez 3 lata. Od 1989 roku prezesem Klubu 

HDK PCK przy Zakładach Garbarskich „Skatowa” zostaje 
Kazimierz Kuzynko. 15 grudnia 1994 roku klub zmienia 
swoją siedzibę i powstaje Klub HDK PCK przy Urzędzie 
Gminy w Dębnicy Kaszubskiej, który działa do dnia dzisiej-
szego. Od 1996 do 2006 roku klub posiadał swoje biuro 
przy GOK w Dębnicy Kaszubskiej. W roku 2011 funkcję 
prezesa klubu obejmuje Piotr Spica i z przerwą kiedy był 
wiceprezesem Zarządu Rejonowego PCK w Słupsku, pełni 
ją do dnia dzisiejszego.

Obecnie w skład Zarządu Klubu HDK PCK przy Urzę-
dzie Gminy w Dębnicy Kaszubskiej wchodzą: prezes – Piotr 
Spica, wiceprezes – Małgorzata Chmielewska, członek za-
rządu– Kazimierz Kuzynko.

Wszystkich chętnych i niezrzeszonych honorowych 
krwiodawców klub zaprasza w swoje szeregi, aby mogli 
aktywnie włączyć się w szerzenie idei czerwonokrzyskich 
oraz promować honorowe krwiodawstwo.

40 lat historii honorowego krwiodawstwa na terenie gminy

WYWIAD
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OBWIESZCZENIE
 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 05 września 2018 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Dębnica
Kaszubska do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku: 

Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania Siedziba 
obwodowej komisji wyborczej

1

Dębnica Kaszubska, ulice: 
Akacjowa, Bukowa, Jana III Sobieskiego, Jarzębinowa, Jaśminowa, Kalinowa,
Kasztanowa, Kazimierza Wielkiego, Klonowa, ks. Antoniego Kani numery od
1  do  5,  Skarszewska,  Sosnowa,  Spacerowa,   Sportowa,   Świerkowa,
Władysława Sikorskiego, Wysoka oraz miejscowości: 
Grabin, Krzywań, Skarszów Górny, Skarszów Dolny. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny,
ul. Jana III Sobieskiego 3,
Dębnica Kaszubska

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych 

2

Dębnica Kaszubska, ulice: 
Basenowa,  Bursztynowa,  Chabrowa,  Fabryczna,  Kamienna,  Konwaliowa,
Kościelna, Kowalska, Królowej Jadwigi, ks. Antoniego Kani numery parzyste
od 6 do 38  i  numery nieparzyste od 7 do 55,  Lipowa, Łąkowa, Makowa,
Malinowa,  Młyńska,  Niezapominajkowa,  Parkowa,  Piaskowa,  Plac  Zielone
Wzgórza,  Podgórna,  Polna,  Przemysłowa,  Różana,  Strażacka, Tulipanowa,
Władysława Jagiełły, Żwirowa oraz miejscowość: Dudzicze. 

Urząd Gminy,
ul. ks. Antoniego Kani 16a,   
Dębnica Kaszubska

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych 

3

Dębnica Kaszubska, ulice: 
Borówkowa, Brzozowa, Jagodowa, Jodłowa, Kolejowa, Krótka, ks. Antoniego
Kani numery parzyste od 40 do ostatniego i nieparzyste od 57 do ostatniego,
Leśna, Nad Skotawą, Pieczarkowa, Polesie, Poziomkowa, Prosta, Słoneczna,
Wodna, Wójta Jankowskiego, Wrzosowa, Zajęcza, Zielona oraz miejscowości:
Dargacz, Dobrzykowo, Krzynia,  Łysomice, Łysomiczki, Mielno, Podwilczyn. 

Gminny Ośrodek Kultury, 
ul. ks. Antoniego Kani 55, 
Dębnica Kaszubska

4
Boguszyce,  Borzęcino,  Borzęcinko,  Brzeziniec,  Dobieszewo,  Dobieszewko,
Leśnia, Łabiszewo, Podole Małe, Starnice, Starniczki, Troszki,  Żarkowo. 

Przedszkole, Borzęcino 33

5 Goszczyno,  Jamrzyno,  Motarzyno,  Niemczewo,  Ochodza,  Spole,
Strzegomino. 

Zespół Szkół, Motarzyno 9a

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych 

6 Dobra, Dobrzec, Gogolewko, Gogolewo, Maleniec. 

Zespół Szkół, Gogolewo 40

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych 

7 Budowo, Budówko, Jawory, Gałęzów, Grabówko, Kotowo, Niepoględzie. Przedszkole, Budowo 52

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy  posiadający  orzeczenie  o  znacznym lub  umiarkowanym  stopniu  niepełnosprawności,  w  rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie
organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;       
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;       
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Słupsku I najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;       
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;       
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Dębnica Kaszubska najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.

                                                           WÓJT GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
                                                                                /-/  Iwona Warkocka

UWAGA – ZMIANA LOKALI WYBORCZYCH 
Sprawdź gdzie głosujesz

Wychodząc naprzeciw potrzebom Mieszkańców gminy Dębnica Kaszubska dokonano zmiany lokalizacji lokali 
wyborczych. Wyborcy uprawnieni do głosowania w okręgach 1 i 2 zagłosują w Zespole Szkół przy ul. Sobieskiego 
w Dębnicy Kaszubskiej, a nie jak to miało miejsce dotychczas w urzędzie gminy. Poniżej pełen wykaz okręgów
i obwodów wyborczych.

OBWIESZCZENIE
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/303/2018

Rady Gminy Dębnica Kaszubska

z dnia 28 lutego 2018 r.

Podział gminy Dębnica Kaszubska na okręgi wyborcze

Numer 
okręgu 

wyborczego
Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych 
wybieranych   

w okręgu

1

Sołectwo Grabin (miejscowość: Grabin),
Sołectwo Krzywań (miejscowość: Krzywań),
Sołectwo Skarszów Górny (miejscowość: Skarszów Górny),
Sołectwo Skarszów Dolny (miejscowość: Skarszów Dolny)

1

2

Sołectwo Dębnica Kaszubska, 
(miejscowość Dębnica Kaszubska ulice: 
Akacjowa, Bukowa, Jana III Sobieskiego, Jarzębinowa, Jaśminowa, 
Kalinowa, Kasztanowa, Kazimierza Wielkiego, Klonowa,  Skarszewska, 
Sosnowa, Spacerowa, Sportowa, Świerkowa, Władysława Sikorskiego, 
Wysoka, ks. Antoniego Kani numery od 1 do 5) 

1

3

Sołectwo Dębnica Kaszubska, 
(miejscowość Dębnica Kaszubska ulice: 
Bursztynowa, Kamienna, Kowalska, Lipowa, Łąkowa, Malinowa, 
Młyńska, Piaskowa, Podgórna, Polna, Żwirowa 
oraz miejscowość: Dudzicze) 

1

4

Sołectwo Dębnica Kaszubska, 
(miejscowość Dębnica Kaszubska ulice: 
Basenowa, Chabrowa, Konwaliowa, Kościelna, Królowej Jadwigi, 
Makowa, Niezapominajkowa, Parkowa, Plac Zielone Wzgórza, Różana, 
Strażacka, Tulipanowa, Władysława Jagiełły, ks. Antoniego Kani numery 
parzyste od 6 do 38 oraz numery nieparzyste od 7 do 55) 

1

5
Sołectwo Dębnica Kaszubska, 
(miejscowość Dębnica Kaszubska ulice: 
Fabryczna, Przemysłowa) 

1

6

Sołectwo Dębnica Kaszubska, 
(miejscowość Dębnica Kaszubska ulice: 
Brzozowa,  Jodłowa, Krótka, Nad Skotawą, Prosta, Słoneczna, Wodna, 
Wrzosowa, Zajęcza, ks. Antoniego Kani numery parzyste od 40 do 
ostatniego oraz numery nieparzyste od 57 do ostatniego) 

1

7

Sołectwo Dębnica Kaszubska, 
(miejscowość Dębnica Kaszubska, ulice: 
Borówkowa, Jagodowa, Kolejowa, Leśna, Pieczarkowa, Polesie, 
Poziomkowa, Wójta Jankowskiego, Zielona 
oraz miejscowości: 
Dargacz, Dobrzykowo, Krzynia, Łysomice, Łysomiczki) 

1

8 Sołectwo Mielno (miejscowość: Mielno),
Sołectwo Podwilczyn (miejscowość: Podwilczyn) 1

9
Sołectwo Brzeziniec-Borzęcinko (miejscowości: Borzęcino, Borzęcinko, 
Brzeziniec),
Sołectwo Starnice-Troszki (miejscowości: Starnice, Starniczki, Troszki)

1

10

Sołectwo Dobieszewo (miejscowości: Dobieszewo, Dobieszewko, 
Leśnia),
Sołectwo Łabiszewo (miejscowości: Łabiszewo, Boguszyce),
Sołectwo Podole Małe (miejscowość: Podole Małe),
Sołectwo Żarkowo (miejscowość: Żarkowo)

1

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 1147

11 Sołectwo Motarzyno (miejscowości: Motarzyno, Goszczyno, Jamrzyno, 
Niemczewo, Ochodza, Spole, Strzegomino) 1

12
Sołectwo Dobra (miejscowości: Dobra, Dobrzec),
Sołectwo Gogolewo (miejscowość: Gogolewo),
Sołectwo Gogolewko (miejscowości: Gogolewko, Maleniec)

1

13 Sołectwo Kotowo (miejscowość: Kotowo),
Sołectwo Niepoględzie (miejscowości: Niepoględzie, Grabówko) 1

14 Sołectwo Budowo (miejscowości: Budowo, Budówko) 1

15 Sołectwo Jawory (miejscowość: Jawory),
Sołectwo Gałęzów (miejscowość: Gałęzów) 1

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 1147

OBWIESZCZENIE
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Dożynki Parafialne w Gogolewku
Sołectwo Gogolewko-Maleniec było tegorocznym gospodarzem Dożynek Parafialnych zorganizowanych 15 września 2018 r. 

Uroczystości rozpoczęła msza święta polowa zorganizowana na „Placu Słonecznikowym” w Gogolewku. Po części oficjalnej wszyscy 
uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w zabawach i konkursach oraz warsztatach rzeźbiarskich i rękodzielniczych. Na scenie 
zaprezentowały się m. in.: dziecięca grupa taneczna z Motarzyna, dziecięca grupa bębniarska z Redęcina oraz grupa teatralna 
„Stacja Gogolewko” w spektaklu „Od ziarna do chleba”. Całość zakończyła zabawa taneczna.
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Zostań wolontariuszem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej 
serdecznie zaprasza wszystkich, którzy chcieliby włą-

czyć się w działania na rzecz osób potrzebujących.
U nas znajdzie się miejsce dla uczniów, 

studentów, osób aktywnych zawodowo, jak i tych, 
którzy są na emeryturze lub rencie. 

Nie ważne ile masz lat – zostań wolontariuszem.
Pamiętaj, pomagając innym 

pomagasz także sobie – dobro ofiarowane drugiemu 
człowiekowi wraca ze zdwojoną siłą.

Czekamy na Ciebie.

Grupa AA oficjalnie 
w Dębnicy Kaszubskiej

Dnia 31.08.2018r. po rocznym okresie pilotażo-
wym zawiązała się ostatecznie grupa Anonimowych 
Alkoholików w Dębnicy Kaszubskiej. Grupa przyjęła w gło-
sowaniu nazwę  ,,AA JAN DĘBNICA KASZUBSKA”  Grupa 
w głosowaniu zdecydowała, że od 30.09 będzie należa-
ła do Intergrupy Kaszubskiej Regionu Bałtyckiego i tym 
samym będzie widoczna w krajowym spisie mitingów AA. 
Wszystkie służby w grupie są obsadzone. 

Grupa liczy maksymalnie 15 osób. Spotyka się przy 
kościele w Dębnicy Kaszubskiej w każdy piątek o 19.15. 
Wszystkie mitingi to spotkania otwarte. Do sali istnieje 
możliwość wjazdu dla niepełnosprawnych. (MB)
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Pokaz zapaśniczy w dębnickim Zespole Szkół
W sali sportowej przy ul. Sobieskiego wokół zapaśniczej 

maty zebrali się uczniowie, nauczyciele, i goście, wśród których 
oprócz trenerów i władz gminy znalazł się Andrzej Wroński - 
dwukrotny mistrz olimpijski i wiceprzewodniczący Polskiego 
Związku Zapaśniczego. Pokaz zorganizowany został przez Klub 
Sportowy Sparta Zapasy, który działa i trenuje w dębnickim ZS. 
Swoje umiejętności zaprezentowali także podopieczni klubu za-
paśniczego z Miastka. Pokaz zrobił na wszystkich ogromne wra-

żenie, a zawodnicy zaskakiwali nie tylko techniką, ale i spraw-
nością fizyczną. Jak podkreśla trener dębnickiego klubu Paweł 
Rozenbajgier gimnastyka jest podstawą tego sportu. Wszyst-
kich, którzy chcieliby trenować zapasy klub zaprasza na treningi 
w poniedziałki, wtorki i czwartki do sali gimnastycznej w ZS przy 
ul. Sobieskiego w Dębnicy Kaszubskiej o godz. 16.30. 

(fot. Kinga Trubicka-Czapka)

Dwukrotny mistrz olimpijski Andrzej Wroński (w środku)  
z wójt Iwoną Warkocką i przewodniczącym RG Krzysztofem Badowskim



ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ELEKTROŚMIECI  
ORAZ ODZIEŻY I TEKSTYLIÓW W GMINIE DĘBNICA KASZUBSKA

PGK Spółka z o.o. w Słupsku odbierze wielkogabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  
oraz odzież i tekstylia specjalistycznymi środkami transportu według ustalonego harmonogramu.

Ważne ! Wielkogabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odzież i tekstylia należy wystawić w dniu 
odbioru najpóźniej do godz. 7:00, przed posesje. Objazd rozpoczyna się od godz. 7:00 i jest jednokrotny. Samochody 

nie są zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie.

Zbiórka obejmuje tylko:

Zbiórka nie dotyczy:

WIELKOGABARYTY: meble, meble ogrodowe, dywany, wykładziny, materace, wózki dziecięce i zabawki dużych 
rozmiarów, rowery, hulajnogi, kołdry, poduszki, deski do prasowania, stojaki na pranie, żyrandole itp.

ELEKTROŚMIECI: akcesoria komputerowe i telefoniczne, aparaty i akcesoria fotograficzne, sprzęt AGD i RTV, drobne 
AGD, baterie i akumulatorki (z wyjątkiem akumulatorów przemysłowych i samochodowych)

ODZIEŻ I TEKSTYLIA: ubrania, buty, ręczniki, pościel, koce, firanki, torebki, plecaki (prosimy zapakować w worki)

odpadów pochodzących z rozbiórek i remontów (tj. płyty wiórowe, skrzydła drzwiowe, okna, gruz, płytki, cegły, kamie-
nie, papa), odpadów niebezpiecznych (tj. eternit), dużych opakowań z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecz-
nych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, odpadów zielonych (tj. trawy, gałęzi, itp.), części samochodowych w tym 
również akumulatorów i opon, motorowerów, kosiarek spalinowych, kartonów.

Data Dębnica Kaszubska, ulice:

16.10.2018 r.
Akacjowa,  Klonowa, Kościelna, Leśna, Jana III Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Spacerowa, Spor-
towa, Świerkowa, Wójta Jankowskiego, Wrzosowa, Fabryczna, Kalinowa, Kolejowa, Pieczarkowa, 
Polesie, Poziomkowa, Kazimierza Wielkiego, Skarszewska, Sosnowa, Wysoka, Zielona

17.10.2018 r.

Basenowa, Borówkowa, Brzozowa, Bursztynowa, Jagodowa, Jaśminowa, Jodłowa, Kamienna, 
Konwaliowa, Kowalska, Krótka, Lipowa, Łąkowa, Makowa, Malinowa, Młyńska, Niezapominaj-
kowa, Nad Skotawą, Parkowa, Piaskowa, Pl. Zielone Wzgórza, Podgórna, Polna, Prosta, Różana, 
Strażacka, Tulipanowa, Władysława Jagiełły, Wodna, Zajęcza, Żwirowa, ks. Antoniego Kani,

Data Miejscowości:

17.10.2018 r. Boguszyce, Borzęcinko, Brzeziniec, Dobieszewko, Dobieszewo, Dobra, Dobrzec, Gogolewko, Go-
golewo, Łabiszewo, Maleniec, Podole Małe, Starnice, Troszki, Żarkowo

18.10.2018 r. Budowo, Gałęzów, Grabówko, Jawory, Kotowo, Motarzyno, Niepoględzie

19.10.2018 r.
Borzęcino, Dargacz, Dobrzykowo, Dudzicze, Goszczyno, Grabin, Jamrzyno, Krzynia, Krzywań, Le-
śnia, Łysomice, Łysomiczki, Mielno, Niemczewo, Ochodza, Podwilczyn, Skarszów Dolny, Skarszów 
Górny, Spole, Strzegomino

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.debnicakaszubska.eu lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy

Przypominamy!!! Na terenie naszej Gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), 
gdzie bezpłatnie można oddać: 1) papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło,
2) odpady ulegające biodegradacji, 3) przeterminowane chemikalia, 4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 5) meble 
i inne odpady wielkogabarytowe, 6) zużyte opony, 7) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 
8) odzież i tekstylia. 

 
PSZOK czynny jest od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty od 7:00 do 15:00

PSZOK zlokalizowany przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej.

Transport odpadów do PSZOKu prowadzony jest we własnym zakresie i na własny koszt.

Osoby, które dostarczają odpady komunalne do PSZOK zobowiązane są je umieszczać  
w poszczególnych miejscach wskazanych przez nadzorującego PSZOK.


