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„Pierwsza pomoc – drugie życie”
Strażacy z gminy Debrzno kon-
tynuują rozpoczęty 11 lutego br. 
cykl szkoleń dotyczący udziela-
nia pierwszej pomocy przedme-
dycznej. 

W dniach 25-27 luty 2011r. 
Panie i Panowie strażacy odby-
wali szkolenie, w czasie którego 
uczyli się jak praktycznie udzie-
lać pomocy osobom poszkodo-
wanym.

W ramach zajęć uczyli się 
m.in. zasad reanimacji, resuscyta-
cji osób dorosłych i dzieci, zabez-
pieczenia miejsca wypadku oraz 
ewakuacji z miejsca wypadku. W 
trakcie zajęć  korzystano ze specja-
listycznego sprzętu medycznego, 
jak np.  nosze, deski ortopedyczne, 
kołnierze usztywniające kark i 
szyję, urządzenia defibrujące, 
bandaże i opaski.  Strażacy swoje 
umiejętności szkolili przy pomocy 

specjalnie do tego przygotowanych 
fantomów lub bezpośrednio na 
swoich kolegach z jednostki OSP.

Po zajęciach praktycznych, 
strażacy uczestniczyli w warszta-
tach z psychologii, które odbyły 
się 6 marca 2011 r. W trakcie 
tych zajęć omawiano sposoby 
radzenia sobie w stresujących 
sytuacjach w trakcie akcji ratow-
niczych, sposoby udzielania 
pomocy poszkodowanym, którzy 
są w stanie szoku powypadko-
wego lub paniki. Na tych zaję-
ciach strażacy zapoznali się też 
z metodami  radzenia sobie 
z własny stresem w trakcie akcji 
ratowniczych i poznali metody 
relaksacji, które pomogą im opa-
nować stres i strach.

W dniu 16 marca br. wszy-
scy uczestnicy szkolenia przystą-
pią do egzaminu końcowego, po 

zdaniu którego otrzymają licencjo-
nowany tytuł „Ratownika” w myśl 
ustawy „O Państwowym Ratow-
nictwie Medycznym”.

M. P-P. 

Ćwiczenia z ewakuacji poszkodowa-
nych w wypadku samochodowym.

„Przyszłość tworzy się już dziś!”
Od 26.02 b.r. w siedzibie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta  i Gminy Debrzno” rozpoczęły 
się zajęcia dla uczniów klas II i III Gimnazjum z psychologiem i doradcą zawodowym, realizowane 

w ramach projektu pn. „Przyszłość 
tworzy się już dziś!” współfinanso-
wanego ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.

Wychodząc z założenia, że wybór 
przyszłego zawodu przez ucznia gim-
nazjum jest problemem bardzo ważnym 
i decydującym  o jego przyszłym życiu, 
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szczęściu, zadowoleniu i samo-
realizacji,  zdecydowaliśmy się 
na zorganizowanie komplekso-
wej pomocy w celu pogłębienia 
wiedzy o interesujących mło-
dzież zawodach. 

 W ramach projektu gimna-
zjaliści z gminy Debrzno uczest-
niczą w bezpłatnych zajęciach 
z doradcą zawodowym, dzięki 
którym zaznajomią się ze struk-
turą szkolnictwa ponadgimna-
zjalnego oraz kryteriami przyjęć 
do szkół  ponadgimnazjalnych, 
poznają znaczenie nowych 
pojęć, tj. zdolność, zaintereso-
wania, umiejętności, wartości i cele, 
sukces, rynki pracy, zawód. 
Zapoznają się z różnymi dro-
gami dochodzenia do zawodu 
oraz skutkami jego nietrafnego 
wyboru.

Ponadto, zajęcia umoż-
liwiają uczestnikom identyfika-
cję własnych preferencji i pre-
dyspozycji zawodowych pod 

kątem wyboru szkoły 
i planowania rozwoju 
kariery zawodowej 
oraz odkrycie swoich 
możliwości i umie-
jętności w kontek-
ście wymagań rynku 
pracy. Po poznaniu 
siebie młodzież pla-
nuje indywidualną ścieżkę zawo-
dowego rozwoju, aby w rezul-
tacie podjąć właściwą decyzję 
o wyborze kierunku dalszego 
kształcenia.  

Poznanie własnej wartości 
to ważny element naszej wiedzy 
o sobie. W związku z tym gim-
nazjaliści uczestniczą również w 
zajęciach z psychologiem, pod-
czas którego prowadzony jest 
trening integracyjny, dzięki któ-
remu uczestnicy mają okazję do 
lepszego poznania siebie i innych 
osób z grupy. Trening psycholo-
giczny zawiera w sobie zagad-
nienia dotyczące między innymi 

komunikacji interpersonalnej,  aser-
tywności, autoprezentacji, umiejęt-
ności samodzielnego  i świado-
mego podejmowania decyzji czy 
reguł współpracy z innymi ludźmi. 
Na zajęciach młodzież poznaje 
również problemy mówiące  o sys-
temach wartości czy pomocne  
w rozwiązywaniu konfliktów inter-
personalnych. 

W najbliższym czasie 
uczniowie będą uczestniczyli 
w wyjazdach na dni otwarte do 
wybranych szkół ponadgimnazjal-
nych, które przygotują uczniów do 
świadomego planowania kariery 
i podjęcia roli zawodowej.

M.K.

Punkt doradczo-informacyjny 
w siedzibie Stowarzyszenia 

w Debrznie przy ulicy Ogrodowej 26 czynny 
od 01.02.2011r. do 30.06.2011r. w każdy:

poniedziałek: 14.00-16.00
czwartek: 13.00-15.00 

Zapraszamy!

STOP EKOŚMIECIOM - działanie realizowane w ramach 
projektu „Wspólnie z  energią na rzecz energii”

Dnia 11.02. br. roku  
w ramach kampanii promującej 
oszczędność energii,  wycho-
wankowie MOW w Debrznie, 
udali się do Miejskiego Przed-
szkola im. J. Brzechwy.  Spo-
tkali się tam z dziećmi  5 i 6-let-
nimi, którym przedstawili pro-
blem utylizacji energośmieci, 
konieczności racjonalnego 
gospodarowania energią.

W trakcie zajęć przedszko-
laki dowiedziały się dlaczego 
tak szkodliwe dla środowiska 
są wyrzucane do śmietników 
zużyte baterie, stare telefony 
komórkowe i tonery do druka-
rek oraz  poznały sposób w jaki 
można bezpiecznie pozbyć się 
ich  z własnych domów.  Dzieci 
otrzymały pudełka, do których 
mogą przynosić energośmieci 
oraz naklejki przypominające  
o potrzebie oszczędzania ener-

gii elektrycznej. Przedszkolaczki 
bardzo aktywnie brały udział  
w zajęciach. Wspólnie ustalały, 
co można zmienić by ich domy 
i przedszkole były energoosz-
czędne. Każdy otrzymał naklejkę 
przypominającą o konieczności 
wyłączania zbędnego oświetle-
nia i karty z „zadaniem domo-
wym” do zrealizowania wspólnie 
z rodzicami. Wszystkie przed-
szkolaki obiecały, że wezmą 
czynny udział w Akcji zbiera-
nia baterii, która zostanie prze-
prowadzona  13.02. 2011 roku  
w naszym kościele. 

Działanie zrealizowane 
w ramach projektu „Wspólnie  
z energią na rzecz energii” finan-
sowanego przez Fundusz Part-
nerstwa - Fundacja Partnerstwa 
dla Środowiska, ze środków 
pochodzących z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w ramach 
Programu Szkoły dla Ekoro-
zwoju.

Komputery za tonery

Od września 2010 roku 
trwa XII edycja ogólnopolskiej 
akcji ekologicznej „Komputery 
za tonery ‘’.

Jako świadomi ekolodzy 
wychowankowie MOW posta-
nowili dołączyć do grona szkół, 
które uczestniczą w zbiórce 
zużytych pustych kartridży 
po drukach komputerowych. 
Wypełniliśmy ankietę rejestra-
cyjną, która przesłaliśmy na 
adres organizatorów akcji. Opra-
cowaliśmy również treść listu, 
który skierowaliśmy do dyrek-
cji zaprzyjaźnionych instytucji  
z terenu powiatu człuchow-
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Kącik Porad Obywatelskich

Uciążliwy sąsiad może ponieść przykre 
konsekwencje

Osoby decydujące się na 
zamieszkanie w budynku wie-
lorodzinnym muszą pamiętać 
o tym, że będą zobowiązane 
do przestrzegania określonych 
zasad tzw. porządku domowego; 
mieszkańcy bloku nie mogą  
w szczególności zakłócać spo-
koju innym mieszkańcom. Loka-
tor uciążliwy dla innych może 
nawet stracić mieszkanie. 

Mieszkańcy budynków 
wielorodzinnych, a zatem popu-
larnych „bloków” niejednokrotnie 
narzekają na uciążliwych sąsia-
dów. Skarżą się na szczekające 
psy, libacje alkoholowe, kłótnie 
i awantury oraz inne przypadki 
naruszania tzw. „ciszy nocnej”.  
Tego typu notorycznie powtarza-
jące się sytuacje, częstokroć nie 
pozwalają normalnie funkcjono-
wać we własnym mieszkaniu. 
Jeżeli nie pomagają prośby i tłu-
maczenia, właściciele (względ-
nie najemcy) danego lokalu 
mogą zwrócić się o pomoc do 
zarządu wspólnoty, względnie 
zarządcy ustanowionego przez 
ogół właścicieli lokali w danym 
bloku.

Zgodnie z art. 13 ustawy 
z dn. 21.06.2001r. o ochronie 
praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasobie gminy i zmia-
nie Kodeksu cywilnego, jeżeli 
lokator wykracza w sposób 
rażący lub uporczywy przeciwko 

porządkowi domowemu, czyniąc 
uciążliwym korzystanie z innych 
lokali w budynku, inny loka-
tor lub właściciel innego lokalu  
w tym budynku może wytoczyć 
powództwo o rozwiązanie przez 
sąd stosunku prawnego upraw-
niającego do używania lokalu  
i nakazanie jego opróżnienia.

Z a m i e s z k i w a n i e  
w budynku wielolokalowym 
rodzi określone obowiązki sto-
sowania się do norm porządku 
domowego. Zasady porządku 
domowego ustalane przez 
uprawnione podmioty przyjmują 
postać regulaminu porządku 
domowego. Regulaminy te 
uchwalają - w zależności  
o charakteru danej nieruchomo-
ści - wspólnoty mieszkaniowe, 
spółdzielnie mieszkaniowe lub 
właściciele (współwłaściciele) 
budynków wielolokalowych. Jeśli 
nie ma formalnie określonych 
zasad korzystania z tzw. nie-
ruchomości wspólnej danego 
budynku i mieszczących się  
w nim lokali, znajdą zastosowanie 
odpowiednie regulacje zawarte 
w przepisach obowiązującego 
prawa (w szczególności odnośne 
przepisy k.c. dot. najmu lokalu, 
przepisy w/w ustawy o ochronie 
praw lokatorów oraz przepisy 
ustawy o własności lokali).

Jeżeli zdarzenia zakłó-
cające porządek domowy stają 

się uciążliwe należy zwrócić 
uwagę sąsiadowi, iż jego zacho-
wanie uniemożliwia nam nor-
malne funkcjonowanie. Jeżeli to 
nie skutkuje wówczas najlepiej 
wystosować pismo do zarządu 
albo zarządcy nieruchomości 
z prośbą o zainteresowanie 
się problemem i oficjalną inter-
wencję – tj. upomnienie uciążli-
wego sąsiada i wezwanie go do 
zaniechania naruszeń porządku 
domowego. W przypadku, gdy 
działania zarządcy nie przyniosą 
pożądanych rezultatów możemy 
sięgnąć po pomoc policji lub 
straży miejskiej. Przedstawi-
ciele obu służb zawsze sporzą-
dzają notatkę, która może stać 
się dowodem w postępowaniu 
wykroczeniowym. 

Należy pamiętać, że cisza 
nocna obowiązuje, co do zasady 
od godziny 22 do 6 rano. To 
okres, w którym bezwzględnie 
przysługuje nam prawo do odpo-
czynku. Zakłócanie ciszy nocnej 
jest wykroczeniem; każdy, kto 
zakłóca ciszę w porze nocnej 
może zatem zostać pociągnięty 
do odpowiedzialności. 

Zakłócenie spokoju 
publicznego to naruszenie rów-
nowagi psychicznej ludzi, powo-
dujące negatywne przeżycia 
psychiczne nieoznaczonych 
osób, powstające z bezpośred-
niego oddziaływania na organy 



Podstawa prawna i wybrane orzecznictwo:
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych
- Wyrok WSA w Warszawie z dn. 24.11.2006 r. - IV SA/Wa 1677/06
- Wyrok WSA w Łodzi z dn. 29.04.2010 r. - III SA/Łd 109/10

Biuro Porad Obywatelskich w Debrznie

Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno"
ul. Ogrodowa 26
77 - 310 Debrzno
tel. +48 59  833 57 50, +48 59 833 71 49
fax +48 59 833 71 79
www.bpo.stowdeb.pl

zmysłów (wyrok SN z 2 grudnia 
1992 r., III KRN 189/92, LEX nr 
162227). Zarówno za incyden-
talne jak i uporczywe zakłóca-
nie ciszy nocnej możemy zostać 
pociągnięci do odpowiedzialno-
ści przez odpowiednie organy, 
np. straż miejską lub policję. 
Mandat za zakłócanie ciszy noc-
nej wynosi 200,00zł. 

Aby móc domagać się eks-
misji lokatora, który swoim zacho-
waniem dokucza innym lokato-
rom danego budynku niezbędne 
jest wykazanie, że naruszanie 
porządku domowego ma charak-
ter rażący lub uporczywy i że czyni 
to uciążliwym korzystanie z innych 
lokali. Pozbawienie prawa do 
lokalu (art. 13 ust. 1) musi znajdo-
wać podstawę zarówno w nagan-
nym zachowaniu lokatora (osób 
z nim zamieszkałych lub wywo-
dzących od niego swoje prawo 
do zamieszkiwania w danym 
lokalu), jak i obiektywnej uciążli-
wości dla lokatora lub właściciela 
innego lokalu (innych lokali) w tym 
budynku. Obie przesłanki muszą 
wystąpić łącznie.

Przez rażące wykraczanie 
przeciwko porządkowi domo-
wemu należy rozumieć powta-
rzające się - o dużym nasile-
niu złej woli - naruszanie tego 
porządku. Natomiast narusza-
nie uporczywe - to naruszanie 

porządku domowego trwające 
nadal, pomimo upomnień ze 
strony wynajmującego lub innych 
najemców. Rażąco naganne 
postępowanie uniemożliwiające 
wspólne zamieszkiwanie może 
polegać np. na stałym naduży-
waniu alkoholu, a następnie 
dopuszczaniu się aktów prze-
mocy stanowiących zagrożenie 
dla zdrowia innych lokatorów. 

W celu eksmitowania loka-
tora należy wystąpić z pozwem 
do sądu właściwym według miej-
sca położenia budynku mieszkal-
nego. Z pozwem może wystąpić 
każdy z lokatorów, którzy posia-
dają lokal w tym 
budynku miesz-
kalnym lub współ-
lokator. W pozwie 
należy krótko, 
lecz zarazem 
konkretnie opisać 
na czym polega 
negatywne zacho-
wanie się pozwa-
nego i w jaki spo-
sób jego zacho-
wanie wpływa na 
możliwość korzy-
stania z innych 
lokali. Należy 
również powołać 
dowody (zwykle z 
zeznań świadków 
– wskazując imię, 
nazwisko i adres 

świadka oraz okoliczność jaka 
ma potwierdzić), na potwierdze-
nie zasadności twierdzeń podnie-
sionych w pozwie i zawnioskować  
o ich przeprowadzenie.    

Na zakończenie wskazać 
należy, iż uciążliwego sąsiada 
– właściciela mieszkania współ-
tworzącego daną wspólnotę 
mieszkaniową pozostali człon-
kowie tejże wspólnoty mogą 
pozbyć się korzystając z rozwią-
zań uregulowanych w ustawie  
o własności lokali. Kwestę tę 
poruszymy w odrębnym artykule.

Renata Pisuk



Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy 
Debrzno” w okresie luty – maj 2011 r. realizuje projekt pn.: 
„Działania edukacyjne szansą na podniesienie świadomo-
ści wpływu mieszkańców na rozwój obszaru LGD Naszyjnik 
Północy oraz zwiększenie umiejętności pisania wniosków  
i realizacji projektów”. Projekt współfinansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – Leader Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Celem projektu jest pod-
niesienie świadomości i wypo-
sażenie lokalnej społeczności  
w wiedzę i umiejętności z zakresu 
budowania partnerskiej współ-
pracy i realizacji projektów, by 
wesprzeć ją w realizacji projek-
tów wdrażających „Lokalną Stra-
tegię Rozwoju dla obszaru LGD 
Naszyjnik Północy”, które prze-
łożą się na poprawę sytuacji spo-
łeczno – gospodarczej obszaru 
oraz wzrost jakości życia miesz-
kańców. Zaplanowane działania 
edukacyjno – aktywizujące przy-
gotują mieszkańców do składania 
wniosków i realizacji projektów  
w ramach działań Osi 3 i 4 PROW.

Uczestnicy poszczegól-
nych modułów szkoleniowych 
mieli zapewniony poczęstunek 
w trakcie szkolenia oraz otrzy-
mali materiały szkoleniowe.

Przed uczestnikami pro-
jektu jeszcze wyjazd na dwie 
wizyty studyjne. Grupa początku-
jąca pojedzie z wizytą do Lokal-
nej Grupy Działania Bory Tuchol-
skie. Natomiast grupa zaawan-
sowana odwiedzi Lokalną Grupę 
Działania Sandry Brdy.

A.B.

Cykl szkoleń

W projekcie zaplanowano 2 cykle szkoleniowe w których biorą udział 
44 osoby z 11 gmin leżących na terenie LGD Naszyjnik Północy. 
Cykle składają się z następujących modułów: 

1a. Trening umiejętności interpersonalnych (12h) 05-06.03.2011 r. - dla 
osób początkujących. 
1b. Trening rozwoju osobistego (12h) 
05-06.03.11 r. - dla osób zaawansowanych. 
2. Dobre praktyki w teorii i praktyce (16h) 02-03.03.11 r. – obie grupy.
3a. Zasady tworzenia projektu i pisania wniosku w teorii i praktyce 
(16h) 28-29.03.11 r. - grupa początkująca. 
3b. Budowanie modelu współpracy i partnerstwa (16h) 30-31.03.11 r. 
-  grupa zaawansowana.

skiego  (i nie tylko!). W liście zwróciliśmy się z prośbą o podpisanie  
z naszą placówką porozumienia i nieodpłatne przekazywanie nam 
pustych tonerów. Dzięki ogromnemu wsparciu pracowników administracji 
naszego Ośrodka listy bardzo szybko dotarły do adresatów, a na efekty 
nie trzeba było długo czekać!!!. Na  dzień dzisiejszy porozumienie z nami 
podpisało około 15 dyrekcji firm i placówek - a nasz magazyn pęka w 
szwach od całkiem sporej ilości pustych kartridży.  Mamy ich już przeszło 
400!!!. Z ogromnym zapałem realizujemy założenia akcji i liczymy na to, 
że nasze działania zaowocują zyskami finansowymi. O efektach akcji 
poinformujemy Was w kolejnym numerze Eko-wieści. 

W miesiącu lutym tonery przekazały 
nam następujące firmy i instytucje:
1. Starostwo Powiatowe Człuchów.
2. Urząd Miasta Człuchów.
3. Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Człuchów.
4. Technika Biurowa Pobórka 
Wielka 74.
5. Stowarzyszenie „Na Rzecz Roz-
woju Miasta i Gminy Debrzno”.
6. MOW Debrzno.
7. ZGKiM Debrzno oraz indywidu-
alne osoby – mieszkańcy Debrzna.
              R.P.
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Szkolenie poprowadził trener kluczowy i specjalistyczny Regional-
nego Ośrodka EFS w Chojnicach - Kamil Zbroja. Uczestnikami szkolenia 
byli przedstawiciele MOPS-ów, GOPS-ów, jst, jednostek oświatowych 
oraz organizacji pozarządowych.

Celem ogólnym szkolenia było podniesienie kompetencji Uczest-
ników w zakresie zarządzania projektami UE metodologią PCM oraz 
prawidłowego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu i jego 
realizacji zgonie z założeniami, w szczególności w kontekście osiągania 
zamierzeń i zasady proporcjonalności.

Trener przekazał uczestni-
kom szkolenia informację na temat:
• nowych uregulowań dotyczą-

cych finansowania PO KL oraz 
kwalifikowania wydatków;

• metodologii PCM;
• nowego wzoru oraz Genera-

tora wniosków aplikacyjnych;
• przygotowania nowych wnio-

sków aplikacyjnych;
• pracy z Generatorem;
• sporządzania matrycy logicz-

nej, ustalania celów, wskaźni-
ków i źródeł weryfikacji.

Szkolenia zorganizowane przez Regionalny Ośrodek EFS 
w miesiącu lutym 2011r.

BEZPŁATNIE, RZETELNIE, POUFNIE, BEZSTRONNIE, NIEZALEŻNIE, AKTUALNIE

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w Chojnicach prowadzony przez Stowarzyszenie „Na 
Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” zorganizował szkole-
nia na terenie powiatu człuchowskiego, chojnickiego, kościer-
skiego oraz kartuskiego pt. „Zarządzania Cyklem Projektów  
z użyciem nowego Generatora wniosków aplikacyjnych”.

Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" 
Ośrodek/ Inkubator Przedsiębiorczości 
ul. Ogrodowa 26, 77-310 DEBRZNO
tel. +48 59 833 57 50, +48 59 833 71 49
tel. kom. +48 502 043 654 
fax +48 59 833 71 79
www.stowdeb.pl
e-mail: stowdeb@pro.onet.pl
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Izabela Małaszniak
Korekta:
Zdzisława Hołubowska
skład i opracowanie graficzne: www.kis-reklama.pl
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Szkolenie miało na celu:

- poznanie zasad sprawozdaw-
czości projektów    EFS zgod-
nie z wytycznymi PO KL;

- zdobycie wiedzy i umiejętności 
z zakresu wypełniania wniosku 
o płatność;

- zdobycie wiedzy na temat sto-
sowania, gromadzenia, opisy-
wania i archiwizowania doku-
mentów;

- zdobycie umiejętności plano-
wania strategii promocyjnej 
projektu.           

 M.B.


