Kolejny rekord
podczas WOŚP
Blisko 10 tys. zł. udało się zebrać podczas kolejnego finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy organizowanego
w Dębnicy Kaszubskiej. To kolejny rekord zbiórki, w którą czynnie włączyli się
pracownicy GOK, nauczyciele, strażacy
oraz uczniowie szkół z terenu gminy. Fotorelacja z finału str. 6-7
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Szanowni
Mieszkańcy!
W grudniu 2016 roku minęły dwa
lata od objęcia przeze mnie funkcji
wójta naszej gminy. Niepisanym
zwyczajem jest podsumowanie
tego czasu i poinformowanie Państwa o planach na kolejne lata.
Był to czas kilku istotnych zmian
w naszej gminie. Wiele założeń naszego programu wyborczego udało się zrealizować , a sporo jeszcze przed nami.
Za najważniejsze uważam takie przekonstruowanie budżetu aby wydawać jak najwięcej na inwestycje, w tym
drogowe. W poprzednich latach wydawaliśmy na drogi
około 850 tys. zł. W budżecie na rok 2017 jest to kwota
ponad 2 200 000 zł. Podjęliśmy kroki aby rozpocząć prace nad od lat oczekiwanym remontem ulicy Zjednoczenia
w Dębnicy Kaszubskiej, jest to fragment drogi wojewódzkiej 210. Obecnie jesteśmy na etapie doprecyzowania
szczegółów projektu inwestycji z Zarządem Dróg Wojewódzkich. W następnych latach będziemy dążyć do kompleksowego remontu tej drogi na odcinku do granicy gminy, za miejscowością Budowo. Ten odcinek jest naprawdę
w bardzo złym stanie, a w miejscowościach potrzebne są
nowe chodniki.
Wykonaliśmy drogi w kierunku cmentarza w Dobieszewie, drogę w miejscowości Brzeziniec, w Budowie, Motarzynie, Żarkowie. Wykonaliśmy 64 nowe punkty oświetleniowe.
Zgodnie z obietnicami pojęta została uchwała w sprawie darmowego korzystania z obiektów sportowych dla
mieszkańców naszej gminy.
Utworzyliśmy 3 zespoły szkół gminnych. Zapewne pamiętacie Państwo ile kontrowersji i niepokojów wzbudziła
zmiana sieci szkół, zwłaszcza w samej Dębnicy Kaszubskiej. Od września 2016 r. wszyscy uczniowie uczą się
w pięknym, nowoczesnym budynku.

Zmiana ta okazała się bardzo korzystna, zwłaszcza wobec
reformy w systemie edukacji proponowanej przez rząd.
Od nowego roku szkolnego gimnazja będą wygaszane. Co
to oznacza dla oświaty w gminie? Dla rodziców i uczniów
spokojne przejście, i jedynie dostosowanie kwalifikacji naszych nauczycieli.
A jaki jest pomysł na „czerwoną szkołę”? Otóż złożyliśmy projekt na dofinasowanie z Państwowego Funduszu
Osób Niepełnosprawnych przebudowy i dostosowania
części szkoły na potrzeby puntu rehabilitacji, tak bardzo
oczekiwanego w naszej gminie. Druga część budynku
będzie przeznaczona na warsztaty terapii zajęciowej dla
osób niepełnosprawnych. Dziś młodzież i osoby dorosłe
jeżdżą do Słupska i Sycewic. Jednak ilość miejsc w tych
placówkach jest zbyt mała na potrzeby naszych mieszkańców.
Doprowadziliśmy do zmiany funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury. Dziś z różnego rodzaju zajęć korzysta
ponad 200 dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
W roku 2016 roku wprowadzony został fundusz sołecki,
o jego wpływie na rozwój sołectw mówią sami sołtysi na
kolejnych stronach naszych „Wieści Gminnych”.
Wprowadziliśmy zmiany w samym urzędzie. Powstał
punkt obsługi klienta, wydłużyliśmy czas pracy urzędu
w poniedziałki do godz. 17.00.
W tym roku zakończy się II etap przebudowy drogi powiatowej na odcinku od Dobieszewa do granicy z gminą
Czarna Dąbrówka. Wykonamy również I etap budowy
drogi na Osiedlu Północ.
Pragnę również poinformować Państwa, że 30 stycznia
2017 roku odbyła się sesja Rady Gminy, podczas której został zatwierdzony budżet na 2017 r. Z satysfakcją muszę
dodać, że został uchwalony jednogłośnie, za co Państwu
radnym dziękuję.
Proszę o zapoznanie się z pozostałymi artykułami podsumowującymi działania urzędu i wójta za ostanie dwa
lata.
Z wyrazami szacunku, wójt gminy Dębnica Kaszubskiej,
Iwona Warkocka

Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej zaprasza wszystkich, którzy chcą doskonalić swoją znajomość języka
angielskiego na spotkania ze studentami, którzy goszczą u nas w ramach wymiany AIESEC. Zajęcia świetlicowe z angielskim codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 17.00.
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 01.02.2017
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Zmiana przewoźnika na trasie
Dębnica Kaszubska – Słupsk
Od 2 stycznia słupski PKS uruchomił nowe połączenie ze Słupska
do Dębnicy Kaszubskiej. Tym samym zastąpił dotychczasowego
przewoźnika, czyli Miejski Zakład
Komunikacji ze Słupska. Władze
gminy rozwiązały obowiązującą
od 10 lat umowę z MZK, ze względu na pięciokrotny wzrost dopłaty
do utrzymania linii podmiejskiej,
jakiej zażądała miejska spółka.
Koszty po stronie gminy wzrosłyby z 45 tys. zł do 250 tys. zł.
Propozycja utworzenia przez PKS
nowej linii, która skomunikowałaby Dębnicę Kaszubską ze Słupskiem
spotkała się z aprobatą władz gminy.
Zapewniła bowiem komunikację, bez
ponoszenie znacznych kosztów. Dla
zarządu PKS Słupsk podjęcie współpracy również stanowiło wyzwanie.
- Nie ukrywam, że obawialiśmy się, że
nie damy rady zabierać wszystkich pasażerów z przystanków – mówi Anna
Dadel, prezes słupskiego PKS. – Nasze
obawy były jednak bezpodstawne.
W pierwszych dniach funkcjonowania
linii nie dotarły do nas żadne skargi –
dodaje.
Na potrzeby obsługi linii 211 PKS
kupił trzy autobusy trzyosiowe, w których zapewniono m. in. miejsca na
wózki dziecięce. Linia 211 jeździ trasą
podobna do trasy linii MZK nr 11. Nie
wjeżdża w ulicę Henryka Pobożnego,
Armii Krajowej i Grodzką, bo one są
przeznaczone jedynie dla komunikacji
miejskiej. Omija również ulicę Sobieskiego. Autobusy linii 211 zatrzymują
się na przystankach na trasie Dębnica
Kaszubska (Pętla, Most na Skotawie,
Urząd Gminy, Kolonia) - Grabin, skrzyżowanie - Krzywań, skrzyżowanie Głobino (Kolonia, Ośrodek Zdrowia,

Szkoła, Stacja Paliw) - Słupsk (Guma
Pomorska, Boh. Westerplatte, Wiejska, Zamkowa, Jagiełły, Sienkiewicza,
Wojska Polskiego, Szczecińska, CH
Jantar ).
W dni powszednie linia 211 wykonuje 13 połączeń na trasie Słupsk
– Dębnica Kaszubska – Słupsk. - Połączeń jest tyle samo ile do tej pory
wykonywała podmiejska linia nr 11 –
mówi Anna Dadel. – Pasażerowie zyskali jednak dodatkowych osiem połączeń również obsługiwanych przez
PKS, z których mogą korzystać na podstawie biletów miesięcznych.
Na potrzeby mieszkańców PKS
jeszcze przed uruchomieniem linii
otworzył punkt sprzedaży biletów
miesięcznych zlokalizowany w Urzędzie Gminy w Dębnicy Kaszubskiej.
Jak podkreśla prezes słupskiego PKS
obecnie punkt sprzedaży biletów będzie czynny dwa ostatnie dni robocze
w miesiącu. Pierwszy bilet miesięczny
należy kupić w kasie. – Bilety miesięczne można przedłużać bezpośrednio w autobusie u konduktora, która
prowadzi także sprzedaż biletów jednorazowych – mówi Anna Dadel.

Większość opinii pasażerów na temat
nowego przewoźnika jest pozytywna.
Pasażerowie chwalą m. in. komfort,
czystość i czas przejazdu.
Ceny biletów miesięcznych to
130 zł i 66,30 zł bilet szkolny. Ceny biletów jednorazowych to odpowiednio
4,90 zł i 2,45 zł. Przy zakupie biletów
jednorazowych 20 proc. zniżki obowiązuje emerytów i rencistów. Osoby
niepełnosprawne wraz z opiekunami
korzystają z ulg ustawowych. W przypadku dzieci w wieku do lat 4 nie jest
pobierana opłata za bilet. Bezpłatnie mogą być przewożone również
wózki dziecięce. Natomiast dzieciom
w wieku 4-7 lat, które nie chodzą do
szkoły i nie posiadają ważnej legitymacji przysługuje zniżka w wysokości
37 proc. Zniżki obowiązują również m.
in. osoby niewidome, inwalidów wojennych i kombatantów. Szczegółowe
rozkłady jazdy znajdują się na przystankach oraz na stronie pks.slupsk.
pl i debnicakaszubska.eu. Informacja
telefoniczna pod nr tel. 789 407 700.
Kinga Trubicka

www.debnicakaszubska.eu
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Reorganizacja szkół bez większych problemów
Minęło pierwsze półrocze roku szkolnego 2016/2017
i pierwsze miesiące funkcjonowania na terenie gminy zreorganizowanych szkół w Dębnicy Kaszubskiej, Motarzynie
i Gogolewie. Pomimo obaw towarzyszących zmianom
opartym na połączeniu szkół podstawowych z gimnazjum
okazuje się, że zmiany w gminnej oświacie mają przede
wszystkim pozytywne aspekty.
- Nie zauważamy, aby połączenie dzieci z „podstawówki” i gimnazjum miało ujemne skutki wychowawcze. Jeżeli
pojawiają się problemy, to są one typowe dla danej grupy
wiekowej – mówi Gabriel Konkel, dyrektor szkoły w Motarzynie. Podobnie jest w szkole w Gogolewie. Jak zaznacza
dyrektor placówki Alicja Pruszak uczniom, jak i nauczycielom podoba się atmosfera panująca w szkole. Pojawiły się
zróżnicowane koła zainteresowań, a kadra pedagogiczna
jest dobrana. Ponadto zdaniem dyrekcji ujawniły się zainteresowania i zdolności gimnazjalistów, którzy w dużej
szkole byli niezauważeni. Natomiast w Dębnicy Kaszubskiej to uczniowie szkoły podstawowej musieli się przenieść do budynku gimnazjum. Jednak jak zaznacza Maria
Janusz, dyrektor Zespołu Szkół w Dębnicy Kaszubskiej te
zmiany zaowocowały poprawą warunków nauczania dla
uczniów szkół podstawowych, a reorganizacja szkół na terenie gminy wyprzedziła działania oświatowe planowane
w całej Polsce.
W zespołach szkół na terenie gminy po reorganizacji
pojawiają się nowe inicjatywy. - W gimnazjum powstało
koło wolontariatu. Młodzież włączyła się w pomoc dla potrzebujących. Wcześniej Samorząd Uczniowski gimnazjum
zainicjował zbiórkę środków na rzecz chorego dziecka z kl.
II szkoły podstawowej. To budujące i mamy nadzieję, że
wzajemna integracja będzie na coraz wyższym poziomie –
mówi Gabriel Konkel.
- Większa integracja dzieci w różnym wieku, konieczność przebywania razem uczy ich wzajemnych relacji,
opieki i wzajemnej uwagi – zaznacza Maria Janusz.
Dyrektorowie placówek oświatowych zauważają kilka
niedogodności, które należałoby poprawić dla jeszcze lepszego funkcjonowania szkół. W Gogolewie zdaniem Alicji
Pruszak konieczne jest wybudowanie sali gimnastycznej
i sal dydaktycznych oraz doposażenie szkoły w pomoce do
Gimnazjum, a także dokupienie szafek na zmienne ubranie
i obuwie. Maria Janusz wskazując na rzecz najbardziej potrzebną podkreśla, że jest to uregulowanie na stałe sprawy obsługi kotłowni w poszczególnych placówkach i pracy
konserwatora w budynku przedszkola. Według Gabriela
Konkela po reorganizacji szkoła w Motarzynie funkcjonuje
bez większych problemów. - Wkrótce znacząco podniesiemy poziom wyposażenia w pomoce i środki dydaktyczne,
choć dotąd jest ono dobre. Zatrudniamy nauczycieli uczących w innych szkołach w gminie i poza nią, co będziemy
regulować w kierunku pełniejszego związania ze szkołą
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w Motarzynie tak , aby nauczyciele nie wyjeżdżali po swoich lekcjach do innej szkoły, tylko uczestniczyli życiu szkoły
jako wychowawcy. Dotyczy to przede wszystkim nauczycieli gimnazjum - dodaje dyrektor.
Od 1 września 2016 roku zmieniły się także kwestie
organizacji dowozów dzieci i młodzieży. - Dowozy są zorganizowane w oparciu o plan lekcji – mówi dyrektor szkoły w Gogolewie. - W naszej szkole wykonawca usługi jest
bardzo elastyczny jeśli chodzi o zmianę godziny odjazdu.
Zdarzały się sporadyczne przypadki spóźnień autobusów,
jednak na dzień dzisiejszy nie odnotowujemy większych
uchybień. Większych problemów nie widzi również Maria
Janusz. - Świadczenie usług na podstawie rozstrzygnięcia
przetargowego i przez firmę zewnętrzną niesie zawsze
ze sobą ograniczenia co do mobilności i dyspozycyjności
w zakresie dowozów dzieci do szkoły, ale wypracowany
system został dostosowany do potrzeb szkoły i nie budzi
większych zastrzeżeń. W Motarzynie oddzielnie dowożone są dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum, a oddzielnie dzieci przedszkolne. - Pozytywnym jest natomiast
fakt wcześniejszych powrotów do domu gimnazjalistów,
w porównaniu z okresem nauki w Dębnicy Kaszubskiej –
zaznacza Gabriel Konkel.
Jeszcze przed reorganizacją szkół rodzice uczniów najmłodszych klas obawiali się reakcji młodzieży gimnazjalnej. Maria Janusz uważa, że połączenie placówek oświatowych zadziałało stymulująco na obie grupy wiekowe. We
wszystkich szkołach odnotowano raczej wzrost zachowań
opiekuńczych względem młodszych dzieci niż aktów agresji. Pomysł reorganizacji szkół odbił się szerokim echem
wśród rodziców. Jakie głosy docierały do dyrektorów.
- Prawdą jest, że niestety nie wszystkich można zadowolić. Są rodzice, którzy na początku roku szkolnego
podchodzili z obawami i pewnym dystansem. Na dzień
dzisiejszy nie docierają do mnie informacje o niezadowoleniu rodziców wręcz przeciwnie – większość z nich bardzo sympatycznie wypowiada się o szkole – mówi Alicja
Pruszak.
- Z mojego rozeznania, tylko w jednym przypadku nie
posłanie dziecka z Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej do
Motarzyna spowodowane było niezadowoleniem z proponowanego rozwiązania – dodaje Gabriel Konkel. Maria Janusz mówi natomiast, że wizyty rodziców dotyczyły
przede wszystkim zmian w podziale na nowo utworzonych klas gimnazjum. – Zmiana kolegów i koleżanek zawsze wywołuje emocje i niezadowolenie, które z czasem
jest zastępowane nowymi znajomościami i przyjaźniami.
W opinii dyrektorów szkół reorganizacja przebiegła bez
większych problemów, otwierając jednocześnie nowe
możliwości i zmniejszając obawy przed reformą oświaty
planowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Kinga Trubicka-Czapka
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Inwestycje drogowe na terenie gminy Dębnica Kaszubska
W latach 2015-2016 na terenie gminy zrealizowano kilkanaście inwestycji drogowych, które wpłynęły na
poprawę komfortu życia mieszkańców. W planach jest budowa lub przebudowa kolejnych kilometrów dróg
m. in. na Osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej, w Krzyni, drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Dobieszewo – Gogolewko, czy drogi wojewódzkiej 210 w Dębnicy Kaszubskiej. Poniżej prezentujemy kilka zrealizowanych inwestycji.
• Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G na odcinku
Warblewo – Dobieszewo
wartość zadania: 6 799 481,34 zł
udział Gminy Dębnica Kaszubska: 1 059 531,45 zł
Zakres powyższej inwestycji obejmował wykonanie nowej nawierzchni na odcinku drogi powiatowej nr 1177G
o długości 13,15 km (7,65 km na terenie gminy Dębnica
Kaszubska), nowych chodników w miejscowościach: Borzęcinko, Borzęcino, Dobieszewo oraz zatoki autobusowej w miejscowości Dobieszewo.

• Przebudowa drogi osiedlowej byłego
PGR w miejscowości Skarszów Górny,
gmina Dębnica Kaszubska
wartość zadania: 99 250,23 zł
W ramach zadnia wykonano przebudowę aktualnej nawierzchni drogi poprzez
wykonanie nawierzchni drogi z kostki
betonowej na odcinku o długość 200 m
oraz szerokości 4,0 m ograniczonej krawężnikami betonowymi.

• Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych,
ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w miejscowości Żarkowo, gmina Dębnica
Kaszubska
wartość zadania: 184 758,19 zł
Zadanie polegało na modernizacji aktualnej poprzez ułożenie betonowych płyt drogowych typu JOMB na długość
700 m.b. oraz szerokości 4,0 m (jezdnia + pobocza) na
podbudowie dostosowanej do ruchu pojazdów poruszających się po przedmiotowej drodze, zebraniu poboczy oraz
uporządkowaniu rowów odwaniających.

• Przebudowa nawierzchni drogi
ul. Zielonej w Dębnicy Kaszubskiej
wartość zadania: 93 020,41 zł
W ramach przedsięwzięcia wykonano
przebudowę istniejącej nawierzchni drogi z mieszanek mineralno- bitumicznych
na odcinku o długości 370 m i szerokości
3,5 m.

• Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G Dębnica Kaszubska – Podwilczyn
wartość zadania: 507 637,96 zł
udział Gminy Dębnica Kaszubska: 126 909,96
Inwestycja realizowana przy
udziale Powiatu Słupskiego, Gminy Dębnica Kaszubska oraz Nadleśnictwa Leśny
Dwór. W ramach zadania
wykonano warstwę ścieralną
z betonu asfaltowego na odcinku 2000 m wraz z umocnieniem poboczy przedmiotowej
drogi.
Autor: Sebastian Konopka
Zdjęcia: Archiwum UG
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Udało się pobić kolejny rekord podczas
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Kwota 9448,51 zł to oficjalna kwota jaką udało się zebrać podczas dębnickiego Finału WOŚP.
Dla porównania w zeszłym roku było to 7015,56 zł. Finał WOŚP, który 15.01.2017 roku został powtórnie
zorganizowany w holu szkoły przy ul. Sobieskiego w Dębnicy Kaszubskiej był okazją do wzruszeń, uśmiechu
i dobrej zabawy. Cieszył fakt ogromnego zaangażowania młodzieży, która aktywnie włączyła się w prace
związane z organizacją finału.
Zdjęcia: Tomasz Keler

Podczas tegorocznego finału frekwancja dopisała

Pani wójt wspólnie z mieszkańcami brała udział w licytacjach

Kawiarenka pod Serduszkiem uzbierała 921,33 zł

Koło Fortuny było jedną z atrakcji WOŚP i nakręciło 1017 zł

Podczas licytacji zebrano łącznie kwotę 2750 zł
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FOTOREPORTAŻ

Pokaz breakdance wzbudził wiele emocji

Grupa breakdance działa przy Gminnym Ośrodku Kultury

Występ formacji tanecznej z GOK był jedną z atrakcji finału

Nawet najmłodszym udzieliła się idea WOŚP

Na dziedzińcu szkoły zapłonęło ognisko

Jak co roku podczas finału można było liczyć na strażaków z OSP

Dębnicki finał WOŚP zakończyło “Światełko do nieba”

www.debnicakaszubska.eu
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Tradycja i współczesność na scenie w Spichlerzu
Niepoględzkie Jasełka 2017 za nami! Jest już tradycją,
że coroczna inscenizacja ludowej formuły jasełek wpisuje się w wydarzenia i klimat jaki towarzyszył nam w ciągu
całego minionego roku kalendarzowego. Tak było i tym
razem, a inspiracji dla scenariusza miniony rok dostarczył
nam aż nadto. Oberża pani Dulskiej, którą z dużym kunsztem zagrała Daria Chrystofiak uczennica III klasy naszego
gimnazjum, była sceną wydarzeń poprzez, które przewijało się wiele postaci obarczonych wadami, z których w tym
roku postanowiliśmy się śmiać. Publiczność dobrze odczytała cechy, których nie warto naśladować; szczególnie
dużo miał ich Pułkownik von Papczyński kreowany przez
naszego gimnazjalistę Karola Borodziuka. Przedstawienie
ujawniło wiele nowych talentów aktorskich – na szczegółową relację zapraszamy na naszą stronę: www.niepogledzie.pl.
I najważniejszy był wniosek postawiony przez uczniów na końcu
przedstawienia - jeśli poprawimy
nasze błędy łatwiej będzie nam
być człowiekiem, a to przecież
jest najważniejszym przesłaniem
Bożego Narodzenia.
Podczas czterech przedstawień tegoroczne jasełka
obejrzało prawie 850 widzów.
Piątkowy spektakl otwierał świąteczne spotkanie zorganizowane
dla przyjaciół naszej szkoły oraz
dla mieszkańców Niepoględzia

i Gałęzowa; przy wspólnym stole zasiadło tego wieczora
250 osób. - Formuła organizowania spotkania opłatkowego już po świętach, w okresie bożonarodzeniowym
pozwala na przedłużenie radości tych wyjątkowych świąt
– podsumowała spotkanie pani wójt Iwona Warkocka.
Chciałbym bardzo gorąco podziękować wszystkim
aktorom amatorom - uczniom Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum w Niepoględziu, za ich
pracę i zaangażowanie w przygotowanie tegorocznych jasełek. W przedstawieniu łącznie brało udział pięćdziesięciu trzech uczniów. W ten sposób kontynuujemy polską
i pomorską tradycję jasełkową.
ks. Ryszard Iwanowski

Niebieska godzina dla seniorów
31 stycznia skończył się trwający od września projekt, którego głównym celem było promowanie postaw i zachowań wolnych od przemocy wśród seniorów z Dębnicy Kaszubskiej.
Projekt o charakterze profilaktyczno - edukacyjnym
koncetrował się przede wszystkim na uwrażliwieniu seniorów na akty przemocy w ich otoczeniu i promocji działalności służb zapobiegających przemocy na terenie Gminy
Dębnica Kaszubska. Projekt miał za zadanie zwiększenie
samooceny, poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze
stresem i agresją. Docelowo projekt miał również podnosić świadomość wśród seniorów na temat „Czym jest
przemoc?”
W ramach projektu specjaliści przeprowadzili cykl miniwarsztatów z psychologii pt. „Stop przemocy” oraz „Jak
opanować stres i agresję”. Odbyło się również spotkanie
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z przedstawicielami Policji pt. „Przemoc, agresja, konflikt”
i przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie
Dębnica Kaszubska pt. „Funkcje i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego”.
Realizatorem projektu „Niebieska godzina dla seniorów” w Ośrodku Pomocy Społecznej w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny w roku 2016
była Jolanta Rekowska. W projekt zaangażowali się także
wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu „Chcę pomagać” z dębnickiego gimnazjum.
Realizarotów projektu wsparła Piekarnia „Domin”, która przekazała w formie darowizny ciasto na poczestunek
w trakcie spotkan warsztatowych.
Partnerami projektu był także Gminny Ośrodek Kultury
oraz Posterunek Policji w Dębnicy Kaszubskiej
Jolanta Rekowska

INFORMACJE Z ŻYCIA GMINY

RAZEM DLA ŚRODOWISKA
Od października 2016 r. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział Słupsk rozpoczął
realizację projektu pn. ,,Razem dla środowiska” finansowanego
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach projektu zostanie zrealizowanych
21 inicjatyw obywatelskich mających na celu poprawę stanu
środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych. Inicjatywy będą realizowane na terenie 5 gmin powiatu słupskiego – na terenie gminy Dębnica Kaszubska będzie realizowanych 13 inicjatyw, na które zostanie przekazane ponad
140 tys. zł.
Inicjatywy obywatelskie zostały wybrane do realizacji podczas ogłoszonego w 2015 roku przez SITR konkursu, w którym
wpłynęło 30 zgłoszeń. Wszystkie czynności związane z realizacją
poszczególnych pomysłów będą wykonywać autorzy inicjatyw
oraz lokalna społeczność. SITR będzie pełnił funkcję administracyjną, animacyjną oraz doradczą. Realizatorom zostaną zapewnione środki na zakup niezbędnych rzeczy, wsparcie doradców
oraz pomoc w zakresie uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji.
Na terenie gminy Dębnica Kaszubska realizowane będą następujące inicjatywy:
-,,Odtworzenie i pielęgnacja ogrodów - „Ogród jak u babci”,
w ramach której przygotowany zostanie teren pod założenie
ogrodu na działce w miejscowości Borzęcino. Teren zostanie
przygotowany poprzez dokonanie nasadzeń oraz montaż małej
infrastruktury.
- ,,Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Rybiec w miejscowości Podwilczyn”, w ramach której zagospodarowany zostanie teren działki w miejscowości Podwilczyn.
W ramach inicjatywy zaplanowano postawienie zadaszonej
drewnianej altany, w której zlokalizowane będą stoły oraz ławy,
zostanie utworzone wydzielone miejsce na ognisko i grillowanie.
- ,,Zrównoważony rozwój miejscowości Starnice poprzez budowę małej infrastruktury przy lokalnym szlaku turystyczno-edukacyjnym”, w ramach której przygotowany zostanie teren pod
montaż małej infrastruktury w miejscowości Starnice. Zostanie
zamontowana altana, posadowione zostaną ławostoły oraz stojak rowerowy.
- ,,Zasiedlenie i odbudowa cennych przyrodniczo drzew i krzewów w parku edukacyjno-przyrodniczym w miejscowości
Starnice”, w ramach której przygotowany zostanie teren działki
gminnej w miejscowości Starnice. Powstanie park przyrodniczo-edukacyjny dzięki zakupieniu sadzonek drzew i krzewów, wykonanie nasadzeń oraz zakup i montaż ławek. Zostaną przygotowane ,,domki” dla ptaków i owadów pożytecznych.
- ,,Zagospodarowanie terenu na ogród ekologiczny w miejscowości Gałęzów gmina Dębnica Kaszubska”, w ramach której uporządkowany zostanie teren działki w Gałęzowie. Zostanie utworzona alejka przyrodnicza, gdzie dokona się nasadzeń
drzew, kwiatów i krzewów, usadowione zostaną ławki oraz lampa solarna.
- ,,Rekultywacja obszarów zniszczonych przez zwierzynę łowną” w ramach której przygotowany zostanie zniszczony przez
zwierzynę łowną teren działki w Gogolewku , który służy jako

boisko sportowe oraz miejsce imprez okolicznościowych lokalnej społeczności. Teren zostanie ogrodzony, aby w przyszłości
zapobiec zniszczeniom spowodowanym przez zwierzynę. Teren
zostanie uporządkowany, obsiany trawą oraz dokona się na nim
nasadzeń.
- ,,Budowa małej infrastruktury edukacyjno - turystycznej
w Jaworach”, w ramach której przygotowany zostanie teren
działki pod budowę drewnianej altany turystyczno - edukacyjnej w miejscowości Jawory, przy ścieżce rowerowej „Pętla Kaszubska”, w pobliżu siedliska czapli siwej. Zostanie zakupiona
luneta ze statywem do prowadzenia obserwacji natury, luneta
zostanie zamontowana w oknie świetlicy wiejskiej, która jest
ogólnodostępna zarówno dla mieszkańców jak i turystów.
- ,,Budowa małej infrastruktury turystycznej - „Bezpieczne
ognisko na ziołowym szlaku”, w ramach której przygotowany zostanie teren pod budowe małej infrastruktury na szlaku
ścieżki turystycznej Brzeziniec-Borzęcinko-Borzęcino. Zostanie
postawiona drewniana altana, drewniane ławki, drewniana
pergola, zostanie również wybudowane bezpieczne miejsce na
palenie ogniska. Dokonane zostaną niezbędne nasadzenia krzewów i pnączy.
- ,,Mała infrastruktura turystyczna gminy Dębnica KaszubskaZiołowym szlakiem z lawendą”, w ramach której utworzona
zostanie ścieżka turystyczno - edukacyjnej na szlaku pomiędzy
miejscowościami Brzeziniec, Borzęcinko, Borzęcino. Na trasie
ścieżki, w miejscach postoju, zaplanowane są tablice informacyjne oraz ławki. Na udostępnionych gruntach gminnych
przylegających do ścieżki zostaną wykonane nasadzenia drzew
i krzewów oraz bylin. Na trasie ścieżki zostaną umieszczone
i oznaczone domki dla dzikich zapylaczy.
- ,,Zakrzewienie i zagospodarowanie przestrzenne osiedla
w miejscowości Budowo”, w ramach której zagospodarowany
zostanie teren osiedla należący do Wspólnoty Mieszkaniowej
w miejscowości Budowo. Zostanie utworzona przestrzeń zielona wypełniona nasadzeniami roślin, zostaną zamontowane ławki oraz kosze na śmieci.
- ,,Poprawa stanu środowiska naturalnego w miejscowości
Kotowo, gm. Dębnica Kaszubska”, w ramach inicjatywy zostaną wykonane niezbędne prace porządkowe wokół rowu wodnego przebiegającego przez miejscowość Kotowo.
- ,,Poprawa stanu środowiska naturalnego w miejscowości
Niepoględzie, gm. Dębnica Kaszubska”, w ramach której zostanie oczyszczony z zanieczyszczeń zbiornik we wsi Niepoględzie,
leżący na terenie działki gminnej. Uporządkowane i oczyszczone
skarpy zostaną obsiane trawą.
- ,,Termomodernizacja wielofunkcyjnego obiektu infrastruktury społecznej w miejscowości Starnice’’, w ramach której zostaną zakupione niezbędne elementy potrzebne do ocieplenia
poddasza budynku pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej oraz
remizy dla OSP w miejscowości Starnice.
Sfinansowano ze środków
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada
wyłącznie Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział Słupsk
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Zmiana wizerunku
Urzędu Gminy
W trakcie minionych dwóch lat w budynku Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej przeprowadzono
szereg prac remontowych, które zaprocentowały nie
tylko zmianą wizerunku urzędu, lecz także polepszyły
warunki w jakich obsługiwani są petenci.
Bezpośrednio przy głównym wejściu do budynku powstał punkt obsługi klienta. W głównej mierze
wykonano bieżące prace konserwacyjne i aranżacyjne wnętrz. Zostały pomalowane pomieszczenia oraz
wymieniono okładziny podłogowe. W części pomieszczeń wymieniono drzwi, a także wygospodarowano dodatkowe przestrzenie na pomieszczenia dla
pracowników i potrzeb technicznych. Parter urzędu
został przeorganizowany tak by był jak najbardziej
dostępny. Przeniono tu m. in. kasę. Swoją lokalizację
zmieniła równiez Sala Ślubów, którą przeniesiono do
wyremontowanej sali im. Jadwigi Karaś.

Sala konferencyjna przed remontem

Kamila Wogiel

Obecnie sala im. Jadwigi Karaś pełni również rolę
Sali Ślubów

Oświetlenie uliczne zrealizowane w latach 2015 - 2016
Na terenie gminy Dębnica Kaszubska powstały
64 nowe punkty oświetleniowe. Inwestycje realizowane były zarówno przez gminę, jak i przez sołectwa
w ramach funduszu. Dzięki temu punkty oświetleniowe udało się zrealizować w miejscach gdzie do tej
pory najbardziej ich brakowało:
•		 37 szt. - Dębnica Kaszubska
•		 3 szt. - Motarzyno
•		 1 szt. - Niepoględzie
•		 1 szt. - Dobra
•		 1 szt. - Kotowo
•		 2 szt. - Borzęcino
•		 3 szt. - Gałęzów
•		 1 szt. - Krzynia
•		 1 szt. - Gogolewo
•		 1 szt. - Łysomice
•		 1 szt. - Gogolewko
•		 3 szt. - Dobieszewo
•		 2 szt. - Grabin
•		 3 szt. - Jawory
•		 2 szt. - Boguszyce
•		 2 szt. - Skarszów Dolny
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Nowe kierunki w Gminnym Ośrodku Kultury
W Gminnym Ośrodku Kultury postawiliśmy na
zmianę naszych działań. Już w roku 2015 wprowadziliśmy liczne zajęcia profilowane dla dzieci i dorosłych. Oczywiście zmiany te były wynikiem rozmów
z mieszkańcami naszej gminy, przeprowadzonych
w szkołach ankietach skierowanych do dzieci i rodziców. Wniosek był jeden.
Mieszkańcy oczekują od nas nie licznych plenerowych
imprez, a stworzenia miejsca na rozwijanie swoich pasji
i zainteresowań, miejsca gdzie dzieci i dorośli będą mogli
uczyć się dodatkowo języków obcych, gry na instrumentach, korzystania z zajęć teatralnych, kulinarnych czy plastycznych.
Obecnie z zajęć profilowanych zarówno w siedzibie
GOKu jak i na świetlicach w terenie korzysta ok. 200 osób
- dorosłych i dzieci. Prowadzimy zajęcia dla dzieci: teatralne, nauki języka angielskiego i niemieckiego, gry na instrumentach klawiszowych, gry na gitarze, plastyczne, taneczne, fotograficzne, kulinarne, koło szachowe, breakdance i
dla dorosłych: nauka języka angielskiego i niemieckiego,
zumba, nauka gry na gitarze, kurs podstaw krawiectwa,
pracownia odlewów gipsowych, kurs komputerowy dla
seniora oraz zajęcia wokalne dla seniorów.
Przeorganizowaniu uległ także kalendarz imprez gminnych. Postawiliśmy na kilka imprez ogólnogminnych, do-

brej jakości, różnorodnych, zaspokajających potrzeby
różnych grup wiekowych naszych mieszkańców: majówka, gminny Dzień Dziecka, Dębnickie Smaki, dożynki, Bal
Seniora.
W roku 2016 przygotowaliśmy dla naszych najstarszych
mieszkańców Strefę Seniora - przyjazne miejsce spotkań
i wspólnego spędzania czasu. Wyremontowaliśmy i wyposażyliśmy pracownię rękodzieła oraz pracownię odlewów
gipsowych, oddaliśmy do użytku specjalne pomieszczenie
biurowe do dyspozycji stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy.
Rok 2016 był również wyjątkowym rokiem dla biblioteki gminnej i jej fili w Budowie. Wprowadziliśmy system
MAK+, dzięki któremu nasi mieszkańcy przez internet
mogą sprawdzić jakie zasoby znajdują się w bibliotece. Także wypożyczanie książek jest skomputeryzowane,
a każdy wypożyczający zostaje informowany sms lub meilowo o ewentualnych przekroczeniach terminów wypożyczeń.
Gminny Ośrodek Kultury w roku 2016 zyskał nową, bardziej czytelną i przejrzystą stronę internetową.
Przed nami pełen wyzwań rok 2017. Dołożymy wszelkich starań aby nasza oferta był jak najbardziej atrakcyjna i wychodziła naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.
Czekamy na Państwa propozycje w siedzibie Gminnego
Ośrodka Kultury.
Anna Pietrzak

Sukces młodych aktorów w Tuchomiu

Teatr „Że HO HO”, który działa przy GOK w Dębnicy Kaszubskiej na XXII przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Tuchomiu,
który odbył się 7 stycznia 2017 roku w swojej kategorii zajął 1 miejsce. Martyna Dubiela została zaś wyróżniona statuetką dla najlepszej aktorki. Dzieci zaprezentowały spektakl pt. „Kaszubska Gwiazdka”, który powstał dzięki współpracy
z Zespołem Szkół w Dębnicy Kaszubskiej gdzie dzieci uczą się języka kaszubskiego.

www.debnicakaszubska.eu 11

INFORMACJE Z ŻYCIA GMINY

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY DĘBNICA
KASZUBSKA W 2016 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH:
Starnice-Troszki
Wydatkowano: 21 630,72 zł
Zrealizowano następujące zadania:
- zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego;
- organizacja zajęć dla dzieci w świetlicy wiejskiej;
- zakup urządzeń do świetlicy wiejskiej;
- zagospodarowanie terenu na działce nr 1/27.

Motarzyno
Wydatkowano: 53 943,98 zł
Zrealizowano następujące zadania:
- zakup tablic informacyjnych;
- remont przystanków autobusowych;
- budowa oświetlenia ulicznego;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemczewo.

Gogolewo
Wydatkowano: 43 800,87 zł
Zrealizowano następujące zadania:
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gogolewo.

Gogolewko
Wydatkowano: 12 303,15 zł
Zrealizowano zadanie:
- remont świetlicy wiejskiej.

Krzywań
Wydatkowano: 12 337,60 zł
Zrealizowano następujące zadania:
- montaż urządzeń siłowni zewnętrznej.

Grabin
Wydatkowano: 18 860,04 zł
Zrealizowano następujące zadania:
- montaż lamp w miejscowości Grabin.

Skarszów Dolny
Wydatkowano: 8 608,24 zł
Zrealizowano zadanie:
- montaż dwóch lampy;
- zakup ławek na plac zabaw.

Kotowo
Wydatkowano: 26 589,69 zł
Zrealizowano zadanie:
- przygotowanie terenu na boisko wielofunkcyjne, budowa
ogrodzenia, ławki.

Gałęzów
Wydatkowano: 14 795,25 zł
Zrealizowano zadanie:
- doposażenie placu zabaw;
- zakup materiału na ogrodzenia placu.

Budowo
Wydatkowano: 51 782,39 zł
Zrealizowano następujące zadania:
- naprawa lamp;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budowo

Podole Małe
Wydatkowano: 22 500,59 zł
Zrealizowano następujące zadania:
- doposażenie placu zabaw;
- montaż wiaty przy placu zabaw.

Dębnica Kaszubska
Wydatkowano: 64 094,95 zł
Zrealizowano następujące zadania:
- utwardzenie terenu przy szkole podstawowej przy ulicy Zjednoczenia.

Mielno
Wydatkowano: 18 131,21 zł
Zrealizowano następujące zadania:
- montaż elementów siłowni zewnętrznej;
- zagospodarowanie terenu przy punkcie czerpania wody.

Łabiszewo
Wydatkowano: 25 175,93 zł
Zrealizowano następujące zadania:
- remont świetlicy wiejskiej;
- zakup kruszywa do utwardzenia drogi gminnej.

Żarkowo
Wydatkowano: 8 901,72 zł
Zrealizowano następujące zadania:
- wykonanie zbiornika bezodpływowego do świetlicy wiejskiej z
przyłączem.

Skarszów Górny
Wydatkowano: 24 565,53 zł
Zrealizowano następujące zadania:
- zagospodarowanie terenu na boisko wielofunkcyjne, w tym zakup
dwóch bramek do piłki nożnej;
- zakup kosiarki i śmietników.

Brzeziniec-Borzęcinko:
Wydatkowano: 22 905,05 zł
Zrealizowano następujące zadania:
- remont przystanków autobusowych w sołectwie;
- zakup materiału na remont chodnika.

Dobra
Wydatkowano: 15 204,56 zł
Zrealizowano następujące zadania:
- dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego;
- wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej.

Dobieszewo:
Wydatkowano: 25 141,23 zł
Zrealizowano następujące zadania:
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobieszewo

Niepoględzie:
Wydatkowano: 31 954,61 zł
Zrealizowano następujące zadania:
- zakup kostki brukowej w celu przebudowy chodnika.

Jawory
Wydatkowano: 21 111,30 zł
Zrealizowano następujące zadania:
- remont świetlicy wiejskiej.

Podwilczyn
Wydatkowano: 17 191,31 zł
Zrealizowano następujące zadania:
- odnowienie placu zabaw montaż siłowni zewnętrznej.
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INFORMACJE Z ŻYCIA GMINY

Pierwszy rok za nami

– realizacja funduszu sołeckiego w 2016 roku
Rada Gminy Dębnica Kaszubska w marcu 2015 roku
zdecydowała o wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego. W ustawie o funduszu sołeckim zawarty
jest wzór, za pomocą którego wyliczana jest wysokość
środków przypadających na dane sołectwo w danym roku
budżetowym. Wójt gminy corocznie do dnia 31 lipca informuje sołtysów o wysokości środków, które będą do
wykorzystania przez dane sołectwo w następnym roku.
Fundusz sołeckim stanowi, iż środki funduszu mogą być
przeznczone na przedsięwzięcia, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
W 2016 roku fundusz sołecki wynosił 381 605,58 zł
wykorzystano środki w wysokości 381 264,53 zł.
Sołectwa w 2016 roku fundusz sołecki wydatkowały na
takie przedsięwzięcia jak estetyzacja sołectwa, organizacja imprez, utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz trwałe
inwestycje do których realizacji dokładano środki z poza
puli funduszu sołeckiego.
W 2017 roku sołectwa w ramach funduszu sołeckiego
będą miały do wydania kwotę 395 727,76 zł.

Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej – remont świetlicy wiejskiej
w Łabiszewie. Całość realizacji zadania: 7 451,59 zł

Anna Mułyk

Przebudowa i modernizacja drogi w miejscowości Dobieszewo
Całość realizacji zadania: 21 402,00 zł

Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw tj. utwardzenie terenu
oraz zamontowanie urządzeń do treningu w Krzywaniu
Wydatkowane z funduszu sołeckiego: 10 000zł

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy szkole podstawowej
w Dębnicy Kaszubskiej
Całość realizacji zadania: 51 439,00 zł

Przebudowa i modernizacja drogi w miejscowości Budowo
Całość realizacji zadania: 39 999,99 zł

Remont świetlicy wiejskiej w m. Gogolewko
Wydatkowane z funduszu sołeckiego: 9 403,15 zł
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Potrzeb jest dużo
Ze Zbigniewem Rosiakiem, sołtysem sołectwa
Jawory, o skutkach wprowadzenia funduszu sołeckiego, potrzebach sołectwa oraz planach na 2017
rok rozmawiała Kinga Trubicka-Czapka
To Pana druga kadencja jako sołtysa sołectwa Jawory.
W ubiegłym roku wprowadzono fundusz sołecki. Jak
ocenia Pan tą zmianę w sołeckich finansach w porównaniu do wcześniejszych lat?
- Dla mnie to jest po prostu inna rzeczywistość. Przed
wprowadzeniem funduszu mieliśmy bodajże 2700 zł i to
były wszystkie pieniądze na cały rok z gminy i z GOK. W tej
chwili mamy ponad 12 tys. zł. to jest duża różnica.
Większe środki pozwalają na pewno na zupełnie inne
planowanie wydatków. Co udało się zrobić w tym pierwszym roku funkcjonowania funduszu sołeckiego?
Większe pieniądze, ale potrzeb też jest dużo, więc trzeba to rozkładać. Wspólnie podejmujemy decyzje. W tej
chwili większość pieniędzy przeznaczyliśmy na remont
świetlicy. Udało się wymienić stolarkę okienną i zewnętrzną stolarkę drzwiową oraz posadzkę w jednym z pomieszczeń. Z funduszu sołeckiego zainstalowaliśmy trzy lampy,
na które czekałem 21 lat, bo tyle czasu mieszkam w Jaworach. Co roku organizujemy nawet przy wcześniejszych
środkach zdobywając dodatkowych sponsorów wycieczkę
dla dzieci. Jest to stały punkt programu, od którego nie
uciekam.
Jakie plany na realizację funduszu sołeckiego mają Jawory w 2017 roku i jaką kwotą sołectwo będzie dysponować?
W 2017 roku fundusz sołecki dla Jawor to około 12 tys.
700 zł. W ubiegłym roku zabrakło nam pieniędzy na kafelki
w sali, w której jest wymieniona posadzka, więc tę inwestycję chcemy zrealizować w tym roku. Chciałbym również
wymienić podłogę w drugim pomieszczeniu świetlicy. Zo-
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baczymy, na co jeszcze nam wystarczy. Miała być wycieczka na Słowację, ale nie wiemy czy uda się ją zrealizować.
Jak już wspominałem obowiązkowo będzie zrealizowana
wycieczka dla dzieci. Środki zostaną również przeznaczone na utrzymanie świetlicy. W tym roku postanowiłem, że
będzie osoba odpowiedzialna za świetlicę. Ta decyzja na
pewno odciąży zarówno mnie, jak i panie z rady sołeckiej.
Zanim został wprowadzony fundusz sołecki dało się słyszeć głosy obawy zwłaszcza w kwestii bieżącego utrzymania świetlic, a jak to wygląda z praktycznego punktu
widzenia.
Osobiście nie miałem obaw, co do wprowadzania funduszu, bo są to bez porównania pieniądze. Pamiętam, że gdy
w czasie kampanii wyborczej obecna pani wójt przyjechała na spotkanie i opowiadało o funduszu sołeckim to
wiedziałem, że dla sołectw to zupełnie inna perspektywa.
Przez 2016 rok naprawdę dużo zrobiliśmy. Tym bardziej,
że w tym pierwszym roku funkcjonowania funduszu było
dofinansowanie przy inwestowaniu w środki trwałe i dostawaliśmy drugą taką pulę pieniędzy. To naprawdę był
duży zastrzyk finansowy.
W tym roku dofinansowania z ramienia gminy już nie będzie?
W tej chwili tego nie ma, ale jeśli te pieniądze mają być
przesunięte na drogi to jestem jak najbardziej za. Remonty dróg w gminie są chyba najważniejsze. Dobrze, że wyremontowana została droga do Dobieszewa, bo z punktu
widzenia mieszkańców jest ona ważna. Wiele osób dojeżdża tamtędy do pracy, a droga była w fatalnym stanie.
Uważam jednak, że można było to zrobić nieco inaczej. Zabrakło spotkania radni i sołtysi, żebyśmy mogli jakoś ponegocjować. Może wtedy dałoby się to na przykład zrobić
procentowo dla miejscowości, w których są świetlice do
remontu. Tak by całkiem nie odbierać im wsparcia. Tam
gdzie są nowe świetlice potrzeby są nieco inne. Nie ukrywajmy, że świetlica w tych mniejszych miejscowościach to
jest „serce wsi”. Jako chłopak wychowałem się na świetlicy
– to było najważniejsze miejsce dla ludzi z mojego pokolenia. Po szkole szliśmy grac w piłkę, a potem do świetlicy,
a zimą to już w ogóle. Kiedyś były nawet plany by sprzedać naszą świetlicę, ale powiedziałem nie. Potem chciano
do niej wprowadzić lokatora, ale też się nie zgodziliśmy. To
nie byłoby już to samo.
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Jakie są najważniejsze potrzeby sołectwa Jawory?
Z naszego punktu widzenia droga to jest podstawa. Cieszymy się, że droga do Jawor jest w planie na 2018 rok.
Mamy nadzieję, że remont dojdzie do skutku, bo od wielu
lat nam ją obiecywano, ale do tej pory gruntownego remontu nawierzchni nie było. Poważnym problemem jest
również fakt, ze nie mamy ani jednego autobusu, który
dojeżdżałby do naszej wsi. Dzieci, które uczą się w Słupsku
zabieram swoim samochodem, a do Bytowa wozi dzieci
kolega. Problem jest w drodze powrotnej, bo dzieci kończą lekcje o różnych porach i wtedy dojeżdżają tylko do
Budowa i albo idą na pieszo, albo ktoś po nie wyjeżdża.
Z dziećmi staramy się sobie radzić, ale problem mają osoby starsze, które muszą przykładowo dostać się do lekarza. Wtedy muszą prosić kogoś by ich zawiózł. Kolejna
rzecz to kanalizacja. Nie mamy kanalizacji i jesteśmy zdani na szamba. Wywóz nie jest taki tani. Ponosimy prawie
o 100 procent większe koszty niż osoby, które korzystają
z gminnej kanalizacji. Chciałbym, aby nasza miejscowość
była taka ekologiczna. Mamy gospodarstwo rybne pana
Dziewańskiego oraz pana Bartosiewicza, który również
prowadzi ekologiczną działalność w swoim gospodarstwie. Obaj panowie wspierają mnie dofinansowując sołeckie przedsięwzięcia. Chcemy postawić na ekologię, ale
brakuje nam nieco zaplecza.
Pomimo tego sołectwo stara się zdobywać fundusze zewnętrzne w tym kierunku.
Udało nam się postawić wiatę ze środków Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Rolnictwa. Wiata jest postawiona
typowo pod edukację ekologiczną i przyrodniczą. Na na-

Uhonorowali
babcie i dziadków

szym terenie gnieżdżą się czaple. W ramach projektu dostaliśmy lunetę i będzie można prowadzić obserwacje ze
świetlicy. Z góry bezpośrednio jest okno na koronę drzew.
W pomieszczeniu kończymy podłogę wykorzystując materiały z podłogi zerwanej w sali na dole. Będą tam dwa
stoły i cztery ławki. Będziemy organizować warsztaty przyrodnicze i w związku z tym chcielibyśmy nawiązać współpracę ze szkołami. Mamy nadzieję, że dobrze to będzie
funkcjonować.
A jak na to, co zrobiono w minionym roku w sołectwie
reagują mieszkańcy?
Jest nam lepiej. Staram się szukać ludzi, którzy przyjdą
udzielić się społecznie, bo to pozwala nam zaoszczędzić
pieniądze i zainwestować je w coś innego. Mam grupę ludzi, która naprawdę się angażuje, ale w całym kraju mamy
tez osoby, które uważają, że coś im się należy. Życie jednak
na tym nie polega by tylko brać i nie dac od siebie. My
na wiosce tworzymy jedną rodzinę. W takiej małej miejscowości jak nasza wszyscy się znają. Ludzie tu mieszkają
od pokoleń. To powinno ludziom zależeć, żeby przyjść coś
zrobić razem, a za razem zintegrować się ze sobą. Kiedy
się spotykamy i coś robimy to porozmawiamy, pośmiejemy się. Jeśli przyjdzie kilka osób jestem zadowolony, gdy
przyjdzie ich więcej jestem jeszcze bardziej zadowolony,
że angażują się w prace. Sołtys powinien umieć ludzi zmobilizować, choć nie jest łatwo. Cieszę się, że dobrze mi się
współpracowało z młodzieżą, która pomagała mi między
innymi przy projekcie do SITR. Dzieci i młodzież powinny uczestniczyć w życiu miejscowości, bo to zaowocuje
na przyszłość. Część wyjedzie, ale część zostanie. Szkoda,
więc nie zadbać o to co jest. I mam nadzieję, że teraz będzie już tylko lepiej.

Po raz pierwszy Dzień Babci i Dziadka został zorganizowany w Budowie przez Stowarzyszenie Wiatr w Żagle, Radną
Gminy, Sołtysa z Radą Sołecką i Instruktorem Świetlicy.
Przybyli babcie i dziadkowie doskonale się bawili w trakcie wieczorku, na którym pojawiło się wiele atrakcji. Rozpoczęło się częścią artystyczną przygotowaną na tą uroczystość przez dzieci z Budowa, a następnie na scenie
zaprezentowała się grupa taneczna dzieci z Motarzyna
i Budowa.
Dodatkową atrakcją był występ zespołu muzycznego
„Zapach Słowa”, który uświetnił i podkreślił ważność tego
święta. W czasie trwania wieczorku babcie i dziadkowie
brali udział w różnych konkursach oraz doskonale się bawili przy muzyce. Cały wieczorek cieszył się powodzeniem
wśród uczestników.
Sylwia Kontny
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Mamy nadzieję, że fundusz będzie
Z Marzeną Wyką, sołtysem sołectwa Mielno
o zmianach związanych
z wprowadzeniem funduszu sołeckiego oraz planowanych inwestycjach
rozmawiała Kinga Trubicka-Czapka
Minął pierwszy rok funkcjonowania funduszu sołeckiego. Co to oznacza dla sołectwa Mielno?
Wykorzystaliśmy fundusz w całości. Zakupiony został materiał na zagospodarowanie punktu czerpania wody – kupiliśmy polbruk. Jest też przywieziony piach na położenie
polbruku i jest postawiona altanka. Zakupiony został również sprzęt do ćwiczeń. Nie przepadła nam żadna złotówka i w tym roku będziemy dalej go realizować.
Wprowadzenie funduszu można więc uznać jako zmianę
na plus.
Na pewno zmiana na plus. Mając 4 tys. zł, a 14 tys. zł to
są na pewno inne pieniądze. Różnica jest kolosalna i dużo
więcej rzeczy można zrobić. W tym roku planujemy na
przykład remont świetlicy. Za takie pieniądze, które mieliśmy do tej pory to nie wiem czy udałoby się to zrobić.
Sołectwa mogą też pozyskiwać środki zewnętrzne na
realizację inwestycji. Czy sołectwo Mielno myślało nad
tym?
Wiem, że sołtysi wchodzą w pozyskiwanie środków
i w tym zakresie można uzyskać pomoc w gminie, by te
projekty napisać. Myślę, że zobaczymy, bo rozmawialiśmy
już wstępnie na ten temat. Można by napisać projekt na
odrestaurowanie naszego boiska, bo nawierzchnia jest
już zniszczona. Na pewno się tym zainteresuję i może coś
by się udało. Słyszałam, że te małe miejscowości są teraz
uwzględniane przy projektach, tak by mogły się rozwijać.
Jakie są najważniejsze potrzeby sołectwa?
Na pewno przydałaby się kanalizacja, choć lepsze byłyby
oczyszczalnie przydomowe. Na tą chwilę ani tego, ani tego
nie mamy. Były w planach oczyszczalnie przydomowe
z możliwością dofinansowania, ale w tej chwili to ucichło
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i nie wiemy co dalej. Powiem szczerze, że jak na takie małe
sołectwo nie jest źle. Każdy stara się dbać wkoło siebie.
Pozostaje też kwestia asfaltu – jedni mówią, że by się przydał, ale z drugiej strony część mieszkańców jest zdania, że
przez ten nasz bruk ludzie troszeczkę wolniej jeżdżą. Bardzo przydaje się droga na Podwilczyn. Nie ukrywam, że
warto by ją troszeczkę poprawić. Rozmawiałam już z panią wójt, bo droga jest wąska i mijanie się na niej to jest
tragedia. Można byłoby zrobić na przykład zatoczki. W zeszłym roku zaczęto tam wycinać gałęzie, więc być może
będzie to zrobione. Kiedyś na spotkaniu sołtysów mówiłam o tym, że jak zaczął jeździć autobus, który ma gabaryt inny niż osobowe auto to jest ciężko z wymijaniem. Ta
droga to bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Wcześniej
jeździły przez Suchorze i do Dębnicy było około 30 kilometrów. Teraz ta trasa jest o połowę krótsza. Dużo później
dzieci wyjeżdżają z domów i wcześniej do nich wracają.
Ogólnie to większych potrzeb nie mamy. Mamy wodociąg,
jedynie problem kanalizacji pozostaje.
Jak wygląda sytuacja z utrzymaniem świetlicy?
Nigdy nie mieliśmy osoby zajmującej się świetlicą. Staramy się więc radzić sobie sami. Teraz z paleniem też radzimy sobie sami. Do końca grudnia paliłam ja, ale w końcu
chłopcy z OSP stwierdzili, że mnie odciążą i zrobili dyżury
po tygodniu każdy strażak. Więc wszystko jest zaplanowane.
A jakie plany ma Mielno na 2017 rok?
W zeszłym roku planowaliśmy festyn, ale nam to nie wyszło, ponieważ pogoda nie dopisała. W tym roku myślę,
że może sołectwo razem z OSP to zrobi i jak się uda to
zaplanujemy to w połowie czerwca. Poza tym będziemy
kończyć realizację zadań z funduszu. Więc przede wszystkim przed nami położenie polbruku. Mieliśmy zrobić to
w zeszłym roku, ale woda tam strasznie zalała. Teraz teren
się obsuszy i skończymy to zadanie. Tym bardziej, że z funduszu mieliśmy zaplanowany w ubiegłym roku tylko zakup materiału. Chcemy też wyremontować świetlicę oraz
zrobić wiatkę na drewno koło świetlicy, bo w tej chwili
mamy je złożone na odkrytej pryzmie. W świetlicy chcemy wybić łuk do drugiego pomieszczenia, żeby to fajnie
wyglądało oraz ją trochę odrestaurować. Mamy nadzieję,
że uda nam się to zrobić w ramach gwarancji, bo w ścianie zaczęły się robić dziury. Podobnie jest w Gogolewie.
Wykonawca to oglądał i mówił, że jak się będzie kończyła pięcioletnia gwarancja, a w tym roku właśnie mija pięć
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lat to może dałby pracowników, a my zakupimy materiały.
Myślę, że skoro działo się coś z winy wykonawcy to powinni to zrobić. Męczy nas jeszcze boisko, by doprowadzić je
do porządku, ale tak jak wspominałam może uda się na to
napisać projekt.
Mielno jest sołectwem, które zawsze starało się sobie radzić we własnym zakresie.
Dużo prac wykonujemy sami. Teraz będziemy kończyć zagospodarowanie punktu czerpania wody i sami kłaść tam
polbruk. Jak wzięlibyśmy firmę byłyby większe koszty.
A jak zrobimy to sami, bo chłopcy mają o tym pojęcie to
zostają pieniądze na inwestycje. Chłopaki powycinali już
drzewa. Jeden z nich wyrównał wszystko traktorem, także

plac jest przygotowany. Altana jest postawiona na wyższych legarach, więc nie będzie przeszkadzać. Ważne, że
u nas mieszkańcy są nauczeni pracy i gdy trzeba coś zrobić
to nie ma problemu. Jak już coś planujemy to robimy to
wspólnie. Wiadomo, że trzeba to wszystko zgrać, bo młodzież się uczy i studiuje, ale chce pomagać. Jak skończymy
to zadanie to chcemy jeszcze ogrodzić duże oczko wodne, które tam jest. Chcemy to zrobić dla bezpieczeństwa
dzieci, by wiedziały, że nie powinny tam wchodzić. Mamy
nadzieję, że ten fundusz będzie. Dzięki temu można planować na przyszłość. Może z czasem uda nam się zrobić
chodniki, bo ludzie chodzą po ulicy. Ale to już odleglejsze
plany.
Dziękuję za rozmowę

Różnica jest ogromna
O tym jak Sołectwo Skarszów Dolny wykorzystało
środki z funduszu sołeckiego oraz jaki wpływ ma
to na mieszkańców z sołtysem Sylwią Tetzlaff rozmawiała Kinga TrubickaCzapka
Sołectwo Skarszów Dolny jest niewielkie i dotychczas
dysponowało minimalnymi środkami. Co miniony rok
i wprowadzenie funduszu sołeckiego oznacza dla sołtysa
i mieszkańców miejscowości?
W ubiegłym roku mieliśmy do dyspozycji ponad 7 tysięcy
zł. w ramach funduszu sołeckiego. Z tych pieniędzy udało
nam się zrealizować montaż lamp w tej części miejscowości, w której nie było ich w ogóle. Zrobiliśmy sobie również imprezę integracyjną pod hasłem „Pożegnanie Lata”
i zakupiliśmy ławki, które zamontujemy na wiosnę, bo
szkoda nam było, by niszczyły się w czasie zimy.
Jako sołtys pamięta Pani czas zanim wprowadzono fundusz. Na jakim poziomie wtedy były sołeckie finanse?
Różnica jest ogromna. Przedtem mieliśmy 250 zł z gminy
i 700 zł z Gminnego Ośrodka Kultury. Także kwota jest bez
porównania. Cały czas byliśmy przyłączeni do Skarszowa
Górnego. To tak jakby Dolny w ogóle nie istniał. Jak zdążyliśmy na paczki na Dzień Dziecka to dzieci dostały, a jak
nie zdążyliśmy to już nie było. Teraz mamy nasze pienią-

dze z funduszu i możemy zaplanować to, co jest dla nas
najważniejsze.
Jakie plany ma sołectwo Skarszów Dolny na 2017 rok?
W tym roku będziemy mieć blisko 10 tys. zł. Planujemy
postawić sobie wiatę na placu zabaw i trochę wyłożyć polbrukiem. Tak żebyśmy mieli miejsce, w którym moglibyśmy się integrować, spotykać i organizować imprezy. Na
pewno przeznaczymy część środków na organizację Dnia
Dziecka i Pożegnania Lata. Inwestycje są dla nas najważniejsze. Myśleliśmy także o doposażeniu placu zabaw, ale
doszliśmy do wniosku, że jeszcze może w tym roku poczekać.
A jak mieszkańcy odbierają zmiany w wizerunku wsi?
Muszę przyznać szczerze, że mieszkańcy są w szoku. Jedni państwo mieszkają w Skarszowie już 60 lat i mówią, że
nigdy tu nic nie było. Podczas „Pożegnanie Lata” wszyscy
starsi jak się zeszli to było naprawdę bardzo fajnie. Osobiście byłam bardzo zadowolona. Pośmialiśmy się, posiedzieliśmy. My jesteśmy bardzo małą wsią, więc wszyscy
się znają jak w rodzinie.
Jakie są najważniejsze potrzeby sołectwa Skarszów Dolny?
Ogólnie to u nas największą potrzebą jest ta nasza droga.
U nas jest droga powiatowa. Ta droga jest straszna. Jeden
z naszych mieszkańców niedawno urwał sobie w samochodzie miskę olejową i wystąpił do powiatu o odszkodowanie. Można to zrobić, bo oni mają drogi ubezpieczone.
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Przyjechał rzeczoznawca, a zaraz po jego wizycie pojawiły
się znaki ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę na
całej drodze. Także, u nas najgorszą rzeczą jaka jest to ta
nasza nieszczęsna droga. Droga jest gruntowa, więc wiosną i jesienią jest strasznie. Mamy nadzieję, że powiat
dokończy chociaż barierki wzdłuż kanału, bo jeden odcinek jest niedokończony. Barierki miały być zrobione aż do
mostku prowadzącego do elektrowni wodnej. Ale tego nie
zrobiono. Nie wiemy, czy nie chciano wycinać drzew, czy
za duże koszty. Powiedziało nam starostwo, że za jakiś czas
będą to robić. Drogi powiatowe u nas w ogóle są straszne,
a jak naprawią to zaraz są dziury od nowa. Mamy nadzieję, że może pani wójt temu zaradzi.
Jak podsumowałaby pani ogólnie wprowadzanie funduszu sołeckiego w gminie?

Normalnie jest tak zwany „full wypas” (śmiech). Jest za
co zrobić i zagospodarować. Dla nas to jest bardzo dużo.
Świadomość, że są te pieniądze pozwala nam planować
na przyszłość. Już planujemy, jak się wszystko pomyślnie
ułoży, że za rok odnowimy plac zabaw, bo u nas jest malutka wioska, a dużo dzieci. Teraz dostaliśmy tez na paczki od
pani wójt i dla dzieci to była duża frajda. Jest całkiem inaczej. Bynajmniej ktoś się nami interesuje. Za poprzednich
wójtów to dano nam 250 zł i co z tym zrobić. A tak i starsi
mają gdzie posiedzieć i dzieci. Za czasów wójta Dańczaka
nadleśnictwo zabrało nam ten plac zabaw, a teraz mamy
znów cały teren wkoło hydroforni. To jest całkiem spory
kawałek. Musimy jeszcze tam zrobić oświetlenie, ale to są
już plany rozszerzone. Cieszymy się bardzo, że tak potoczyły się sprawy i nasze sołectwo nareszcie może się rozwijać.
Dziękuję za rozmowę

Możemy zrobić rzeczy, których nawet byśmy nie zaczęli
O tym jakie zmiany zaszły w sołectwie Starnice-Troszki po wprowadzeniu
funduszu sołeckiego, o
zaangażowaniu mieszkańców i planach na 2017 rok
z sołtysem Marcinem Botwinionkiem rozmawiała
Kinga Trubicka-Czapka
Za sołectwami pierwszy rok funkcjonowania funduszu
sołeckiego. Jak ta zmiana wygląda z punktu widzenia sołectwa Starnice-Troszki?
Wprowadzenie funduszu to dla nas trzy razy większe pieniądze niż do tej pory. Dzięki temu możemy zrobić rzeczy,
których nawet byśmy nie zaczęli, bo nie byłoby za co.
W ubiegłym roku udało nam się za pieniądze z funduszu
doposażyć świetlicę, zrobić dwa boiska – do siatkówki
i piłki nożnej oraz siłownię, którą właśnie kończymy.
Sołectwo Starnice-Troszki pozyskuje także środki zewnętrzne. Składacie projekty i wygrywacie, a to pozwala
na dodatkowe inwestycje.
W 2016 roku napisaliśmy 4 projekty i wszystkie wygraliśmy. Jeden z projektów z Akumulatora Społecznego na
3,5 tys. zł pozwolił na zakupienie sztucznej trawy na boisko do siatkówki i kortu tenisowego. Wygraliśmy też trzy
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projekty z SITR-u na łączną kwotę około 30 tys. zł – mniej
więcej po 10 tys. zł na każdy z projektów.
Co w ramach tych projektów zostało zrobione?
Jeden projekt z SITR-u już zrealizowaliśmy, czyli ociepliliśmy poddasze świetlicy. Dwa kolejne projekty zostaną
wykonane do końca czerwca. W ramach tych projektów
będziemy robić altanę, ławostoły, kosze na śmieci i stojak rowerowy. W ramach projektów zasadzimy także sto
drzewek oraz powstaną domki dla jeży, ptaków, owadów,
nietoperzy oraz tablice informacyjne. Ogólnie będą to
proekologiczne zadania.
Jak mieszkańcy patrzą na zamiany, które zachodzą w sołectwie?
Mieszkańcy patrzą na to wszystko bardzo pozytywnie. Są
bardzo zadowoleni i bardzo mi pomagają, bo tutaj bez
mieszkańców i ich pomocy sam nie byłbym w stanie niczego zrobić.
Na jakim poziomie kształtuje się fundusz dla sołectwa
w 2017 roku i jakie są plany związane z jego zagospodarowaniem?
W tym roku mamy do wydania 18 tys. zł. W planach jest
mały remont drogi w Troszkach, a także doposażenie
świetlicy oraz terenu wokół niej. Będziemy dokupować
z funduszu jeszcze jedną altanę, taką samą jaką postawimy z projektu z SITR-u. Będziemy także wykładali polbruk
przed wiatą i altaną, dokupimy ławostoły. Chcielibyśmy
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doposażyć plac za świetlicą na tip-top. Działka ma ponad
2 hektary, a my robimy tam wszystkie imprezy. W sumie
będą tam 64 miejsca siedzące pod altanami utwardzone
polbrukiem.
Czy w nadchodzącym roku planowane są imprezy sołeckie?
Robimy imprezy plenerowe. W ubiegłym roku zrobiliśmy
imprezę na zakończenie lata i był to „strzał w dziesiątkę”.
Na prawie 300 mieszkańców sołectwa w tym 250 mieszkańców Starnic na imprezie było 150 mieszkańców i około
30 zaproszonych gości. W tym roku planujemy organizację
imprez dwukrotnie. Powtórzymy imprezę na zakończenie
lata i zorganizujemy również imprezę na początku lata
tak, by powiązać ją z Dniem Dziecka. W naszym sołectwie
mieszkańcy chcą się bawić. Zabawy na świetlicy robimy
5-6 razy w roku – są to potańcówki dla dorosłych i zawsze
cieszą się zainteresowaniem.
Jakie są najważniejsze potrzeby sołectwa, do których
niezbędny jest znacznie większy budżet niż środki z funduszu?
To przede wszystkim droga Starnice – Troszki i Troszki –
droga powiatowa, która wychodzi koło Dobieszewka, bo
to są inwestycje kilkuset tysięczne. Dodatkowo przydałoby się kilka lamp na drodze koło świetlicy. Staram się o to
od dwóch lat. Mam nadzieję, że w tym roku coś się uda
zrobić. Rada Gminy ma pieniądze na lampy, a my chcielibyśmy, żeby w tym roku zrobić chociaż sam projekt. Kosztuje on mniej więcej 6 tys. zł. Nie chcielibyśmy jednak
wydawać z funduszu sołeckiego na dokumentację projektową, bo takiej inwestycji nie widać, a to 1/3 naszych
środków. Gdyby sfinansowano nam projekt to w przyszłym roku za 6 tys. moglibyśmy zrobić 2-3 lampy i pomału zrobilibyśmy oświetlenie tej drogi. Teraz świetlica wraz

z całą infrastruktura stała się głównym miejscem Starnic.
W tej chwili mamy też tylko dwa autobusy rano i popołudniu. Dzieciom to wystarcza, ale dorośli mają problem
z dojazdem do pracy. Przydałby się autobus, który byłby
w Słupsku koło 6.45. Obecnie mieszkańcy dojeżdżają samochodami, a wiadomo, że to generuje wyższe koszty.
Jak sołectwo rozwiązuje kwestie utrzymania świetlicy?
Z funduszu sołeckiego przeznaczamy 2 tys. zł. Nie liczymy
jednak opału, bo dzięki moim staraniom wycinamy stare, zagrażające drzewa, które mogą upaść i spowodować
zniszczenia. To drewno w porozumieniu z władzami gminy
jest pozyskiwane do opalania świetlicy i remizy. Nasi strażacy wycinają zagrażające drzewa i za zgodą ludzi zarządzających tym mieniem od razu przekazywane są na opał.
Czy uważa Pan wprowadzenie funduszu sołeckiego za
dobre posunięcie?
Jest to zmiana na dobre. Nie ukrywam, ze chciałbym, żeby
było większe wsparcie ze strony urzędników. Oprócz tego,
że jest dobrze to można to delikatnie poprawić, bo często słyszymy: „Macie fundusz to sobie załatwcie”. Czasami
jednak brakuje 100 lub 200 zł, bo fundusz sołecki trzeba
podzielić według zadań. Nie chcemy za każdym razem
zmieniać przeznaczenia funduszu, a dodatkowych pieniędzy nie ma skąd pozyskać. Ja staram się na takie brakujące
kwoty przeznaczać swoją prowizję od podatku, który zbieram, bo w zasadzie są to pieniądze ludzi. Przeznaczam to
na rzeczy, których nie można już kupić z funduszu. Czasem
zdarza się, że brakuje przykładowo cementu, a na to zadanie pieniądze z funduszu się skończyły, więc kupuję to
z części swojej prowizji.
Dziękuję za rozmowę

Harmonogram zebrań wiejskich w lutym 2017
Sołectwo

Data

Godzina

Krzywań
Skarszów Górny
Łabiszewo
Dobieszewo
Podole Małe
Żarkowo
Starnice-Troszki
Brzeziniec-Borzęcinko
Podwilczyn
Mielno
Gogolewko
Gogolewo
Dobra
Dębnica Kaszubska

06.02.2017 r.
06.02.2017 r.
07.02.2017 r.
07.02.2017 r.
08.02.2017 r.
08.02.2017 r.
09.02.2017 r.
09.02.2017 r.
13.02.2017 r.
13.02.2017 r.
14.02.2017 r.
14.02.2017 r.
15.02.2017 r.
16.02.2017 r.

16:30
18:00
17:00
18:30
17:00
18:30
17:00
18:30
17:00
18:30
17:00
18:00
18:00
18:00

Miejsce
Świetlica Wiejska w Krzywaniu
Świetlica Wiejska w Skarszowie Górnym
Świetlica Wiejskaw Łabiszewie
Świetlica Wiejska w Podolu Małym
Świetlica Wiejska w Podolu Małym
Świetlica Wiejska w Żarkowie
Świetlica Wiejskaw Starnicach
Świetlica Wiejska w Borzęcinie
Świetlica Wiejska w Podwilczynie
Świetlica Wiejska w Mielnie
Świetlica Wiejska w Gogolewku
Świetlica Wiejska w Gogolewie
Świetlica Wiejskaw Gogolewie
Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej
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Najważniejsze zadania inwestycyjne
zrealizowane w 2016 r.
W 2016 roku na terenie gminy Dębnica Kaszubska zrealizowano kilka ważnych inwestycji, które w znaczący sposób wpłyneły nie tylko na
podniesienie standardu życia mieszkańców, lecz
także podniosły atrakcyjność gminy pod kątem
rynku gminnych nieruchomości.

• Odwodnienie pętli autobusowej przy ul. Zajęczej
w Dębnicy Kaszubskiej.
W ramach zadania wykonano studzienki ściekowe
z wpustem ulicznym odprowadzające wodę deszczową do systemu chłonnego „Azura”.
Koszt inwestycji: 15 000,00 zł

• Stacja uzdatniania wody w miejscowości Gogolewo.
W ramach zadania powstał nowy budynek stacji
uzdatniania wody wraz z urządzeniami i instalacjami technologicznymi. Na terenie działki zostały zlokalizowane dwa naziemne stalowe zbiorniki retencyjne, wykonano odwiert nowej studni głębinowej
z obudową naziemną, istniejąca studnia głębinowa została wyremontowana i połączona z nowym
budynkiem stacji za pomocą sieci wodociągowej.
Stacja uzdatniania wody w miejscowości Gogolewo
dostarcza wodę do miejscowości Gogolewo, Dobra
oraz Dobrzec.

• Brzegowy punkt czerpania wody do celów 		
przeciwpożarowych na rzece Skotawa w Dębnicy
Kaszubskiej.
W ramach zadania na prawym brzegu rzeki Skotawy przy ulicy Zjednoczenia wykonano żelbetowe
schody na skarpie umożliwiające dojście do rzeki
i zanurzenie pompy pływającej w celu czerpania
wody w trakcie ewentualnej akcji gaśniczej.
Koszt inwestycji: 14 424,50 zł
• Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego 		
w Dębnicy Kaszubskiej.

W ramach zadania wykonano urządzenia wodne
do poboru wód podziemnych w miejscowości Gogolewko. Zakres robót budowlanych polegał na:
wykonaniu typowej podziemnej obudowy studni
z kręgów betonowych wraz z zestawem hydroforowym, pokrywą i włazem, montażem pompy głębinowej, podłączenie do sieci elektroenergetycznej,
wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku
mieszkalnego, wykonanie ogrodzenia działki.

W związku ze zwiększoną liczbą dzieci w Przedszkolu Publicznym w Dębnicy Kaszubskiej zaistniała potrzeba utworzenia dodatkowego oddziału
przedszkolnego. W celu zapewnienia właściwych
warunków przebywających w obiekcie dzieci
i personelu, koniecznym była jego przebudowa.
W wyniku przeprowadzonych robót budowlanych
na parterze budynku utworzono salę dydaktyczną z węzłem higieniczno – sanitarnym. Ponadto
powstał pokój nauczycielski, węzeł sanitarny oraz
szatnia dla personelu. Na piętrze budynku powiększono jedną z sal dydaktycznych oraz zmieniono
sposób użytkowania pomieszczenia gospodarczego na łazienkę dla użytkowania przez dzieci.

Koszt inwestycji: 30 671,27 zł

Koszt inwestycji: 57 635,14 zł

Koszt inwestycji: 969 698,74 zł
• Ujęcie wody w miejscowości Gogolewko
(kolonia).

