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Z ŻYCIA GMINY

Zakończono remont ulicy ks. Antoniego Kani

	 W	środę	28	sierpnia	oficjalnie	otwarto	drogę	wo-
jewódzką	 nr	 210.	 Inwestycję	 zrealizowano	 rok	 po	 pod-
pisaniu	 umowy	 na	 jej	 remont	 i	modernizację.	 Odbioru	
wspólnego	przedsięwzięcia	na	linii	województwo	-	gmina	
dokonał	osobiście	Marszałek	Województwa	Pomorskiego	
Mieczysław	Struk	w	towarzystwie	Wójt	Gminy	Dębnica	Ka-
szubska	Iwony	Warkockiej	oraz	przedstawicielami	Zarządu	
Dróg	Wojewódzkich	i	wykonawcy	prac	-	firmy	Budimex.	
	 Marszałek	Mieczysław	Struk	podkreślił,	że	realiza-
cja	przebudowy	DW	210	była	możliwa	przede	wszystkim	
dzięki	determinacji	władz	gminy	i	uświadomieniu	mu	po-
trzeby	realizacji	tej	inwestycji.	Ze	swojej	strony	marszałek	
podziękował	 również	wykonawcom	 za	 sprawne	 przepro-

wadzenie	wszystkich	prac	bez	wyłączania	 drogi	 z	użytku,	
a	także	mieszkańcom	Dębnicy	Kaszubskiej	za	wyrozumia-
łość.	Inwestycja	kosztowała	blisko	17	mln	zł.	Gmina	Dębni-
ca	Kaszubska	ze	swojego	budżetu	wniosła	kwotę	8	mln	zł.	
	 Remont	DW	210	został	zakończony	przed	czasem.	
W	ramach	prac	wymieniona	 została	nie	 tylko	nawierzch-
nia.	Powstały	nowe	zatoki	przystankowe,	chodniki	i	przej-
ścia	 dla	 pieszych	 z	sygnalizacją	 świetlną.	 Przebudowane	
zostały	 niektóre	 skrzyżowania,	 a	droga	 na	 całej	 długości	
miejscowości	zyskała	oświetlenie.	DW	210,	której	właści-
cielem	jest	województwo	pomorskie	nie	była	gruntowanie	
remontowana	od	ponad	50	lat.	(KT, fot. KT)

„Zakręcona akcja dla Wojtusia”
Okaż	wielkie	serce,	TO	NIC	NIE	KOSZTUJE	wesprzyj	inicjatywę	dzieci	z	przed-
szkola	w	Dębnicy	Kaszubskiej
	 Przedszkolaki	 z	Dębnicy	 Kaszubskiej	 rozpoczęły	 „Zakręconą	 akcję	 dla	
Wojtusia.	 Wkręć	 się	 w	pomaganie!”.	 W	ramach	 akcji	 nasze	 dzieci	 zbie-
rają	 plastikowe	 nakrętki.	W	ten	 sposób	 przedszkolaki	 chcą	 pomóc	w	ze-
braniu	 środków	 na	 	 liczne	 nierefundowane	 rehabilitacje	 dla	 Wojtusia. 
	 Wojtuś	Tarasewicz	ma	8	 lat	 i	choruje	na	nieuleczalną	chorobę	gene-
tyczną	Mukopolisacharydozę	typ	IIIa-	Sanfilippo,	która	degraduje	centralny	
układ	 nerwowy.	 Intensywna	 rehabilitacja	może	 spowodować,	 że	Wojtuś	
dłużej	będzie	radosnym	chłopcem.	

 
Wszelkie	 informacje	 o	akcji	 pod	 numerem	 telefonu	 794	 949	 888. 
Zebrane	nakrętki	można	przynosić	do	przedszkola	w	Dębnicy	Kaszubskiej.

Serdecznie	zapraszamy	do	udziału	w	zbiórce	charytatywnej	dla	Wojtusia.
Warto	pomagać!
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LIST DO SĄSIADA

PALĄC ŚMIECI TRUJESZ SIEBIE I SWOICH SĄSIADÓW
	 W	związku	z	sygnałami	wpływającymi	od	mieszkańców	w	trakcie	zebrań	sołeckich	odnośnie	spalania	śmieci,	
serdecznie	zapraszamy	do	wzięcia	udziału	w	akcji	„List	do	sąsiada”.	Zakazy,	kontrole,	czy	mandaty	–	to	jedno.	Postawa	
obywatelska	i	presja	społeczna	–	to	kolejny	etap	walki	ze	spalaniem	odpadów.	

	 Pomysł	akcji	jest	prosty.	Wysyłamy	listu	do	osoby,	o	której	wiemy,	że	przyczynia	się	do	zanieczyszczania	powie-
trza.

	 Głównym	źródłem	zanieczyszczenia	powietrza	są	pyły	zawieszone	PM10	pochodzące	z	gospodarstw	domo-
wych.	Często	brakuje	nam	odwagi,	żeby	powiedzieć	sąsiadowi,	że	nas	truje.	W	tym	przypadku	możemy	anonimowo	
wrzucić	list	do	skrzynki.
	 Inicjatywa	to	kolejny	sposób	uświadomienia	ludziom,	że	palenie	śmieci,	mebli,	ubrań,		węgla	brunatnego,	jak	
również	wilgotnego	drewna	uwalnia	do	powietrza	ogromną	ilość	niebezpiecznych	substancji,	które	są	groźne	dla	śro-
dowiska,	ale	przede	wszystkim	dla	zdrowia	ludzi.

	 List	ma	zachęcić	do	refleksji	i	uświadomić,	że	palenie	złej	jakości	paliwem	nie	jest	anonimowe	i	będzie	piętno-
wane	przez	sąsiadów	między	innymi	w	ten	sposób.

Oto treść listu, jaki można wysłać do sąsiada

Drogi	Sąsiedzie!	  
 
Widzimy	 i	 czujemy,	 że	 z	 Twojego	 komina	 często	 wydobywa	 się	 dym,	 który	 truje 
wszystkich,	także	Ciebie	i	Twoją	rodzinę.
  
Każdy	 z	 nas	 stara	 się	 dbać	 o	 zdrowie	 swoje	 i	 swoich	 bliskich	 najlepiej	 jak	 tylko 
potrafi.	 JEDNAK	 O	 TYM,	 CZYM	 ODDYCHAMY,	 DECYDUJESZ	 TY.	 
W	wyniku	 spalania	 śmieci,	mebli,	 ubrań,	 a	 także	 złej	 jakości	węgla	 czy	wilgotne-
go	drewna	emitujesz	 	 rakotwórcze	dioksyny,	których	toksyczny	wpływ	na	zdrowie	
może	 Pojawić	 się	 dopiero	 po	 kilkudziesięciu	 latach	 np.	 w	 postaci	 chorób	 nowo-
tworowych,	układu	oddechowego,	krążenia	czy	układu	odpornościowego.	  
CZY	NAPRAWDĘ	CHCESZ	MIEĆ	W	TYM	SWÓJ	UDZIAŁ?
  
PAMIĘTAJ! 

Za	 nieprzestrzeganie	 przepisów	 grożą	 wysokie	 kary,	 ale	 dla	 nas	 największą	
karą	będą	konsekwencje	zdrowotne	i	jakość	powietrza,	którym	oddychamy.	  

MOŻESZ	 TEGO	 UNIKNĄĆ,	 WYBIERAJĄC	 OPAŁ	 DOBREJ	 JAKOŚCI	 LUB	 BARDZIEJ	 
EKOLOGICZNE	ŹRÓDŁA	OGRZEWANIA.

																																																																			Z	nadzieją	na	zmianę	Twojego	postępowania,	 
 
																																																																																																			Twoi	Sąsiedzi
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Teatr ŻE HO HO i Śpiewający Seniorzy na scenie

Zapraszamy do zgłaszania stoisk na Jarmark Bożonarodzeniowy

	 Stowarzyszenie	Królestwo	Natury	zakupiło	zestaw	podestów	scenicznych	wraz	z	całym	oprzyrządowaniem	two-
rzący	scenę	o	wymiarach	5m	x	6m	na	potrzeby	funkcjonowania	dziecięcej	grupy	teatralnej	„Teatr	ŻE	HO	HO”	oraz	wokal-
nej	grupy	seniorów	„Śpiewający	Seniorzy”.
	 Zakup	ten	umożliwi	organizowanie	występów	grup	artystycznych	w	różnych	miejscach,	co	przyczyni	się	do	po-
szerzenia	oferty	kulturalnej	na	terenie	naszej	Gminy.
	 Przyznane	dofinansowanie	to	24	339	zł.	Projekt	otrzymał	wsparcie	w	ramach	środków	Lokalnej	Grupy	Działania	
Partnerstwo	Dorzecze	Słupi,		poddziałanie	19.2	„Wsparcie	na	wdrażanie	operacji	w	ramach	strategii	rozwoju	lokalnego	
kierowanego	przez	społeczność”	objętego	Programem	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	2014	–	2020.	(MŁD)

Serdecznie	 zapraszamy	 instytucje	 i	osoby	 prywatne,	 które	 chciałyby	wystawić	 sto-
isko	 podczas	 tegorocznego	 Jarmarku	 Bożonarodzeniowego	w	Dębnicy	 Kaszubskiej.	 

Na	 stoiskach	 mogą	 znaleźć	 się	 wyroby	 rękodzielnicze,	 szeroko	 rozumiana	 ofer-
ta	 prezentowa	 oraz	 żywność.	 Jarmark	 zostanie	 zorganizowany	 7	 grudnia	 2019	
roku.	 Zgłoszeń	 można	 dokonywać	 telefonicznie	 w	GOK	 pod	 nr	 598131270.	 
Liczba	stoisk	ograniczona.	

Drogi Czytelniku,
Serdecznie	zapraszamy	na	sąsiedzki	wieczór	w	gronie	poetów	z	Dębnicy	Kaszubskiej,	Słupska	i	okolic.	Spotkanie	

odbędzie	się	23	października	2019	r.	(środa)	o	godz.	16.00	w	sali	konferencyjnej	Gminnego	Ośrodka	Kultury	w	Dębnicy	
Kaszubskiej.	

KULTURA

„Europejski	Fundusz	Rolny	na	rzecz	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich:	Europa	inwestująca	w	obszary	wiejskie”
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FOTORELACJA

oraz	upominki.	W	tym	roku	były	to	leżaki	z	gminnym	logo.	Nie	zabrakło	wystąpień	gości	i	wielu	ciepłych	słów	kierowa-
nych	do	rolników	za	ich	ciężką	pracę.	Blok	artystyczny	rozpoczął	się	tanecznie.	Na	dożynkowej	scenie	zabrzmiało	kilka	
gatunków	muzycznych	–	od	rocka,	przez	country,	folk	w	wydaniu	tradycyjnym	i	popowym,	aż	po	popularną	muzykę	
rozrywkową.	Pomimo	chłodu	uczestnicy	Gminnego	Święta	Plonów	bawili	się	do	późnych	godzin	nocnych.	

Zd
ję
ci
a	
To
m
as
z	K

el
er

Zespół	tańca	Pląs	rozpoczął	blok	artystyczny	tegorocznych	doży-
nek	i	zaprezentował	najpiękniejsze	tańce	ludowe

Rockowy	zespół	Tube	of	Cream	na	co	dzień	ćwiczy	w	dębnickim	
GOK,	a	dożynkowy	koncert	był	pierwszym	w	ich	karierze

Tańca	liniowego	w	stylu	western	uczyła	grupa	Dallas	Country	

Pochodzący	z	Podhala	zespół	InoRos	to	grupa	nietuzinkowych	
artystów

Energetyczny	folk	zespołu	Fajters	rozgrzał	zebraną	pod	sceną	
publiczność	

W	Loterii	Dożynkowej	rower	ufundowała	wójt	gminy	 
Iwona	Warkocka
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CIEKAWOSTKI

trociny,	 przesuszona	 trawa,	 ścinki	 drewna,	 rozdrob-
niona	 kora,	 drobne	 gałęzie	 z	przycinanych	 drzew	
i	krzewów	 oraz	 rozdrobnione	 łodygi	 słoneczni-
ków.	 Materiały	 te	 również	 rozluźniają	 pryzmę	 i	uła-
twiają	 dostęp	 powietrza	 do	 jej	 głębszych	 warstw. 

7.	Piasek	 i	glina	 jeżeli	w	ogrodzie	mamy	glebę	ciężką,	do	
kompostu	możemy	dodać	piasku,	aby	wyrównać	warunki	
powietrzno-wodne	 w	glebie.	 Natomiast	 jeżeli	 w	naszym	
ogrodzie	 gleba	 jest	 lekka,	piaszczysta,	wówczas	do	kom-
postu	możemy	dodać	iłów	lub	gliny.	

8.	 	 Skorupki	 jajek,	 zużyte	 chusteczki	 higieniczne,	 ręczni-
ki	papierowe,	rolki	po	papierze	toaletowym	-	 jednak	nie	
gazety,	farba	drukarska	jest	w	kompoście	zbędna.	Z	rzeczy	
mniej	oczywistych		kawałki	tektury	i	wytłoczki	po	jajkach	
(porcja	węgla)

Co się dzieje w kompoście? 

	 Odpady	nie	gniją	(więc	nie	śmierdzą).	W	kompo-
stowniku	miliony	stworzeń	przerabiają	organiczne	odpad-
ki	na	próchnicę.	To	bakterie	tlenowe	przerabiają	materię,	
dlatego	potrzebny	jest	dopływ	powietrza.	Temu	procesowi	
dobrze	robi	przerzucanie	i	dodawanie	połamanych	gałązek.	 
  
	 Natomiast	 dojrzały	 kompost,	 wyglądający	 jak	
czarna	ziemia,	bez	zapachu,	można	wykorzystać	do	sadze-
nia	roślin	lub	przygotowywania	mieszanki	ziemi	lub	wyko-
rzystywać	 jako	 ściółkę.	Normalny	kompost	 zawiera	dużo	
mikroorganizmów	 i	jest	 bogaty	 w	składniki	 odżywcze.	
Pełni	 funkcję	nawozu	(ale	 nie	 da	 się	 nim	 przenawozić),	
dostarcza	 materię	 organiczną,	 mikro	 i	makroelementy. 
	 Doskonale	 wpływa	 na	 strukturę	 każdej	 gleby	
i	poprawia	jej	chłonność.	Kompost	jest	lepszy	od	nawozu	

sztucznego	także	dlatego,	że	w	każdej	garści	kompostu	są	
miliony	organizmów	żywych,	które	aplikujemy	na	grządki,	
a	te	stworzonka	są	niezbędną	częścią	zdrowej	gleby,	dzięki	
nim	ona	żyje.

Dla niecierpliwych polecam termokompostownik

	 Termokompostowniki	są	to	plastikowe	pojemniki,	
z	otworami	w	ściankach.	Wewnątrz	 takiego	 kompostow-
nika	panuje	podwyższona	temperatura.	Plastikowe	ścian-
ki,	ogrzewane	przez	promienie	słoneczne	i	oddają	ciepło	
do	 wewnątrz,	 co	 przyśpiesza	 procesy	 rozkładu.	 Otwory	
w	ściankach	 pojemnika	 zapewniają	 wentylację,	 ograni-
czając	 procesy	 gnilne.	 Zamknięta	 forma	 kompostownika	
sprawia,	że	masa	organiczna	zachowuje	stałą	wilgotność.		
	 W	termokompostpwniku	proces	 kompostowania	
przebiega	nawet	o	70%	szybciej	niż	w	kompostowniku	tra-
dycyjnym,	a	w	czasie	wysokich	temperatur	gotowy	kom-
post	możemy	otrzymać	już	w	6-8	tygodni.	Termokompo-
stowniki	dostępne	są	w	centrach	i	sklepach	ogrodniczych.
Mam	nadzieję,	że	odczarowałam	tym	tekstem	kwestię		
kompostowania	i	zachęciłam	do	robienia	kompostu.	Prze-
cież	to	stała	dostawa	bogatego	i	darmowego	nawozu,	do-
skonałego	dla	roślin.
 
	 Nieważne	więc,	 jaką	metodę	robienia	kompostu	
wybierzemy	-	najważniejsze,	żeby	go	po	prostu	robić	i	wy-
korzystywać!	Kompostowanie	to	świadomy,	ciągle	niedo-
ceniany	recykling.	

I	niech	góra	złota,	czarnego	złota	ogrodnika	rośnie! 
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Strażacy – ochotnicy z Podwilczyna obchodzili swój jubileusz

RELACJA

Okrągły	 jubileusz	 70-lecia	 istnienia	OSP	w	Podwil-
czynie	został	zorganizowany	27	lipca	2019	roku	i	połączo-
ny	z	festynem	wiejskim	w	sołectwie.	Uroczystości	poprze-
dziła	msza	 św.,	 po	 której	 przemaszerowano	 na	 boisko	 ,	
by	tam	kontynuować	oficjalne	obchody.	Apel	rozpoczęto	
odśpiewaniem	 hymnu	 strażackiego	 „Rycerze	 Floriana”.	
Utwór	 chóralny	wykonały	po	 raz	pierwszy	w	wersji	 na	5	
głosów:	 Aleksandra	 Makowska,	 Weronika	 Makowska,	
Agata	 Pszczółkowska,	 Nikola	 Smutek	 i	Lena	 Właśniak,	
przygotowane	przez	Joannę	Rynkiewicz.	Oprócz	przemó-
wień	i	życzeń	dla	strażaków	prezes	OSP	Podwilczyn,	Piotr	
Smutek	 na	 ręce	 sołtysa	 Jana	 Kiełbasy	 oraz	 trzech	 naj-
starszych	 mieszkanek	 miejscowości:	 Marii	 Andrearczyk,	
Krystyny	Żukowskiej	 i	Heleny	Pabiś	 złożył	podziękowania	
i	kwiaty	za	ich	wkład	w	ten	niezwykły	jubileusz.	Po	zakoń-
czeniu	uroczystego	apelu	i	wspólnym	obiedzie	strażacy	i	mieszkańcy	Podwilczyna	bawili	się	na	festynie.	

Historia	OSP	Podwilczyn	zaczyna	się	zaledwie	3	lata	po	zakończeniu	II	wojny	światowej.	Wśród	ówczesnych	miesz-
kańców	Podwilczyna	pojawiła	się	idea,	by	w	miejscowości	stworzyć	Ochotniczą	Straż	Pożarną.	Pierwsi	założyciele	OSP	
to:	prezes	Józef	Janik,	naczelnik	Leon	Góralczyk,	skarbnik	Tadeusz	Żukowski,	a	także	mechanicy	Stanisław	Kozaków	i	Piotr	
Niesterowicz	oraz	odpowiedzialny	za	przewóz	sprzętu	Marian	Kowalczyk.	W	tamtym	czasie	członkami	straży	byli	wszyscy	
mieszkańcy	wsi,	a	pierwsza	remiza	była	usytuowana	na	skrzyżowaniu	w	miejscu	obecnego	przystanku	autobusowego.	
Przez	70	lat	istnienia	jednostki	strażacy	z	Podwilczyna	przez	kolejne	pokolenia	przeszli	niejeden	chrzest	bojowy.	Człon-
kowie	jednostki	cały	czas	prężnie	działają	na	rzecz	lokalnej	społeczności.	

W	chwili	obecnej	jednostka	liczy	44	osoby	w	tym	16	kobiet.	Jednostka	jest	bardzo	dobrze	wyposażona	w	sprzęt,	
który	 pozwala	 na	 profesjonalne	 prowadzenie	 akcji.	 Choć	 w	chwili	 obecnej	 przy	 OSP	 Podwilczyn	 nie	 działa	 drużyna	 
młodzieżowa	strażacy	podkreślają,	że	będą	zachęcać	młodych	ludzi	do	kontynuowania	tej	pięknej	tradycji	w	ich	miejsco-
wości.	(KT, fot. arch OSP)

Zarząd	 OSP	 Podwilczyn	 pragnie	 podziękować	 Wszystkim,	 którzy	 włączyli	 się	 w	 organizację	 
uroczystości.	W	szczególności	paniom:	Ewie	Makowskiej,	Katarzynie	Pszczółkowskiej,	Sylwii	Właśniak,	
Irenie	Smutek,	Elżbiecie	Stawickiej,	Alicji	Kiełbasie,	Jolancie	Dargacz	i	Joannie	Rynkiewicz	za	przygoto-
wanie	słodkiego	poczęstunku.	
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KS Skotawia wraca na murawę
Po	 wakacyjnej	 przerwie	 Klub	 Sportowy	 Skotawia	 powrócił	 na	 piłkarskie	 szlaki.	 Od	 początku	 września	 z	dużą	

frekwencją	 i	zaangażowaniem		 zainaugurowali	 swoje	 treningi	 najmłodsi	 zawodnicy	 Skotawii.	 W	ramach	 Akademii	 
Piłkarskiej		dzieci	trenują	dwa	razy	w	tygodniu	w	środy	i	piątki:

				•	Skrzaty		(4-5	lat)	godz.	16	30		
				•	Żaki	(6-7	lat)	godz.	18	00.
Cały	czas	trwają	nabory	do	drużyn.	W	związku	z	tym	klub	zaprasza	rodziców	z	najmłodszymi	pociechami,	które	

chciałyby	spróbować	swoich	sił	na	boisku.	Treningi	to	gwarancja	atrakcyjnej	zabaw	oraz	udział	w	turniejach	piłkarskich.

Od	sierpnia	treningi	wznowili	także	Juniorzy	A	grający	pod	okiem	trenera	Macieja	Rekowskiego,	którzy	w	kolej-
nym	sezonie	rywalizują	z	najlepszymi	drużynami	z	Trójmiasta	w	ramach	pomorskiej	pierwszej	ligi	wojewódzkiej.	

Ponadto	po	4	latach	nieobecności	mieszkańcy	Dębnicy	Kaszubskiej	doczekali	się	drużyny	seniorów.	-	Naszym	ce-
lem	jest	zbudowanie	solidnej	drużyny	z	najlepszych	zawodników	z	całej	gminy	i		awans	do	wyższej	klasy	rozgrywkowej	
-	mówi	grający	trener	drużyny	Kuba	Cech.	Radości	nie	ukrywa	również	prezes	klubu.	 -	 Jesteśmy	niesamowicie	szczę-
śliwi,	że	udało	się	przekonać	do	gry	w	niebiesko	białym	trykocie	najlepszych	zawodników	z	gminy	Dębnica	Kaszubska.	 
Możemy	zagwarantować,	że	na	boisku	damy	z	siebie	wszystko,	a	naszą	grą	postaramy	się	przyciągnąć	kibiców	na	trybu-
ny,	co	już	widać	w	meczach	juniorów	i	seniorów	-	zaznacza	prezes	klubu	Marcin	Tomczyk.

Obecnie	 klubem	 rządzi	 nowo	wybrany,	młody	 i	ambitny	 zarząd,	w	skład	 którego	wchodzą:	 Krzysztof	 Jaworski,	
Dominik	Karyga,	Kamil	Pawlak,	Kuba	Cech	i	Maciej	Rekowski	oraz	koordynujący		poczynania	młodszych	kolegów	kierow-
nik	Mariusz	Piechna.	Zarząd	wyznaczył	konkretne	cele	wspólnej	sportowej	pracy	na	najbliższe	4	lata.	-	Najważniejszą	
kwestią	 jest	dla	nas	praca	z	dziećmi	 i	młodzieżą.	Planujemy	coroczne	nabory	dzieci	przedszkolnych	 i	szkolnych,	które	
pozwolą	nam	utworzyć	kilka	grup	wiekowych	i	usystematyzować	system	szkolenia	i	udziału	w	turniejach	i	rozgrywkach	
PZPN.	Chętnie	przyjmiemy	osoby	do	współpracy	przy	prowadzeniu	zajęć	dla	najmłodszych	dzieci.	Pomożemy	również	
zorganizować	kurs	trenerski	dla	chętnej	osoby	lub	rodzica	–	podkreślają	członkowie	Zarządu.	(MP, fot. arch. klubu) 

SPORT



Wszystkie informacje na temat działek oraz warunków przetargowych można uzyskać  
w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska, pok. nr 19, 

lub pod nr tel. 598132321, 666 366 828  
Alicja Lichtensztein - nieruchomosci@debnicakaszubska.eu

WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Działka zlokalizowana na osiedlu Północ w Dębnicy Kaszub-
skiej nr 1279 o pow. 0,1432 ha, cena wywoławcza: 65 000 zł  
(cena	 zawiera	 podatek	 23%VAT)	 Działka	 przeznaczona	 pod	 zabu-
dowę	mieszkaniową,	 zlokalizowana	 przy	 ul.	 Klonowej.	 Teren	 rów-
ny,	dogodny	pod	zabudowę.	Dojazd:	nowa	nawierzchnia	asfaltowa,	
uzbrojenie:	sieć	energetyczna,	kanalizacyjna,	wodociągowa,	teleko-
munikacyjna. 

Działka położona w Krzyni, gmina Dębnica Kaszubska nr 338 o 
pow. 0,2258 ha  - cena wywoławcza: 45 000 zł	(zwolnione	z	VAT).	 
Działka	 położona	w	 zachodniej	 części	miejscowości	 Krzynia	 tj.	 ok.	
1000	m	od	zaplecza	turystycznego.	Kształt	działki	zbliżony	do	trapezu,	
o	bardzo	zróżnicowanym	ukształtowaniu	teren	–	skarpa.	Uzbrojenie:	
w	pobliżu	kanalizacja,	woda	i	prąd.

Działka z możliwością zabudowy w Gogolewie, gmina Dębnica 
Kaszubska nr 141/1, pow. 1550 m2, cena wywoławcza: 35 000 zł  
(cena	 zawiera	 podatek	 23%VAT)	 Działka	 z	 możliwością	 zabudowy	
mieszkaniowej.	Dojazd	z	drogi	powiatowej,	a	następnie	ok.	300	m	
drogą	gminną.	Uzbrojenie	terenu:	w	odległości	ok.	70	m	sieć	wodo-
ciągowa,	energetyczna	 i	kanalizacyjna,	sieć	projektowana	kanaliza-
cyjna	i	wodociągowa	w	drodze	nr	85.	

Działka położona w Starnicach, gmina Dębnica Kaszubska nr 58 o 
pow. 1,4837 ha, cena wywoławcza: 59 000 zł	 (zwolnione	z	podat-
ku	VAT)	Działka	zlokalizowana	na	skraju	wsi	wśród	terenów	rolnych.	
Dojazd:	 droga	 z	 gruntu	 rodzimego,	przejezdna.	Uzbrojenie	 terenu:	 
w	pobliżu	działki	znajduje	się	sieć	telekomunikacyjna	oraz	kanaliza-
cyjna.	Użytek	i	klasa	bonitacyjna:	ŁV:	0,5990	ha,	Bz:	0,8847	ha.

Działka położona na osiedlu Północ pod zabudowę mieszkaniową                         
z możliwością prowadzenia usług, nr 1306 o pow. 0,1224 ha, 
cena wywoławcza: 54 120 zł	 (cena	 zawiera	 podatek	 23%VAT)	 
Działka	mieszkaniowo-usługowa.	Brak	urządzonej	drogi	oraz	uzbro-
jenia	terenu,	w	odległości	ok.	80	m.	znajduje	się	sieć	kanalizacyjna,	
telekomunikacyjna,	wodociągowa	i	energetyczna.			

PLANOWANE DZIAŁKI DO SPRZEDAŻY 

Kompleks	 5	 działek	 przeznaczonych	 pod	 zabudowę	mieszkaniową	
jednorodzinną	przy	ul.	Piaskowej	w	Dębnicy	Kaszubskiej.	Powierzch-
nia	działek	od	898	m2	do	994	m2.	Działki	zlokalizowane	na	obrze-
żach	miejscowości.	W	drodze	znajduje	się	sieć	wodociągowa,	kanali-
zacyjna	oraz	telekomunikacyjna,	prąd	w	odległości	ok.	150	m.

`


