Gminne obchody Dnia Sołtysa
Sołtysi z terenu gminy Dębnica Kaszubska spotkali się, by uczcić obchodzony
oficjalnie 11 marca Dzień Sołtysa. Fotorelacja str. 8
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Drodzy
Mieszkańcy!
Niewątpliwie wszystkim jest
nam raźniej, bo wiosna już blisko
i ta świadomość dodaje energii.
Wiem, że w ostatnim czasie zaniepokoili się Państwo wycinką
drzew, zwłaszcza głogów, przy
czerwonej szkole. Zgodę otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego w Słupsku w zeszłym
roku. Były to drzewa w złej kondycji, coraz słabiej kwitły
i nie rodziły nadziei na przetrwanie. Głogi (Crataegus ×media ‚Paul’s Scarlet’), obficie różowo kwitnące to piękny widok, jakże dla mnie znajomi i bliski… Kiedy byłam dzieckiem i uczestniczyłam w procesji Bożego Ciała w Dębnicy,
pamiętam aleję tych drzew, które właśnie w tym czasie
pięknie kwitły. Sporo ich rosło wzdłuż całej ulicy Zjedno-

czenia. Drodzy Mieszkańcy, daleka jestem od wycinania
drzew bez umiaru. To prawda, wycięliśmy, jedne z ostatnich starych głogów, ale już jesienią przed czerwoną szkołą nasadziliśmy młode drzewka, 11 szt. i będziemy sadzić
kolejne. Marzy mi się odnowienie tego gatunku wzdłuż
głównej ulicy naszej Dębnicy.
Drodzy Państwo, nie tylko wycinamy drzewa. Na terenie naszej Gminy co roku sadzimy od 200 do 300 drzew.
Pierwszego dnia wiosny, zwyczajowy dzień wagarowicza
uczniowie otrzymają od nas sadzonki drzew, które posadzą w swoich miejscowościach. Obejmą je swoim patronatem. I tak w Motarzynie, Niepoględziu, Gogolewie
i Dębnicy Kaszubskiej zasadzimy 100 drzew. Kolejnych
200 sztuk zostanie posadzonych na Dzień Drzewa czyli
10 października.
Życzę dobrej i słonecznej wiosny !
Iwona Warkocka, wójt

Charytatywnie na letni wypoczynek dla dzieci

Kwotę 2600 zł udało się zebrać podczas Balu Charytatywnego Wójta Gminy Dębnica Kaszubska zorganizowanego 28
stycznia w sali Gminnego Ośrodka Kultury. Jak informuje wójt Gminy Dębnica Kaszubska Iwona Warkocka zebrane
pieniądze zostaną wzorem ubiegłego roku przeznaczone na dofinansowanie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci
i młodzieży z terenu gminy.

Sukces dębnickiej tancerki breakdance
04.02.2017 r. odbyły się międzynarodowe zawody Górska Bitwa w Krynicy Zdrój.
Udział w wydarzeniu wzięło ponad stu tancerzy i tancerek
z Polski, Litwy, Czech oraz Słowacji. Zawody miały formułę
bitw 1 vs. 1 podzielonych na kategorie wiekowe w zależności od stażu tanecznego. Bardziej doświadczeni tancerze rywalizowali w kategorii 6 vs. 6. Szkółkę prowadzoną
w Dębnicy Kaszubskiej reprezentowała Maja Zasada,
która pięć miesięcy temu dołączyła do nowo utworzonej
grupy breakdance w Gminnym Ośrodku Kultury. Były to
dla niej pierwsze tak duże i poważne zawody. Od samego
początku Maja startująca pod ksywką Bgirl Marianna zdecydowanie górowała na nad rywalami, a ciężka praca na
treningach zaowocowała pierwszym miejscem.
Autor Paweł Kamiński
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: gazeta@debnicakaszubska.eu
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 3200 egz. Nakład zamknięto 15.03.2017
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Wycinka tylko z konieczności
W ostatnim czasie na terenie gminy Dębnica Kaszubska dało się zauważyć wycinkę drzew między innymi
przy gminnych drogach. Władze gminy uspokajają jednak, że te działania są związane z realizacją projektów.
Wzmożona wycinka drzew w ostatnim czasie była głośnym tematem
ogólnopolskim związanym ze zmianami w prawie i zniesieniem konieczności uzyskania pozwoleń na wycięcie
drzew. Na terenie gminy w najbliższym czasie realizowane będą inwestycje drogowe. Przygotowanie
terenu pod te inwestycje wymagało
wycięcia drzewostanów sąsiadujących z jezdniami, które ulegną przebudowie.
- Wycinanie drzew między innymi
przy drodze wojewódzkiej 210 w okolicy cmentarza w Dębnicy Kaszubskiej
i przy drodze powiatowej od Dobieszewa do Gogolewka związane jest
z planowanymi inwestycjami drogowymi – mówi Iwona Warkocka, wójt
gminy Dębnica Kaszubska.
W Dębnicy wycinka umożliwi wykonanie zjazdu z drogi nr 210 w kierunku ulicy Akacjowej. Wycięcie drzew
na trasie Dobieszewo - Gogolewo
to kontynuacja poszerzenia drogi powiatowej, które pierwszy etap wykonano w ubiegłym roku
Na terenie gminy są przewidziane nowe nasadzenia drzew zgodnie
z polityką promocyjną gminy pod
hasłem „Królestwo Natury”.
Autor: K.Trubicka

Niezbędna wycinka drzew w pasie drogowym

Komentarz:
Gospodarka leśna wykonywana jest na podstawie planów Urządzenia Lasu,
sporządzanych na okres 10-cio lecia i zatwierdzanych przez właściwego ministra. Plany podczas tworzenia konsultowane są społecznie oraz z odpowiednimi instytucjami, między innymi odpowiadającymi za ochronę przyrody. Plany te poddawane są dodatkowo strategicznej ocenie oddziaływania
na środowisko. Reasumując zmiana przepisów ustawy o ochronie przyrody
nie wniosła możliwości dodatkowego pozyskania (wycinania drzew) w dowolnych miejscach i ilościach, gdyż leśników obowiązuje realizacja wymienionych powyżej planów. Jeżeli Czytelnicy chcieliby uzyskać odpowiedzi na
pytania dotyczące leśnictwa np. dlaczego leśnicy tną? A łamy „Wieści Gminnych” zechciałyby uczestniczyć w tym przekazie informacji, to ja i moi pracownicy chętnie podzielimy się z Państwem swoją wiedzą i pasją.
Grzegorz Goliszek, nadleśniczy Nadleśnictwa Leśny Dwór

Szybsza budowa dróg na Osiedlu Północ
Gmina Dębnica Kaszubska wystąpiła do Marszałka Województwa Pomorskiego z prośbą o umożliwienie szybszej realizacji zadania: Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej. Pierwotnym założeniem było
wykonanie przedsięwzięcia w dwóch etapach. Etap I - zaplanowany do realizacji w 2017 roku, to budowa zjazdu z drogi
wojewódzkiej oraz budowa i przebudowa dróg na Osiedlu Północ. Etap II - zaplanowany do realizacji w 2018 roku, to ulica Sobieskiego i Kościelna. W chwili obecnej Gmina czeka na podpisanie aneksu, zgodnie z którym cały zakres zostanie
zrealizowany w 2017 roku. Do 17 marca ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy zadania.
Autor: Marta Łomża-Duszny

www.debnicakaszubska.eu
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Jak wykorzystać fundusz sołecki dla rozwoju wsi?
– relacja

Dnia 16 stycznia 2017 roku w Urzędzie Gminy Dębnica Kaszubska odbyły się warsztaty pn. „Jak wykorzystać fundusz sołecki na rozwój wsi?” prowadzone przez
Wacława Idziaka absolwenta Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu, doktora
socjologii, członka Międzynarodowego Stowarzyszenia
Innowatorów Społecznych „Ashoka”, członka zarządu
Sekcji Polskiej Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi i Małych Miast ECOVAST, pracownika naukowego Politechniki Koszalińskiej i Uniwersytetu Szczecińskiego. W pracy
badawczej zajmuje się socjologią wsi. Prowadzi eksperymenty badawcze związane z tworzeniem wsi tematycznych i przygotowaniem szkół wiejskich do pełnienia roli
ośrodków rozwoju wsi. Jest autorem wielu publikacji na

temat odnowy wsi i wielu projektów rozwoju lokalnego
nagrodzonych w konkurach ogólnopolskich.
Do udziału w warsztatach zaproszono sołtysów,
członków rad sołeckich, rady gminy oraz organizacji pozarządowych z terenu gminy Dębnica Kaszubska. Podczas spotkania nasi mieszkańcy mogli dowiedzieć się jak
zdobyć dodatkowe środki finansowe na rozwój swojej
miejscowości, sołectwa. Poprzez przedstawione dobre
praktyki i przykłady z terenu całej Polski i nie tylko mogliśmy zobaczyć jak stworzyć „jakiś produkt” przy zerowym
lub niewielkim nakładzie finansowym sołectwa i pracy
mieszkańców dla osób z zewnątrz. Uczestnikom została
przybliżona turystyka wieloaspektowa oraz przedstawiono przykłady powstałych wiosek tematyczny i utworzonych innych formach edukacji w szkołach dla dzieci.
Podczas warsztatów uczestnicy przedstawili zasoby
sołectwa oraz wiedzę i doświadczenie osób, które w tym
sołectwie chętnie działają. Z przedstawionych przez
uczestników aspektów miejscowości i jej mieszkańców
wyciągnięto wnioski. Utwierdziliśmy się w przekonaniu,
że nasza gmina jest miejscem godnym polecenia. W każdej miejscowości jest możliwe, na podstawie istniejących
zasobów infrastruktury oraz doświadczenia mieszkańców, utworzenie lokalnego produktu w sołectwie oraz
produktu sieciowego na terenie całej gminy.
Autor: Anna Mułyk

Współpraca z AIESEC Polska
Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej przez
sześć tygodni gościł studentów z zagranicy w ramach
współpracy z Oddziałem Lokalnym AIESEC Polska przy
Uniwersytecie Gdańskim. To kontynuacja projektu rozpoczętego podczas ubiegłorocznych wakacji.
- Studentka z Włoch i student z Indonezji przyjechali
do nas w połowie stycznia – mówi Anna Pietrzak, dyrektor GOK. – Prowadzili między innymi zajęcia świetlicowe.
Dodatkowo studenci uczestniczyli w lekcjach języka
angielskiego w szkołach w Dębnicy Kaszubskiej, Gogolewie i Motarzynie. Zarówno zajęcia prowadzone w GOK,
jak i w szkołach pozwoliły na przełamanie wśród dzieci
i młodzieży bariery w czynnym posługiwaniu się językiem
angielskim, a także tolerancji i akceptacji innych kultur
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i narodowości. Po sukcesie ubiegłorocznych zajęć wakacyjnych w GOK współpracę z AIESEC postanowiła podjąć
także szkoła w Niepoględziu, która do 10 marca gościła
studenta z Indoneznezji.
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Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 10 marca 2017 roku w Zespole Szkół w Dębnicy Kaszubskiej przy ul. Sobieskiego 3 odbył się
XL Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.
Łącznie w gminnym turnieju udział wzięło 42
uczniów ze wszystkich szkół z terenu gminy w dwóch
kategoriach wiekowych:
• I kategoria wiekowa - 10 - 13 lat – 20 uczestników.
• II kategoria wiekowa - 14 - 16 lat – 22 uczestników.
Pozaciętejrywalizacjiwiększośćmiejscnapodium
przypadła uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Dębnicy Kaszubskiej
W I kategorii zwycięzcami zostali:
• I miejsce - Amelia Jabłońska
• II miejsce - Borys Simonowicz
• III miejsce - Ignacy Zakrzewski
– Szkoła Podstawowa w Motarzynie
W II kategorii wiekowej zwycięzcami zostali:
• I miejsce - Zuzanna Pietrzak
• II miejsce - Damian Jabłoński
• III miejsce - Alicja Porębska
Wszyscy laureaci tej kategorii są uczniami
dębnickiego gimnazjum.

W imieniu
organizatorów
składamy
podziękowania wszystkim uczestnikom turnieju.
Należy podkreślić, że z roku na rok wiedza w tej
tematyce naszych uczestników jest co raz większa,
o czym świadczyła zacięta walka o zwycięstwo
w rozgrywkach finałowych.
Podziękowania składamy także nauczycielom
Krystynie Olech, Agnieszce Kogut, Izabelli Tabace,
Witoldowi Wałaszewskiemu, Piotrowi Tomczykowi
i Sylwestrowi Barczyńskiemu za
przygotowanie
wychowanków do turnieju oraz OSP w Dębnicy
Kaszubskiej za udostępnienie sprzętu.
Należy nadmienić, że zwycięzcy poszczególnych
kategorii będą reprezentować gminę Dębnica
Kaszubska w Turnieju Powiatowym.
Młodzi adepci pożarnictwa, w sezonie będą
mogli
rywalizować
również
w konkursach
sprawnościowych.
Autor: Teresa Kozdroń-Kołacka
www.debnicakaszubska.eu
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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! Odpady 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:
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.
ELKTROŚMIECI: 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)

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

Data
10.04.2017 r.
i
16.10.2017 r.
11.04.2017 r.
i
17.10.2017 r.
Data
12.04.2017 r.
i
18.10.2017 r.
13.04.2017 r.
i
19.10.2017 r.
14.04.2017 r.
i
20.10.2017 r.

Dębnica Kaszubska, ulice:
Akacjowa, Klonowa, Kościelna, Leśna, Jana III Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Spacerowa,
Sportowa, Świerkowa, Wójta Jankowskiego, Wrzosowa, Fabryczna, Kalinowa, Kolejowa,
Pieczarkowa, Polesie, Poziomkowa, Sawickiej, Skarszewska, Sosnowa, Wysoka, Zielona
Brzozowa, Bursztynowa, Jaśminowa, Jodłowa, Kamienna, Kowalska, Krótka, Lipowa,
Łąkowa, Malinowa, Młyńska, Nad Skotawą, Parkowa, Piaskowa, Pl. Zielone Wzgórza,
Podgórna, Polna, Prosta, Tulipanowa, Władysława Jagiełły, Wodna, Zajęcza, Żwirowa,
Zjednoczenia
Miejscowości:
Boguszyce, Borzęcinko, Brzeziniec, Dobieszewko, Dobieszewo, Dobra, Dobrzec, Gogolewko, Gogolewo, Łabiszewo, Maleniec, Podole Małe, Starnice, Troszki, Żarkowo
Budowo, Gałęzów, Grabówko, Jawory, Kotowo, Motarzyno, Niepoględzie
Borzęcino, Dargacz, Dobrzykowo, Dudzicze, Goszczyno, Grabin, Jamrzyno, Krzynia, Krzywań, Leśnia, Łysomice, Łysomiczki, Mielno, Niemczewo, Ochodza, Podwilczyn, Skarszów
Dolny, Skarszów Górny, Spole, Strzegomino
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej
www.debnicakaszubska.eu lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy
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PRZYPOMINAMY - Na terenie 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 do 18 oraz w soboty od 7 do 15
• 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.

PRZYPOMINAMY - Zgodnie przepisami prawa obowiązuje
zakaz spalania odpadów, w tym również odpadów roślinnych, tj. traw, liści czy gałęzi – Gmina Dębnica Kaszubska
prowadzi odbiór tych frakcji w okresie od listopada do
marca raz na dwa miesiące, a od kwietnia do października
raz w miesiącu (worek brązowy).
NIE WYRZUCAJ DO LASU !!! NIE SPALAJ !!!
ZA TO GROZI MANDAT KARNY !!!

Wygrali turniej ministrantów
Poniżej przedstawiamy relację
ministrantów z Gogolewa, którzy zostali zwycięzcami turnieju piłki nożnej w rozgrywkach rejonowych:
Swoją przygodę zaczęliśmy dnia
29.10.2016 roku na turnieju dekanalnym, który odbył się w Łupawie.
Rywalizowaliśmy z drużynami z Kóz
(gmina Czarna Dąbrówka) oraz z Łupawy. Jak co roku najbardziej emocjonującą rywalizacją był mecz z kolegami z Łupawy. Dla nas liczyło się tylko
zwycięstwo i tak się stało. Po zaciętych i bardzo wyczerpujących zmaganiach wygraliśmy oba mecze.
Kolejnym etapem, który nas czekał były rozgrywki rejonowe, które odbyły się dnia 11.02.2017 roku
w Gniewinie. Pojechaliśmy na ten
turniej z wielką nadzieją i zaangażowaniem. Dużo trenowaliśmy aby dobrze wypaść. Jednak nie liczyliśmy na
zbyt wiele. Wiedzieliśmy, że łatwo
nie będzie. Pierwszy mecz zagraliśmy
dość ospale, gdyż zremisowaliśmy 1:1
z ministrantami z Gniewina. Przyszedł
czas na drugi mecz, a na przeciw nam
stanęli koledzy z Potęgowa. Ku zaskoczeniu, po ciężkim boju wygraliśmy
2:1. Po tym meczu uświadomiliśmy

sobie, że do awansu i wygranej w turnieju brakuje nam bardzo niewiele.
Dość niespodziewanie wygraliśmy
ostatni mecz z Kostkowem 2:1, co
dało nam nieoczekiwany awans do
dalszej rundy. Wszyscy byliśmy w lekkim szoku, gdyż jechaliśmy naprawdę
z kompletnie innym założeniem.
Dnia 18.03.2017 r. (po zamknięciu
numeru gazety przyp. red.) czeka nas
wyjazd do Chojnic. Będziemy walczyć
o mistrzostwo Diecezji Pelplińskiej.
Wiemy, że łatwo nie będzie, lecz
będziemy godnie reprezentować

naszą gminę i parafię. Nawet, gdy
nam się nie uda jesteśmy dumni,
że możemy tam zagrać, bo sport to
zabawa. Tym samym chcemy pokazać,
że ministranci to nie tylko służenie
przy ołtarzu, ale również sportowe
zmagania i rywalizacja fair play.
Liczymy na wsparcie!
Skład drużyny to Mateuszowie:
Formela, Mułyk i Płatkowski oraz
Kamil Dawidowski i Daniel Tutkowski.
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Sołtysi mieli swoje święto

W sobotę 11 marca oficjalnie obchodzony był Dzień Sołtysa. W związku z tym na zaproszenie
wójta Iwony Warkockiej 13 marca sołtysi spotkali się w sali konferencyjnej urzędu gminy. Spotkanie
było okazją nie tylko do złożenia życzeń i wręczenia drobnych upominków, lecz także do podsumowania minionego roku pod kątem wykorzystania funduszu sołeckiego i prezentacji planów na 2017
rok. Podczas spotkania sołtysi mogli też uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. W spotkaniu
uczestniczyło 18 sołtysów na 22 sołectwa funkcjonujące w gminie oraz urzędnicy i przewodniczący
rady gminy.
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Rekordowy Dzień Kobiet
Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury była jednym z miejsc w gminie, gdzie świętowano Dzień Kobiet.
Tegoroczne święto pań zainaugurowane zostało spektaklem kabaretowym „Vendetta a la Kobietta” w
wykonaniu słupskiego Teatru „Władca Lalek”. Atmosfera była iście gorąca, ponieważ w sali GOK zebrało się
blisko dwieście osób z ogromną przewagą płci pięknej. Po salwach śmiechu przyszedł czas na poczęstunek i
słodką niespodziankę. Potem przysłowiowe kalorie uczestniczki imprezy mogły spalić na parkiecie przy muzyce serwowanej przez DJ’a Maro. Panie mogły też skorzystać z porad konsultantek Avon i wygrać atrakcyjne
nagrody. Organizatorami obchodów Dnia Kobiet w Dębnicy Kaszubskiej były sołectwa Dębnica Kaszubska i Łabiszewo oraz Gminny Ośrodek Kultury. Połączone siły organizatorów pozwoliły na przygotowanie poczęstunku
i zapewnienie atrakcji, a tym samym na integrację pań z terenu gminy.
Zdjęcia: Tomasz Keler
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OGŁOSZENIA

WÓJT GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
ogłasza przetargi
na sprzedaż praw własności niżej wymienionych nieruchomości
LP

Położenie/ przeznaczenie

1

Dębnica Kaszubska
działkwwa budowlana

nr działki / adres nieruchomości

cena wywoławcza Wadium /
forma zbycia
netto (zł)
zaliczka (zł) praw własności

1190, pow. 0,0950 ha

37.000,00 +
23%VAT

3.700

II przetarg

2

Dębnica Kaszubska lokal
usługowy (była świetlica)

ul. Zjednoczenia 30, łączna pow.
lokalu 102,15 m², udział w
działka nr 581/2

110000

5500

I przetarg

3

Budowo działka pod zabudowę jednorodzinną

229/7 o pow. 0,0864 ha

39 000 + 23%VAT

3900

II rokowania

Lokal użytkowy, udział w
działce nr 1/1 o pow. 0,20 ha

150000

15000

I przetarg

91/9, pow. 0,4636 ha

16200

1600

II przetarg

4

5

Motarzyno 35/1 lokal
użytkowy (była sala sportowa)
Dobieszewo użytek Ba:
tereny przemysłowe,
oznaczenie w SUiKZP: rola

6

Dębnica Kaszubska

1282, pow. 0,1270 ha

41500+ 23%VAT

4200

II rokowania

7

Gogolewo działka rekreacyjna nad jeziorem

360, pow. 0,1265 ha

26500+ 23%VAT

2700

II rokowania

8

Podwilczyn w sąsiedztwie
zabudowa

22, pow.0,0504 ha

16000

1600

II rokowania

9

Gogolewo działka rekreacyjna nad jeziorem

402 pow. 0,1138 ha

23000+ 23%VAT

2300

II rokowania

10

Dobra działka w odległości
ok 500 m od jeziora

143, pow. 0,2486 ha

10000

1000

I przetarg

11

Gogolewo działka rekreacyjna nad jeziorem

401, pow. 0,1066 ha

22000+ 23%VAT

2200

II rokowania

12

Dobra działka rekreacyjna
nad jeziorem

162/39, pow. 0,1965 ha

35300 + 23%VAT

3500

II rokowania

13

Dębnica Kaszubska
działka rolna

278, pow. 0,5412 ha

18900

1900

III przetarg

Wadium/zaliczka płatna do dnia 07.04.2017 r.
Termin przetargów: 12 – 17.04.2017 r.
Ponadto w sprzedaży:
•
•
•
•

działka nr 1249 o pow. 0,1009 ha, pod zabudowę w Dębnicy Kaszubskiej przy ul. Bukowej: cena – 42 000 zł + VAT;
działka nr 1303 o pow. 0,1599 ha, pod zabudowę w Dębnicy Kaszubskiej w okolicach ul. Akacjowej: cena – 54 000 zł + VAT;
działka nr 1304 o pow. 0,1395 ha, pod zabudowę w Dębnicy Kaszubskiej w okolicach ul. Akacjowej: cena – 47 000 zł + VAT;
działka rolna nr 404 o pow. 0,4800 ha w Dębnicy Kaszubskiej przy ul. Tulipanowej, cena 60 000 zł.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 17 i 19, w budynku Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska,
lub pod numerem telefonu 666 366 828, (nieruchomosci@debnicakaszubska.eu ).
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Staramy się dzielić sprawiedliwie
Z Ireneuszem Ziółkowskim, sołtysem sołectwa Dębnica Kaszubska
o integracji mieszkańców, sołeckich inwestycjach i planach na 2017
rok rozmawiała Kinga
Trubicka-Czapka.

Dębnica Kaszubska jest sołectwem specyficznym, bo jest
jednocześnie siedzibą władz gminy i jej największą miejscowością. Jak ten fakt ma do wprowadzenia funduszu
sołeckiego?
Oprócz Dębnicy w skład sołectwa wchodzą dodatkowo
miejscowości Łysomice, Łysomiczki, Krzynia, Krzynka, Dudzicze i Dobrzykowo. Gdyby obliczać ze wzoru funduszu
sołeckiego pieniądze to jako sołectwo bylibyśmy bardzo
bogaci. Niestety jest określona pula pieniędzy i ograniczenie. Na tak duże sołectwo to nie są duże pieniądze, ale
najważniejsze, że są i możemy je wykorzystać. W pierwszym roku działalności funduszu sołeckiego bardzo pomogła nam gmina dofinansowując inwestycje. Tu właśnie
ukłon w stronę pani wójt, że zadecydowała, by dofinansowanie dla sołectw było. W ubiegłym roku mieliśmy fundusz sołecki na poziomie 34 tys. zł. Z tego zainwestowanych zostało 22 tys. zł, a pozostałą kwotę przeznaczono na
integrację mieszkańców.
Co udała się zrealizować w ramach tych kwot?
Za kwotę 22 tys. zł na pewno nie udałoby się zakupić koszy
na śmieci, które są rozstawione przy głównej ulicy Zjednoczenia i zrealizować przebudowy parkingu przy Ośrodku Pomocy Społecznej i Ośrodku Zdrowia. Dzięki temu, że
gmina dołożyła nam pieniędzy udało się stworzyć funkcjonalną i potrzebną inwestycję w centrum miejscowości. Mieszkańcy na pewno zauważają, że są dni, gdy nie
ma miejsca, by postawić samochód na tym parkingu, a to
świadczy o tym, że potrzeba była. Teraz trzeba jeszcze wykończyć tę inwestycję.
Czy prace wykończeniowe przewidziano w ramach realizacji funduszu sołeckiego w 2017 roku?

Przy parkingu chcemy dokończyć inwestycję na terenie,
który znajduje się przy „czerwonej szkole”. W tym roku
fundusz dla sołectwa Dębnica Kaszubska będzie nieco
wyższy, w kwocie około 36 tys. zł. Wspólnie z Radą Sołecką postanowiliśmy na inwestycje przeznaczyć nieco więcej
pieniędzy, a o 2 tys. zł. zmniejszyć pulę przeznaczoną na
integrację mieszkańców. W ubiegłym roku na ten cel przeznaczyliśmy kwotę 12 tys. zł. W ramach tej kwoty zorganizowaliśmy wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury: Dzień
Kobiet, Dzień Dziecka, Wieczór Seniora i Wigilię Sołecką.
Dodatkowo w czasie wakacji, gdy w GOK przebywają dzieci przeznaczamy troszkę pieniędzy na ten cel. Z funduszu
sołeckiego wspieramy też Zespół Szkolno-Przedszkolny
przy okazji organizacji imprez szkolnych oraz kluby sportowe. Staramy się jako rada sołecka dzielić sprawiedliwie,
by każdy miał po trochu.
Jakie sołectwo ma plany w ramach tej inwestycji przy
„czerwonej szkole”?
Będzie zrobiona infrastruktura polegająca na budowie
chodników i przejść z prawdziwego zdarzenia, bo jeżeli
w przyszłości w tym budynku swoją siedzibę mają mieć
różne instytucje to będzie to bardzo przydatne. Dodatkowo powstaną tam ławki, więc będzie można usiąść
i odpocząć. Może uda nam się wykorzystać sytuację, gdy
będzie remontowana droga wojewódzka nr 210, w której
przebieg wpisuje się ulica Zjednoczenia, by te pieniądze
wykorzystać wspólnie i inwestycja przyniesie fajny efekt.
W tym roku sołectwa przy realizacji inwestycji nie mogą
już liczyć na dofinansowanie z ramienia gminy.
Istotnie pani wójt powiedziała, że w tym roku nie będzie
już dofinansowywania inwestycji sołeckich oprócz dróg.
Mamy jednak nadzieję, że na to, co mieliśmy realizować
wspólnie z gminą - to znaczy parking i chodniki uda się
zdobyć troszkę dodatkowych środków.
Z pana punktu widzenia jako sołtysa jakie są najważniejsze potrzeby sołectwa Dębnica Kaszubska?
Nie ukrywam, że mieszkańcy peryferyjnych miejscowości
sołectwa są delikatnie pokrzywdzeni, ponieważ wszystko co się dzieje, dzieje się głównie w Dębnicy. W związku
z tym mieszkańcom tych małych miejscowości ciężko jest
brać aktywny udział wprowadzonych przez nas działaniach integracyjnych. Staram się tam jeździć rozmawiać,
ale to i tak za mało. Wśród tych najważniejszych potrzeb
to przykładowo w Krzyni najważniejsza jest droga. Brakuje
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też takiego miejsca przy jeziorze, by rozłożyć koc. Kiedyś
plaża przy ośrodkach wypoczynkowych po lewej stronie
od elektrowni tętniła życiem. Teraz ośrodki wypoczynkowe są w rękach prywatnych i odgrodziły swobodne
dojście do jeziora. Miejsce jest kameralne, dlatego warto byłoby wspomóc je inwestycyjnie, by znów było jedną
z wizytówek gminy.
A czy sołectwo zastanawiało się nad pozyskaniem środków zewnętrznych?
Tak, ale niestety sołectwo Dębnica Kaszubska samo w sobie nie ma zawiązanego żadnego stowarzyszenia. Dlatego sołtys jest pozbawiony pomocy finansowej, którą jako
stowarzyszenie można byłoby pozyskać. Nie ukrywam, że
brakuje osoby chętnej by to zacząć i poprowadzić. Mi samemu jest ciężko. Jestem jednak członkiem stowarzyszenia „Budzimy Kulturę” działającego przy GOK, które pozyskuje środki na realizację działań kulturalno-społecznych
nie tylko w Dębnicy, ale i na terenie gminy.
Jaka jest odpowiedź mieszkańców na to co w ubiegłym
roku udało się zrealizować w ramach funduszu sołeckiego?
Odnośnie imprez integracyjnych to osoby, które na nie
przychodzą są naprawdę zadowolone i pozytywnie nastawione. Pojawiają się komentarze, że nareszcie widać pracę sołtysa Dębnicy Kaszubskiej. Jest to przyjemne i dodaje
energii na następne lata, by cokolwiek organizować i planować dla mieszkańców sołectwa.

Jedną z takich sztandarowych imprez jest Wieczór Seniora.
W 2016 roku to była naprawdę wyjątkowa impreza. Zabawa była przednia, a witalności naszym seniorom można
tylko pozazdrościć. To nie tylko tańce, ale i rozmowy oraz
dla części seniorów mobilizacja, by wyjść z domu. W ubiegłym roku w Wieczorze Seniora i Wigili uczestniczyli również mieszkańcy z zaprzyjaźnionego sołectwa w Krzywani.
Dlatego chcielibyśmy zachęcić też sołtysów z miejscowości, gdzie nie ma świetlic wiejskich, do współpracy i wspólnej integracji mieszkańców naszych sołectw.
Ogólnie podsumowując pierwszy rok funkcjonowania
funduszu sołeckiego w Dębnicy Kaszubskiej co można
powiedzieć?
Choć dla naszego sołectwa z punktu widzenia finansów
niewiele się zmieniło, a może w przeliczeniu na mieszkańca nieco byśmy zyskali to uważam wprowadzenie funduszu za dobrą decyzję. Można z tych środków zaplanować
działania w sołectwie i coś dobrego zrobić. Poza tym inne
gminy już parę lat wcześniej zdecydowały się na ten krok
i uważam, że u nas za długo z tym zwlekano. Pomimo
obaw, które początkowo się pojawiały ostatecznie okazało
się, że to bardzo dobra decyzja.
Dziękuję za rozmowę

Najpierw inwestujemy w drogi
Z Beata Sowińską, sołtysem sołectwa Gogolewo
o planach
inwestycyjnych, imprezach sołeckich
i czasach przed wprowadzeniem funduszu sołeckiego rozmawiała Kinga
Trubicka-Czapka
Zacznijmy od podsumowania ubiegłego roku. Jak udało
się zagospodarować środki z funduszu sołeckiego?
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Środki z funduszu sołeckiego zainwestowaliśmy w budowę drogi. Mieszkańcy doczekali się w końcu drogi wkoło
stawu w centrum wsi. Na ten cel środki przeznaczyliśmy
również z tegorocznego funduszu, ale inwestycję udało
się zakończyć już w ubiegłym roku. To było dla nas ważne
przedsięwzięcie, ponieważ dotyczyło centrum wsi, a z różnych przyczyn budowa tej drogi była cały czas przekładana
na później. Mieszkańcy są zadowoleni, bo to żadna przyjemność chodzić w kaloszach. W końcu mamy tą drogę
i to jest najważniejsze. W sołectwie zostało jeszcze kilka
dróg do zrobienia, ale to są już mniejsze inwestycje i ich
koszt będzie mniejszy. Z pieniędzy z funduszu sfinansowaliśmy również imprezy sołeckie i remont przystanków.

WYWIAD

Na jakość życia mieszkańców wpłynie zapewne remont
drogi powiatowej przebiegającej przez Gogolewo.
Tak. Remont tej drogi sprawi, że sołectwo będzie upiększone. Będą nowe chodniki i nawierzchnia, a nie ukrywamy,
że ta droga jest nam bardzo potrzebna, ponieważ w tej
chwili asfalt pozostawia wiele do życzenia. Dodatkowo tak
się fajnie złoży, że pomimo tego, że pieniądze z funduszu
są już rozdysponowane to jednak wieś się upiększy.
Jak wygląda tegoroczny kalendarz imprez w sołectwie
Gogolewo?
W tym rok zorganizowany został już Dzień Kobiet. Następnie w czerwcu robimy razem z naszą szkołą Dzień Dziecka,
a w lipcu planujemy festyn na świeżym powietrzu. Potem
jesienią tradycyjnie zorganizowane zostanie spotkania dla
seniorów, a w grudniu spotkanie opłatkowe. Z tegorocznego funduszu na imprezy zaplanowaliśmy około 2 tysięcy
złotych.
Czy w sołectwie są inwestycje niezbędne do realizacji,
a których nie da się wykonać w ramach funduszu sołeckiego ze względu na duże koszty?
Najważniejsze, że przy szkole powstanie sala gimnastyczna. Poza tym fundusz sołecki w tym roku to około 22 tysiące złotych, ale jak już wspominałam większość środków
przeznaczona została na sfinansowanie remontu drogi.
Zostało nam jeszcze troszkę pieniędzy, więc może uda
się ustawić jeden lub dwa elementy siłowni zewnętrznej,
ponieważ uważamy, że te pieniądze lepiej przeznaczyć
na coś trwałego. Chcielibyśmy zrobić siłownię za świetlicą, bo tam jest taki nasz teren rekreacyjny. Najważniejszy
jest dla nas remont placu przed sceną, bo mamy go już 10
lat i w tym roku będzie wymagał gruntownego remontu.
Trzeba będzie go rozebrać i zrobić od nowa. Do remontu
są elementy drewniane, bo przez tyle lat uległy zniszczeniu. I teraz można powiedzieć, że pieniędzy z funduszu już
prawie nie ma, a pracy jest bardzo dużo. Będę się starała
wymyślić jakieś rozwiązanie i na pewno nam się uda.
A jak współpracuje się z Radą Sołecką?
Z radą współpracuje się bardzo dobrze. Zgadamy się przy
planowaniu wydatków i przy tym, które inwestycje są dla
sołectwa najważniejsze. Wiadomo, że w pierwszej kolejności są to drogi, oświetlenie, a potem będziemy robić
inne rzeczy dotyczące estetyki. Dopóki trwa moja kadencja jako sołtysa będę się starała jak najwięcej rzeczy zrobić
w ramach pieniędzy, które mamy. Chciałabym żeby przy
stawie dało radę jeszcze coś zagospodarować, ale na to

trzeba będzie poczekać rok albo dwa. Jak już porobimy
drogi to zaczniemy upiększać. Tym bardziej, że w tym roku
można na remont dróg dostać jeszcze dodatkowe środki
z gminy.
Właśnie jest pani sołtysem z długoletnim stażem. Pamięta pani czasy na długo przed wprowadzeniem funduszu.
Wtedy raczej nie było łatwo zdobyć środki na to, by cokolwiek zrobić w sołectwie.
To moja trzecia kadencja jako sołtysa i muszę powiedzieć,
że początki były bardzo trudne, bo nie było nic. Na początku imprezy robiliśmy na terenie szkoły, bo nie mieliśmy
innego miejsca. Jednak wszedł przepis Giertycha, który
tego zakazał. Zostaliśmy więc z niczym. Nie było zagospodarowanego miejsca, świetlicy nie było. Przy boisku był
niewielki placyk jako parking, a dalej rosły brzozy. Najpierw zaczęliśmy karczować brzozy i to we własnym zakresie, bo pieniędzy na to nie było. Później zrobiliśmy miejsce na ognisko z takich dużych kamieni i tu też mogłam
liczyć na pomoc przy ich układaniu. Udało się też zrobić
dwa miejsca do siedzenia. Podczas pierwszej imprezy zaczął padać deszcz. I co? Pomyślałam, że tak nie może być.
W następnym roku zrobiliśmy scenę. W międzyczasie był
konkurs sołectw, który wygraliśmy to za te pieniądze kupiłam polbruk. Udało się dostać też trochę pieniędzy z gminy i tak powstał parkiet. Przed sceną mamy 100 metrów
kwadratowych polbruku. Potem zaczęliśmy dostawiać
ławy i tak udało się mieć około 200 miejsc siedzących wokół parkietu. W 2009 roku mieliśmy dożynki gminne. Ten
teren udało nam się zrobić w większości własnymi siłami,
bo w tamtych czasach pieniądze z gminy były mizerne,
a większość trzeba było robić własnym kosztem. W 2012
roku do użytku została oddana remizo-swietlica, która
była nam we wsi bardzo potrzebna między innymi do organizacji imprez w okresie jesienno-zimowym oraz na zajęcia dla dzieci.
A jak mieszkańcy sołectwa reagują na zmiany i na to co
się teraz dzieje?
Mieszkańcy są zadowoleni. Jesteśmy nauczeni tego, by
nad niektórymi rzeczami wspólnie pracować. Dajemy
sobie radę. Jesteśmy raczej zintegrowaną społecznością.
Małymi krokami idziemy do przodu i mam nadzieje, że
dzięki funduszowi będzie już tylko lepiej dla nas.
Dziękuję za rozmowę.

www.debnicakaszubska.eu 13

WYWIAD

Różnica w kwotach jest bardzo duża
Z Martą Kolską, sołtysem
sołectwa Skarszów Górny
o potrzebach i planach inwestycyjnych oraz o podsumowaniu
ubiegłego
roku rozmawiała Kinga
Trubicka-Czapka
Czy wprowadzenie funduszu sołeckiego to dla Skarszowa Górnego, tak jak i dla innych sołectw z terenu gminy
duża zmiana?
Na dzień dzisiejszy mogę stwierdzić, że tak, ponieważ
w 2015 roku mieliśmy z gminy dokładnie 1410 zł. W zeszłym roku funduszu sołeckiego mieliśmy 16,5 tys. zł,
a w tym roku to kwota 17 tys. 200 zł. Naszemu sołectwu
na pewno wyszło to na plus.
Ponad dziesięciokrotnie wyższe środki finansowe na
pewno otwierają zupełnie inne perspektywy.
W ubiegłym roku zainwestowaliśmy większość funduszu
sołeckiego w budowę boiska, o które walczyliśmy prawie
dziesięć lat i udało nam się to w końcu osiągnąć. Wydatek z funduszu na budowę boiska to kwota 11 tys. 200
zł., z czego drugie tyle dołożyła nam gmina. W dalszym
ciągu brakuje jeszcze ogrodzenia boiska od strony drogi,
co wpłynęłoby na bezpieczeństwo dzieci. I choć tego wydatku nie zaplanowaliśmy w tym roku, to już pojawiają się
głosy i pomysły na to, by na chwilę obecną zrobić chociaż
prowizoryczne zabezpieczenie we własnym zakresie. Być
może pod koniec bieżącego roku zostanie nam troszkę
pieniędzy z funduszu by zabezpieczyć boisko w bardziej
profesjonalny sposób.
A jakie wydatki zaplanowało sołectwo Skarszów Górny
na rok 2017?
W planach mamy przede wszystkim ogrodzenie placu zabaw, bo stary płotek już nie spełnia swojej roli. Planujemy
również doposażenie placu zabaw i remont przystanku
autobusowego.
Czy w planach wzorem ubiegłego roku jest także integracja mieszkańców?
Na imprezy integracyjne przeznaczymy w tym roku 4 tys.
zł. W kalendarzu imprez był Dzień Kobiet 11 marca, festyn
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8 lipca oraz planuję w okolicy maja zrobić dzieciom wycieczkę.
Ubiegłoroczne imprezy zorganizowane w Skarszowie
Górnym cieszyły się dużą frekwencją. Jak były odebrane
przez mieszkańców?
Sama byłam zaskoczona. Mogę bardzo podziękować
mieszkańcom za zaangażowanie i pomoc, bo świetnie się
spisali i świetnie się bawili. Co mnie najbardziej cieszy to
to, że nie było interwencji policji, jak to bywa w niektórych miejscowościach. To były dwa duże festyny i jestem
z ich organizacji bardzo zadowolona.
Dzieci na pewno były zadowolone z zabawy mikołajkowej, bo takiej imprezy chyba dawno w sołectwie nie
było?
Tak. To prawda. Ostatnio taka impreza była jakieś siedem,
osiem lat wstecz za kadencji pani Bagrowskiej. Nie ukrywam, że wówczas również organizowałam te mikołajki
i faktycznie od dłuższego czasu nie było tego typu imprezy.
W zeszłym roku zabawa odbyła się z udziałem Mikołaja,
który był wręcz oblegany przez dzieci. Byłam naprawdę
w szoku, bo frekwencja była bardzo duża. Rodzice, którzy
przyszli z dziećmi dziękowali w ich imieniu. Tę imprezę na
pewno powtórzymy również w tym roku - na tyle na ile
wystarczy nam pieniędzy.
A jakie sołectwo ma plany względem świetlicy, gdy już
przestanie obowiązywać nadzór związany z realizacją
projektu?
Na pewno myślimy o tym, żeby ją troszeczkę powiększyć,
bo jest mała. U nas jest bardzo dużo ludzi i bardzo dużo
dzieci przede wszystkim. W tej chwili największym minusem jest to, że zainstalowane ogrzewanie jest niewystarczające. Dlatego zimą świetlica musi być zamknięta.
Zimową porą temperatura jest tak niska, że ciężko tam
wysiedzieć, nie mówiąc już o wykonaniu jakichkolwiek
zajęć dla dzieci. Dużym atutem dla tego miejsca byłoby
założenie centralnego ogrzewania.
Inwestycje z funduszu sołeckiego to jedno, ale na pewno
są też takie inwestycje, na które sołectwa nie stać, a które są priorytetowe?
Jak zapewne w każdym jednym sołectwie potrzebny jest
remont dróg. U nas najgorszą drogą, w najbardziej opłakanym stanie jest droga leśna, która wbrew nazwie przebiega przez miejscowość. Prowadzi ona do pałacu, świe-
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tlicy i sklepu. Każdego dnia korzysta z niej wiele osób. I tu
mamy problem, bo gmina nie może tej drogi leśnej przejąć, nadleśnictwo nie chce jej wyremontować, a my jako
sołectwo nie możemy inwestować pieniędzy na terenie
innym niż gminny. Myślę, że wspólnie z panią wójt i panem sekretarzem uda nam się wynegocjować najkorzystniejsze rozwiązanie. Może ewentualnie gmina i nadleśnictwo mogłyby podzielić się kosztami remontu.
A jak na zmiany
mieszkańcy?

w sołeckich

finansach

reagują

Różnica w kwotach jest bardzo duża. Siedząc i ustalając
plan wydatków na rok okazuje się, że pieniądze są duże
i naprawdę można coś zrobić. Z tego, co odbieram, mieszkańcy są zadowoleni z faktu, że możemy coś stworzyć
w naszym sołectwie, coś kupić i nie musimy chodzić i prosić o pieniądze. Duża część mieszkańców interesuje się
tym, co się dzieje i są pomocni. Już teraz zadeklarowali pomoc między innymi przy ogradzaniu placu zabaw i już się
niecierpliwią, kiedy zostanie zakupiony materiał. Podobnie było w zeszłym roku przy budowie boiska. Oczywiście
potrzebny był sprzęt do wyrównania terenu, ale oprócz
tego ogromnie zaangażowała się młodzież wspólnie z panem sekretarzem, który jest mieszkańcem naszego sołectwa. Cały dzień pracowali przy równaniu terenu i sianiu
trawy, pomimo tego, że pogoda była bardzo wietrzna. To

bardzo cieszy, gdy rzucone jest hasło i mieszkańcy włączają się w jego realizację.
Patrząc przez pryzmat funduszu sołeckiego jak podsumowałaby pani miniony rok?
U nas akurat była zmiana sołtysa w trakcie roku. Zostałam
sołtysem 2 marca zeszłego roku trafiając akurat na pierwszy rok działania funduszu. Przyznam, że byłam trochę
przerażona, ale na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że
raczej dałam sobie radę. Okazuje się, że z tymi pieniędzmi
można zrobić naprawdę dużo. Pamiętam, że gdy w 2015
roku było zebranie, na którym pojawiła się informacja, że
fundusz będzie wprowadzony od stycznia to bardzo dużą
pomoc uzyskaliśmy od sekretarza gminy. Wytłumaczył
nam jak to będzie wyglądało, więc byliśmy spokojniejsi,
że mamy jego wsparcie jako urzędnika i mieszkańca naszej
wsi. Jako sołectwo radzimy sobie dobrze. Oprócz pieniędzy z funduszu pozyskuję także środki z gminnej komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych. A może w przyszłości uda się powalczyć o środki również z innych instytucji.
Dziękuje za rozmowę
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