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Wstęp
biuletyn samorządowy po raz pierwszy

 Podstawową zasadą przyświecającą władzom sa-
morządowym powinno być zawsze  podejmowanie prób jak 
najbardziej kompleksowego rozwiązywania problemów miesz-
kańców. To członkowie lokalnych społeczności są bowiem 
najważniejsi. Często jednak  równie ważne jak rozwiązywanie 
problemów jest informowanie o  zrealizowanych zadaniach  
i przyszłych zamierzeniach. Uświadamianie pojawiających się 
zagrożeń i  szans na bardziej dynamiczny rozwój. Chcąc za-
pewnić jak najlepszą komunikację pomiędzy Urzędem Miasta 
i Gminy w Debrznie i mieszkańcami naszej gminy, oddajemy 
dziś w Państwa ręce pierwszy lokalny biuletyn informacyjny. 
Najważniejszym celem, który przyświecał nam w trakcie two-
rzenia tego rocznika było jak najlepsze poinformowanie Pań-
stwa o tym, co działo się na terenie gminy w roku 2015. Jakie 
przedsięwzięcia zostały zrealizowane, jakie pozostały do reali-
zacji i jakie znajdują się w perspektywie działań na kolejny rok.  

 Rok 2015 był rokiem niezwykłym dla naszej małej 
społeczności. Jako włodarza, szczególną radością napawa 
mnie nadzwyczajna aktywność mieszkańców gminy, otwar-
tość na zmiany i  chęć uczestniczenia w  ich kreowaniu. To 
w Debrznie powstało w 2015 roku Stowarzyszenie Przedsię-
biorców, Stowarzyszenie „Dolina Debrzynki”, Stowarzyszenie 
„Koło Gospodyń Wiejskich Gronowianki” oraz Klub Strzelecki 
„Hubal”. Także w Debrznie swoją siedzibę będzie miała Lokal-
na Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej. Wielkie znaczenie dla 
miasta miały w minionym roku dwa wydarzenia. Pierwszym 
był Budżet Obywatelski, który pokazał jak wielki potencjał 
i możliwości mobilizacji tkwią w mieszkańcach naszego mia-
sta.  Drugim była spontaniczna akcja charytatywna dla małej 
Judytki. Jak wielką pozytywną energię wyzwoliło to wydarze-
nie mogą zobrazować jedynie tłumy mieszkańców, którzy nie 
zmieścili się na koncercie „Urszuli” oraz dziesiątki tysięcy zło-
tych zebrane na fantastyczny cel. Mówiąc w trakcie kampanii 
wyborczej o tym, że są nas tysiące, że mamy setki motywacji 
i jeden cel, głęboko wierzyłem w to, że debrzneńska społecz-
ność ma w sobie ogromne pokłady pozytywnej energii. Dziś 
mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że nie pomyliłem się, 
a  zaangażowanie mieszkańców przerosło moje najśmielsze 

oczekiwania.

 Dla lokalnej społeczności to był dobry rok, twórczy, 
orzeźwiający i tryskający pozytywną energią. Trzeba jednak 
przyznać, że wiele z wysiłków władz samorządowych zosta-
ło spowolnionych przede wszystkim przez trudną sytuację 
budżetową. Ogrom inwestycji realizowanych w  poprzed-
nich latach (a zwłaszcza w 2014 roku) sprawił, że drastycz-
nie zwiększyło się zadłużenie Miasta i Gminy Debrzno, a co 
za tym idzie, dużą część budżetu pochłania spłata zacią-
gniętych kredytów. W dużym stopniu odbija się to na pla-
nowanych inwestycjach oraz na konieczności codziennego 
szukania oszczędności i  zbadania rentowności niektórych 
przedsięwzięć. Mimo trudnej sytuacji, udało się w minionym 
roku przeprowadzić kilka wybranych zadań inwestycyjnych. 
Mieszkańców miasta  szczególnie ucieszyła na pewno prze-
budowa ul. Młyńskiej oraz zagospodarowanie otoczenia ul. 
Długiej. Ważnym wydarzeniem było także, przypomnienie 
żywej jeszcze historii Debrzna, związanej z Garnizonem Lot-
niczym i  instalacja samolotów na Placu Lotników. Szczegól-
nie cieszą jednak inwestycje z bardzo dużym dofi nansowa-
niem ze środków zewnętrznych. Dzięki  bardzo dużej dotacji 
z Agencji Nieruchomosci Rolnych udało się wybudować ka-
nalizację w Głównej, a dzięki środkom z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich udało się zrealizować jedyny na terenie 
powiatu człuchowskiego projekt związany z instalacją odna-
wialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych). 

 Ocena faktu, jak trudny będzie rok 2016 i jak wiele 
zmian niezbędnych jest, aby uzdrowić fi nanse Miasta i Gmi-
ny Debrzno wpłynęła na kluczową decyzję o tym, że w ko-
lejnych latach realizowane będą tylko i wyłącznie inwesty-
cje, które uzyskają zewnętrzne dofi nansowanie. W związku 
z tym Urząd Miasta i Gminy rozpoczął przygotowania do po-
zyskania środków na realizację wielu przedsięwzięć. Rozpo-
częto m. in. przygotowania do rewitalizacji śródmieścia oraz 
programu zwalczania Barszczu Sosnowskiego. Rozpoczęto 
także rewitalizację przestrzeni Parku Miejskiego (likwidacja 
gniazd i okresowe płoszenie ptaków). Szczególnie cieszy po-
zyskanie ponad miliona złotych na przebudowę ul. Ogrodo-
wej. W kolejce czekają także kolejne projekty, takie jak pro-
gram zajęć pozalekcyjnych dla uczniów debrzneńskich szkół 
oraz budowa systemu ścieżek rowerowych wokół jeziora 
„Staw Miejski” oraz jeziora „Żuczek”. 

 Rok 2015 był okresem pracowitym, pełnym wy-
zwań, planów i  oczekiwań, był pierwszym rokiem zmian 
niematerialnych, ale mentalnych. To był rok, który pokazał 
jak wielka energia i potencjał jest w mieszkańcach Miasta 
i Gminy Debrzno.  Pokazał także, że tak jak wielkie potrzeby 
czekają na zaspokojenie, tak wielki jest zapał do ich realizacji. 
Ogromna jest także chęć do wspomagania społeczności ak-
tywnych i twórczych, takich jak nasza lokalna debrzneńska 
społeczność.

Wojciech Kallas
Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno



Sytuacja budżetowa

 Strefa Ekonomiczna w Cierzniach w przeciągu kilku-
dziesięciu miesięcy może pozbyć się największej przeszko-
dy na drodze do obsługi inwestorów. Energa Operator S. A. 
przygotowuje się bowiem do rozpoczęcia prac projektowych 
nad budową nowej linii średniego napięcia, która zapewni te-
renom inwestycyjnym w Cierzniach ok 7 MW energii. Dzięki 
tej inwestycji znacząco zwiększy się potencjał zarówno strefy 
ekonomicznej, jak i całego Zielonego Parku Przemysłowego.

 Ostatnie lata były dla Debrzna bardzo obfi te w róż-
norodne inwestycje. Wiele wykonanych zadań wiązało się 
jednak z  coraz większym zadłużeniem gminy. Rokrocznie 
zaciągane kredyty sprawiły, że w 2014 roku kwota zadłuże-
nia Miasta i Gminy Debrzno wynosiła aż 17,7 miliona złotych. 
Równocześnie wydatki bieżące (związane m. in. z utrzyma-
niem szkół, przedszkoli, jednostek miejskich, administracji 
itp.) wyniosły aż 32,2 miliona złotych. Duże obciążenia budże-
tu, które rokrocznie wiążą się z koniecznością obsługi długu 
(w  2015 roku kwota odsetek wyniosła 413 579,40 złotych) 
oraz spłat kredytów (w 2016 roku 2,32 mln, w 2017 roku 2,32 
mln, w 2018 roku 3,47 mln) sprawiły, że niebezpiecznie wzro-

sło obciążenie fi nansów gminy. Sytuacja, w jakiej znalazła się 
gmina zmusiła władze do zmniejszenia wydatków i szukania 
oszczędności. W 2015 roku udało się zmniejszyć zadłużenie 
o blisko milion złotych. Poczynione oszczędności pozwoliły 
w  planie budżetu na 2016 rok zmniejszyć wydatki bieżące 
gminy do 29 milionów (blisko 3,2 miliony mniej niż 2014 roku). 
Ograniczono także wydatki inwestycyjne przyjmując zasadę 
realizacji zadań inwestycyjnych, na które można pozyskać 
dofi nansowanie zewnętrzne.   Mimo powolnej redukcji zadłu-
żenia w kolejnych latach systematycznie musi być wprowa-
dzany program naprawy sytuacji budżetowej Miasta i Gminy 
Debrzno.

 Od drugiej połowy 2015 roku Urząd Miasta i Gminy 
Debrzno rozpoczął przygotowania do wyznaczenia kolejnych 
działek inwestycyjnych w  Zielonym Parku Przemysłowym 
w Cierznie. Nowe tereny przeznaczone dla inwestorów będą 
położone w bezpośrednim sąsiedztwie Inkubatora Przedsię-
biorczości. Powierzchnia działek będzie wahać się od 5000 
m2 do 12000 m2. Pierwsze przetargi na sprzedaż nierucho-
mości odbędą się w drugim kwartale 2016 r. 

7 megawatów
w cierzniach

Nowa Przestrzeń
inwestycyjna



infrastruktura 
drogowaRok 2015 był szczególny ze względu na dużą 

liczbę inwestycji drogowych. Modernizacji 
poddane zostały drogi powiatowe, gminne oraz 
wewnętrzne drogi na terenie miasta Debrzno.

Blisko 18 km dróg powiatowych 
zmodernizowanych w 2015 roku

Przebudowa drogi dojazdowej do 
miejscowości Pokrzywy

Dokumentacja na kolejne inwestycje

Chodniki, wiaty i przejścia na terenie 
Miasta i Gminy Debrzno

W 2015 roku na terenie gminy przebu-
dowano lub stworzono kilka parkingów 
i szlaków pieszych:

- zakończono budowę chodnika dla pie-
szych na terenie działki  nr 201  poło-
żonej w Debrznie na odcinku  od Sta-
dionu Miejskiego do  ul. Długiej (koszt 
- 22.475,10 zł)

- przebudowano istniejącą schod-
nię dla pieszych na terenie działki  nr  
199/4  położonej w Debrznie na odcin-
ku od ul. Szkolnej do ul. Długiej (koszt 
- 14.690,32zł)

- wykonano budowę zjazdu oraz parkin-
gu przy świetlicy wiejskiej w Słupi.

- zakończono montaż wiaty autobuso-
wej przy ul. Długiej. (koszt - 29.634,69 
zł)

- wykonano montaż wiaty autobusowej 
przy drodze dojazdowej do osady Smug 
(koszt - 4.169,60 zł).

W 2015 roku przebudowano także na-
wierzchnię drogi dojazdowej do miej-
scowości Pokrzywy. W ramach inwesty-
cji zbudowano nawierzchnię o długości  
416 metrów  (o  szerokości 4 metrów) 
wykonaną z kostki polbrukowej. W trak-
cie realizacji inwestycji wykonane zo-
stały także zjazdy do poszczególnych 
posesji. Całość przedsięwzięcia koszto-
wała 246.991,12 zł.

Inwestycje drogowe były w  ostat-
nim czasie jednym z  najważniejszych 
przedsięwzięć inwestycyjnych Miasta 
i  Gminy Debrzno. Szczególne miejsce 
w podjętych działaniach miały inwesty-
cje realizowane wraz z powiatem człu-
chowskim. Dzięki wspólnemu wysiłkowi 
fi nansowemu  udało się  przebudować  
następujące odcinki dróg: Stare Gro-
nowo-Lutówko, Stare Gronowo-Mo-
siny, Cierznie-Nierybie, Stare Grono-
wo-Witkowo, Uniechów-Debrzno, ul. 
Młynarska-Słupia, Słupia-Myśligoszcz, 
Strzeczona-Słupia. Oprócz inwestycji 
w nawierzchnie drogowe, wybudowano 
także chodnik w ciągu drogi powiatowej 
przy ulicy Królewskiej w Debrznie. Łącz-
na długość przebudowanych odcinków 
dróg to prawie 18 km. Udział fi nansowy 
gminy w realizacji inwestycji to 1,6 mln 
złotych.

W ramach planów inwestycyjnych wła-
dze Miasta i Gminy Debrzno rozpoczęły 
w 2015 roku wybrane prace projekto-
we. Zlecono między innymi opracowa-
nie dokumentacji projektowo - koszto-
rysowej na przebudowę drogi gminnej 
nr 233081G od drogi powiatowej nr 
2561G do m. Stare Gronowo z przebie-
giem przez m. Drozdowo i Buka.



Młyńska w przebudowie

W 2016 r przebudowa 
ul. Ogrodowej

INWESTYCJE 
DROGOWE
na terenie miasta
Przebudowa ul. Młyńskiej jest tylko 
jednym z elementów przebudowy 
szlaków komunikacyjnych na 
terenie Debrzna. Miasto pozyskało 
już ponad 1mln zł. na przebudowę 
ul. Ogrodowej. W planach Zarządu 
Dróg Wojewódzkich jest także prze-
budowa drogi wojewódzkiej 188.

Nieprzejezdne dukty, wystające kamienie i brak chodników. Tak przez wiele lat 
wyglądała rzeczywistość ul. Młyńskiej, ul. Brzozowej i ul. Okrzei. Dzięki tegorocznej  
inwestycji ta część miasta stała się zdecydowanie bardziej atrakcyjna.

 Największym przedsięwzięciem inwestycyjnym 
w roku 2016 będzie przebudowa ul. Ogrodowej w Debrznie. 
Planowana inwestycja w  znaczący sposób przyczyni się do 
rozwoju Debrzna. Znaczenie tej części miasta w życiu gospo-
darczym i  społecznym jest niebagatelne. Ulica Ogrodowa 
stanowi główną lokalizację przedsiębiorstw (21 zarejestrowa-
nych podmiotów gospodarczych), Miejski Inkubator Przedsię-
biorczości (8 podmiotów prowadzących działalność gospo-
darczą), supermarket budowlany, piekarnia, Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Przedszkole Miejskie, Żłobek Gminny, największa 
w  gminie stacja uzdatniania wody,  cmentarz komunalny, 
park miejski, jedyny w gminie stadion oraz kompleks boisk 
sportowych Orlik, a  także największe osiedle wielorodzinne 
w mieście. Duża liczba miejsc użyteczności publicznej oraz 
podmiotów usługowych, przygotowany projekt przebudowy 
sprawiły, że Miasto i Gmina Debrzno uzyskało dofi nansowa-
nie na realizację projektu w wysokości 1,026,611,93 zł ze środ-
ków krajowych oraz 300,000,00 zł ze Starostwa Powiatowego 
w Człuchowie. Według wstępnych wycen całkowity koszt re-
alizacji projektu wyniesie 2,053,223,86 zł.

W roku 2015 na terenie miasta i  gminy zrealizowano wie-
le ważnych inwestycji.  Budowa, remont dróg, chodników, 
schodni, wiat przystankowych, a wszystko po to, aby popra-
wić bezpieczeństwo i poziom życia mieszkańców. Szczególnie 
ważnym przedsięwzięciem była przebudowa drogi gminnej 
(ul. Młyńska, Brzozowa, Okrzei). Zadanie to było bardzo waż-
ne nie tylko ze względu na komfort mieszkańców, ale także 
na wizerunek miasta, dla którego ul. Młyńska jest kluczowa 
ze względu na położenie w bezpośrednim sąsiedztwie naj-
większych zabytków Debrzna (Baszty Młyńskiej) oraz obsza-

ru Doliny Debrzynki. W  ramach inwestycji wykonano nową 
nawierzchnię z  kostki brukowej betonowej o  powierzchni 
5167 m2, kanalizację deszczową z  separatorem oraz nowe 
oświetlenie uliczne. Dla turystów ważnym elementem wy-
konanych prac było zapewnienie parkingu dla osób odwie-
dzających “Basztę Czarownic”. Przebudowane ulice od strony 
zachodniej połączone zostały z drogą wojewódzką 188, któ-
rej remont planowany jest w najbliższych latach. Całość prac 
kosztowała 1,5 mln złotych.



studnie wiercone
Od września 2015 roku uruchomiony został pro-
gram współfi nansowania budowy studni wierco-
nych dla budynków mieszkalnych zlokalizowanych 
w  zabudowie rozproszonej. Dofi nansowaniem 
objęte zostały 3 gospodarstwa domowe, po 4.000 
zł każde. 

utwardzony plac przy 
Zespole Szkół 
w Debrznie
W miesiącach wakacyjnych przy Zespole Szkół w 
Debrznie został rozebrany budynek gospodarczy . 
Prac rozbiórkowych dokonano w celu poprawienia 
bezpieczeństwa uczniów. W miejscu rozebranego 
budynku gospodarczego wykonano utwardzony 
plac. Całość prac kosztowała 25,009,23 zł. 

Zagospodarowanie 
okolic ul. Długiej
Na plantach położonych pomiedzy średniowiecz-
nymi murami obronnymi i ul. Długą dokonano na-
sadzeń kilkuset krzewów i nowych drzew. Jednym 
z najbardziej widowiskowych elementów jest na-
pis „Debrzno” wykonany z krzewów oraz zagospo-
darowanie rond: „Miast Frydlandzkich” oraz ronda 
„Wrota Pomorza”. W 2016 roku zostanie wysiana 
trawa oraz zostaną wykonane kolejne nasadzenia.

Milion złotych na fotowoltaikę
Debrzno jako jedyna gmina z terenu powiatu człuchowskiego otrzymała dofi nansowanie na instalacje fotowoltaiczne. Blisko milion 
złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskało Miasto i Gmina Debrzno na odnawialne źródła energii. Na terenie gminy 
powstało kilkadziesiąt nowoczesnych instalacji fotowoltaicznych.

Zmiany w UMiG
Od początku 2015 roku zaszło kilka zmian 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Debrznie. Dla 
ułatwienia korzystania z usług Urzędu Mia-
sta i Gminy zmieniono godziny otwarcia - 
wydłużając je w poniedziałki  do godz. 16:30. 
Na mniejszy gabinet zamienił swoje miejsce 
pracy Burmistrz Debrzna, a dotychczasowe 
pomieszczenie zostało przeznaczone na po-
trzeby uroczystości organizowanych przez 
Urząd Stanu Cywilnego. Dla najmniejszych 
„klientów” został utworzony kącik malucha. 
W przeciągu ostatnich 12 miesięcy prze-
prowadzono także prace mające na celu 
odświeżenie wizerunku urzędu. Wymienio-
no tablice informacyjne i oznakowanie biur. 
Własnym sumptem dokonano malowania 
korytarzy (wykonali te prace pracownicy za-
trudnieni w ramach prac interwencyjnych). 
Po kilkudziesięciu latach sukcesywnie wy-
mieniane są także drzwi wewnętrzne. Łącz-
nie wymieniono 44 pary drzwi. Koszty wy-
miany stolarki wyniosły niespełna 23 100 zł.

Miasto i  Gmina Debrzno 
w  sierpniu zakończyło pro-
jekt pn. „Montaż urządzeń 
wykorzystujących odnawial-

ne źródła energii o  mocy do 40 kW”  
fi nansowany przy udziale środków 
unijnych z  Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007-2013. W ra-
mach projektu w  43 gospodarstwach 
domowych  oraz w budynku hydroforni  
w  Uniechowie zamontowane zostały 
instalacje fotowoltaiczne oraz pompy 
ciepła.  Powstało 7 różnych wariantów 
instalacji dopasowanych do potrzeb 
przyszłych użytkowników. Instalacja 
fotowoltaiczna pozwala na uzyskanie 
energii z promieni słonecznych nie tyl-
ko podczas ładnej pogody, ale też dni 
pochmurnych, natomiast pompy cie-
pła zabezpieczą użytkownikom ciepłą 
wodę nawet poza sezonem grzewczym. 
Inwestycja kosztowała 1 050 000,00 zł. 
Ponad 760 tysięcy złotych to środki ze-
wnętrzne z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich.

Generalny remont 
instalacji elektrycznej
w starym gronowie
W ramach funduszu przeznaczonego na re-
monty infrastruktury edukacyjnej w 2015 
roku wykonano generalny remont instalacji 
elektrycznej w Szkole Podstawowej w Starym 
Gronowie. Wykonane prace zrealizowane zo-
stały w trakcie przerwy wakacyjnej. Całość 
remontu kosztowała 70 022,84 zł.



Kanalizacja w głównej
z dofinansowaniem z ANR

Nowa Plaża 
Nad jeziorem żuczek

Żłobek Gminny 
w Debrznie
W  minionym roku oddano do użytku 
żłobek gminny. Powstał on w ramach re-
sortowego programu rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MA-
LUCH”, wybudowany w systemie  zapro-
jektuj i wybuduj. Jego budowa pochłonę-
ła blisko 1,9 mln zł z czego pozyskaliśmy 
aż 1,4 mln zł. Żłobek ma bardzo dobre 
warunki lokalowe, posiada duże, słonecz-
ne i przestronne bawialnie, kącik zabaw 
tematycznych, sypialnie oraz łazienki do-
stosowane do wieku dzieci.  Żłobek po-
siada również „Salę Odkrywania Świata” 
z  przeznaczeniem do rehabilitacji, fi zjo-
terapii, zajęć ruchowych, dodatkowych 
i ogólnorozwojowych oraz  pomieszcze-
nie zwane „chlapownikiem”, które służy 
do poznawania i  zabaw z wodą. Opiekę 

nad dziećmi sprawują wykwalifi kowa-
ne opiekunki pod kuratelą psychologa.  
Nad zdrowiem czuwa pielęgniarka, a   
o dobre i zdrowe posiłki dba dietetyk. 
Dzieci w  żłobku czują się dobrze, jak 
w drugim domu, wszystko to za sprawą 
przeprowadzanych adaptacji. Jest to 

proces w którym następuje stopniowe 
wprowadzenie dziecka w  życie grupy 
w  obecności rodzica lub innej bliskiej 
osoby. W  placówce znajduje się 40 
miejsc dla dzieci, z podziałem na grupy 
wiekowe.

Zadania inwestycyjne związane z  infrastrukturą tworzoną 
dla mieszkańców powinny zawsze mieć największy priorytet.  
Jednym z głównych założeń władz Miasta i Gminy Debrzno 
w 2015 roku było przeprowadzanie inwestycji, które w du-
żym stopniu mogą być fi nansowane ze źródeł zewnętrznych. 
W  ramach środków fi nansowych pozyskanych od Agencji 
Nieruchomości Rolnych wybudowano 2,5 km sieci kanali-
zacji sanitarnej wraz z  przyłączami, przepompownią i  0,5 
km sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości 
Główna. Wartość zadania na poziomie 526.681,08 zł sfi nan-
sowana została przez ANR w kwocie 406.486,43 zł. Ponadto 
podatek VAT, który zostanie odzyskany po rozliczeniu wynosi 
98.485 zł. Łączny wkład własny Gminy w realizację zadania to 
21.709,65 zł.

Jednym z pierwszych przedsięwzięć w 2015 roku była prze-
budowa plaży na kąpielisku nad Jeziorem Żuczek. Głównym 
założeniem było zbudowanie piaszczystej plaży, która będzie 
odporna na zmywanie piasku przez opady atmosferyczne. 
Modernizacja miała na celu usunięcie pozostałości starej 
plaży, wykorytowanie powierzchni plaży, montaż geowłók-
niny (zapobiegającej przerastaniu piasku przez roślinność), 
wymianę piasku oraz wykonanie zabezpieczeń przed wypłu-
kiwaniem powierzchni przez opady atmosferyczne. Inwesty-
cja została wykonana w  ramach budżetu Centrum Kultury 
Sportu i Turystyki. Koszt całości inwestycji to 11 796 zł. W ko-
lejnych latach planowane jest przygotowanie ogólnodostęp-
nych wiat ogniskowych oraz przebudowa plaży nad jeziorem 
Staw Miejski.



debrzneńska
Dzikość serca

Wszechobecne pluszowe dziki, koszulki, kubki, plażowe 

leżaki... wszędzie zapanowała dzikość serca. to nie zbiorowe 

szaleństwo, to nowa identyfikacja wizualna debrzna!

temat gmin Koczała i  Rzeczenica. Na 
otwarcie zabetonowanego pojemnika 
trzeba będzie teraz poczekać do lipca 
2040 roku.

Nowa identyfikacja
wizualna Debrzna
Od początku 2015 roku trwały in-
tensywne prace nad odświeżeniem 
identyfi kacji wizualnej Miasta i  Gminy 
Debrzno. Kilkanaście miesięcy zajęło 
Komisji Heraldycznej zatwierdzenie no-
wego herbu miasta, ale w międzycza-
sie na nowych zestawach materiałów 
promocyjnych pojawiły się dziki, które 
w połączeniu z hasłem “Debrzno  - tu 
poczujesz dzikość serca” promowały 
lokalny samorząd. Zakochany dzik stał 
się wizytówką kampanii wizerunkowej 
Miasta i Gminy Debrzno. Znak grafi cz-
ny uświetnił specjalną linię materiałów 
promocyjnych - koszulek, kubków, le-
żaków plażowych. W  przeciągu kilku 
miesięcy nowy znak grafi czny stał się 
przebojem - o  czym świadczą ciągłe 
dodruki poszukiwanych debrzneńskich 
gadżetów reklamowych. 

Kapsuła pamięci 
zakopana na 25 lat
Miniony rok dla samorządów lokalnych 
był bardzo szczególny. Samorządow-
cy mieli bowiem okazję do szeregu 
podsumowań związanych z 25 roczni-
cą samorządności w  Polsce. Debrzno 
stało się centrum obchodów powiato-
wych i w pierwszych dniach lipca było 
organizatorem ofi cjalnej jubileuszowej 
gali. Poza spotkaniem przedstawicieli 
wszystkich gmin powiatu człuchow-
skiego najbardziej charakterystycznym 
wydarzeniem było wmurowanie “kap-
suły czasu”, która zawierała list podpi-
sany przez wszystkich samorządowców 
oraz przedmioty szczególnie charakte-
rystyczne dla poszczególnych miast 
i gmin. W kapsule znalazły się m. in. mo-
nografi a Debrzna, tabliczka z widokiem 
zamku krzyżackiego w  Człuchowie, 
słoik miodu gryczanego z Koczały oraz 
pendrive ze zdjęciami i informacjami na 



Od lat Debrzno współpracuje z wieloma 
partnerami. W tym roku współpraca miała 
szczególny charakter. W Debrznie odbył 

się zjazd miast friedlandzkich.

SOCIAL Media w UMiG
W ostatnim roku wachlarz kanałów ko-
munikacyjnych Urzędu Miasta i Gminy 
Debrzno poszerzył się o  profi le w  ko-
lejnych mediach społecznościowych. 
Mieszkańcy i  turyści mogą korzystać 
z kanału Youtube miasta oraz oglądać 
i  komentować zdjęcia umieszczane 
w serwisie Instagram.

Herb i flaga
Pod koniec października członkowie 
Komisji Heraldycznej działającej przy 
Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji 
pozytywnie zaopiniowali nowe projek-
ty herbu, fl agi i baneru Miasta i Gminy 
Debrzno. Rada Miasta w grudniu 2015 
uchwałą przyjęła nowe elementy iden-
tyfi kacyjne samorządu. 

współpraca międzynarodowa

Od lat Debrzno utrzymuje kontakty 
z  wieloma partnerami zagranicznymi. 
2015 rok był szczególny, bo upłynął pod 
znakiem organizacji zjazdu młodzieży 
z  miast friedlandzkich. Młodzi przed-
stawiciele naszych partnerów z Niemiec 
i Czech uczestniczyli w zawodach spor-
towych, zwiedzali lokalne atrakcje i spę-
dzali czas ze swoimi rówieśnikami z Pol-
ski. Delegacja młodzieży z Debrzna była 
także w Weinbach w Niemczech. W 2016 
roku do Polski przyjadą przedstawiciele 
gminy Blatno oraz gminy Weinbach.

przygotowań i  prac restauratorskich 
prowadzonych przez członków Związ-
ku Żołnierzy Wojska Polskiego (Koło nr 
8 w Debrznie) w Debrznie pojawiły się 
dwa samoloty: Mig 21 w wersji MF oraz 
TS-11 Iskra. Samoloty w tych wersjach 
były użytkowane w Debrzneńskim 
Garnizonie Lotniczym. Dziś możemy je 
podziwiać na specjalnych instalacjach 
nośnych. Ich znakiem rozpoznawczym 
na pewno staną się umieszczeni w ka-
binach lotnicy.

Samoloty wylądowały
Debrzno jest miastem, które przez 
wiele lat związane było z funkcjonującą 
w pobliżu miasta jednostką wojskową. 
Z garnizonem lotniczym wiąże się bar-
dzo duża część historii miasta i nieza-
przeczalnie Debrzno na zawsze będzie 
znajdowało się na mapie miejsc związa-
nych z historią polskiego lotnictwa. Ele-
mentem, który ma przypominać o ko-
rzeniach tożsamości tego miejsca są 
nowe instalacje umieszczone na Placu 
Lotników Polskich. Po wielu miesiącach 

nowa strona 
internetowa Debrzna
gotowa !
Od połowy 2015 roku Miasto i Gmina 
Debrzno ma nowy serwis internetowy. 
Stara strona www została zastąpio-
na przez nowoczesny serwis oparty 
o ogólnie dostępny system CMS. Zmia-
nie uległa w pierwszej kolejności szata 
grafi czna oraz funkcjonalność strony. 
Dodano udogodnienia dla osób niepeł-
nosprawnych (niedowidzących). Serwis 
został także zintegrowany z  mediami 
społecznościowymi, z  których korzy-
sta Urząd Miasta i Gminy w Debrznie. 
Do funkcjonalności dodano możliwość 
komentowania newsów, korzystania 
przez użytkowników z  najnowszych 
multimediów oraz  między innymi moż-
liwość zadania bezpośredniego pytania 
Burmistrzowi. Nowy serwis interneto-
wy gminy jest także w pełni responsyw-
ny i przystosowany do uruchamiania na 
różnorodnych urządzeniach mobilnych 
(takich jak smartfony i tablety). Przebu-
dowa strony www Miasta i Gminy De-
brzno kosztowała niespełna 1650 zł.



SPOŁeCZNOŚĆ

W skrócie:
po prostu aktywni mieszkańcy
Miniony rok dla gminy Debrzno upłynął pod znakiem 
ogromnej aktywności lokalnych społeczności. Przez 
kilkanaście miesięcy bez przerwy odbywały się wyda-
rzenia organizowane przez sołectwa, rady osiedlowe, 
organizacje społeczne i grupy nieformalne. Na tere-
nie gminy odbyło się ponad 50 różnego rodzaju wy-
darzeń, które miały charakter oddolny. Nie bez echa 
przeszły akcje charytatywne, warsztaty dla młodzie-
ży oraz dziesiątki inicjatyw, które zgłaszane były przez 
mieszkańców. Kulminacją liczby nowych pomysłów 
było ponad 20 projektów zgłoszonych do budżetu 
obywatelskiego. Efektem tego swoistego pobudzenia 
są także nowe organizacje społeczne i stowarzysze-
nia, które rozpoczęły swoją działalność w 2015 roku.

nowe organizacje społeczne
Debrzno od wielu lat mogło się pochwalić dużą liczbą orga-
nizacji pozarządowych. Rok 2015 przyniósł jednak inicjaty-
wy, które wiązały się z powstaniem kilku nowych stowarzy-
szeń i grup nieformalnych. Po raz pierwszy w historii swoją 
organizację na terenie gminy mają przedsiębiorcy. Prace 
nad powołaniem Stowarzyszenia Przedsiębiorców trwały 
od wiosny 2015 roku.  Na terenie Debrzna swoją siedzibę 
ma także Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej. Ko-
lejnymi organizacjami, które powstały w minionym roku są: 
Stowarzyszenie „Dolina Debrzynki”, Stowarzyszenie „Koło 
Gospodyń Wiejskich Gronowianki” oraz Stowarzyszenie 
Strzeleckie „Hubal”. Jako grupa nieformalna rozpoczęło 
działalność także Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Gro-
nowie. Wszystkie nowe organizacje zrzeszają ponad 100 
mieszkańców Miasta i Gminy Debrzno.



W  czerwcu i  wrześniu ub. roku na terenie Debrzna od-
były się jednodniowe, plenerowe warsztaty plastyczne, 
w  ramach realizacji projektu “Plenerowo - kolorowo, czy-
li wśród natury dla kultury”. Uczestniczyło w nich ponad 
100 osób, którym zapewniono transport, obiad i  kolację 
oraz materiały plastyczne. Warsztaty prowadzili Katarzy-
na Kucharska-Józefowicz i Andrzej Cisoń. Powstałe prace 
zostały zaprezentowane podczas wystaw poplenerowych 
w restauracji Kuźnia Smaków i w Baszcie Młyńskiej. Cztery 
najlepsze prace zostały wykorzystane do wykonania wido-
kówek promujących miasto. Koordynatorem projektu jest 
Sylwia Cisoń z Grupy „Projekt Debrzno Art”. Inicjatywa uzy-
skała wsparcie w  konkursie grantowym “Działaj Lokalnie 
2015”.  Patronat honorowy objął Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Debrzno. Partnerami projektu zostali: Miasto i Gmina 
Debrzno, Straż Miejska w  Debrznie, Restauracja Kuźnia 
Smaków Bartosz Betański oraz Restauracja Angelika Józef 
Berendt.

Jednym z największych i najbardziej spontanicznych wyda-
rzeń 2015 roku była impreza charytatywna dla małej Ju-
dytki Machoń. Dzięki zaangażowaniu wielu mieszkańców, 
przedsiębiorców, przyjaciół rodziny, jednostek samorzą-
dowych i różnorodnych fi rm udało się zebrać blisko 40 tys.
złotych. Impreza rozpoczęła się od turnieju piłkarskiego 
i spontanicznego morsowania nad “Stawem Miejskim”, 
w którym wzięło udział ponad 150 osób. Później był cały 
natłok atrakcji: licytacje, fantoniada, degustacje potraw 
i  dziesiątki różnorodnych występów. Pomagać chcieli 
wszyscy, czego dowodzi chociażby fakt, że pod koniec im-
prezy opóźnienie na scenie można było liczyć już w dzie-
siątkach minut. Gwoździem programu był jednak charyta-
tywny koncert niekwestionowanej gwiazdy polskiej sceny 
muzycznej - Urszuli. Krótko mówiąc, Debrzno pokazało, ile 
można osiągnąć działając razem! 

mali  artyści w plenerach wielki zryw dla małej judytki

Debrzno decyduje
Pierwszy raz obywatele naszej małej społeczności mogli 
zdecydować na co zostaną przeznaczone gminne pieniądze. 
W najśmielszych oczekiwaniach nikt nie spodziewał się takie-
go wielkiego zaangażowania. Zgłoszone projekty  w ramach 
budżetu obywatelskiego musiały wpisywać się w zadania wła-
sne gminy, mieć charakter inwestycyjny oraz zdobyć popar-
cie 15  mieszkańców miasta.  Łącznie do rozdysponowania 
było 120 tys. zł. Jeden projekt mógł uzyskać dofi nansowanie 
w wysokości maksymalnie 30 tys. zł. 
Tak! Aż 18 projektów przeszło pozytywną ocenę formalną  
i można było na nie oddawać głosy 8 listopada w Centrum 
Kultury Sportu i Turystki.
 I  tutaj również miłe zaskoczenie, bo ponad 850 osób od-
dało swój głos. Projekty, które realizowane będą w  2016 
roku w  ramach budżetu obywatelskiego to: „Stworze-
nie kolorowej szatni przy Zespole Szkół w  Debrznie”, 
„Ścieżka spacerowa z  sektorem widowni przy stadionie”, 
„Zmiana miejscowego planu Zagospodarowania Prze-
strzennego z budową boiska trawiastego przy Osiedlu 35 
– lecia PRL” i „Utworzenie nowoczesnej pracowni językowej 
w Zespole Szkół w Debrznie”. Na wszystkie projekty oddano 
ponad 1400 głosów.



Wydarzenia

Rok 2015 obfitował na terenie Miasta i Gminy Debrzno w dziesiątki różnorodnych wydarzeń. Na terenie Miasta i Gminy odbyło 
się ponad 40 imprez plenerowych. Organizatorem wydarzeń było głównie Centrum Kultury Sportu i Turystyki. Swoje cegiełki 
dołożyli także: Urząd Miasta i Gminy, sołectwa oraz organizacje społeczne. Miasto i Gmina przez kolejne miesiące minionego roku 
żyły organizowanymi koncertami, pokazami i imprezami sportowymi. 

 W maju ubiegłego roku   ogłosiliśmy niesamowity konkurs pt.: 
„Co bym zrobił gdybym był Burmistrzem”. Patronat nad konkursem 
objął  Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno oraz Tygodnik Człuchowski. 
Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych a zadanie pole-
gało na zobrazowaniu swojej wizji  w postaci rysunku lub napisanego 
wypracowania. 

Zwycięzcami zostali  Hubert  Lewicki i Magdalena Majkowska, którzy na 
jeden dzień przejęli rządy w naszym magistracie.  Marzeniem Huberta 
było, aby na baszcie Młyńskiej powstało planetarium, a Magdalena, jak 
sama przyznała  lubi rządzić. 

Był to bardzo pracowity dzień dla nowych włodarzy. Złożyli ślubowanie 
przed urzędującym Burmistrzem oraz przedstawicielami Rady Miej-
skiej. Zwiedzili Urząd Miasta, Basztę Młyńską, Przedszkole, Szkołę Pod-
stawową oraz... zasadzili drzewo w napisie „Debrzno” znajdującym się 
przy obwodnicy.  Drugą nagrodą było zajęcie fotela komendanta Straży 
Miejskiej w Debrznie. Zasiedli w nim Olivier Rudziński i Bartosz Stacho-
wicz. cum res quis et ut vellut sequi t et Plenerowe kino festiwalowe na 
debrzneńskicm 

Mały burmistrz na dzień dziecka
Po raz pierwszy w historii Debrzna w fotelu Burmistrza zasiadły dzieci. Dzień dziecka był też 
okazją do zajęcia przez najmłodszych stanowiska Komendanta Straży Miejskiej.



Boogie Festival na 
Debrzneńskim Rynku
Pod koniec lipca po raz pierwszy w historii miasta, w debrznie zagościł jeden z 
największych w europie fetiwali boogie.

Po raz XI Przegląd 
im. Św. Andrzeja 
W listopadzie już po raz XI odbył się Pomorski Przegląd Zespołów Folklorystyc-
znych, Biesiadnych i Kapel Podwórkowych im. św. Andrzeja.

Dożynki w Myśligoszczy 
Wrzesień to okres, w którym zawsze królują imprezy dożynkowe. Po wydarzeniach 
rangi sołeckiej przyszedł czas na dożynki gminne, które po latach wróciły na wieś.

Dwa dni występów i przesłuchań konkursowych, ponad 800 
uczestników i 118 prezentacji. To tylko niektóre liczby obra-
zujące jak wyglądała tegoroczna edycja przeglądu im. św. 
Andrzeja. Impreza, która dziś bezsprzecznie jest jedną z kul-
turalnych wizytówek Miasta i Gminy Debrzno, rokrocznie się 
rozrasta i przyciąga nowych wykonawców. To jedna z najlep-
szych okazji żeby posłuchać wykonawców prezentujących 
różnorodne wpływy regionalne i etniczne. Jedno jest pewne 
- w tym roku będzie ich jeszcze więcej !

Dziesiątki wystawców, występy, koncerty, konkurs na naj-
ładniejszy wieniec dożynkowy, najsmaczniejszą drożdżów-
kę oraz wyczekiwany przez wszystkich turniej sołectw. 
Dożynki gminne wróciły na wieś i to wróciły z przytupem. 
Dzięki wielkiemu zaangażowaniu organizatorów - a zwłasz-
cza sołectwa Myśligoszcz, po kilku latach dożynki orga-
nizowane były nie w Debrznie, a na wsi. Najlepszym ich 
podsumowaniem były tłumy gości, uczestników i wypeł-
niony parkiet. Zwycięzcą turnieju sołectw zostało sołec-
two Myśligoszcz, a  jeden z  najważniejszych konkursów, 
czyli konkurs na najładniejszy wieniec wygrało sołectwo 
Strzeczona. Jak się okazało tydzień później ten sam wie-
niec zwyciężył w  dożynkach powiatowych i  w  związku 
z tym w bieżącym roku powiatowe święto wsi odbędzie się 
w Strzeczonie. Już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy 
w trzecią sobotę września.

Plenerowe kino festiwalowe na debrzneńskim rynku miejskim, 
pin-up girls oraz koncert Roberta Rotha. Te wydarzenia sym-
bolicznie rozpoczynały kolejną edycję Polish Boogie Festival. 
Człuchowski festiwal nie rozpoczynał się jednak w  Człucho-
wie. Po raz pierwszy jednym z partnerów zostało Debrzno i to 
nam przypadł zaszczyt organizacji pierwszego dnia festiwalu. 
O tym, że było warto świadczy liczba mieszkańców i gości, któ-
rzy wybrali się w gorące lipcowe popołudnie obejrzeć “Powrót 
Do Przyszłości” i posłuchać dobrego boogie.  



Sport i Turystyka
Zobaczyć prawidzwy potencjał

Nowe atrakcje dla turystów, `funkcjonujące strzeżone kąpieliska i dziesiątki wydarzeń o charakterze 
sportowym i turystycznym. To tylko początek, teraz czas na budowę ścieżek rowerowych i nowych miejsc 

noclegowych - czas na turystyczne debrzno !  

Ośrodek nad jeziorem Żuczek zaczął przechodzić 
w ubiegłym roku zmiany. Na Polu namiotowym i pla-
ży pojawił się monitoring rejestrujący, który ma za 
zadanie podnieść poziom bezpieczeństwa na tere-
nach rekreacyjnych. Na terenie ośrodka wykonano 
zewnętrzne balie kąpielowe, które są dodatkową 
atrakcją dla turystów w mniej pogodne dni. Jezioro 
Żuczek stało się także akwenem, na którym pojawi-
ły się tratwy. Najbardziej odczuwalna dla turystów 
stała się jednak przebudowa piaszczystej plaży przy 
kąpielisku. Teraz ośrodek czeka na rozbudowę i po-
jawienie się domków letniskowych, budowę ogólno-
dostępnych wiat na plaży oraz ścieżek rowerowych, 
wokół jeziora Żuczek i jeziora Staw Miejski. 

Rowerowe Debrzno

Nowe atrakcje nad Żuczkiem

Jednym z najciekawszych wydarzeń o charakterze tu-
rystycznym, które odbyło się w 2015 roku na terenie 
Debrzna była inauguracja pierwszej edycji Rowero-
wego Pucharu Krajny. Premierowa edycja ściągnęła 
na start kilkudziesięciu miłośników biegania i kolar-
stwa przełajowego. Wśród amatorów pojawili się tak-
że profesjonalni kolarze (między innymi z grupy CCC). 
Sportowcy, których nie zraził listopadowy chłód 
i  mocny wiatr z  pewnością nie żałowali, bowiem 
rywalizacja na bardzo malowniczej trasie przy Sta-
dionie Miejskim była duża I atrakcyjna dla kibiców. 
Najciekawszym wydarzeniem dnia był wyścig kolar-
ski kategorii Elita Open, w którym w szranki stanęło 
dwunastu kolarzy, m.in. z Bytowa, Kościerzyny, Piły, 
Złotowa i Lipki. Na trasie pojawił się także pomysło-
dawca zawodów ks. Bartłomiej Przybylski. Impreza 
mogła odbyć się dzięki zaangażowaniu wielu pod-
miotów, między innymi Salezjańskiej Organizacji 
Sportowej Salos, MKS –u oraz Urzędu Miasta.



czonych dla najmłodszej kadry piłkarskiej, to nie jedyne atrakcje ubiegłego roku. 
Bardzo ważnym wydarzeniem dla Akademii,  był wyjazd dwóch ekip MKS-u na 
międzynarodowy turniej w Dobiegniewie. Jest to ceniony w środowisku piłkarskim 
turniej z wieloletnia tradycją. W życie Akademii bardzo zaangażowani są rodzice 
młodej kadry. Zarówno podczas regularnych treningów, zawodów, wyjazdów, jak 
i festynu czynnie uczestniczą w organizacji, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni.

Jedyna taka 
piłkarska Akademia
Akademia Piłkarska MKS to miejsce, w 
którym młodzi ludzie  mają możliwość  
treningu pod okiem wykwalifi kowanych 
trenerów. W swoich szeregach skupia ona  
coraz większą grupę dzieci, nawet już 3 - 
letnich. Minione dwanaście miesięcy to 
przede wszystkim dalszy rozwój grup 
młodzieżowych. Od września w regular-
nych rozgrywkach mistrzowskich uczest-
niczą już cztery drużyny juniorskie, a co 
ważne, pod koniec roku 2015 powstał 
oddział Akademii w Starym Gronowie. W 
ramach tej grupy trenuje kilkudziesięciu 
młodych fascynatów piłki nożnej. Zmaga-
nia ligowe z rówieśnikami z innych ośrod-
ków oraz starty w imprezach przezna-

Dni Młodości
Od lat jednym z  najważniejszych wydarzeń 
na terenie Miasta i Gminy Debrzno są Dni 
Młodości. Ten cykl imprez jest już swoistą 
wizytówką Miasta i skupia atrakcje o charak-
terze ponadregionalnym. Oprócz zawodów 
sportowych  oraz konkurencji dla najmłod-
szych, tegoroczna edycja mogła się poszczy-
cić wydarzeniem o  randze ogólnopolskiej. 
W Debrznie odbyły się bowiem Mistrzostwa 
Księży i  Ministrantów w  Kolarstwie Szoso-
wym. W dniach 13-14 czerwca na trasie bli-
sko 40 kilometrowej pętli wystarowało 40 
zawodników. Dla mieszkańców naszej gminy 
szczególnie ważny jest fakt, że tytuł Mistrza 
Polski zdobyli ks. Bartłomiej Przybylski i Da-
wid Kleist. W 2016 roku odbędzie się kolejna 
edycja tych ogólnopolskich zawodów.

Rok 2015 był pomyślnym okresem dla Miejskiego Klubu Sporto-
wego Debrzno. Sportowcy w  czerwono-niebieskich kostiumach 
odnieśli szereg sukcesów, dając wiele satysfakcji trzymającym za 
nich kciuki kibicom.  Niewątpliwie na taką ocenę mają niebagatelny 
wpływ dobre wyniki osiągane przez dorosłą ekipę sekcji piłki noż-
nej. Po średnim starcie rundy wiosennej ubiegłego sezonu w klasie 
okręgowej podopieczni Pawła Władyczaka ustabilizowali dyspozy-
cję i dzięki udanemu fi niszowi wywalczyli czwartą, najwyższą w hi-
storii gry na tym szczeblu na ziemi słupskiej lokatę, co było powo-
dem do nieskrywanej radości w lokalnym środowisku futbolowym. 
Seniorski zespół emkaesiaków doskonale radził sobie nie tylko 
w  lidze, ale i w  rozgrywkach pucharowych kampanii 2014/2015, 
docierając w nich aż do fi nału. Porywające starcie na Stadionie 
Miejskim z wyżej notowaną w piłkarskiej hierarchii Pogonią Lę-
bork wygrane po emocjonującej dogrywce 3:2 utorowało szlak do 
decydującego starcia z innym IV-ligowcem, Jantarem Ustka. Prze-
granego potem wyraźnie (0:3), ale po meczu, jakiego nikt nad De-
brzynką nie musiał się wstydzić, również od strony organizacyjnej.

Dobry rok mks-u




