Gazeta Gminy Dębnica Kaszubska

Wieści Gminne
Nr 2 listopad-grudzień 2015

Egzemplarz bezpłatny

ISSN 2450-4300

Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny, który skłania do zadumy i refleksji.
Aby w tych wyjątkowych dniach nikomu nie zabrakło bliskości drugiego
człowieka, jego miłości, czułości oraz rodzinnego ciepła, aby atmosfera tych
pięknych i radosnych Świąt przepełniła Państwa pozytywną energią,
wzajemną życzliwością i zrozumieniem.
Wszystkim Mieszkańcom Gminy Dębnica Kaszubska
najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
z nadzieją na dobre dni w Nowym Roku 2016 życzą
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Drodzy mieszkańcy

Grudzień zawsze jest dla mnie miesiącem wyjątkowym. Po pierwsze święta. Magiczna aura, która nam
towarzyszy sprawia, że ludzie są dla siebie bardziej życzliwi, uśmiechają się i nie przechodzą obojętnie wobec
problemów innych osób. Po drugie nowy rok. Symbol otwarcia nowego etapu w życiu, który rodzi nowe postanowienia, plany i marzenia do realizacji. Po trzecie czas podsumowań, stąd polecam wywiad w tym wydaniu
„Wieści Gminnych”, który jest spojrzeniem na kończący się rok.
W tym szczególnym czasie dziękuję Państwu za wszystkie gesty wsparcia, dobre słowo i konstruktywną
krytykę , a także za ciepły uśmiech w moją stronę; to co płynie z Waszej strony przyjmuję, szanuję i wyciągam
wnioski. Parę tygodniu temu, w poniedziałek około godziny 19.00 siedziałam na „ławeczce” przed urzędem.
Przechodziło wielu mieszkańców i nie było osoby, która by nie zapytała czy w czymś pomóc, może podwieźć.
Kilkoro z Państwa usiadło obok mnie i w prostej rozmowie pojawiały się ważne dla Was sprawy, choćby poprawy bezpieczeństwa na ulicy Zjednoczenia. W tym zwykłym zdarzeniu znalazłam dużo otuchy i wiary, że
jesteście wyjątkowymi i życzliwymi ludźmi! Wiem, że przed nami jeszcze dużo pracy na rzecz gminy, i mam
nadzieję, że Was nie zawiodę.
Z wyrazami szacunku , Iwona Warkocka, wójt gminy Dębnica Kaszubska

Uczcili Dni Honorowego Krwiodawstwa
W świątecznej atmosferze przebiegło spotkanie
członków Koła Honorowych Dawców Krwi PCK
przy Urzędzie Gminy w Dębnicy Kaszubskiej.
Krwiodawcy 11 grudnia podsumowali kolejny rok
swojej działalności i wybrali nowy zarząd.

Spotkanie zostało zorganizowane z okazji obchodzonych niedawno Dni Honorowego Krwiodawstwa.
W sali kominkowej GOK członkom klubu towarzyszyli Prezes Zarządu Rejonowego oddziału PCK
w Słupsku Mieczysław Wiszniewski, Wójt Gminy
Dębnica Kaszubska Iwona Warkocza oraz radni powiatowi Anna Pietrzak i Grzegorz Grabowski.
Uroczyste spotkanie było okazją do wręczenia wyróżnień za zaangażowanie włożone w szerzenie idei
honorowego krwiodawstwa, które trafiły do Małgo-

rzaty Simonowicz, Małgorzaty Chmielewskiej oraz
Henryka Guzowskiego.
Podczas wystąpień zaproszeni goście gratulowali
krwiodawcom wytrwałości i obiecali wspieranie ich
działalności.
Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Gminy w Dębnicy Kaszubskiej powstał w 1978 roku. 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, a prezesem został
Kazimierz Kuzynko. Tę funkcję pełnił z niewielkimi
przerwami do minionego piątku, kiedy to sam podczas wyborów zaproponował kandydaturę Piotra Spicy na nowego prezesa koła, a członkowie poparli tę
propozycję w głosowaniu. Pod obecną nazwą HDK
PCK przy Urzędzie Gminy w Dębnicy Kaszubskiej
klub funkcjonuje od 15 grudnia1994 roku.
Zaangażowanie dębnickich krwiodawców zostało
także docenione na szerszym polu. Dzień po spotkaniu w Dębnicy 12 grudnia w Pomorskim Oddziale
Okręgowy PCK w Gdańsku odznaczony najwyższym
odznaczeniem PCK „Kryształowym sercem” został
Autor Piotr Spica, (red.)
Henryk Guzowski.

Napisz do Redakcji
Szanowni Państwo redakcja „Wieści Gminnych” czeka na listy od mieszkańców, w których możecie Państwo wyrażać swoje opinie, oczekiwania
i zadawać pytania dotyczące samej publikacji, jak i ważnych tematów dotyczących naszej gminy. Na naszych łamach będziemy się starali na nie
odpowiadać. Listy można przesyłać na adres GOK ul. Zjednoczenia 55, 76-248 Dębnica Kaszubska z dopiskiem: „Pytanie do Redakcji” lub
mailowo na adres: gokdebnica@vp.pl.
WIEŚCI GMINNE – Czasopismo Gminy Dębnica Kaszubska/ Wydawca: Gmina Dębnica Kaszubska. Redaguje: Kinga Trubicka-Czapka.
Adres redakcji: Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej ul. Zjednoczenia 55, tel./fax 598131270, e-mail: gokdebnica@vp.pl
Druk: Drukarnia GRAWIPOL, www.grawipol.pl. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za materiały autorskie publikowane na łamach
pisma. Zamieszczany również na stronie internetowej - www.debnicakaszubska.eu, Nakład 3000 egz. Nakład zamknięto 11.12.2015
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To był rok pełen nowych wyzwań i ciężkiej pracy
Z Wójtem Gminy Dębnica Kaszubska Iwoną
Warkocką o podsumowaniu pierwszego roku
urzędowania, wprowadzonych zmianach i planach na rozwój gminy
w najbliższych
latach
rozmawiała Kinga Trubicka
Minął pierwszy rok Pani urzędowania. Czy udało się zrealizować Pani hasło wyborcze: „Wspólnie
zmienimy naszą codzienność”? Czy żyjemy w innej
gminie jak rok temu?
To był rok pełen nowych wyzwań i ciężkiej pracy.
Kalendarz wyborczy zadecydował, że musiałam realizować budżet przyjęty jeszcze za mojego poprzednika. Głównym celem było nie powiększać i tak dużego
długu gminy. Rzetelnie oceniając możliwości finansowe dokonaliśmy niezbędnych korekt i rozpoczęliśmy
spłatę długu dzięki osiągniętym oszczędnościom.
Z mojej inicjatywy podjęta została uchwała o wyodrębnieniu środków i zgodnie z założeniami programu wyborczego fundusz sołecki jest już faktem.
W ten sposób mieszkańcy stają się rzeczywistymi
gospodarzami swoich miejscowości i gminy poprzez
oddolne inicjatywy obywatelskie. Razem z mieszkańcami rozpoczyna się proces zmiany naszej codzienności.
Nasz program wyborczy zakładał wiele zmian, ale
proszę pamiętać, że jest rozpisany na 4 lata trwania
kadencji. Wierzę, że wielu mieszkańców zaczyna
dostrzegać zmianę stylu sprawowania urzędu wójta,
funkcjonowania urzędu gminy oraz rolę własnego zaangażowania w proces zmian - i pod tym względem
Dębnica Kaszubska jest już inną gminą jak rok temu.

Zostałam wybrana aby pracować dla dobra wszystkich
mieszkańców. Jestem otwarta na dialog z mieszkańcami i uczestniczę w zebraniach wiejskich zawsze kiedy proszą o to mieszkańcy jakiegokolwiek sołectwa.
Uważam, że konkretne problemy trzeba rozwiązywać
poprzez rozmowę w konkretnym środowisku. W niektórych sołectwach w ciągu minionego roku byłam
już kilka razy. Nie mam stylu załatwiania spraw przy
biurku.
Chcę jednak zaznaczyć, że starania o wyprowadzenie gminy z zapaści finansowej muszą łączyć się ze
zdecydowaną i konkretną postawą wobec niektórych
roszczeń, oczekiwań mieszkańców, czy konkretnych
społeczności. Po to przekazujemy konkretne fundusze
sołectwom, aby to sami mieszkańcy mogli zaspakajać
dostrzegane potrzeby poprzez obywatelskie działania.
Chcę również podkreślić, że zmienił się sam urząd:
powstało pięć odrębnych referatów, w tym referat
projektów i inwestycji, który pracuje nad niezbędnymi dokumentami, aby skutecznie pozyskiwać środki
finansowe. Dokonaliśmy reorganizacji struktury oraz
stanowisk pracowniczych; w konkretnym dziale każdy interesant znajdzie kompetentnego pracownika,
który potrafi mu pomóc i załatwić sprawę. Pracownicy urzędu to ludzie niezwykli, otwarci i wielce pomocni. Bardzo współpracownikom za to dziękuję,
ale też stawiam im i sobie coraz wyższą poprzeczkę
w udoskonaleniu pracy urzędu, tak aby był jeszcze
bardziej przyjazny dla mieszkańców.

Mówi Pani o „nowym stylu”, tymczasem słychać
głosy jakoby Wójt był „niedostępny” dla mieszkańców, a czasem „mało wrażliwy” na ich głos.

www.debnicakaszubska.eu
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Zmodernizowany został cały parter, tak aby był przyjazny dla każdego mieszkańca i petenta: otworzyliśmy zaraz przy wejściu Punkt Obsługi Klienta, gdzie
można uzyskać potrzebne informacje oraz złożyć pisma i dokumenty, na parterze mieści się obsługa kasowa gdzie od niedawna można płacić również kartą, wyremontowana została sala konferencyjna, która
pełni również funkcję Sali Ślubów. Godziny pracy
urzędu dostosowano, tak aby mógł służyć pracującym
mieszkańcom po godzinach ich pracy.

Jak widać nie jestem ani niedostępna ani mało
wrażliwa; przeciwnie – wsłuchując się w głosy mieszkańców staram się tak zorganizować pracę swoją
i całego urzędu, aby nie marnując czasu zrobić jak
najwięcej dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dla
tych, którzy odważą się zapukać do drzwi wójta. Gotowa jestem rozmawiać z każdym mieszkańcem.
Czy promowana przez Panią polityka oszczędności
oraz wychodzenie z zadłużenia nie wpłynęły negatywnie na inwestycje w gminie?
W tym roku za priorytetowe uznaliśmy inwestowanie w budowę dróg, chodników i oświetlenia
ulicznego, ponieważ słyszeliśmy jak ważne to sprawy
dla mieszkańców. Możemy zdecydowanie pochwalić się inwestycjami drogowymi. Zakończyliśmy III
etap przebudowy drogi 1176 G Dębnica Kaszubska
– Podwilczyn, wykonano drogę w Brzezińcu, Skarszowie Górnym, na ul. Zielonej i Łąkowej w Dębnicy Kaszubskiej, do cmentarza w Dobieszewie oraz
wykonano remont dróg w Żarkowie, Gałęzowie
i Budowie. Łączny koszt tych inwestycji drogowych
to ponad 1,200 mln zł. Bardzo ważne są na pewno
lampy hybrydowe na Osiedlu Północ i pozostałe lampy zainstalowane na terenie gminy. Wydaliśmy na nie
ponad 330tys.zł.
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Przyszły rok to konkretne środki finansowe przekazane sołectwom w funduszu sołeckim. Mieszkańcy
na zebraniach wiejskich samodzielnie podjęli decyzje
w sprawie wydatkowania i inwestowania w swoich
miejscowościach. Taka demokratyczna forma wydatkowania środków budżetowych to konkretne inwestycje. Sołectwa zdecydowały wydać ponad 100 tys.
na drogi i chodniki, 23 tys. na nowe punkty oświetleniowe, ponad 126 tys. na place zabaw i boiska, ok.
35tys. na remonty świetlic, 53tys.na imprezy sołeckie,
oraz ok. 47tys. na poprawę estetyzacji wsi. Mam nadzieję, że te wydatki w ogromnym stopniu zmienią
nasze wsie. Zgodnie z moją deklaracją do planów inwestowania w trwałe elementy będziemy dofinansowywać drugie tyle.
W roku 2016 zrealizujemy duże inwestycje drogowe. Gmina współfinansuje przebudowę drogi Głobino-Podkomorzyce na odcinku Warblewo– Dobieszewo. Całość zadania w 2016 roku to koszt około 7mln
zł. Wiemy już, że projekt otrzyma dofinansowanie
w wysokości 3mln zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Z budżetu gminy to ponad
1,1 mln.
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W przygotowaniu jest też opracowanie dokumentacji na budowę infrastruktury drogowej na osiedlu
Północ - łącznik ulica Kościelna i Sobieskiego. Będziemy aplikować z tym projektem do Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Konkurs będzie ogłoszony w II/III 2016r. W najbliższym czasie zaproszę
mieszkańców Osiedla Północ na spotkanie w celu
wypracowania planu rozbudowy infrastruktury drogowej i oświetleniowej. Prowadzimy również rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich o możliwości
remontu i przebudowy ulicy Zjednoczenia w Dębnicy Kaszubskiej, czyli głównej ulicy w gminie. Nie
mogę jeszcze zdradzić szczegółów, ale jesteśmy na
dobrej drodze do uzyskania porozumienia w tej kwestii.
To tylko niektóre z planów inwestycyjnych na kolejny
rok.

funkcjonowanie się poprawi, ponieważ pozostaną pod
bezpośrednią opieką i nadzorem lokalnych społeczności, którym mają służyć. Chcę jednak podkreślić, że
nie pozostawiamy sołectw z tym problemem samych
– będziemy współuczestniczyć w kosztach utrzymania świetlic.
Natomiast GOK będzie pełnił rolę koordynatora
wydarzeń kulturalnych w sołectwach i gminie. W jaki
sposób? Otóż już od września GOK zatrudnia instruktorów-specjalistów w różnych dziedzinach. Sołectwa mogą zgłaszać zapotrzebowanie na ich zajęcia
w swoich świetlicach zawsze kiedy zbierze się grupa
gotowa do uczestnictwa w konkretnych zajęciach. Takie zajęcia odbywają się także w GOK-u w Dębnicy
Kaszubskiej; zapisało się już ponad 100 uczestników,
którzy rozwijają swoje pasje i talenty w różnych sekcjach.

Zapowiadała Pani zmiany w oświacie – miały powstać zespoły szkół. Czy w związku z planami obecnego rządu ten projekt uległ zmianie?
Zdecydowanie nie. Od stycznia ulega likwidacji
Biuro Obsługi Szkół. Żadna z księgowych nie utraciła pracy - pracownice przechodzą na samodzielne stanowiska do szkół. To pierwszy krok do zmian. Zapowiedzi likwidacji gimnazjów zdawały się rozwiązywać
problem oświaty w gminie zgodnie z naszymi założeniami tworzenia zespołów; w naturalny sposób trzy
szkoły podstawowe przejęły by wszystkich uczniów.
Po pierwszych zapowiedziach minister oświaty Anny
Zalewskiej, że obecna klasa VI miała od września
2016 roku kontynuować naukę jako klasa VII postanowiliśmy zaczekać do zmian. Dziś wiemy już, że to
obecna klasa V miałaby kontynuować naukę i przejść
do klasy VII we wrześniu 2017r. Postanowiłam więc
wrócić do analiz i rozmów na temat zmian w naszej
oświacie i przygotować szkoły do powołania zespołów, a tym samym poprawić funkcjonowanie gminnej
oświaty. O szczegółach będę informować na bieżąco.
Od stycznia opiekę nad świetlicami wiejskimi mają
przejąć sołectwa. Jaką rolę w tej sytuacji będzie pełnił Gminny Ośrodek Kultury?
Tak. Pieczę nad świetlicami wiejskimi od stycznia
przejmą sołectwa. Mamy nadzieję, że dzięki temu ich

Ponadto zgodnie z wyborczą obietnicą przy współudziale zainteresowanych podmiotów utworzyliśmy
gminny kalendarz imprez kulturalnych i sportowych
(dostępny na stronie internetowej gminy i GOK-u)
– część tych wydarzeń o znaczeniu ogólnogminnym
będzie dofinansowana z budżetu GOK-u. Przypomnę również, że sołectwa mogą finansować ważne
dla nich wydarzenia kulturalne, a także sposób funkcjonowania świetlic, z funduszu sołeckiego – jeśli taka
jest wola większości mieszkańców.
To duża zmiana – o tym co dzieje się w konkretnym
sołectwie decydują sami mieszkańcy – my dajemy im
tylko właściwe instrumenty. Wcześniej tak nie było.

www.debnicakaszubska.eu
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Podczas kampanii wyborczej krytykowała Pani odpłatne korzystanie mieszkańców z gminnej infrastruktury sportowej. Obecnie słychać o pewnym
kryzysie w klubie KS Skotawia. Jaka jest więc perspektywa rozwoju sportu w gminie?
Z mojej inicjatywy zmieniliśmy uchwałę i mieszkańcy naszej gminy mogą bezpłatnie korzystać ze
wszystkich obiektów sportowych, czyli sal gimnastycznych, boisk sportowych itp. Wcześniej kluby
musiały ponosić koszty wynajmu, więc zwracały część
dotacji przyznanej przez gminę na konto gminy. Dziś
ten mechanizm jest prosty, klub podpisuje umowę zawierającą zasady korzystania z obiektu z zarządcą,
ustala harmonogram i nie ponosi kosztów za wynajęcie.
Zwiększyliśmy liczbę dodatkowych zajęć sportowych w szkołach, a uczniowie wszystkich kl.IV korzystają z nauki pływania. Zatrudnienie opiekuna na
stadionie w Dębnicy Kaszubskiej pozwoliło na udostępnienie obiektu dla mieszkańców. Planuję również
tak długo oczekiwaną i obiecywaną przez lata budowę
sali gimnastycznej przy szkole w Gogolewie. Finalizacja powinna być w roku 2018. I tu chciałabym podkreślić role każdej szkoły w rozwoju talentów sportowych naszych dzieci i młodzieży - to podstawowy
i pierwszy etap działań na rzecz rozwoju sportu.

Jeśli zaś chodzi o kluby sportowe – a na terenie gminy
działa ich kilka – to chcę podkreślić, iż każdy klub jest
samodzielną organizacją – stowarzyszeniem; szanuję więc tę autonomię. Od struktur i członków klubu
zależy jego rozwój i efekty działania. To poprzedni
zarząd KS Skotawia zdecydował o wycofaniu drużyny seniorów z rozgrywek. Mam nadzieję, że praca
z juniorami doprowadzi do rozwoju klubu. Natomiast
środki finansowe udostępniane klubom mają w takim
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rozwoju pomagać. Trudno zgodzić się jednak aby połowa środków przeznaczonych w budżecie na sport
w efekcie zasilała kasę PZPN. Dlatego rozmawiamy z przedstawicielami wszystkich klubów o nowej
strukturze funkcjonowania sportu w gminie, która
pozwoliłaby na efektywne wykorzystanie środków finansowych.
Czy po roku rządów zmienił się Pani sposób spoglądania na kierunki rozwoju gminy? Co dzisiaj powiedziałaby Pani mieszkańcom?
Kiedy pracowaliśmy nad „nową” strategią rozwoju gminy na najbliższe lata, analizując nasze mocne
i słabe strony doszliśmy do wniosku, że mamy wielką
szansę na to, by stać się unikalną gminą w regionie.
Od lat mówiono o wartości jaką jest nasze bogactwo czystej i nieskażonej natury, ale tak naprawdę nie
robiono nic albo za mało by stało się ono podstawą
rozwoju gminy. Dlatego przystępujemy do kompleksowej promocji gminy pod marką „Królestwo natury”, bo znakomicie odzwierciedla ona bogactwo zasobów gminy. Piękno tkwi w prostocie, naturalności,
wiele miejsc jest nieskażonych ludzką działalnością.
Lasy stanowią około 50 % obszaru gminy, są pełne
grzybów, jagód i dzikiej zwierzyny. Aż 40% to park
krajobrazowy Dolina Słupi i europejska sieć Natura

2000. Nic więc dziwnego, że postanowiliśmy się tymi
dobrami pochwalić i jednocześnie podzielić z tymi,
którzy tak jak my cenią życie i wypoczynek blisko natury. W związku z powyższym postawiliśmy na rozwój dróg, szlaków rowerowych, popularyzację gminy
poprzez turystykę pieszą, rowerową, hipikę, zielone
szkoły, itp. Będziemy wspierać rozwój agroturystyki, wszelkie formy wypoczynku indywidualnego lub
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zorganizowanego, budownictwo rekreacyjne, budowę
infrastruktury nad naszymi jeziorami, itd. Cześć projektów została już przygotowana i oczekuje na dofinansowanie.
W te działania wpisuje się album promujący naszą gminę, który znakomicie podkreśla nasze walory. Ta publikacja cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i turystów. Można zobaczyć ją też
w wersji online na stronie gminy.
Wszystkie powyższe działania muszą być skoordynowane z istniejącymi, rodzimymi przedsiębiorstwami i lokalnym biznesem. Dlatego liczę, że Gminna
Rada Biznesu, która spotkała się już kilka razy, stanie
się taką płaszczyzną wymiany doświadczeń i dobrych
pomysłów oraz miejscem budowania spójnej polityki
rozwoju gminy. Ważne także by otwierała gminę na
zewnętrznych inwestorów oraz nowe inicjatywy gotowe angażować się w rozwój gminy.
Odpowiadając na powyższe pytania poruszyłam
tylko kilka spraw, które udało się zrealizować w mijającym roku; w rzeczywistości działo się dużo więcej.
Chcę powiedzieć mieszkańcom, że porządkowanie

ok. 3

niektórych zadawnionych problemów uważam za
ważne i istotne w budowaniu dobrej przyszłości gminy. Zapewniam, że to robimy.
Wszystkich mieszkańców zapraszam do pełnej
współpracy dla wspólnego dobra. Chciałabym abyście
poprzez swoją aktywność czuli się współautorami każdego sukcesu, który gmina odnosi i będzie odnosiła.
Apeluję więc o jak najliczniejszy udział w zebraniach
sołeckich, które są miejscem dyskusji i podejmowania ważnych dla mieszkańców sołectwa decyzji. Zapraszam do udziału w organizowanych spotkaniach
różnych grup działających na terenie gminy; do aktywizowania sołtysów, rad sołeckich i innych liderów
lokalnych społeczności by dobrze wykorzystać każdą
oddolną inicjatywę i przekazywane na ten cel środki.
Podczas spotkań z Państwem widzę ogromny potencjał, który może na trwałe zmienić naszą codzienność.
Jako wójt ze swej strony czynię wszystko, aby gminne struktury działały jak najlepiej wspierając Państwa
w działaniach na rzecz lokalnych społeczności, a tym
samym całej gminy.
Dziękuję za rozmowę.

ok. 39.998
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CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE GMINY

Dworzec kolejowy w Dębnicy
Kaszubskiej
W dniu 30. 01. 1893r. rada powiatu zatwierdziła projekt poprowadzenia linii kolejowej do Dębnicy Kaszubskiej i zobowiązała się pokryć 1/3 kosztów budowy. Wkrótce utworzono
Spółkę Akcyjną Kolei Doliny Słupi, której głównymi akcjonariuszami byli: państwo pruskie, prowincja pomorska i powiat
słupski. Przy wytyczaniu trasy Stolpetalbahn natrafiono na
liczne trudności z wykupem gruntów, więc zarząd spółki musiał wystąpić do sądu o prawo do wywłaszczania, które uzyskał
15. 01. 1894r. Od tego momentu budowa linii kolejowej przebiegała już sprawnie i 15.08.1894 r. została oddana do użytku.
Trasa kolei rozpoczynała się przy małym dworcu w Słupsku
i łagodnym łukiem kierowała się na wschód, dochodząc do rzeki Słupi. Nad korytem rzeki wybudowano dwuprzęsłowy stalowy most, który nie zachował się do dnia dzisiejszego. Następnie kolej przechodziła w pobliżu wsi Krępa, Labuń i Skarszew,
gdzie nad rzeką Skotawą wybudowano również dwuprzęsłowy most stalowy. Dalej szlak wiódł do Dębnicy Kaszubskiej,
gdzie na skraju wsi wybudowano stację kolejową wyposażoną
w dwukondygnacyjny budynek dworcowy z poczekalnią dla
pasażerów, restauracją, szaletem, biurem zawiadowcy i mieszkaniami dla pracowników oraz małą parowozownią. Równocześnie wybudowano bocznicę o długości 760 m do fabryki
papieru. Na rzece Skotawa zbudowano niewielki most kolejowy
i już w 1895r. pierwsze wagony mogły opuścić fabrykę. Po roku
rozpoczęto przedłużanie linii do Jamrzyna, gdzie właściciele
majątków ziemskich byli zainteresowani wywozem plonów rolnych i drewna. Dobre wyniki ekonomiczne wpłynęły na dalszą
rozbudowę trasy kolejowej do Motarzyna, a następnie do Budowa. Ten odcinek oddano do użytku 1. 08. 1906r. Stacja końcowa
została wyposażona w budynek dworcowy, rampę załadunkową
i wieżę ciśnień.
Źródło: mojadebnica.pl

Dworzec w Motarzynie. Foto. Irena Dziemiańczyk Jaworska
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Dworzec kolejowy w Dębnicy Kazubskiej przed wojną. Archiwum GOK

Wagon Laura. Archiwum GOK

Most kolejowy koło Skarszewa Dolnego.
Foto. Irena Dziemiańczyk Jaworska

Słup kilometrowy w Dębnicy Kaszubskiej.
Foto. Irena Dziemiańczyk Jaworska

INFORMACJE Z SOŁECTW

Fundusze w rękach mieszkańców sołectw

Mieszkańcy sołectwa będą mogli zdecydować, na co chcą wydatkować środki w ramach funduszu
sołeckiego. Pieniądze na ten cel zostały wyodrębnione z budżetu gminy na kolejne lata.

Decyzję o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego dębniccy radni podjęli w marcu 2015
roku. Ten krok umożliwi realizację przedsięwzięć służących poprawie jakości życia
mieszkańców poprzez realizację zadań własnych gminy w danym sołectwie.
Wysokość funduszu sołeckiego przypadająca na dane sołectwo obliczana jest na
podstawie wzoru przedstawionego w ustawie
o funduszu sołeckim. Do wyliczenia funduszu
sołeckiego przyjmuje się informację o liczbie
mieszkańców sołectwa oraz wysokość kwoty
bazowej obliczonej jako iloraz z wykonanych
dochodów bieżących gminy.
Przekazanie środków do sołectwa w ramach funduszu sołeckiego jest możliwe jeśli
w wyznaczonym terminie złożony zostanie
wniosek z niezbędnymi dokumentami z zebrania wiejskiego. W gminie Dębnica Kaszubska sołectwo składa wniosek do wójta
gminy w terminie do 30 września roku poprzedzającego realizację funduszu sołeckiego.
Anna Mułyk

Lp.
1.

DĘBNICA KASZUBSKA

3.

PODWILCZYN

2.
4.
5.
6.
7.
8.

ŁABISZEWO

PODOLE MAŁE

STARNICE-TROSZKI

GAŁĘZÓW

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

13 862,70
12 892,31

BRZEZINIEC-BORZĘCINKO

11.

22.

Nowa szatnia dla sportowców z Podola

DOBIESZEWO

ŻARKOWO

12.

34 656,76

MIELNO

9.

10.

Fundusz sołectwa
na 2016 rok

Nazwa sołectwa

17 259,07
22 908,12
16 981,81
15 041,03
17 917,55
8 906,79

BUDOWO

33 582,40

NIEPOGLĘDZIE

18 957,25

JAWORY

MOTARZYNO
KOTOWO
DOBRA

GOGOLEWO

GOGOLEWKO
KRZYWAŃ
GRABIN

SKARSZÓW GÓRNY
SKARSZÓW DOLNY

14 833,09
12 129,87
34 656,76
12 926,97
11 159,48
22 145,67
12 303,15
12 337,81
10 986,19
16 531,27
8 629,53

RAZEM

381 605,58

Do końca roku zrealizowane zostanie zadanie, które polega na rozbudowie szatni
dla sportowców zlokalizowanej przy boisku
w Podolu Małym. Całość przedsięwzięcia
realizowana jest ze środków własnych gminy
Dębnica Kaszubska. Ta inwestycje znacznie
ułatwi korzystanie z obiektu.

Droga osiedlowa w Skarszowie Górnym
Blisko 100 tys. zł kosztowała przebudowa
drogi osiedlowej byłego PGR. Na ten cel
kwotę 89 325,21 zł przekazała Agencja Nieruchomości Rolnych, a 9 925,02 zł pokryto
z budżetu gminy. W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni gruntowej-naturalnej. Dwustumetrowy odcinek drogi
pokryto kostką brukową i ograniczono krawężnikami.

www.debnicakaszubska.eu

9

INFORMACJE Z ŻYCIA GMINY

Uczniowie gminnych szkół uczcili Święto
Niepodległości

Rocznica odzyskania niepodległości w szkołach na terenie gminy była okazją do chwili zadumy nad polską
historią

W przeddzień Święta Niepodległości, 10 listopada,
w dębnickim gimnazjum odbył się w uroczysty apel oraz
wieczornica dla mieszkańców. Hasłem tegorocznego
przedstawienia były słowa znanej piosenki - „Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem”. Scenariusz
inspirowany był obecną sytuacją na świecie, m.in. problemem uchodźców czy dyskusją o współczesnym rozumieniu patriotyzmu. Wieczornicę upamiętniającą jedną z najważniejszych dat w polskiej historii przygotowali również
uczniowie szkół społecznych w Niepoględziu.
Tuż po Święcie Niepodległości 12 listopada uroczysty
apel zorganizowano w szkole podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej. Uczniowie klasy IV b i VI b oraz chór szkolny

w przystępny i obrazowy sposób przedstawili losy naszej
Ojczyzny, począwszy od zaborów, a skończywszy na roku
1918. Młodzież szkolna z zainteresowaniem i w skupieniu
wysłuchała tej szczególnej lekcji historii.
Przedstawienie pod hasłem „Pieśni patriotyczne i żołnierskie” w dniu 10 listopada włączyło wszystkich uczniów,
nauczycieli i pracowników szkoły podstawowej w Motarzynie do wspólnego śpiewu znanych pieśni patriotycznych i żołnierskich. Dzieci z klasy V przedstawiły rys historyczny każdej z wykonywanych pieśni w nawiązaniu do
odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Również 10 listopada w szkole podstawowej w Gogolewie uczniowie z klas IV a i IV b przygotowali akademię
upamiętniającą 97 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem pieśni
Jana Pietrzaka „Żeby Polska była Polską”. Następnie młodzi aktorzy przedstawili program poetycko-muzyczny pt.
„Pociąg do wolności”. Ta niecodzienna lekcja patriotyzmu
pomogła docenić odwagę i poświęcenie naszych przodków
w walce o niepodległość oraz przypomniała uczniom, że
pielęgnowanie tradycji, to patriotyzm.
Tekst i zdjęcia na bazie materiałów zamieszczonych na
stronach internetowych szkół w gminie Dębnica Kaszubska.
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Dębniccy seniorzy mieli swój wieczór

Blisko dziewięćdziesięciu seniorów z Dębnicy Kaszubskiej przybyło 11 listopada do sali kominkowej GOK na specjalnie dla nich zorganizowaną imprezę. Kilkugodzinne spotkanie przebiegało w iście rodzinnej atmosferze.
Seniorzy przybyli do Gminnego Ośrodka Kultury na
zaproszenie wójta gminy oraz sołtysa i rady sołeckiej Dębnicy Kaszubskiej.
W tym szczególnym dniu nie brakowało specjalnych
atrakcji zarówno dla ducha, jak i dla ciała. W części artystycznej dębnicki „Wieczór Seniora” uświetnili swoimi
występami: zespół Trio Arte, zespół Seniorów z Dębnicy

Kaszubskiej oraz zespół Imaginary z solistką Julią Nawacką. Swoje wiersze zaprezentowała także lokalna poetka
Anna Karwowska. Dla wszystkich gości przygotowano
poczęstunek. W tej miłej atmosferze seniorzy mieli okazję
do rozmów i żartów, a wspólnie spędzony czas należał do
bardzo udanych. (red)
Foto. Irena Dziemiańczyk Jaworska

www.debnicakaszubska.eu 11

OGŁOSZENIA

Wykaz działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży.
Działka nr 229/8 o pow. 0,1452 ha w Budowie
z wydanymi warunkami zabudowy
- przeznaczenie: pod zabudowę mieszkaniową,
- lokalizacja: wśród zabudowy mieszkaniowej,
- dostęp komunikacyjny: bezpośredni wjazd z drogi 		
lokalnej,
- teren płaski, kształt
regularny,
- możliwość przyłączy do 		
istniejących sieci uzbrojenia
terenu.
Cena wywoławcza:
34 000 zł + VAT
Kompleks działek nad jeziorem Dobrskim
- przeznaczenie: zabudowa rekreacyjno - turystyczna
o charakterze letniskowym,
- powierzchnia: od 0,1300 ha do 0,1500 ha,
- dostęp komunikacyjny: droga gminna, gruntowa,
- uzbrojenie: brak.
Cena wywoławcza
od 16 zł za 1 m² + VAT
Działki nad jeziorem Dobrskim
to możliwość aktywnego
uprawiania wędkarstwa,
wypoczynku na łonie
natury i długich spacerów.
To także znakomite miejsce
do urlopowych spotkań
z przyjaciółmi, a zachwycający
widok cieszy oko przez cały rok.

Działka nr 239/4 o pow. 0,0497 ha, obręb Motarzyno
- przeznaczenie: działka usługowo-handlowa,
- lokalizacja: wśród osiedla mieszkaniowego,
- teren płaski, kształt regularny,
- możliwość przyłączy do istniejących sieci uzbrojenia
terenu,
- dostęp komunikacyjny
z drogi wewnętrznej
utwardzonej.
Cena wywoławcza:
15 000 zł + VAT

Kompleks działek na Osiedlu Mieszkaniowym Północ
w Dębnicy Kaszubskiej przy ul. Klonowej
- przeznaczenie: pod zabudowę mieszkaniową,
- powierzchnia: od 0,1270 ha do 0,2029 ha,
- uzbrojenie: woda, kanalizacja w drodze gminnej,
prąd (możliwość przyłączenia),
- dostęp komunikacyjny: droga gminna gruntowa.

Cena wywoławcza od:
32 zł za 1 m² + VAT

(sprzedaż w drodze rokowań,
możliwość negocjacji cen)

Kompleks działek pod zabudowę garażową w Motarzynie

Działka rolna w Motarzynie

- lokalizacja: wśród osiedla mieszkaniowego,
- dostęp komunikacyjny: droga asfaltowa
- teren płaski, kształt regularny.

- działka nr 50/4 o pow. 0,6600 ha,
- dostęp komunikacyjny: bezpośrednio z drogi gruntowej,
- rodzaj użytku rolnego i bonitacja: przeważają grunty
klasy III-0,54 ha,
- teren uprawiany
rolniczo.

Cena wywoławcza:
1600 zł + VAT

Cena wywoławcza:
17 500 zł

kontakt: Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, Alicja Lichtensztein, tel. 666 366 828
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Organizacje pozarządowe mogą starać się o dofinansowanie
Rada Gminy Dębnica Kaszubska przyjęła uchwałą
roczny program współpracy Gminy Dębnica Kaszubska
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
działającymi w sferze pożytku publicznego na 2016 rok.
Na ten cel zabezpieczono 150 tys. zł.
W 2016 roku Gmina Dębnica Kaszubska będzie przede
wszystkim współorganizować, wspierać lub powierzać organizacjom realizację zadań w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki; przeciwdziałania
patologiom społecznym; wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych - w szczególności koncertów, występów artystycznych, spektakli, konkursów, wystaw; nauki, edukacji,
oświaty i wychowania dzieci i młodzieży; ochrony zdrowia mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem
działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
Z kwoty 150 tys. zł, które docelowo wspierać będą realizację zadań organizacji pozarządowych 100 tys. zł przeznaczonych będzie na upowszechnianie kultury fizycznej,
sportu i turystyki, a 50 tys. zł na pozostałe priorytetowe
zadania.
W celu realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi Urząd Gminy Dębnica Kaszubska ogłasza
otwarty konkurs ofert. W ogłoszeniu o konkursie znajdują
się informacje dotyczące rodzaju zadania, wysokości środków publicznych przeznaczonych na jego realizację, zasady

przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania,
termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ich wyboru przez powołaną komisję konkursową. W zakresie upowszechniania
kultury fizycznej, sportu i turystyki planuje się opublikowanie ogłoszenia o konkursie w drugiej połowie grudnia
2015 r., zaś na pozostałe zadania w okresie luty-marzec
2016 r.
Anna Mułyk

Oferta powinna zawiera w szczególności następujące informacje:
•
•
•
•

szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
kalkulację kosztów realizacji zadania,
informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej składającej ofertę w zakresie,
którego dotyczy zadanie publiczne,
• informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania
publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację zadania
pochodzących z innych źródeł,
• deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego
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“Z Biblioteką do Kultury”
Zniżki do kin, teatrów, muzeów, księgarni, restauracji,
czy kawiarni w Słupsku i Ustce to tylko niektóre z propozycji rabatowych możliwych dzięki karcie „Z Biblioteką
do Kultury”. Już od początku stycznia właścicielami tej
niecodziennej karty staną się wszyscy obecni i przyszli
czytelnicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębnicy
Kaszubskiej i jej filii w Budowie.
- Karta „ Z Biblioteką do Kultury” jest połączeniem
karty czytelniczej z kartą rabatową - mówi Małgorzata
Chmielewska, bibliotekarka GBP w Dębnicy Kaszubskiej.
- Jej wprowadzenie łączy się ściśle z wprowadzeniem katalogu komputerowego i znacznie usprawni pracę bibliotek.
Dzięki nowej karcie czytelnicy będą mogli korzystać nie
tylko z zasobów GBP, lecz także ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku. - To znaczne ułatwienie dla
uczniów i studentów - dodaje Małgorzata Chmielewska.
Obecni i przyszli czytelnicy będą mogli bezpłatnie
otrzymać nowe karty. Wystarczy, że po 1 stycznia 2016
roku pojawią się w bibliotece w Dębnicy lub Budowie.
- Wprowadzenie tej karty jest ostatnim krokiem do wykorzystania w pełni katalogu komputerowego - zaznacza
Danuta Jączyńska, bibliotekarka z Budowa. - Co najważniejsze stanie się to z korzyścią dla czytelników. Od
momentu wprowadzenia kart jej posiadacze będą mogli
z domu sprawdzić czy dana publikacja znajduje się w zasobach biblioteki i jaki jest jej statut. - Czytelnik będzie
wiedział, czy książka znajduje sie na półce, czy jest wypożyczona oraz kiedy powinna zostać oddana - tłumaczy
Małgorzata Chmielewska. - Ponadto za pośrednictwem
systemu książki będzie można rezerwować, a czytelnicy będą otrzymywać mailowe powiadomienia o terminie
zwrotu wypożyczonej pozycji.
Nowa karta biblioteczna będzie wielkości karty kredytowej, a to oznacza, że bez większych problemów będzie
można mieć ją zawsze przy sobie.
K. Trubicka

Z myślą o seniorach

W Gminnym Ośrodku Kultury powstaje miejsce przeznaczone specjalnie dla starszych mieszkańców.
W byłej sali bilardowej trwają obecnie prace remontowe
przygotowujące strefę przeznaczoną dla seniorów. Mamy
nadzieję, że przytulny salonik połączony z zapleczem kuchennym spełni oczekiwania starszych mieszkańców. Jest
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to kolejny krok zmierzający do tego, aby nasza Akademia
Seniora zaczęła obejmować swoim zasięgiem coraz więcej
osób. Oprócz zajęć komputerowych oraz nordic walking,
które w ramach Akademii już funkcjonują, od stycznia planujemy projekcje filmów, spotkania z dietetykiem, zajęcia
rękodzielnicze, itp. Sala spotkań umieszczona na parterze
znacznie ułatwi wprowadzenie w życie wszystkich planów
związanych z Akademią.
Otwarcie planujemy w pierwszej połowie stycznia 2016
roku.
Anna Pietrzak

KULTURA

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH
W ROKU 2016
TERMIN
10.01. niedziela
16.01. sobota
17.01. niedziela
30.01. sobota
12.02. piątek
8.03. wtorek
18.03. piątek
10.04. niedziela
30.04. sobota
1.05. niedziela
2.05. poniedziałek
13.05. piątek
16.05. poniedziałek
27.05. piątek
3, 4, 5.06. pt, sob, nd
4.06. sobota
5.06. niedziela
11.06. sobota
18.06. sobota
25-26.06. sob, nd
16.07. sobota
23.07. sobota
6.08. sobota
14.08. niedziela
28.08. niedziela
10.09. sobota
23.09. piątek
2.10. niedziela
9.10. niedziela
4.11. piątek
5.11. sobota
10.11.czwartek
12.11. sobota
26.11. sobota
5.12. poniedziałek
10.12. sobota
14.12. środa
16.12. piątek

Gmina Dębnica Kaszubska
RODZAJ IMPREZY

MIEJSCE

Styczeń 2016
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy + III Turniej Pracowników Samorządowych Dębnica Kaszubska
w Piłce Siatkowej o Puchar Starosty Słupskiego

Jasełka – sołectwo Niepoględzie
Spotkania opłatkowe – sołectwo Niepoględzie
Bal charytatywny Wójt Gminy Dębnica Kaszubska

Luty 2016
Święto Szkoły – Gimnazjum im. Cz. Miłosza w Dębnicy Kaszubskiej
Marzec 2016
Gminny Dzień Kobiet
70-lecie Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Dębnicy Kaszubskiej
Kwiecień 2016
Wyścigi kolarskie – Klub Kolarski Morpol Racing Team
Festyn Majowy w Budowie
Maj 2016
Majówka z Gwiazdą
70 – lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębnicy Kaszubskiej
Biegi im. T. Koguta
Dzień Polskiej Niezapominajki
Festyn Rodzinny sołectwa Motarzyno + Święto Szkoły Podstawowej
im. Leśników Polskich w Motarzynie
Czerwiec 2016
Biwak Szkółki Wędkarskiej TRAPEZ
Gminny Dzień Dziecka
Festyn Wędkarski
Festyn Rodzinny w Niepoględziu
Festyn rodzinny Szkoła Podstawowa w Dębnicy Kaszubskiej
Dzień Pstrąga
Festiwal Leśnych Samków (Turniej Sołectw + Teatr)
Lipiec 2016
Festyn rodzinny w Gogolewie
Turniej Piłki Nożnej im. T. Koguta w Motarzynie
Święto Niepoględzia
Sierpień 2016
Turniej Piłkarski w Budowie
Święto Gałęzowa
Jarmark Słonecznikowy
Wrzesień 2016
Gminne Dożynki
Nocne Biwakowanie
Październik 2016
Msza Braterstwa Stworzeń
Zawody Spiningowe o Puchar Wójta Gminy Dębnica Kaszubska
Listopad 2016
Święto Społecznej Szkoły w Niepoględziu
Bal Charytatywny w Niepoględziu
11 Listopada w Gimnazjum im. Cz. Miłosza w Dębnicy Kaszubskiej
Wieczorek jesienny, dzień Seniora w Gogolewie
Dni Honorowych Krwiodawców w Dębnicy Kaszubskiej
Grudzień 2016
Święto Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Gogolewie
Wigilia w Budowie
Wigilia w Gogolewie
Wigilia w Motarzynie

Niepoględzie
Niepoględzie
Dębnica Kaszubska/Niepoględzie
Dębnica Kaszubska
Dębnica Kaszubska
Dębnica Kaszubska
Łysomiczki Leśny Dwór
Budowo
Dębnica Kaszubska
Dębnica Kaszubska
Motarzyno
Gogolewo
Motarzyno
Grabówek
Dębnica Kaszubska
Grabówek
Niepoględzie
Dębnica Kaszubska
Budowo
Dębnica Kaszubska
Gogolewo
Motarzyno
Niepoględzie
Budowo
Gałęzów
Gogolewko
Dębnica Kaszubska
Gogolewo
Niepoględzie
Dobra/Krzynia
Niepoględzie
Niepoględzie
Dębnica Kaszubska
Gogolewo
GOK Dębnica Kaszubska

Gogolewo
Budowo
Gogolewo
Motarzyno

Kalendarz imprez na 2016 rok może ulec zmianie ze względu na możliwość pozyskania środków przez organizacje pozarządowe i kluby sportowe oraz realizację imprez.
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Jubileusz Szkół Społecznych w Niepoględziu

Zabrzmiał dzwonek – po raz pięćdziesiąty szósty w murach pałacu w Niepoględziu, jako kontynuator puttkamerowskiej szkoły w Gałęzowie założonej już w 1900
rok. Piętnaście lat ten dzwonek zwołuje uczniów Społecznych Szkół i Przedszkola z czternastu miejscowości.
Dwadzieścia jeden lat patronuje temu miejscu Jan Paweł
II.

Słowa ks. Tichnera „radość w myśleniu - myślenie
w radości” stały się mottem tegorocznego Święta Szkoły
w Niepoględziu, które obchodziliśmy w piątek 6 listopada.
Naszym zdaniem dobrze streszczają one historię piętnastu lat działalności społecznych szkół. Radością są dla nas
kolejne roczniki uczniów, którzy rozpoczynając edukację
w przedszkolu, dorastają i rozkwitają by po zakończeniu
trzeciej klasy gimnazjum odpowiedzialnie wspinać się po
drabinie życia. Już 240 absolwentów opuściło mury naszej
szkoły, podejmując dalszą naukę, studia i obowiązki dorosłości. Aktualnie szkoła (i przedszkole) stara się zapewnić
najlepsze warunki nauki i wychowania 233 uczniom, co
przy obecnym niżu demograficznym jest dobrym wskaźnikiem.
Niejednokrotnie w historii tych piętnastu lat trzeba
było „sporego myślenia” jak pokonać trudności, przejść
przez kryzysy i dramatyczne czasami wydarzenia; nigdy
nie czekaliśmy z założonymi rękami aż „pieczone gołąbki
wpadną nam do gąbki”, bo w myśleniu też można znaleźć
radość.
Po piętnastu latach wcale nie „spoczywamy” na laurach
- nie ustajemy w doskonaleniu metod nauczania i wsparcia
ucznia na poszczególnych etapach nauki, rozwijamy nowe
technologie wspierające ucznia, nauczyciela i rodzica, rozwijamy zaplecze sportowe i infrastrukturę szkoły, cieszymy
się osiągnięciami naszych uczniów i absolwentów, planujemy dalszy rozwój.

Uroczysta Akademia z okazji Święta Szkoły zgromadziła nie tylko szkolną społeczność i przyjaciół, ale także
rodziców, absolwentów i mieszkańców naszych wsi. Tradycyjny już Bal Charytatywny w sobotę 7 listopada stał się
okazją do radosnego spotkania kilku pokoleń związanych
ze szkołą w Niepoględziu, a aukcja przygotowana przez
Radę Rodziców pozwoliła zebrać fundusze na wsparcie
różnych akcji organizowanych dla uczniów.
Społeczne Szkoły w Niepoględziu powstały jako wynik społecznej akcji przeciwstawiającej się likwidacji szkoły publicznej. Nie było to działanie skierowane przeciw
komukolwiek, lecz obywatelska inicjatywa zachowania
wartości jaką dla lokalnej społeczności była i jest szkoła.
Z drugiej strony był to akt niesamowitej odwagi, za który pełną odpowiedzialność przyjęli na siebie inicjatorzy
tej akcji. Powstanie i piętnastoletnia historia szkół społecznych w Niepoględziu jest w naszej gminie najlepszym
przykładem, że obywatelskie inicjatywy mogą z powodzeniem zmieniać i kształtować naszą współczesną historię.
Za życzliwość, wsparcie i dobre słowo w ciągu minionych
piętnastu lat - DZIĘKUJEMY!
				
o. Ryszard Iwanowski

Nowa stacja uzdatniania wody w Gogolewie

Dzięki uzyskanej przez gminę bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości 500 tys. zł z Agencji Nieruchomości Rolnych możliwa była realizacja zadanie z zakresu gospodarki wodnej.

Przedmiotem inwestycji była budowa nowej stacji uzdatniania wody wraz z nową studnią i infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania stacji
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w miejscowości Gogolewo. Przy okazji tych prac nastąpiła
także modernizacja istniejącego ujęcia wody. Wybudowana infrastruktura będzie zaopatrywała w wodę gospodarstwa
domowe w miejscowości Gogolewo, Dobra i Dobrzec. Stacja wodociągowa zapewni odbiorcom wymaganą ilość wody
oraz uzdatnienie wody do parametrów spełniających wymogi jakim powinna odpowiadać woda do picia.
Marta Łomża-Duszny

KULTURA

Niepełnosprawni z powiatu stanęli na scenie

Blisko siedemdziesiąt utalentowanych artystycznie osób niepełnosprawnych 6 listopada zaprezentowało się na scenie słupskiego Teatru Rondo w ramach Konfrontacji Artystycznych Osób Niepełnosprawnych Powiatu Słupskiego
Realizacją wydarzenia zajęło się Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Budzimy Kulturę” z Dębnicy Kaszubskiej.
– Pisząc projekt zakładaliśmy, że podczas
konfrontacji zaprezentuje się około dziesięciu
uczestników – mówi Anna Pietrzak, prezes stowarzyszenia. – Gdy zaczęły spływać zgłoszenia
zainteresowanie przekroczyło nasze najśmielsze
oczekiwania.
Na scenie Teatru Rondo zaprezentowali się
zarówno podopieczni warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej i szkół
z terenu powiatu słupskiego, jak również osoby
indywidualne. Na realizację projektu dębnickie
stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz Gminy
Dębnica Kaszubska. Samo pozyskanie środków
to jednak nie wszystko. – Organizacja konfrontacji była możliwa dzięki przychylności wielu
osób, którym spodobał się nasz pomysł – zaznacza prezes stowarzyszenia i dodaje, że w grudniu stowarzyszenie obchodzi pierwszą rocznicę
swojej działalności. – Cieszymy się, że w tym
roku udało nam się wygrać dwa projekty. Konfrontacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych
Powiatu Słupskiego to dla nas ważne przedsięwzięcie. 		
K. Trubicka

Szeroki wachlarz zajęć dodatkowych w GOK

Już od kilku miesięcy w Gminnym Ośrodku Kultury prowadzone są zajęcia dodatkowe
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ich celem
jest rozwijanie talentów i zainteresowań.
Wybór obecnie prowadzonych zajęć poprzedzony był ankietą. Dzięki niej mieszkańcy
wskazali na jakie zajęcia najchętniej by uczęszczali i na jakie chciałyby uczęszczać ich dzieci.
Obecnie z zajęć dodatkowych prowadzonych
przez profesjonalnych instruktorów korzysta
ponad 100 dzieci w różnym wieku oraz dorośli. Oferta Gminnego Ośrodka Kultury nie jest
ograniczona tylko do Dębnicy Kaszubskiej. We
wszystkich sołectwach - o ile zbierze się odpowiednia grupa istnieje możliwość organizacji
zajęć profilowanych. Zapraszamy sołtysów do
kontaktu z dębnickim GOK.
(red)
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Dębnicki klub karate obchodził pierwsze urodziny
Uroczysty trening Karate Goju-Ryu
odbył się 11 listopada, w Szkole Podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej.
W ten sposób, klub „Kigai” świętował pierwszą rocznicę swojej działalności w naszej gminie. Grupę od
jesieni 2014 roku prowadzi Sensei
Zbigniew Wierczyński, a zrzeszeni
w klubie karatecy mają już na swoim
koncie pierwsze sukcesy.

W klubie „Kigai” swoją przygodę z karate rozpoczęli zarówno dorośli, jak i dzieci. Obecnie grupa
liczy 35 osób, które dwa razy w tygodniu spotykają się na treningach.
Karate to jedna z tradycyjnych
wschodnich sztuk walk, która narodziła się na Okinawie. Jej pełna nazwa
to Karatedo, co w wolnym tłumaczeniu oznacza „pustą rękę”. Karate jest
bowiem metodą samoobrony bez użycia broni. Niewielu z nas zdaje sobie
sprawę, że do tej pory powstało już
około 100 odmian Karate. Stylem
uprawianym w klubie „Kigai” jest Karate GojuRyu. W GojuRyu ogromnie
ceniona jest wytrzymałość i hart ducha.
W klubie „Kigai” spotkamy nie
tylko dzieci i młodzież, ale również
rodziców, którzy zapisując dzieci na
zajęcia, nawet nie spodziewali się, że
zechcą wziąć czynny udział w treningach. Wspólnie z dziećmi trenuje już
dziesięcioro rodziców.
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Wszechstronny charakter karate,
jego bogata tradycja oraz niezwykle
ciekawa filozofia stanowią tajemnicę
sukcesu wschodnich sztuk walki. Założycielem klubu jest Zbigniew Wierczyński, który przygodę ze sportem
rozpoczął w młodości jednak odnalazł
swoją prawdziwą „drogę” w Goju-Ryu. Ćwicząc wraz ze swoim synem,
zdobywając kolejne pasy, zapragnął
podzielić się swoją pasją i wiedzą z innymi. Tak powstał dębnicki klub Karate Goju-Ryu „Kigai”.
Początki do łatwych nie należały, jednak uśmiechnięte buzie i zapał
uczniów inspirowały do podejmowania kolejnych wyzwań. Pierwszym
z ważniejszych wydarzeń dla klubu
było seminarium z Sensei Tomaszem Siewkowskim, które odbyło się
w marcu tego roku. Natomiast 17 października odbyły się Mistrzostwa Polski Karate Goju-Ryu w Jezierzycach.
Doskonałe przygotowanie, entuzjazm
uczniów oraz brak presji sukcesu za

wszelką cenę zaowocowały 3 złotymi,
4 srebrnymi i 4 brązowymi medalami.
Warto dodać także, że wszyscy karatecy zrzeszeni w klubie zdali egzamin i otrzymali nominacje na kolejne stopnie KYU. Marzeniem „Kigai”
jest stworzenie profesjonalnie wyposażonego DOJO, w którym piękne
i wzniosłe idee Karate będą przekazywane z pokolenia na pokolenie,
w którym rodzice będą ćwiczyć wraz
ze swoimi dziećmi, a każdy, nawet najdrobniejszy sukces, będzie inspirował
do dalszej pracy.
Zbigniew Wierczyński

SPORT

Charytatywnie pobiegli dla dzieci
Sobota 21 listopada w prognozach
pogody nie zapowiadała się dobrze
- przewidywano śnieg z deszczem
i prawie zimowe temperatury, ale
tłum gorących serc, które zjawiły
się na starcie biegu charytatywnego
w Niepoględziu sprawił, że świeciło
słońce – i to w podwójnym wymiarze!

Z inicjatywy
Klubu
biegacza
GOCH z Bytowa i przy współdziałaniu Społecznych Szkół oraz Stowarzyszenia SPERANDA z Niepoględzia przeżyliśmy fajne wydarzenie,
którego celem była pomoc rodzinie
państwa Gierczyńskich z Goszczyna.
Trwa remont ich domu, w którym zamieszkuje trzynaścioro dzieci, w tym
siódemka osieroconych przez tatę
oraz porzuconych przez mamę.
Na starcie stanęło 88 biegaczek
i biegaczy. Do pokonania dystans
10 lub 5 kilometrów, w tym również
na kijkach. Obok zaprawionych zawodników, którzy przybyli z Bytowa,
Koszalina, Sławna, Gdańska, Borzytuchomia, Kołczygłów, Postomina
i wielu innych miejsc, stanęli lokalni
sportowcy pod przewodnictwem pani
wójt Iwony Warkockiej oraz sołtysów
Niepoględzia i Gałęzowa: pań Lidii
Chrystofiak i Teresy Stachowiak. Trasa nie była łatwa, ale na mecie stawili
się wszyscy biegacze i nornic wal-

king’owcy. Na wszystkich czekała gorąca grochówka przygotowana przez
wolontariuszki ze stowarzyszenia.
Członkowie i sympatycy klubu
GOCH przygotowali również aukcję,
z której dochód wsparł dodatkowo
główny cel imprezy. Łącznie przekazaliśmy na rzecz dzieci państwa Gierczyńskich 5140,00 zł. Mamy nadzieję,
że dzieciaki spędzą Boże Narodzenie
już w swoich nowych pokojach.
Na ręce pana Stanisława Majkowskiego, prezesa Klubu Biegacza
GOCH oraz pana Tomasza Jaszewskiego – głównodowodzącego organizacja biegu, składamy serdeczne
podziękowania dla członków i sympatyków klubu oraz dla wszystkich
uczestników biegu i marszu, a także
pracujących w tym dniu wolontariuszy. Mamy nadzieję, że złote rybki,
przygotowane przez dzieci i nauczycieli pod kierunkiem pani dyrektor
Joanny Wantoch Rekowskiej, a wręczone wszystkim uczestnikom tego
wydarzenia przez dzieci, dla których
pomoc była przekazana, długo będą
przypominać o życzliwości jaką okazaliście by „dać dzieciom radość”.
Warto wspomnieć, że sobota 21 listopada była światowym dniem życzliwości! Dobrze wpisaliśmy się w temat
dnia!
o.Ryszard Iwanowski

Tabela zwycięzców
w poszczególnych kategoriach:
10 km mężczyzn:
Kobus Tomasz (37’31’’)
Zieman Michał (38’21’’)
Janiszewski Marek (39’22’)
10 km kobiet:
Sazon Emilia (42’46’’)
Dolna Ewelina (47’53’’)
Chorązy Karolina (48’27)
5 km mężczyzn:
Garski Kryspin (18’46’’)
Jaszewski Tomasz (20’57’’)
Gawron Piotr (22’45’’)
5 km kobiet:
Bargańska Justyna (23’43’’)
Pela Magda (24’18’’)
Paszki Ewelina (24’33’)
Nordic Walking mężczyźni:
Brzozowski Piotr (31’22’’)
Zaborowski Eugeniusz (32’27’’)
Szudarski Edward (33’08’’)
Nordic Walking kobiet:
Wilkołek- Szudarska Saturnina (36’04)
Szreder Iwona (38’26’’)
Langowska Grażyna (39’56’’)
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