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PRACA U PODSTAW
BURMISTRZ MIASTA I GMINY DEBRZNO

Praca nad rozwojem lokalnym to przede
wszystkim praca nad zrównoważonym planowaniem i szukaniem inspiracji do zmian
wśród mieszkańców lokalnych społeczności. Inwestycje źle zaplanowane lub nie
konsultowane z mieszkańcami są bardzo
często przedsięwzięciami nietrafionymi
i nie spełniającymi swoich ról. Rok 2016 był
dla Miasta i Gminy Debrzno pełen przedsięwzięć mających na celu przygotowanie
wielu inwestycji w oparciu o mądre określenie potrzeb i możliwości. Najważniejszym
zadaniem z jakim wchodziliśmy w miniony
rok była konieczność uporządkowania
zrujnowanych finansów Miasta i Gminy.
Dzięki przeprowadzonemu procesowi
subrogacji zadłużenia oraz wprowadzeniu znaczących oszczędności – zwłaszcza
w sferze administracyjnej udało się unormować sytuację finansową i wprowadzić
ekonomiczną stabilizację. Najważniejszy
jest fakt znaczącej redukcji zadłużenia.
Dług Miasta i Gminy Debrzno zmniejszył
się bowiem od 2014 roku z ponad 17,7
mln złotych do niespełna 15,8 mln w roku
2016. Jednocześnie, był to bardzo dobry
rok jeżeli chodzi o pozyskane środki pozabudżetowe. W przeciągu roku udało się
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pozyskać ponad 5,5 mln złotych. Wśród
tych środków są zarówno dofinansowania
na przedsięwzięcia inwestycyjne – takie
jak przebudowa ul. Ogrodowej lub budowa
kanalizacji w Uniechówku (łącznie blisko
1,5 mln zł dofinansowania) ale i programy
„miękkie”, wśród których największym jest
projekt edukacyjny stworzony dla wszystkich szkół na terenie Miasta i Gminy
Debrzno. Do uczniów i nauczycieli skierowane jest blisko 2,5 mln złotych, które
zostaną spożytkowane na zajęcia pozalekcyjne, szkolenia dla nauczycieli i doposażenie poszczególnych placówek edukacyjnych. Jest to projekt, który cieszy szczególnie, bo jest inwestycją w przyszłość najmłodszego pokolenia mieszkańców naszej
gminy. Od dwóch lat szczególną uwagę
poświęcamy rozwojowi Zielonego Parku
Przemysłowego w Cierzniach. Rok 2016
był dla naszych terenów inwestycyjnych
przełomowy. Po pierwsze dlatego, że udało
się sprzedać pierwsze działki inwestycyjne i efektem tego będzie projektowana
właśnie nowa hala produkcyjna, po drugie
dlatego, że udało się wypełnić przestrzenie produkcyjne i biurowe w Inkubatorze
Przedsiębiorczości w Cierzniach. Po
wielu zabiegach projektowana jest także
nowa energetyczna linia kablowa, która
dostarczy 7 MW prądu do naszej strefy.
Fantastycznym uzupełnieniem tych działań
jest także blisko 1,5 mln złotych dofinansowania, które zostało pozyskane przez
IPC na wsparcie nowych przedsiębiorców.
Największym sukcesem półmetka trwającej kadencji samorządowej jest jednak dla
mnie ciągle rosnąca aktywność debrzeńskiej społeczności. Ogrom zaangażowania
mieszkańców w realizację budżetu obywatelskiego, aktywność stowarzyszeń
i ciągle powstające nowe organizacje
pozarządowe takie jak: Stowarzyszenie
Przedsiębiorców Gminy Debrzno,
Stowarzyszenie „Dolina Debrzynki”,

Stowarzyszenie „Strzeczoniacy” czy
„Kuźnia Pomysłów” z Myśligoszczy, pokazują jak wielka energia tkwi w mieszkańcach. Ta aktywność jest też przyczyną
zabiegów Urzędu Miasta i Gminy Debrzno
w zangażowanie mieszkańców w proces
decyzyjny. To dlatego mieszkańcy miasta
byli obecni na każdym z etapów przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji
i z tego samego powodu pozyskaliśmy
środki zewnętrzne na konsultacje z mieszkańcami zmian w Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno.
Siła małych społeczności tkwi bowiem
w ich mieszkańcach. Na półmetku kadencji samorządu możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że ogrom trwających
prac projektowych, realizowanych programów i tych, które czekają na realizację, składa się na mozaikę zmian przemyślanych i będących efektem spójnej
strategii działań. Rok 2017 będzie pełen
oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji, ale także pełen realizowanych już
projektów. Na terenie Miasta i Gminy po
kilkunastu latach oczekiwania, przebudowy doczeka się droga wojewódzka nr
188. Pomiędzy Debrznem i Myśligoszczą
powstanie ścieżka rowerowa. W Debrznie
przebudowane zostaną ulice: Traugutta,
Kościuszki i Harcerska. Na wsiach realizowane będą kolejne inwestycje drogowe
(Prusinowo, Boboszewo). W planach jest
także budowa kolejnych nitek kanalizacji na wsiach oraz projekty ścieżek rowerowych i mieszkań komunalnych. Dzięki
zewnętrznemu dofinansowaniu rozbudowany zostanie Ośrodek Wypoczynkowy
nad Jeziorem Żuczek i po ponad dwudziestu latach wróci do Debrzna kino. To
będzie pracowity rok, ale będzie on realizacją spójnej strategii rozwoju naszej
małej ojczyzny.
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RADA MIASTA
SPRAWOZDANIE

Rok 2016 był okresem bardzo aktywnej
pracy Rady Miejskiej w Debrznie. W tym
czasie odbyło się 17 sesji Rady Miejskiej
(w tym 5 sesji nadzwyczajnych). Podjęła
93 uchwały. Stałe Komisje Rady Miejskiej
w Debrznie: tj. Komisja Rewizyjna,
Komisja Finansów Publicznych, Komisja
Infrastruktury Społecznej i Komisja
Rozwoju Gospodarczego i Ochrony
Środowiska pracowały na posiedzeniach
Komisji przeprowadzając kontrole, rozpatrując skargi, wypracowując wnioski, opiniując projekty uchwał. Wnioski przekazywane były Burmistrzowi Miasta i Gminy
Debrzno, na które Komisje otrzymywały
odpowiedzi. Rada Miejska w Debrznie
powołała również niestałą Komisję tj.
Komisję Statutową do opracowania

nowego Statutu Gminy Debrzno. Komisja
rozpoczęła prace.
Skład Rady Miejskiej w Debrznie: Zdzisław
Marek - Przewodniczący Rady Miejskiej,
Wiesława Adler – Z-ca przew. Rady Miejskiej,
Adam Łukaszewski - Z-ca przew. Rady
Miejskiej, Beata Bogacz - Przewodnicząca
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ochrony
Środowiska, Adam Hyrycz – Przewodniczący
Komisji Finansów Publicznych, Elżbieta
Mikołajczyk – Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej, Andrzej Świstowski –
Przewodniczący Komisji Statutowej, Jan Adam
Beme, Józef Ryszard Ćwiora, Franciszek
Kaczmarek, Jan Joachim Płaczek, Sylwia
Rudzińska, Dorota Rybicka, Piotr Roman
Sułkowski, Krzysztof Czesław Wieczorek.

MONITORING W DEBRZNIE
MIASTO

Od początku 2017 roku teren Debrzna
objęty jest monitoringiem. Projekt budowy
systemu monitoringu miejskiego jest odpowiedzią na częste sygnały mieszkańców
dotyczące incydentów związanych z zakłócaniem ciszy nocnej i chęcią podniesienia
bezpieczeństwa. W pierwszej kolejności
na terenie miasta zostało zainstalowane
6 kamer. Monitoringiem zostały objęte
obszary najbardziej narażone na zakłócanie porządku. Na Rynku Starego Miasta
zamontowane zostały dwie kamery statyczne obserwujące teren wokół fontanny
i plac Rynku. Dodatkowe dwie kamery
obrotowe mają zaprogramowaną trasę
obserwacji. Pierwsza z nich monitoruje:
ul. Rynek, ul. Tadeusza Kościuszki, ul.
Okrzei przystanek PKS i skrzyżowanie ulic
Traugutta i Harcerskiej z uwzględnieniem

parkingów i płyty Rynku. Druga kamera
obejmuje swoim zasięgiem: ul. Tadeusza
Kościuszki, ul. Rynek, plac Rynku Starego
Miasta i skrzyżowanie z ul.Traugutta.
System monitoringu pozwala na zmiany
parametrów obserwacji w trakcie ruchu
kamer i nakierowanie ich na interesujący
obiekt. Dwie ostatnie kamery statyczne
obserwują teren targowiska miejskiego
ze szczególnym uwzględnieniem wiat targowych i terenu wokół nich. Cały materiał z obserwacji kamer gromadzony jest
w sposób ciągły na rejestratorze i przetrzymywany do zapełnienia dysków twardych,
po wykorzystaniu całej przestrzeni dyskowej najstarsze nagrania ulegają samoczynnej kasacji, a na ich miejsce zapisywany jest nowy materiał.
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IPC WYPEŁNIONE
STREFA EKONOMICZNA

Ostatni rok to całkowita zmiana sposobu myślenia o rozwoju Zielonego Parku Przemysłowego. Nowe firmy
w Inkubatorze Przedsiębiorczości, kolejne wynajęte przestrzenie biurowe, pierwsze sprzedane działki inwestycyjne i rozwijająca się infrastruktura. Efekty widać więc gołym okiem.

Rok 2016 to czas efektywnej pracy
Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie
na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
w naszej Gminie. W obiekcie Inkubatora
rozpoczęły swą działalność 3 nowe firmy,
tworząc kolejne miejsca pracy. Udało
się z sukcesem zrealizować projekt
w ramach programu edukacji ekonomicznej pn. „Przedsiębiorczy Gimnazjalista”
dla uczniów ZS w Debrznie. Współpraca
z Polską Fundacją Przedsiębiorczości
zaowocowała organizacją szkoleń specjalistycznych dla przedsiębiorców. Miesiąc
wrzesień przyniósł nam czwartą pozycję
na liście rankingowej projektów wybranych
do dofinansowania w woj. pomorskim.
Dzięki temu dofinansowaniu IPC będzie
mogło wesprzeć powstawanie nowych
podmiotów gospodarczych w powiecie
człuchowskim, realizując projekt „Start
w biznesie z IPC”. Jednak na miano największego sukcesu tego roku zasługuje
sprzedaż jednej z działek inwestycyjnych,
funkcjonującej w IPC firmie TIMBER, która
została pierwszym inwestorem Zielonego
Parku Przemysłowego Cierznie. Miniony
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rok zakończyliśmy ciekawym wydarzeniem jakim było „Przedświąteczne spotkanie z przedsiębiorcami”, które było okazją
do podsumowania i zaplanowania działań
na rok przyszły. Jednym z największych
przedsięwzięć jest też projektowana nowa
linia kablowa, która w przyszłości dostarczy do Zielonego Parku Przemysłowego
7 MW energii elektrycznej.

MILION DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
DOTACJE
Rok 2016 to dla Miasta i Gminy Debrzno
okres bardzo aktywnego pozyskiwania
środków pozabudżetowych. Środki
zewnętrzne to jednak nie tylko pieniądze
przeznaczone na inwestycje. Dzięki zaangażowaniu Inkubatora Przedsiębiorczości
w Cierzniach, na terenie Zielonego Parku
Przemysłowego od 1.12.2016r. realizowany jest projekt - „START W BIZNESIE
Z IPC”. Projekt współfinansowany jest
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego

na lata 2014-2020 w ramach Działania 5.7
Nowe mikroprzedsiębiorstwa. Kwota dofinansowania z UE wynosi 1 411 700,04 zł.
Dzięki uczestnictwu w projekcie kilkudziesięciu nowych przedsiębiorców będzie
mogło skorzystać z bezzwrotnej dotacji
i finansowej pomocy pomostowej w wysokości nawet do 44 900 zł. Poza wsparciem
finansowym uczestnicy projektu będą
mogli skorzystać ze wsparcia doradczego
z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
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REWITALIZACJA DEBRZNA
INWESTYCJE

Koncepcja zagospodarowania Rynku Stargo Miasta w Debrznie.

Jedną z najbardziej znaczących dla
Debrzna inicjatyw inwestycyjnych i planistycznych jest opracowywany od początku
2016 roku Lokalny Program Rewitalizacji.
Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu Urząd
Miasta i Gminy przez cały rok opracowywał zarówno dokument strategiczny, ale
także przygotowywał plany zagospodarowania śródmieścia Debrzna ze szczególnym uwzględnieniem obiektów o znaczeniu historycznym (średniowiecznych murów obronnych) oraz przedwojennej struktury zabudowy miasta.
Przeprowadzone zostały także badania
społeczne, liczne konsultacje z mieszkańcami, panele eksperckie i konsultacje
z konserwatorem zabytków. Rozpoczęto
również prace nad zmianą Miejsowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego
na terenie śródmieścia. Dzięki staraniom
władz miasta udało się opracować nową
koncepcję zagospodarowania przestrzeni

miejskiej, która skupia się przede wszystkim na odtworzeniu zabudowy wokół płyty
Rynku Starego Miasta, renowacji średniowiecznych murów obronnych, przebudowy
ul. Barlickiego, zagospodarowaniu placu
przed Centrum Kultury Sportu i Turystyki
oraz placu na skrzyżowaniu ul. Traugutta
i Barlickiego. Dzięki dokładnej diagnozie
i konsultacjom z mieszkańcami udało się
także opracować projekt zintegrowany,
który zakłada utworzenie Centrum Usług
Społecznych dla rodzin i seniorów oraz
możliwość realizacji własnych przedsięwzięć inwestycyjnych przez wspólnoty
mieszkaniowe znajdujące się w obszarze przeznaczonym do rewitalizacji.
Ważnym elementem przedsięwzięć rewitalizacyjnych w centrum Debrzna będzie
także zaprojektowanie i budowa budynków wielorodzinnych przeznaczonych na
mieszkania komunalne. Rok 2017 będzie
etapem intensywnych prac projektowych

związanych z przebudową ul. Barlickiego,
renowacją środkowej części murów obronnych (wraz z odbudową zniszczonych
bastei), adaptacją wybranego budynku na
Centrum Wsparcia Dziennego oraz renowacją i przebudową przestrzeni wspólnych
partnerów społecznych projektu (wspólnot
mieszkaniowych i przedsiębiorców).

Koncepcja odtworzenia i renowacji
centralnej części murów obronnych.
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KONSULTACJE

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Dzięki uzyskanemu przez Urząd
Miasta i Gminy Debrzno dofinansowaniu od października do grudnia
2016 roku na terenie Miasta i Gminy
Debrzno odbyły się konsultacje społeczne z zakresu planowania przestrzennego w ramach projektu
„Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”.
Projekt realizowany był przez Urząd
Miasta i Gminy Debrzno przy pomocy
Lokalnej Grupy Działania Naszyjnik
Północy oraz doświadczonych architektów i planistów. Konsultacje
poprzedziła część promocyjna (ulotki,
plakaty, spoty, animacja, informacja
w lokalnej prasie, radiu i telewizji).
W wyniku projektu przeprowadzono
18 sesji warsztatowych, 6 dyżurów

NOWE OŚWIETLENIE W GMINIE

punktu konsultacyjnego na targowisku miejskim oraz 2 warsztaty z gimnazjalistami w szkole. Mieszkańcy
mogli także skorzystać ze specjalnego elektronicznego systemu pomagającego w przygotowaniu wniosków,
który został umieszczony online.
Całość cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców, w wyniku
czego złożonych zostało wiele wniosków, które pomogą kreować politykę
przestrzenną gminy. Najważniejszym
założeniem projektu było zaangażowanie mieszkańców w proces planowania i umożliwienie im decydowania
o przeznaczeniu ich nieruchomości.
Wiecej o projekcie:
http://zmianastudium.debrzno.pl

NOWE MIEJSCA PRACY

INFRASTRUKTURA

Ze względu na zgłaszane przez mieszkańców potrzeby analizy istniejącego
oświetlenia ulicznego, w 2016 roku pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Debrzno
rozpoczęli inwentaryzację stanu istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie
gminy oraz analizę potrzeb mieszkańców
poszczególnych miejscowości. Dzięki
wizjom lokalnym i spotkaniom z mieszkańcami zgłoszonych zostało ponad 100
punktów proponowanych punktów oświetleniowych. Zespół zajmujący się tworzeniem programu rozbudowy oświetlenia ulicznego przeanalizował wszystkie
zgłoszenia pod względem technicznym
(możliwości technicznych umiejscowienia nowego oświetlenia) i podzielił całość
na dwa etapy. Pierwszy etap rozbudowy
oświetlenia rozpocznie się jeszcze w 2017
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roku. Łącznie w pierwszym etapie do realizacji wybranych jest ponad 40 lokalizacji
(Stare Gronowo – 2 szt., Nowe Gronowo
– 4 szt., Boboszewo – 1 szt., Buka – 2
szt., Słupia – 3 szt., Strzeczona – 2 szt.,
Główna – 1 szt., Kamień – 3 szt., Buchowo
– 3 szt., Uniechów – 1 szt., Uniechówek –
3 szt., Skowarnki – 1 szt., Cierznie – 1 szt.,
Rozwory – 2 szt., Debrzno – 8 szt.). Po
realizacji wymienionych punktów oświetleniowych ponownie zostanie przeprowadzona inwentaryzacja i zostanie zaplanowany kolejny etap rozbudowy. W najbliższych latach sukcesywnie rozbudowywany
będzie system oświetlenia ulicznego.
Pierwsze lampy ledowe zostały zamontowane już pod koniec 2016 roku.

Przez cały rok 2016 Urząd Miasta i Gminy
Debrzno aktywnie współpracował z lokalnymi i regionalnymi pracodawcami w
kwestii tworzenia nowych miejsc pracy
dla mieszkańców gminy. Dzięki tym staraniom kilkadziesiąt nowych miejsc pracy
zapewnili następujący pracodawcy:
PrimeFood, Negro Meble czy jedna z największych debrzeńskich firm IMOB, który
pod koniec roku zrekrutował kilkunastu
spawaczy i lakierników. Dzięki współpracy z PUP udało się także zorganizować dojazdy do zakładów pracy. Kolejne
miejsca pracy zapewniły też firmy działające w Inkubatorze Przedsiębiorczości w
Cierzniach. W przeciągu roku UMiG był
także organizatorem kilku staży, prac społecznie użytecznych oraz zatrudniał pracowników w ramach tzw. prac interwencyjnych i prac publicznych.
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MILIONY DLA NASZYCH SZKÓŁ
EDUKACJA

Ponad 2,5 mln złotych zostanie
przeznaczone na dodatkowe
zajęcia pozalekcyjne dla dzieci
i młodzieży oraz na doposażenie
wszystkich szkół na terenie
Miasta i Gminy Debrzno.

Nie ma lepszej inwestycji niż
ta w przyszłość najmłodszego
pokolenia. Tym razem szkoły
z gminy Debrzno otrzymują
dodatkowe 2,5 mln złotych na
pozalekcyjne zajęcia i nowoczesny sprzęt.
„Uczeń z małej szkoły w wielkim
świecie” - pod takim tytułem realizowany
jest w naszej gminie projekt edukacyjny.
Blisko 2,5 mln złotych pozyskaliśmy na
jego realizację w ramach Działania 3.2.
Edukacja ogólna Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020. Projekt trwać będzie
do października 2018 roku. W tym czasie
wsparciem zostaną objęte wszystkie

szkoły w gminie Debrzno, łącznie 768
uczniów i uczennic oraz 83 nauczycieli.
Projekt zakłada prowadzenie dodatkowych, bezpłatnych zajęć w szkołach
podstawowych i gimnazjum z wykorzystaniem cyfrowych technologii, opartych na
doświadczeniach i eksperymentach. Będą
realizowane zajęcia rozwijające kreatywność i innowacyjność uczniów. Wykłady
poprowadzi wyspecjalizowana kadra
nauczycielska, przeszkolona na potrzeby
projektu z zakresu nowoczesnych metod
nauczania, doradztwa zawodowego oraz
korzystania z narzędzi TIK (Technologii
Informacyjno – Komunikacyjnych) oraz
włączenia ich do nauczania przedmiotowego. Podczas trwania przedsięwzięcia
odbędą się wyjazdy edukacyjne m.in. do

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
oraz Politechniki w Gdańsku.
Placówki szkolne biorące udział
w projekcie wyposażone zostaną w pracownie przedmiotowe, nowoczesny sprzęt
i pomoce dydaktyczne. Uczniowie będą
korzystali z nowoczesnych pracowni przyrodniczych, językowych oraz sal zaopatrzonych w sprzęt TIK (m.in. laptopy
i tablety).
Do dziś zrekrutowana została kadra
nauczycielska, a zapisy chętnych uczniów
zostały zakończone w połowie stycznia
2017 r. Z niecierpliwością czekamy na
rozpoczęcie zajęć. Wszystkie bieżące
informacje można uzyskać na stronie
http://projektedukacyjny.debrzno.pl.
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BUDŻET OBYWATELSKI
SPOŁECZNOŚĆ

Jednym z najlepszych sposobów na aktywizację lokalnej społeczności jest włączenie jej do współdecydowania
o planowanych inwestycjach. Rok 2016 był pierwszym, w którym realizowane były inwestycje w ramach
tzw. Budżetu Obywatelskiego.
Rok 2016 przyniósł pierwsze zrealizowane zadania. Podczas ferii wyremontowano szatnie dla klas I-III w Zespole
Szkół w Debrznie w ramach zadania
„Kolorowa Szatnia”. Ściany zostały
pomalowane na żywe kolory, a stare
boksy zastąpione zostały barwnymi
szafkami. Każde dziecko otrzymało
swój własny kluczyk.
Drugim zrealizowanym zadaniem było
wykonanie ścieżki spacerowej z sektorem widowni przy Stadionie Miejskim
od ulicy Ogrodowej. Powstał dukt spacerowy z kostki brukowej wraz z rozmieszczonymi ławkami dla kibiców.
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Już we wrześniu została oddana do
użytku nowoczesna pracownia językowa. Bogate wyposażenie m.in.
w tablicę interaktywną, konsolę sterującą oraz słuchawki i projektor
zwiększa atrakcyjność prowadzonych lekcji i wpływa na zindywidualizowane nauczanie. Ostatnią wybraną
w głosowaniu inwestycją była budowa
boiska trawiastego na osiedlu 35 –
lecia PRL. Aby można było wykonać
boisko w wybranej lokalizacji, należało zmienić zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego.
W związku z tym, iż jest to proces

długotrwały, inwestycja ta dokończona
zostanie w 2017 r.
Zrealizowane projekty gonią już
kolejne zaplanowane inwestycje,
w ramach tegorocznego Budżetu
Obywatelskiego. W drugiej edycji
budżetu zostało złożonych 14 wniosków. Podczas głosowania, do realizacji wyłoniono zadania: utworzenie
Izby Pamięci Garnizonu Lotniczego
i modelarni, stworzenie kolorowej
szatni dla uczniów klas 4-6 oraz
Gimnazjum, poprawa Infrastruktury
Stadionu Miejskiego poprzez zakup
zestawu nagłaśniającego oraz tablicy
świetlnej.
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POZYSKANE ŚRODKI
FINANSE

Zrównoważony rozwój wymaga ciągłych inwestycji. Poza środkami własnymi, którymi dysponuje samorząd niezbędne są jednak dodatkowe pieniądze,
które pozyskiwane są ze źródeł zewnętrznych. Prym od kilku lat wiodą w tym przypadku środki Unii Europejskiej. Jeżeli
chodzi o pozyskane środki pozabudżetowe, to trzeba przyznać, że rok 2016
był dla Miasta i Gminy Debrzno bardzo
udany. Dzięki zaangażowaniu pracowników UMiG i poszczególnych jednostek podległych udało się pozyskać dla
gminy ponad 5,5 mln złotych zewnętrznych dotacji. Pieniądze te w większości
pochodziły ze środków Unii Europejskiej.
Zdecydowanie największe dofinansowanieudało się pozyskać dla szkół z terenu
Miasta i Gminy Debrzno. Dzięki przygotowanemu projektowi edukacyjnemu
„Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie”
do najmłodszych mieszkańców gminy i ich
nauczycieli zostanie skierowane blisko 2,5
mln złotych. Pieniądze te zostaną przeznaczone na dodatkowe zajęcia rozwijające umiejętności uczniów, na szkolenia dla nauczycieli i dodatkowe wyposażenie szkół w pomoce naukowe i sprzęt
komputerowy. Uczestnicy projektu będą
także uczestniczyli w licznych wyjazdach
(m. in. na uczelnie wyższe i do centrów

naukowych). Największym projektem
infrastrukturalnym, który uzyskał dofinansowanie była oczekiwana przez lata
„Przebudowa ul. Ogrodowej w Debrznie”.
Na ten cel Miasto i Gmina Debrzno pozyskało blisko milion złotych dotacji (dokładnie 940 344,25 zł). Inwestycja rozwiązała problem zniszczonej nawierzchni
drogi dojazdowej do jednego z największych osiedli mieszkaniowych w mieście.
Dofinansowanie pozwoliło także na przebudowę ciągów pieszych i skrzyżowań.
Projekty infrastrukturalne były ważnym
elementem planów gminy na rok 2016.
Kolejnym ważnym dofinansowaniem
była także dotacja uzyskana na budowę
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
w Uniechówku. Inwestycja ta prawie
w całości została sfinansowana ze
środków zewnętrznych. UMiG pozyskał
na ten cel ponad 406 tysięcy złotych.
Ogromnym sukcesem w 2016 roku
było także pozyskanie przez Inkubator
Przedsiębiorczości w Cierzniach dofinansowania z Unii Europejskiej w kwocie
1 411 700,04 zł na realizację programu
„START W BIZNESIE Z IPC”. Dzięki temu
dofinansowaniu kilkudziesięciu nowych
przedsiębiorców będzie mogło skorzystać z bezzwrotnej dotacji i finansowej
pomocy pomostowej w wysokości nawet

do 44 900 zł.
Przez cały rok Miasto i Gmina Debrzno
realizowałao także finansowane ze
środków zewnętrznych projekty planistyczne i konsultacyjne. Dzięki dotacji
w wysokości ponad 115 tysięcy złotych
został przygotowany Lokalny Program
Rewitalizacji, opracowane zostały koncepcje zabudowy obszarów zdegradowanych i przeprowadzone liczne konsultacje
i prace planistyczne (m. in. przygotowano
zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Dodatkową
dotację uzyskano także na konsultacje
z mieszkańcami zmian w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego”. Na ten cel pozyskano 47
tysięcy złotych.
W przeciągu roku dofinansowania uzyskały także inne realizowane projekty takie jak np. Program Zwalczania
Barszczu Sosnowskiego, modernizacje
dróg dojazdowych do gruntów rolnych czy
np. program „Czyste powietrze w gminie
Debrzno”. Szereg kolejnych przygotowanych projektów czeka na rozstrzygnięcie
lub już ją otrzymały i są w trakcie weryfikacji (rozbudowa ośrodka wypoczynkowego
lub budowa kina w ramach sieci „Kino za
Rogiem”. więc w roku 2017 kwota uzyskanych dotacji na pewno znacząco się
zwiększy.

Mądra polityka finansowa to nie tylko
pozyskiwane środki zewnętrzne, ale
także oszczędności i racjonalne zarządzanie budżetem. Dzięki przekształceniom i programowi oszczędnościowemu w przeciągu dwóch pierwszych lat bieżącej kadencji samorządowej udało się zmnieszyć zadłużenie
Debrzna o blisko 2 miliony złotych !
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KANALIZACJA
UNIECHÓWEK

Rozbudowa infrastruktury sanitarnej na terenach wiejskich jest jednym
z priorytetów w planach inwestycyjnych Miasta i Gminy Debrzno. Dzięki
uzyskanemu dofinansowaniu w 2016
roku udało się zrealizować inwestycję w Uniechówku. Prace obejmowały
budowę sieci kanalizacji sanitarnej
o długości 2 km łączącej Uniechówek
z kanałem tłocznym w Cierzniach
oraz sieć wodociągową o długości
200 mb. Jest to już druga inwestycja
współfinansowana ze środków Agencji
Nieruchomości Rolnych. Wartość
inwestycji wyniosła 572.227,00zł.
Środki otrzymane z ANR wyniosły

406.504,07 zł. Ze względu na zwrot
podatku VAT łączny wkład Gminy
Debrzno w projekt wyniósł jedynie ok
60 tyś. złotych.
Cele na kolejne lata inwestycyjne
w zakresie budowy wodociągów
i kanalizacji dotyczą skanalizowania miejscowościach Skowarnki
i Uniechów. Miejscowości, w których
nie planowana jest budowa sieci kontynuowane będzie dotowanie mieszkańców w zakresie budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych
(szamb) oraz studni wierconych.

CZYSTE POWIETRZE W GMINIE 54 MLN ZŁ NA DROGĘ NR 188
INFRASTRUKTURA

Na terenie gminy Debrzno w 2016 roku
rozpoczęto realizację programu ekologicznego „Czyste powietrze w gminie
Debrzno”. Głównym założeniem programu było złagodzenie skutków problemu związanego z zanieczyszczeniem powietrza na terenie Miasta
i Gminy Debrzno spowodowanego
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spalaniem węgla w piecach w gospodarstwach domowych. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w wysokości
blisko 50 tyś.złotych na terenie gminy
Debrzno dokonano pierwszych zmian
systemów ogrzewania. Na terenie
miasta w dwóch budynkach wielorodzinnych dokonano podłączenia do
miejskiej sieci ciepłowniczej i montażu
ogrzewania gazowego. W jednym
budynku jednorodzinnym dokonano
montażu pieca na pellet. W ramach
zadania odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców, na którym
przedstawiono prezentację dotyczącą
ogólnych informacji na temat negatywnego wpływu opalania węglem
w gospodarstwach domowych oraz
omówiono realizowany projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW
w Gdańsku. Kolejny wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w roku
2017.

Pod koniec 2016 roku rozstrzygnięty
został przetarg na przebudowę drogi
wojewódzkiej nr 188 na odcinku z
Człuchowa do Debrzna. Zadanie
polega na rozbudowie odcinka drogi
o długości ok. 18,9 km w istniejącym
śladzie. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 30 listopada 2017 r., a jej
wykonawcą została firma Strabag.
Realizacja zadania została wyceniona
na blisko 54 mln złotych (53,91 mln).
Nowa infrastruktura ucieszy szczególnie mieszkańców gminy Debrzno, bo
wraz z nową nawierzchnią zostanie
wykonana także ścieżka rowerowa z
Debrzna do Myśligoszczy. Dzięki realizacji zadania gruntownie przebudowane zostaną także ulice: Wojska
Polskiego, Kościuszki, Traugutta,
Rynek oraz Harcerska. Prace budowlane rozpoczną się 1 marca 2017
roku. Informacje o zmianach organizacji ruchu będą publikowane na stronie
www.debrzno.pl.
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PRZEBUDOWA ULICY
OGRODOWEJ
INWESTYCJE DROGOWE

Największym projektem infrastrukturalnym realizowanym w 2016 roku
na terenie Miasta i Gminy Debrzno
była długo oczekiwana przez mieszkańców przebudowa ul. Ogrodowej
w Debrznie. Był to jednocześnie jeden
z największych realizowanych projetów który uzyskał zewnętrzne dofinansowanie. Ta oczekiwana przez
mieszkańców przebudowa została
zrealizowana dzięki temu, że Miasto
I Gmina Debrzno pozyskało na ten cel
blisko milion złotych dotacji (dokładnie 940 344,25 zł). Przedsięwzięcie
uzyskało także wsparcie Starostwa
Powiatowego i znalazło się bardzo
wysoko na liście rankingowej.
Inwestycja rozwiązała problem zniszczonej nawierzchni drogi dojazdowej do jednego z największych
osiedli mieszkaniowych w mieście.
Dofinansowanie pozwoliło na wykonanie nowej jezdni z betonu asfaltowego o długości 819,62 mb, budowy
chodnika i ścieżki rowerowej o łącznej
powierzchni 3.502,00 m2. Dodatkowo
w ciągu ulicy Ogrodowej zostało wykonane nowe oświetlenie uliczne (na 24
słupach oświetleniowych) oraz kanalizacja deszczowa. Wykonane zostały
także nowe dodatkowe miejsca parkingowe w okolicy ogródków działkowych. Materiał rozbiórkowy ze starych
chodników i parkingów został wykorzystany na mniejsze inwestycje, które
były zgłaszane przez poszczególne
sołectwa. Część odzyskanych starych
płyt betonowych została wykorzystana na utwardzenie drogi gminnej
w Pokrzywach.

PRAWIE MILION ZŁOTYCH DOTACJI
Prawie milion złotych pozyskało Miasto
i Gmina Debrzno na kompleksową przebudowę starej nawierzchni ul. Ogrodowej w Debrznie.

Nowa nawierzchnia
jezdni i blisko 3500 m2
ścieżek rowerowych
i chodników powstało
na ul. Ogrodowej.
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LATO PEŁNE WYDARZEŃ
KULTURA

Dożynki Powiatowe w Strzeczonie były jednym
z największych wydarzeń artystycznych roku 2016.

Rok 2016 obfitował w wiele wydarzeń
o charakterze kulturalnym, sportowym
i rekreacyjnym. Do stałych punktów
debrzneńskiego kalendarza imprez
dołączyło też kilka zupełnie nowych
wydarzeń. Wiele z imprez zmieniło
trochę swoją formułę. Największymi
wydarzeniami sportowymi od lat są
„Dni Młodości”. Skupiają one setki
aktywnych uczestników i jeszcze
więcej osób, które obserwują sportowe zmagania. Rok rocznie na
terenie oprócz „Dni Młodości” wszyscy
miłośnicy sportu mogli wziąć udział
w Europejskim Tygodniu Sportu,
który miał bardziej rozbudowaną niż
zwykle formułę. Coraz większym
wydarzeniem staje się także organizowany w 2016 roku, już po raz drugi
kolarski „Puchar Krainy”. Wśród kulturalnych imprez plenerowych zdecydowanie największą formułę miały
Dożynki Powiatowe organizowane
w Strzeczonie. Dzięki wielkiemu
zaangażowaniu mieszkańców i świetnej współpracy sołectwa Strzeczona,
Urzędu Miasta i Gminy i Centrum
Kultury, Sportu i Turystyki udało się
zorganizować jedną z największych

Już po raz XII w Debrznie odbył się Przegląd im. św. Andrzeja.
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imprez plenerowych w historii gminy
Debrzno. Dziesiątki stoisk promocyjnych i handlowych, kilkanaście zespołów artystycznych, konkursy i turniej
sołectw przyciągnęły nie tylko mieszkańców gminy Debrzno, ale także
mieszkańców całego powiatu człuchowskiego. Nie sposób nie wspomnieć o corocznym już wydarzeniu
skierowanym do najmłodszych mieszkańców gminy. Dzień Dziecka organizowany na Rynku Starego Miasta
w Debrznie jest bowiem jednym
z największych tego typu wydarzeń
w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Miasteczko zabaw, konkursy,
występy artystyczne, poczęstunek
i wiele innych atrakcji zostało ponownie zaplanowanych z myślą o najmłodszych. Dzięki wspólnej inicjatywie
Urzędu Miasta i Gminnym i Centrum
Kultury Sportu i Turystyki impreza
została zorganizowana z niebywałym rozmachem. Wielką pomocą było
także wsparcie wszystkich sołectw,
dzięki którym udało się tak zorganizować debrzeński dzień dziecka,
aby mogły wziąć w nim udział dzieci
z całej gminy. Wśród największych
wydarzeń należy wyróżnić także
Święto Dzika połączone z Dniami
Debrzna, które zostało uświetnione
przez m. in. Koncert zespołu Golden
Life i zorganizowaną dzień wcześniej
biesiadę. Na stałe do kalendarza
imprez wpisał się już pierwszy dzień
Polish Boogie Festival. Tym razem
w Debrznie poza plenerowym kinem
festiwalowym odbyły się także koncerty Lesse Jansena i Dixie Band. Nie
lada atrakcją były też zorganizowane
w Debrznie po raz pierwszy warsztaty
taneczne i pokazy tańca SwingStep.
pl. Szkoda tylko, że kulminację wieczoru, czyli „Kino na Leżakach” przerwały gwałtowne opady deszczu.
Wspominając rok 2016 koniecznie
trzeba wspomnieć o dwóch jubileuszach, do których należało 250-lecie
Nowego Gronowa i 650-lecie parafii
w Uniechowie oraz o największych
jesiennych wydarzeniach. Pierwsze
z nich pojawiło się w kalendarzu

Warsztaty artystyczne na Rynku Starego Miasta w Debrznie.

Już po raz XII w Debrznie odbył się Przegląd im. św. Andrzeja.

imprez po raz pierwszy, ale bezsprzecznie było jednym z najciekawszych wydarzeń na terenie miasta.
Chodzi oczywiście o „Debrzeńskie
Wiedźmobranie”, które pod Basztą
Młyńską zgromadziło setki mieszkańców. Skrzętne połączenie pikniku,
występów artystycznych i śladów
lokalnej historii wszystkim przypadło
do gustu. Organizatorzy już krótko po
zakończeniu imprezy zapowiadali jej
kontynuację. Przez cały rok w gminie
odbywały się także dziesiątki różnorodnych warsztatów. Po raz pierwszy w Starym Gronowie odbyły się
półkolonie realizowane w ramach
programu „Projektor - Wolontariat
Studencki”, w trakcie których zajęcia
z dziećmi prowadzili studenci z całej

Polski. Dzieci mogły także uczestniczyć w wielu projektach artystycznych realizowanych m. in. w ramach
przygotowania Lokalnego Programu
Rewitalizacji (warsztaty artystyczne
na Rynku Miejskim, warsztaty modelarskie) jak i przez lokalne stowarzyszenia - takie jak np. Dolina
Debrzynki (warsztaty plastyczne).
Koniec roku to oczywiście „Przegląd
im. Św. Andrzeja” i setki artystów
występujących na scenie sali widowiskowej Centrum Kultury, Sportu
i Turystyki w Debrznie. W tym roku
też było bardzo malowniczo, widowiskowo i muzycznie. Zespoły folklorystyczne, biesiadne, kapele podwórkowe i soliści zawitały do Debrzna już
po raz dwunasty.
w w w. d e b r z n o . p l | 2 0 1 6
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WALKA Z BARSZCZEM TRWA !
EKOLOGIA

Jednym z największych zagrożeń na terenie gminy Debrzno jest
bardzo rozpowszechniony „Barszcz Sosnowskiego”. Roślina ta,
jest uważana za bardzo inwazyjną i stanowi realne niebezpieczeństwo dla mieszkańców.
Gmina Debrzno w celu przeciwdziałania niekontrolowanemu rozrostowi tej
rośliny w 2015 i 2016 roku przygotowała dwa duże wnioski o dofinansowanie zwalczania barszczu. W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie konkursów
Miasto i Gmina Debrzno pozyskała
dotację w wysokości 30 tyś złotych,
która w 2016 roku posłużyła do rozpoczęcia zwalczania tej inwazyjnej rośliny na obszarze ponad 4 ha.
W ramach uzyskanej dotacji wykonano dwukrotne koszenie oraz dwukrotny oprysk chemiczny (w odstępie 6 tygodni) w postaci mieszanki
herbicydowej: Chikara 25 WG (200
gramów/ha) + Roundup Ultra 360
SL (3,5 litra/ha). Poza projektem

dodatkowo usunięto (z zastosowaniem tych samych metod) barszcz
z terenów przy drogach powiatowych: Debrzno-Rozwory, DebrznoCierznie, Debrzno-Uniechów,
Debrzno-Strzeczona-Barkowo
(+dz. 713), Strzeczona-Słupia, park
w Buchowie oraz Gniewnie i teren
w okolicy ul. Ogrodowej. Wczesną
wiosną na terenie Doliny Debrzynki
wypróbowano także metodę wykopywania (i przecinania systemu korzeniowego). Efektem było znaczące
osłabienie roślin i zahamowanie
ich wzrostu. W 2017 roku działania
związane ze zwalczaniem Barszczu
Sosnowskiego będą kontynuowane.

SOKOLNICY W DEBRZNIE !
EKOLOGIA
Władze Debrzna w 2016 r. wychodząc naprzeciw wnioskom mieszkańców dotyczącym uciążliwości funkcjonującej na terenie miasta kolonii
gawronów, wystąpiły do Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Gdańsku z wnioskiem o wyrażenie
zgody na niszczenie gniazd i płoszenie ptaków. W lutym przeprowadzono
akcję niszczenia i usuwania gniazd
gawrona. Usuwanie gniazd odbyło
się z użyciem specjalistycznego podnośnika i dzięki pomocy strażaków
z OSP Debrzno. W ciągu dwóch dni
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usunięto ok. 200 gniazd. Prace odbyły
się pod nadzorem ornitologa. Do
marca stosowano także odstraszanie
gawronów metodą hukową. Niestety
okres odstraszania (na który uzyskano
zgodę) okazał się zbyt krótki. Zgodnie
z ustaleniami z RDOŚ w 2017 roku
ponownie zostaną zrzucone gniazda
w parku miejskim. Dodatkowo
zostaną prześwietlone korony drzew,
a metoda hukowa zostanie uzupełniona o metody sokolnicze. W miesiącach wiosennych nad miastem
czuwać będą specjalnie przeszkolone
do tego celu sokoły.
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DO DEBRZNA WRACA KINO !
KULTURA

Pod koniec 2016 roku Miasto i Gmina
Debrzno złożyło wniosek o dofinansowanie na adaptację pomieszczeń do
utworzenia lokalnego kina studyjnego.
Po kilkudziesięciu latach do Debrzna
wróci więc w tym roku kino. Nie będzie
to jednak jeden ze znanych multipleksów, ale nieduże studyjne kino, które
będzie działać w ramach sieci „Kino za
Rogiem”. U źródeł pomysłu utworzenia
kina w Debrznie, była chęć powrotu do
lokalnych tradycji, zwiększenia oferty
spędzania czasu wolnego oraz stworzenia dodatkowej atrakcji skierowanej do turystów przebywających
na terenie Miasta i Gminy Debrzno.
Debrzno znajdzie się w grupie ok. 50
polskich miast posiadających swoje

kina studyjne. Niezaprzeczalnym
plusem będzie możliwość przybliżenia mieszkańcom najnowszych zdobyczy kinematografii i to za symboliczną
opłatą. Standardowa cena biletu do
kina w sieci „Kino za Rogiem” wynosi
bowiem jedynie 5 zł. Do dyspozycji
oglądających jest wciąż rozszerzana
baza kilkuset filmów fabularnych,
dokumentalnych i oczywiście bajek
dla dzieci. Sala kinowa w Debrznie
będzie w pełni multimedialna, wyposażona w nowoczesny sprzęt projekcyjny, nagłośnienie i od 30 do 40 foteli
kinowych. Pierwsze pokazy filmowe
powinny odbyć się w trzecim kwartale
2017 roku.

MIASTO POD LUPĄ
SPOŁECZNOŚĆ

Rok 2016 obfitował w bardzo dużą
liczbę różnorodnych konsultacji społecznych. Jednymi z największych
i najbardziej obszernych były badania
społeczne prowadzone w ramach przygotowywania Lokalnego Programu
Rewitalizacji Debrzna. Na potrzeby
konsultacji zaprojektowano i przeprowadzono na terenie miasta ilościowe
badania sondażowe, które odpowiedziały m. in. na pytania dotyczące
potrzeb mieszkańców, ich oczekiwań i najczęściej wskazywanych problemów pojawiających się na terenie
miasta. Szczególne miejsce w trakcie
realizacji badań miał obszar śródmieścia. Badania miały charakter diagnostyczny i dzięki kwotowemu doborowi badanych mają charakter reprezentatywny. Wyniki badań kwestionariuszowych zostały uzupełnione
także o fokusowe wywiady grupowe.

Badania zostały sfinansowane dzięki
dotacji na opracowanie LPR Debrzna.
Wszystkim osobom biorącym udział
w badaniu serdecznie dziękujemy.
Wybrane wyniki i analizy dostępne są
na stronie http://rewitalizacja.debrzno.
pl.

“Najlepsze są małe kina. Ze swoją
specyficzną atmosferą, z własną
publicznością, ze specjalnie dobranym
repertuarem. Ciepłe i przyjazne,
na wyciągnięcie ręki, za rogiem.”

250 LAT NOWEGO GRONOWA
Stoły uginały się od dobrego jedzenia m.in. ciast przygotowanych przez
miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich,
pysznej zupy gulaszowej i pieczonej
wieprzowiny z kaszą. Była też loteriada fantowa, w której można było
wygrać np. worek marchewki lub
nalewkę domowej roboty. Tak wyglądały obchody 250 lecia Nowego
Gronowa. Było to jedno z największych wydarzeń w historii wsi bo w
imprezie uczestniczyło około 300
osób. Całość uświetniła specjalnie
wydana publikacja z historią wsi.
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ROK W MIGAWCE
MIGAWKI Z ŻYCIA GMINY

Aktywna Rada Seniorów !
W 2016 roku w Debrznie powstała pierwsza w historii Rada Seniorów. Kadencja
Rady w Debrznie trwa dwa lata. W skład
Rady wchodzi dziewięć Pań, którym
przewodniczy Pani Irena Baryła. Rada
Seniorów udziela się w wielu spotkaniach
i wydarzeniach, ściśle współpracuje
z Radami Seniorów z naszego powiatu
oraz Burmistrzem. W październiku,
w odpowiedzi na zaproszenie Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej, uczestniczyła
w konferencji pt.: „Rada Seniorów – partnerstwo z samorządami”.

Młodzież decyduje, czyli
Rada Młodzieżowa.

Morsy rodem z Debrzna Lodowe Dziki nad Stawem !

W roku 2016 po raz pierwszy zostały przeprowadzone wybory do Młodzieżowej
Rady Miejskiej. Radni, to osoby uczące
się w szkole podstawowej, gimnazjum
i szkole ponadgimnazjalnej. Kadencja
trwa rok. W skład Rady weszło dziewięciu
kandydatów z największą liczbę głosów.
Przewodniczącą została Aleksandra
Borowiec, zastępcą Mateusz Kruszliński,
a sekretarzem Kacper Tomaszewski.
Podczas swojej kadencji MRM uczestniczyła w spotkaniach i wymianie doświadczeń z innymi Radami Młodzieżowymi.
Brali również udział w tworzeniu programu cyklicznej imprezy - Gminnego
Dnia Dziecka.

Debrzno doczekało się własnej grupy
miłośników morsowania. Jak przystało
na mieszkańców Debrzna, w nazwie ich
grupy musiała pojawić się „dzikość”. Nasi
lokalni amatorzy zimnych kąpieli nazywają
się „Lodowe Dziki” i można ich spotkać
w każdą niedzielę nad Stawem Miejskim.
Więcej na ich temat znajdziesz na:
http://lodowedziki.debrzno.pl

Jubileusz 650 - lecia parafii
w Uniechowie.
Baszta w internecie !
Baszta Młyńska doczekała się swojej
własnej strony internetowej ! Od połowy
roku działa portal o nazwie Baszta
Czarownic. Znajdziemy tam mnóstwo
informacji dot. atrakcji turystycznych,
bazy turystycznej i relacji z wydarzeń
odbywających się na terenie Miasta
i Gminy.
Więcej na: www.basztaczarownic.pl
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Język Ukraiński w
Myśligoszczy i Uniechowie.
Od roku szkolnego 2016/2017 w Szkołach
Podstawowych w Myśligoszczy
i Uniechowie oferta edukacyjna dla dzieci
została poszerzona o dodatkowy język
mniejszości narodowych. Specjalnie dla
uczniów tych szkół został wprowadzony
język ukraiński. W zajęciach uczestniczą 2 grupy klas I – III oraz 2 grupy
IV-VI, łącznie 45 uczniów. Zajęcia odbywają się w wymiarze 6 godzin tygodniowo.
Pierwsze efekty nauki można był zobaczyć i usłyszeć np. na jasełkach przygotowanych przez uczniów z Myśligoszczy.

28 sierpnia w Uniechowie odbył się
Festyn Parafialny z okazji obchodu jubileuszu 650-lecia parafii rzymsko-katolickiej. Uroczystości rozpoczęły się uroczystą
Mszą Świętą, po której na wszystkich
zgromadzonych czekały liczne atrakcje (występy artystyczne, poczęstunek).
Jubileusz mógł się odbyć dzięki wielkiemu
zaangażowaniu proboszcza ks. Adama
Jokiela, parafian oraz sołectw położonych
na terenie parafii Uniechów.
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Studenci i półkolonie
w Starym Gronowie.

Rezerwat „Miłachowo” pod
szczególną ochroną.

Po raz pierwszy na terenie gminy Debrzno
odbyły się wakacyjne półkolonie realizowane w ramach programu „Projektor –
Wolontariat Studencki”. Pierwsza grupa
studentów prowadziła tygodniowe zajęcia
z dziećmi w Starym Gronowie. W 2017
roku odbędą się już półkolonie w kilku
miejscowościach na terenie gminy.

W rezerwacie „Miłachowo” w roku 2016
prowadzone były zabiegi ochronne polegające na wycince tarniny i jej odrośli,
a także wyniesienie wyciętej biomasy poza
rezerwat. Były to prace wykonywane na
zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Gdańsku w ramach ochrony
czynnej rezerwatu. Podobne zabiegi przeprowadzane były w latach ubiegłych. Mają
one na celu przygotowanie terenu do kolejnych etapów ochrony roślinności kserotermicznej występującej w rezerwacie.
W latach 2017-2020 na tym terenie planowane są wspólne działania realizowane
przez WFOŚiGW w Gdańsku oraz Miasto
i Gmnię Debrzno.

Pierwsza inwestycja w Zielonym Parku Przemysłowym
w Cierzniach.
Rok 2016 był udany dla terenów inwestycyjnych położonych w Cierzniach. Na
obszarze Zielonego Parku Przemysłowego
pojawiła się pierwsza firma, który kupiła
działkę inwestycyjną. Dzięki tej transakcji na trenie ZPP Cierznie w przeciągu
dwóch lat powstanie hala produkcyjna
firmy Timber.

Młodzież z Debrzna na Euroweek !
W lipcu uczniowie z Zespołu Szkół
w Debrznie uczestniczyli w obozie językowym EuroWeek w Międzygórzu. W trakcie
5-dniowego pobytu uczestnicy doskonalili
swoje umiejętności językowe z wolontariuszami z różnych krajów. Przełamywali
bariery językowe i uczyli się działania
w grupie, rozmawiali w języku angielskim z wolontariuszami z Indii, Ukrainy,
Meksyku, Polinezji Francuskiej, Łotwy,
Chorwacji, Włoch, Kenii, Etiopii, Chin
i Filipin. Poznali nowe kraje, podczas prezentacji multimedialnych przygotowanych
i przedstawionych przez wolontariuszy
z Polinezji Francuskiej, Włoch, Ukrainy,
Meksyku, a także dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy na temat UNESCO. Wyjazd
został sfinansowany dzięki nagrodzie dla
uczniów przyznanej przez Burmistrza
Miasta i Gminy Debrzno.

Europejski Tydzień Sportu.

Dnia 23.01.2016 w Świetlicy Wiejskiej
w Strzeczonie odbyło się widowisko
jasełkowe pt.:”Przekażcie sobie znak
pokoju”. Przedstawienie było jednak
niezwykłe, bo wystąpili w nim mieszkańcy
sołectwa Strzeczona. Spektakl powstał
na podstawie tekstu Beaty Słomion.
Scenografią i reżyserią zajął się Krzysztof
Myhal. Nad całością czuwała Pani Sołtys
Dorota Rybicka.

Na przełomie maja i czerwca gmina
Debrzno brała udział w VIII „Europejskim
Tygodniu Sportu Dla Wszystkich” oraz
w XXII Sportowym Turnieju Miast i Gmin.
Te cykliczne imprezy miały w Debrznie
nadzwyczaj szeroki zasięg. Ponad 40
wydarzeń sportowych odbyło się na
przestrzeni zaledwie jednego tygodnia. Całość zmagań była organizowana
przez ponad 20 zaangażowanych instytucji. Wśród nich były m.in. jednostki
samorządowe, szkoły i stowarzyszenia.
Działo się naprawdę wiele i większość
wydarzeń zgromadziła dużą liczbę uczestników i kibiców. Ogranizatorzy mają
nadzieję, że ten cykl imprez na stałe
wpisze się do sportowego kalendarza
Miasta i Gminy Debrzno.

w w w. d e b r z n o . p l | 2 0 1 6

18

Barwne Narodowe Czytanie Międzynarodowa wymiana
w Debrznie.
młodzieży w Debrznie.
Po raz kolejny w Debrznie odbyło
się Narodowe Czytanie. Tym razem
mieszkańcy czytali powieść Henryka
Sienkiewicza „Quo Vadis”. Akcja odbyła
się też w niezwykłym miejscu i scenerii. Uczestnicy słuchali bowiem powieści
naszego Noblisty na… plażowych leżakach, na placu przed siedzibą Centrum
Kultury, Sportu i Turystyki. Najbardziej
niezwykłym elementem całego przedsięwzięcia były przepiękne stroje osób czytających – naturalnie wprost z czasów
rzymskich.

Latem w ramach wieloletniej współpracy
Debrzna z miastami partnerskimi z Czech
oraz Niemiec odbyła się w naszym mieście
wymiana młodzieży, w której uczestniczyli
przedstawiciele gmin: Debrzno, Weinbach
i Blatno. W programie wymiany znalazły się między innymi zajęcia integracyjne, rajd rowerowy, spływ kajakowy.
Młodzież uczestniczyła także w Polish
Boogie Festival. Całość została sfinansowana dzięki dotacji Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej.

Kiermasz Świąteczny na
Rynku Starego Miasta

Lotnicy byli w całym
mieście !

Już na stałe do kalendarza wydarzeń
Miasta i Gminy Debrzno wszedł kiermasz świąteczny organizowany na
Rynku Starego Miasta w Debrznie.
Kilkanaście stoisk handlowych i gastronomicznych przez kilka godzin serwowało
mieszkańcom miasta wszystko co kojarzy
się ze świętami. Oczywiście prym wiodły
produkty kulinarne lokalnych kół gospodyń.
Nie zabrakło też występów artystycznych
– tematycznie związanych ze Świętami
Bożego Narodzenia.

Związki Debrzna z historią lotnictwa są
niezaprzeczalne. W tym roku na terenie
Debrzna odbyła się niezwykła uroczystość,
która wprost do tego nawiązywała. Kilkaset
osób przyjechało do miasta aby spotkać
się po kilkunastu latach i powspominać
nieistniejącą jednostkę wojskową, która
stacjonowała w Debrznie Wsi. Oficjalne
spotkania, uroczyste odsłonięcie tablic
pamiątkowych i otwarcie Placu Lotników
Polskich, to tylko niektóre z wydarzeń,
które miały miejsce.
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Nowe zepsoły artystyczne
w Debrznie.
Nic tak nie cieszy jak rozwój ruchu artystycznego. W tym roku na terenie gminy
rozpoczęły działalność kolejne dwa
zespoły muzyczne. Imprezy i wydarzenia
gminne zaczeły uświetniać zespół śpiewaczy „Gronowianki” i działający przy
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki chór
„Ballada”. Członkom zespołów życzymy
wytrwałości i wyłącznie udanych koncertów !

Lokalna Grupa Działania
rozdała pierwsze dotacje.
Rok 2016 był pierwszym rokiem
działania Lokalnej Grupy Działania Ziemi
Człuchowskiej. Dzięki realizacji Lokalnej
Strategii Rozwoju i zdobytym przez LGD
środkom udało się przydzielić pierwsze
dotacje. W minionym roku pierwsze środki
zostały przyznane samorządom, lokalnym
firmom i przedsiębiorcom, organizacjom
pozarządowym oraz mieszkańcom, którzy
planują rozpocząć własną działalność
gospodarczą. Dzięki działalności LGD do
mieszkańców powiatu trafi łącznie kilka
milionów złotych.
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Zespół szkół w Debrznie na
czele !
Ten rok dla szkoły był bogaty w sukcesy
sportowe. Największy z nich to III
miejsce w Mistrzostwach Polski w Piłce
Nożnej Dziewcząt Szkoły Podstawowej
oraz V miejsce w Mistrzostwach Polski
w Czwórboju Lekkoatletycznym Chłopców
Szkoły Podstawowej. Ponadto uczniowie
szkoły podstawowej wiedli prym w rywalizacji sportowej w powiecie człuchowskim
- zajęli I miejsce w klasyfikacji ogólnej
w roku szkolnym 2015/2016 oraz I miejsce
i tytuł ,,Najbardziej Usportowionej Szkoły
Podstawowej” w województwie pomorskim w ramach XLIV Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w roku szkolnym 2015/2016(na
395 szkół). Uczniowie gimnazjum odnieśli również wiele sukcesów, zdobywając w klasyfikacji ogólnej w powiecie człuchowskim II miejsce. W ramach
XVII Gimnazjady Młodzieży Szkolnej
Województwa Pomorskiego gimnazjum
w Debrznie zajęło VIII miejsce natomiast
we ,,Współzawodnictwie Szkół Małych”
(do 250 uczniów) – II miejsce w województwie pomorskim.

Dni Młodości
Dni Młodości są bezapelacyjnie
jedynym z największych wydarzeń sportowych w Debrznie. W 2016 roku odbyły
się w dniach 10 - 12 czerwca. W biegach
ulicznych wystartowało ponad 300 zawodniczek i zawodnikòw w turnieju rodzinnym
wystartowały 4 ekipy. Wygrała drużyna
Oświaty przed OPS i OSP. W wyścigu
kolarskim wystartowało ponad 80 zawodniczek i zawodnikòw. Wyścig połączony
był z II mistrzostwami Polski Księży
i Ministrantòw. Po raz drugi mistrzem został
ks. Bartłomiej Przybylski. Opròcz tych
głòwnych imprez odbyły się turnieje siatkòwki plażowej i koszykowki. Ogòłem we
wszystkich imprezach wzięło udział ponad
800 uczestnikòw. Zwycięzcòw nagrodzono
medalami pucharami, a także nagrodami
rzeczowymi. Imrezę obsługiwało ponad 30
wolontariuszy i sędziòw.

SPORT

NAJWIĘKSZE SUKCESY

Rok MKS-u
Minione dwanaście miesięcy zapamiętamy jako jedne z najciekawszych
w dziejach MKS-u. Możemy nie bez
satysfakcji podsumować, iż klub znad
Debrzynki stopniowo rozwija się we właściwym kierunku. Bilans 2016 roku rozpoczynamy od piłkarskiej drużyny seniorów.
To był okres bardzo zróżnicowany, jeśli
chodzi o nastroje, bo uczucia zadowolenia i radości mieszały się z troską o najbliższą przyszłość dorosłego zespołu emkaesiaków. Wiosną ekipa Pawła Władyczaka
osiągnęła najlepszy w historii wynik
końcowy w klasie okręgowej na ziemi słupskiej. Piłkarska jesień dla seniorów rozpoczęła się gorzej. Na szczęście druga część
rundy była już dużo bardziej optymistyczna
i w efekcie trener i zawodnicy podźwignęli
team debrzeński na w miarę bezpieczne
dwunaste miejsce. Dużą radość sprawiała
nam młodzież. Nie chodzi o konkretne
wyniki w lidze zespołów juniorskich, bo te
wcale nie są najbardziej istotne (szczególnie gdy dotyczą ligi najmłodszych), lecz
w ogóle o pracę w Akademii Piłkarskiej
będącej integralną częścią klubu. Rozwój

liczebny grup oraz postęp indywidualny
poszczególnych zawodników, zwiększenie stanu osobowego dzieci, zintensyfikowanie działalności istniejącej od czterech lat AP, wprowadzenie tzw. „pakietu
rozszerzonego”, integracja w trakcie
pikniku akademijnego to wszystko bardzo
cieszy. Rok 2016 to także udział drużyny
rocznika 2005 w międzynarodowym turnieju w Dobiegniewie, szkolenie trenerów metodą Coervera, coraz bardziej
widoczna współpraca z Polską Akademią
Futbolu-Sport Future-Polskie Orły Janusza
Dajwłowskiego, związane z tym badania
FMS dla naszych wychowanków, dwukrotne „Testy do Bundesligi i klubów polskich” na naszych obiektach, letnie półkolonie dla dzieci, udział czterech piłkarzy z ekipy juniorów C1 w obozie w Wiśle.
Wyrazem uznania dla działań w zakresie
szkolenia kandydatów na sportowców był
czerwcowy Order Uśmiechu, przyznany
klubowi przez same dzieci, uczące się
w szkołach miasta i gminy Debrzno.
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