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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE  
STOWARZYSZENIA „NA RZECZ ROZWOJU MIASTA I GMNINY DEBRZNO”  

ROK 2008  
 

1.  Nazwa i 

siedziba 

Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” ul. Ogrodowa 26 77-310 

Debrzno, tel. 59 833-57-50, 833-71-49, tel. kom. 502 043 654, fax 59 833-71-79, 
http://www.stowdeb.pl, stowdeb@pro.onet.pl 

2.  Data wpisu do 

rejestru 

Sąd Okręgowy/ Rejonowy w Słupsku 28.05.1998 KRS – 25.10.2001 

3.  Numer w KRS 55538 

4.  Dane dotyczące 

członków 
organów 

wnioskodawcy 

Zarząd: 

Zdzisława Hołubowska – prezes zarządu 
Jacek Jarosław Janusz – zastępca prezesa 

Maria Brzozowska – skarbnik 

Renata Elżbieta Pisuk – sekretarz 
Andrzej Bernard Pluto Prądzyński – członek zarządu 

Komisja Rewizyjna: 

Waldemar Bogdan Klimek 
Teresa Jadwiga Budek 

Piotr Roman Sułkowski 

Anna Krystyna Mikulska 

5.  Określenie celów statutowych z podziałem na działalność nieodpłatną i odpłatną 

A Cel Celem Stowarzyszenia jest współdziałanie wielu partnerów oraz wspólne realizowanie przez 
nich projektów i inicjatyw służących uczynieniu z gminy Debrzno gminy rolniczo- 

przemysłowej oraz atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji o europejskim standardzie 
życia i rozwoju. 

B Działalność 

nieodpłatna 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez: 

 popularyzację i inicjowanie działań na rzecz wdrożenia partnerskiej strategii społeczno- 

gospodarczego rozwoju gminy Debrzno opracowanej w Debrznie w dniach 9-11. 02. 
1998 roku przy udziale Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku, 

 działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców gminy, a zwłaszcza ograniczenia 

bezrobocia, 

 rozwijanie przedsiębiorczości, popularyzację wiedzy i osiągnięć naukowych oraz 

praktycznych w zakresie zarządzania małymi przedsiębiorstwami, 
 wykorzystywanie walorów przyrodniczych i tradycji rolniczych dla zrównoważonego 

rozwoju gospodarczego gminy, 

 działania z zakresu dziedzictwa przyrodniczego, ochrony środowiska oraz ochrony dóbr 

kultury i tradycji, 
 angażowanie młodych mieszkańców gminy w realizowanie różnorodnych projektów 

 promowanie Ziemi Debrzneńskiej, 

 rozwijanie działalności naukowej, naukowo- technicznej, oświatowej, kulturalnej, 

organizowanie kursów, wystaw, pokazów, dyskusji, sympozjów, seminariów, itp., 

 współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi 

działalnością Stowarzyszenia,  
 opiniowanie i zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach dotyczących gminy, m. in. 

w zakresie samorządności i rozwoju demokracji lokalnej, bezrobocia, ochrony 

środowiska, ochrony zdrowia, kultury, oświaty i wychowania, 

 inicjowanie działań na rzecz rozwoju gmin ościennych we współpracy z gminą Debrzno, 

 angażowanie liderów życia gospodarczego, politycznego, kulturalnego w inicjatywy na 

rzecz gminy oraz współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, 
 działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, 

 gromadzenie i pomnażanie środków finansowych oraz rzeczy ruchomych i nieruchomych 

dla zaspokajania potrzeb młodych mieszkańców Ziemi Debrzneńskiej oraz innych osób w 

ramach Kapitału Żelaznego, 
 realizację zadań z zakresu turystyki, krajoznawstwa, upowszechniania kultury fizycznej, 

sportu oraz wypoczynku, 

 działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

 działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami, 
 działania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, 

 działania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności, 

 wspieranie instytucji, organizacji i grup, których działalność jest zgodna z celami 

statutowymi Stowarzyszenia. 

C Działalność Brak 

http://www.stowdeb.pl/
mailto:stowdeb@pro.onet.pl


 

 2 

odpłatna 

6.  Informacja na 

temat 
prowadzenia 

działalności 

gospodarczej 

Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” prowadzi działalność 

gospodarczą w zakresie poniższych nr PKD: 
PKD 22.15.Z – Pozostała działalność wydawnicza  

PKD 22.25.Z – Działalność usługowa związana z poligrafią pozostała  

PKD 55.52.Z – Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 
PKD 64.20.C – Transmisja danych i teleinformatyka  

PKD 64.20.G – Pozostałe usługi telekomunikacyjne  
PKD 65.22.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów  

PKD 70.20.Z – Wynajem nieruchomości na własny rachunek  

PKD 71.33.Z – Wynajem maszyn i urządzeń biurowych  
PKD 71.34.Z – Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń  

PKD 72.30.Z – Przetwarzanie danych  
PKD 72.40.Z – Działalność związana z bazami danych  

PKD 74.11.Z – Doradztwo prawne i ogólne konsultacje, przygotowanie dokumentów 

prawnych  
PKD 74.13.Z – Badanie rynku i opinii publicznej  

PKD 74.14.A – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  
PKD 74.40.Z – Reklama  

PKD 74.50.A – Działalność związana z pośrednictwem pracy  
PKD 74.84.A – Działalność związana z organizacją targów i wystaw  

PKD 80.42.B – Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej 

niesklasyfikowane  
PKD 85.32. D – Pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania 

PKD 91.33.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej 
niesklasyfikowana  

PKD 92.40. Z – Działalność agencji informacyjnych 

PKD 92.62.Z – Pozostała działalność związana ze sportem 
PKD 93.05.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 

 
7. opis działalności prowadzonej w 2008 roku 

 

LP. OPIS 

1.  

Nazwa 
Gminne Centrum Informacji 

w Debrznie 

Donator 

(kwota) 

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej, od stycznia 2007 r. 

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i 

Gminy Debrzno” 

Termin  Grudzień 2004 - obecnie Koordynator 
Anna Brudnicka  

Bartosz Brudnicki 

Efekty 

- bezpłatne udostępnianie młodzieży, osobom bezrobotnym stałego dostępu do internetu, 
komputerów, informacji o rynku pracy, szkoleniach itp. 

- doradztwo z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pozyskiwania informacji o 
dostępnych źródłach kredytowania. 

2.  

Nazwa 
„Poradnictwo obywatelskie 
na wyciągnięcie ręki…” 

Donator 
(kwota) 

Unia Europejska w ramach Środków 
Przejściowych 2005 „Podnoszenie 

świadomości społecznej i wzmacnianie 
rzecznictwa oraz działań monitorujących 

organizacji pozarządowych” 

26.485,02 euro 

Termin 1.01.2008 – 31.10.2008 Koordynator Agnieszka Theus 

Efekty 

- w okresie realizacji projektu udzielono 339 porad, 

- mieszkańcy miejscowości, gdzie świadczone było poradnictwo  wzięli swój los we własne ręce, 
-odzyskali wiarę, że mogą coś zmienić w swoim życiu, 

- nie czuli się osamotnieni w swoich działaniach, 
- poradnictwem objęci zostali mieszkańcy 3 województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i 

wielkopolskiego (Debrzno. Stare Gronowo, Lipka, Sępólno Krajenskie, Kamień Krajeński), 

- utworzony został Punkt Poradnictwa Obywatelskiego w Kamieniu Krajeńskim 
- osadzeni w Zakładzie Karnym w Czarnem mają możliwość dowiedzenia się w jaki sposób mogą 

rozwiązać swoje problemy w sposób zgodny z prawem, 
- stworzony i wyposażony został pokój doradców i koordynatora, 
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- zakupiony został laptop wraz z oprogramowaniem, 
- zakupiony został program Lex na drugie stanowisko i fachowa literatura. 

3.  

Nazwa 
„Masz problem??? My Ci 

pomożemy!!!” 

Donator 

(kwota) 

Miasto i Gmina Debrzno 

5.000,00 zł 

Termin 1.04.2008 – 31.12.2008 Koordynator Agnieszka Theus 

Efekty 

- udzielono 392 porad 344 klientom, 
- wszystkie potrzebujące osoby bezrobotne, ubogie i ich rodziny mieszkające na terenie Miasta i 

Gminy Debrzno mogły skorzystać z poradnictwa obywatelskiego, 
- realizacja zadania stała się inspiracją dla 3 innych BPO do tworzenia Punktów Poradnictwa 

Obywatelskiego na terenach wiejskich. 

- nastąpił wzrost aktywności i świadomości społecznej mieszkańców Miasta i Gminy Debrzno, 
- zacieśniona została współpraca z samorządem Debrzna. 

4.  

Nazwa „Porady dla Ciebie” 
Donator 

(kwota) 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 

ramach Rządowego Programu Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich 
20.160,11 zł 

Termin  1.07.2008 – 31.12.2008 Koordynator  Agnieszka Theus 

Efekty 

- 2 razy w tygodniu świadczone było doradztwo w Biurze Porad Obywatelskich w Debrznie w 
godzinach popołudniowych, 2 godziny w tygodniu w Zakładzie Karnym w Czarnem i 2 godziny w 

tygodniu w Punkcie Poradnictwa Obywatelskiego w Sępólnie Krajeńskim, 
- udzielonych zostało 232 porady, 

- do biura Porad Obywatelskich zakupione zostały: urządzenie wielofunkcyjne, bindownica oraz 

fachowa literatura, 

5.  

Nazwa 
Biuro porad Obywatelskich 
w Debrznie  

Donator 
(kwota) 

Fundusz Grantowy Związku Biur Porad 

Obywatelskich  przez Instytut Spraw 
Publicznych ze środków Polsko – 

Amerykańskiej Fundacji Wolności 
16000,00 zł  

Termin  1.11.2008 – 31.03.2009 Koordynator  Agnieszka Theus 

Efekty 

W trakcie realizacji: 
 - świadczone jest poradnictwo obywatelskie w Biurze Porad Obywatelskich w Debrznie, w 

Punktach Poradnictwa Obywatelskiego w Lipce, Sępólnie Krajeńskim, Starym Gronowie, 

Człuchowie i zakładzie karnym w Czarnem, 
- nawiązana została współpraca z prawnikiem pro bono – p. Sebastianem Ćwiorą, który 

bezpłatnie konsultować będzie najtrudniejsze sprawy., 
- zakupiony został regał do BPO w Debrznie. 

6.  

Nazwa Ratowanie jest proste!!! 
Donator 

(kwota) 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego 

4.400,00 zł 

Termin 1.06.2008 – 31.10.2008 Koordynator Agnieszka Theus 

Efekty 

- 16 młodych mieszkańców Miasta i Gminy Debrzno (i dwie nauczycielki Gimnazjum w Debrznie) 

zostało przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej 

- 16 młodych mieszkańców Miasta i Gminy Debrzno zostało wyposażonych w „ratownicze 
niezbędniki” tj.  breloczko – saszetki zawierające podstawowe wyposażenie medyczne, niezbędne 

do bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy (ochronne rękawiczki lateksowe, maseczkę 
ochronną do resuscytacji krążeniowo – oddechowej, folię termoizolacyjną NRC), 

- nastąpiła promocja zdrowia poprzez szkolenie, rozpowszechnienie filmu stworzonego podczas 
szkolenia I pomocy, publikację artykułu w Dzienniku Człuchowskim będącym lokalnym dodatkiem 

do Dziennika Bałtyckiego, rozpowszechnienie przez uczestników szkolenia informacji o zdobytej 

wiedzy i umiejętnościach wśród rówieśników, nauczycieli i rodziców, 
- wzrosło bezpieczeństwo publiczne mieście i gminie Debrzno poprzez uzyskanie przez 18 jej 

mieszkańców wiedzy i umiejętności niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w najczęściej 
spotykanych stanach zagrożenia życia i zdrowia. 

7.  Nazwa 

„Opracowanie programu 
prac konserwatorskich i 

restauratorskich i projektu 
odtworzenia kompozycji 

wnętrz, kwerenda i 

opracowanie historyczno-
przestrzenne, projekt 

Donator 

(kwota) 

Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego 

15.000,00 zł  
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budowlano-wykonawczy dla 

budynku Baszty Młyńskiej” 

Termin 01.04.2008 – 31.07.2008 Koordynator Zdzisława Hołubowska 

Efekty 

W ramach niniejszego projektu wykonana została następująca dokumentacja: 

CZĘŚĆ I – PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU; 
1. Zlecenie 

2. Materiały wyjściowe 

3. Istniejące zagospodarowanie terenu 
4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

5. Zestawienie powierzchni 
6. Ochrona konserwatorska terenu 

CZĘŚĆ II – INWENTARYZACJA KONSERWATORSKA STANU ISTNIEJĄCEGO 

1. Opis inwentaryzacji 
2. Plansze graficzne 

CZĘŚĆ III – PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY – ARCHITEKTURA  
1. Założenia projektowe 

2. Założenia projektowe – projekt odtworzenia wnętrz 
3. Projektowane parametry wielkościowe i pojemnościowe 

4. Parametry eksploatacyjne 

5. Rozwiązania projektowe 
5.1. Projektowane rozwiązania budowlane 

5.2. Program prac naprawczych i konserwatorskich 
6. Instalacje 

7. Część graficzna 

CZĘŚĆ IV – PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY – KONSTRUKCJA 
CZĘŚĆ V – PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY – CZĘŚĆ SANITARNA 

CZĘŚĆ VI – PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 
Wyżej wymieniona dokumentacja jest pierwszym etapem dla prawidłowego określenia stanu 

zabytków oraz wskazania sposobu ich zabezpieczenia i adaptacji. 

8.  

Nazwa Baszta Młyńska w Debrznie 
Donator 

(kwota) 

Miasto i Gmina Debrzno 

18.600,00 zł 

Termin  12.05.2008 – 15.12.2008 Koordynator Zdzisława Hołubowska 

Efekty 

  W ramach niniejszego projektu: 

- opracowano koncepcję adaptacji i wizualizacji Baszty Młyńskiej – czyli średniowiecznych 
obwarowań miejskich w Debrznie, 

- wykonano projekt budowlano-wykonawczy Baszty Młyńskiej, czyli skompletowanie dokumentacji 

wraz z pozwoleniami (do projektu składanego w I kwartale 2009 roku do Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego), 

- wykonano dokumentację murów obronnych, prace konserwatorsko-restauratorskie obwarowań 
miejskich i ich otoczenia. 

9.  

Nazwa 

„Historia nie dzieli a łączy 
narody Europy” – 

seminarium dotyczące 

zachowania wspólnego 
dziedzictwa kulturowego 

Donator 
(kwota) 

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 
10.000,00 zł  

Termin 01.11.2008 – 30.12.2008 Koordynator  Zdzisława Hołubowska 

Efekty 

W ramach niniejszego projektu dnia 14.11.2008 r. Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i 
Gminy Debrzno” zorganizowało w Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie polsko-

niemieckie seminarium. 
Rezultaty seminarium: 

 wymiana informacji oraz poznanie doświadczeń z zakresu działań na rzecz ochrony 

dziedzictwa kulturowego poprzez poznanie dorobku organizacji pozarządowych z Niemiec – 

„Forderverein Burgruine Freienfels e. V” oraz niemieckich gmin partnerskich – Weinbach i 
Luhe-Wildenau, 

 poznanie zabytków z terenu Miasta i Gminy Debrzno przez gości z Niemiec, 

 zawarcie porozumienia dotyczącego partnerskiej współpracy pomiędzy Miastem i Gminą 

Debrzno, Gminą Weinbach, Markt Luhe-Wildenau, Stowarzyszeniem „Na Rzecz Rozwoju 
Miasta i Gminy Debrzno” i „Forderverein Burgruine Freienfels e. V”, 

 opracowanie koncepcji wizualizacji adaptacji Baszty Młyńskiej. 

 



 

 5 

10.  

Nazwa 

„Myśl globalnie – działaj 

lokalnie: opracowanie, z 
udziałem mieszkańców, 

planów rozwoju społeczno-

gospodarczego oraz map 
potencjału lokalnego 15 

sołectw gminy Debrzno” 

Donator 
(kwota) 

Fundacja im. Stefana Batorego 
38.200,00 zł  

Termin r 01.12.2008 – 30.11.2009 Koordynato Maria Brzozowska 

Efekty 

Celem niniejszego projektu jest aktywizacja mieszkańców wsi Gminy Debrzno, włączenie ich w 

proces planowania rozwoju własnych miejscowości oraz opracowanie programów strategicznych 
rozwoju społeczno – gospodarczego 15 sołectw do roku 2015 w formie Planów Odnowy 

Miejscowości wraz z „mapą potencjału lokalnego”. 

  W ramach projektu dnia 18.12.2008 roku w Ośrodku/Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie 
odbyło się seminarium, pt. „Przyszły kształt małych ojczyzn zależy od nas…”. Działanie to było 

skierowane do Rad Sołeckich, organizacji społecznych i liderów społeczności wiejskich. 
Seminarium dotyczyło poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz odnowy i rozwoju wsi. 

Planowane działania: 
 „Planujemy rozwój naszych miejscowości” – termin 02.01-31.03.2009 r. – 15 spotkań z 

mieszkańcami sołectw; 

 Badanie potencjału lokalnego wsi – termin 02.01-31.03.2009 r. – przeprowadzenie 

badań ankietowych na 10 mieszkańcach każdego z 15 sołectw; 

 Zaangażowanie w działania młodzieży – termin 01.04-30.06.2009 r.; 

 Opracowanie programów odnowy miejscowości – termin 02.01-31.11.2009 r.; 

 Zebrania wiejskie – 01.06-31.11.2009 r.; 

 Seminarium, pt. „Wieś Debrzneńska w 2015 roku” – termin listopad 2009 r. – 

prezentacja przez Sołtysów opracowanych Planów Odnowy Miejscowości.  

11.  

Nazwa 

„Rozwój lokalny poprzez 

wymianę doświadczeń 
społeczności Unii 

Europejskiej” 

Donator 
(kwota) 

Urząd Miasta i Gminy Debrzno 
5 000 zł 

Termin 1.04. 2008 – 31. 12. 2008 Koordynator  Anna Kozicka 

Efekty 

W ramach projektu zorganizowano 2 spotkania międzykulturowe z udziałem dorosłych oraz dzieci 

z Niemiec (gmina: Weinbach, Markt Luhe-Wildenau) i Polski: 
- w dn. 06 – 08. 06. – „Dni Młodości” – rozgrywki sportowe, blok gier i zabaw, koncerty zespołów 

muzycznych, spotkania poświęcone wymianie doświadczeń i analizie dotychczasowej współpracy, 

seminarium, pn. „Znaczenie sektora organizacji pozarządowych w rozwoju lokalnym i 
demokratyzacji społeczności Unii Europejskiej”;  

- 14 – 16. 11. – wizyta 15-sto osobowej grupy z gminy Weinbach i Markt Luhe-Wildenau, w 
ramach której odbyło się seminarium, pn. „Historia nie dzieli a łączy narody Europy – seminarium 

dotyczące zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego”. Konsekwencją zorganizowanego 
seminarium była wyrażona przez podmioty w nim uczestniczące wola wzajemnej współpracy w 

zakresie zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego Europy w formie podpisanego 

porozumienia między Miastem i Gminą Debrzno, Gminą Weinbach, Markt Luhe-Wildenau, 
Stowarzyszeniem oraz „Forderverein Burruine Freienfels e. V.”. 

Podczas realizacji projektu młodzież uczyła się współpracy międzynarodowej oraz doskonaliła 
język, a wzajemne kontakty wzbogaciły dotychczasowe formy oraz zakres współpracy. Osoby 

uczestniczące w spotkaniach miały możliwość poznać bliżej obyczaje i kulturę Niemiec i Polski, a 

tym samym wyzbyć się wciąż powielanych wspólnych uprzedzeń i stereotypów. Ponadto obecność 
przedstawicieli władz z gmin partnerskich oraz organizacji pozarządowych – „Forderverein 

Burruine Freienfels e. V.” była okazją do wymiany doświadczeń w zakresie pozyskiwania środków 
z funduszy unijnych i zaangażowania sektora non-profit w rozwój lokalnych oraz ochronę 

dziedzictwa kulturowego, a także do zaadoptowania ciekawych rozwiązań w tym zakresie w 
przyszłości. 

12.  

Nazwa 
„Partnerstwo trójsektorowe 

w praktyce” 

Donator 

(kwota) 

Regionalne Centrum Informacji i 
Wspomagania Organizacji Pozarządowych w 

Gdańsku 

2.618,87 zł 

Termin 1.06.2008 – 31. 08.2008 Koordynator  Łukasz Machciński  

Efekty 
W ramach projektu przeprowadzono następujące działania 

1. Wydanie publikacji dokumentującej konkretne, namacalne przykłady tego, w jaki 
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sposób Debrzno i okolice, a w tym przede wszystkim poszczególne grupy społeczne 

(przedsiębiorcy, samorząd, wsie, bezrobotni itd.) skorzystały z działalności 

Stowarzyszenia oraz innych organizacji pozarządowych. 

2. Seminarium pt. „Znaczenie sektora organizacji pozarządowych w rozwoju 

lokalnym i demokratyzacji społeczeństwa Unii Europejskiej” 

3. Zorganizowane zostało otwarte spotkanie z władzami samorządowymi Debrzna, 

urzędnikami oraz przedstawicielami biznesu, którego celem była bezpośrednia 

prezentacja naszego dorobku, jak również dorobku organizacji, z którymi 

współpracujemy najbliżej (Fundacja LGD Naszyjnik Północy oraz Fundacja Naszyjnik 

Północy). 

4. Przeprowadzony został  cykl spotkań konsultacyjnych z szerokim gronem 

mieszkańców MiG Debrzno, reprezentującym wszelkie możliwe sfery życia 

społecznego. 

a) Program ochrony zabytków 

Spotkanie w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie poświęcone odbudowie i 

zagospodarowaniu Baszty Młyńskiej – unikatowego zabytku sztuki obronnej Pomorza 

1. Cel spotkania - zebranie opinii i uwag będących podstawą do opracowania 

ostatecznego projektu zagospodarowania Baszty i murów obronnych z IX wieku: 

 zmiana kształtu góry okien na wzór gotycki, 

 zmiana schodów – wersja drewniana lub murowana, 

 oświetlenie murów i kościoła, 

 ustanowienie zakazu parkowania przy zabytku, 

2. Rezultaty – kontynuacja działań 

- nawiązanie współpracy ze „Zrzeszeniem Polskich Inżynierów i Techników Badenii-

Wirtnerbergii i Bawarii w Niemczech - List intencyjny 05.08.2008r.; 

- spotkanie z przedstawicielem Zrzeszenia – Olsztyn 20.08.2008r., 

- złożenie wniosku  do Fundacji Współpracy  Polsko  - Niemieckiej na dofinansowanie 

projektu pt. „Historia nie dzieli a łączy narody Europy” - seminarium dotyczące 

zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego. 

- nawiązanie współpracy z Niemiecką Fundacją DBU – List intencyjny  12.09.2008r. 

b) Rozwój turystyki 

Spotkanie poświęcone rozwojowi turystyki w Mieście i Gminie Debrzno  - Ośrodek 

/Inkubator Przedsiębiorczości w Debrznie 

1.Cel spotkania - zebranie następujących opinii i uwag będących podstawą do 

opracowywania programów i projektów: 

-  zlikwidowanie w centrum Debrzna kominów, 

-  brak ścieżek pieszych i rowerowych, zadbać o zagospodarowanie istniejących, 

- zadbanie o bezpieczeństwo nad Stawem Miejskim, 

- podjąć współpracę  w celu stworzenia wspólnej oferty turystycznej z Gminą Lipka, 

Nadleśnictwem Lipka. 

- promocja miasta – aktualizacja strony, 

- usprawnić informację  turystyczną, 

- brak sprzętu pływającego i ratowników, 

-zorganizować kurs z agroturystyki. 

2. Rezultaty spotkania: 

- złożenie karty projektu do Fundacji Lokalnej Grupy Działania Naszyjnik Północy 

przez podmiot świadczący usługi noclegowe, 

powiększenie bazy noclegowej poprzez umieszczenie na stronie UMiG Debrzno nowej 

oferty noclegowej, 

- zorganizowanie kolejnego spotkania. 

c) Rozwój społeczno gospodarczy 

W ramach działań dotyczących rozwoju społeczno – gospodarczego - „Utworzenie 

Inkubatora Technologii Rolno – Spożywczych w Cierzniach  zrealizowano: 

1) Spotkanie organizacyjne w sprawie powołania Rady Inkubatora Technologii Rolno 

– Spożywczych w Cierzniach – 19.05.2008r. - podpisanie Listu intencyjnego. 

2) Omówienie założeń projektu „Utworzenia Inkubatora Technologii Rolno – 

Spożywczych w Cierzniach i utworzenie Rady Inkubatora - I Posiedzenie Rady  

3) Wykonanie studium wykonalności projektu pn. „ Inkubator Technologii Rolno – 

Spożywczych w Cierznie ”. 

4) Uczestnictwo w spotkaniu „Atrakcyjność Pomorza Środkowego” - 17.07.2008r. 
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PAIiIZ Warszawa: 

- prezentacja obszaru SSSE w tym obszaru „Debrzno”, 

- wystąpienie Pani Zdzisławy Hołubowskiej – Prezes Stowarzyszenia „Na Rzecz 

Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” na temat 

 atrakcyjności  inwestycyjnej zlokalizowanej ZPP i „Kompleku Debrzno” SSSE w 

Cierzniach 

- prezentacja Departamentu Współpracy Regionalnej na temat Programu 

Operacyjnego Innowacyjnej Gospodarki: Działanie 6.2.2 przeznaczone dla 

samorządów na dofinansowanie przygotowania terenów pod inwestycje - „Wsparcie 

działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych”, 

- prezentacja Departamentu Inwestycji Zagranicznych „ Atrakcyjność regionu 

Pomorza Środkowego – czynniki wyboru lokalizacji pod inwestycje”, 

- prezentacja na temat możliwości obejmowania nowych obszarów statusem 

specjalnej strefy ekonomicznej w świetle koncepcji prezentowanej przez Ministerstwo 

Gospodarki. 

5) Nawiązanie Współpracy z Fundacją DBU z Niemiec - List intencyjny w sprawie 

możliwości finansowania projektu „Utworzenia Inkubatora Technologii Rolno-

Spożywczych w Cierzniach” - 18.09.2008r. 

6) Przygotowywanie wniosku na dofinansowanie działań studyjno-koncepcyjnych do 

Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach Poddziałania 6.2.2. 

13.  

Nazwa 
Lokalny Punkt Informacyjny 
EURODESK w Debrznie 

Donator 
(kwota) 

Środki własne 

Termin Listopad 2005 r. - obecnie Koordynator  Anna Brudnica 

Efekty 

- bezpłatne udzielanie informacji dotyczących wolontariatu, studiowania i pracy za granicą, 

informacji o możliwości zdobywania funduszy w Polsce i w Europie, informacji o krajach 
europejskich 

14.  

Nazwa 

PEAD -2008 

„Dostarczanie żywności dla 

najuboższej ludności UE 
2008” 

Donator 

(kwota) 

Chojnicki Bank Żywności – z zasobów UE 

Wartość: ponad 160.000 zł. 

Termin 1.01. – 31.12. 2008 Koordynator  

Projekt realizuje  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie  
Jacek Janusz 

Stowarzyszenie udziela osobowości prawnej 

Efekty 

W ramach programu Ośrodek Pomocy Społecznej w Debrznie  rozdysponował żywność 437 

rodzinom. Przekazano blisko 52 tony różnorodnych produktów spożywczych. Rodziny otrzymały 

produkty proporcjonalnie do liczby osób. Na każdą osobę przypadło ponad 30 kilogramów.  

15.  

Nazwa 

Kanadyjski Program 

Pożyczkowy dla małych i 
średnich przedsiębiorstw 

Donator 

(kwota) 
Polska Fundacja Przedsiębiorczości 

Termin Kwiecień 2002  - maj 2007  Koordynator  
Joanna Adamiak – Nosińska 

Nina Pachura  

Efekty 

Od początku realizacji programu udzielono 41 pożyczek na kwotę  1.069.000 zł. 

W 2008 roku nie udzielono nowych pożyczek. Projekt jest w trakcie wygaszania umowy. Na dzień 
31.12.08r. pozostało do spłaty 73.127,50 zł 

 
Ponadto Ośrodek/ Inkubator Przedsiębiorczości w Debrznie kontynuuje takie działania jak: 

 

 wynajem pomieszczeń biurowych i produkcyjnych (od 10 do 220 m2), 

 wynajem pokoi gościnnych dla wykładowców, 

 wynajem sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem dydaktycznym oraz obsługą, 

 wynajem sali na imprezy okolicznościowe, 

 usługi biurowe (fax, telefon, ksero, przepisywanie komputerowe, skanowanie, bindowanie, laminowanie), 
 informacje o kredytach na działalność gospodarczą (dla małych i średnich przedsiębiorstw, bezrobotnych i 

absolwentów), 

 informacje o funduszach poręczeń kredytowych, 

 udostępnienie materiałów dotyczących integracji europejskiej (tzw. „Półka europejska”),  

 aktualne zagraniczne oferty współpracy gospodarczej dla firm, 

 udostępnienie komputerów i internetu, 

 poradnictwo w ramach Biura Porad Obywatelskich. 


