
Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”

Ośrodek/Inkubator Przedsiębiorczości w Debrznie
ul. Ogrodowa 26�77-310 Debrzno�tel.: 59 833 71 49�59 833 57 50

e-mail: stowdeb@pro.onet.pl�www.stowdeb.pl

N
r 1

42
/2

01
1

2011r.
LISTOPAD

 

Spotkanie informacyjne 
 

„Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju mikro i małych firm z 
województwa pomorskiego” 

7  grudnia  2011 r.  

W siedzibie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i  
Gminy Debrzno”, ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno 

 

11.00 - 11:10 - Rejestracja uczestników 

11.10 - 11.30 - Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim 

    Bank Gospodarstwa Krajowego  

11.30 - 11.50 - Poręczenia JEREMIE jako instrument wsparcia mikro i małych  

      przedsiębiorców z terenu województwa pomorskiego 

    Pomorski Regiona lny Fundusz Poręczeń Kredytowych  

11.50 - 12.10 - Pożyczki udzielane w ramach inicjatywy JEREMIE dla mikro i małych  

      przedsiębiorstw z województwa pomorskiego 

    Subregionalny Fundusz Pożyczkowy GRYF – JEREMIE 

    Polska Fundacja Przedsiębiorczości  

12.10 - 12.30 - JEREMIE jako pozadotacyjne wsparcie małych przedsiębiorstw z 

   województwa pomorskiego 

    Pomorski Fundusz Pożyczkowy  

12.30 - 13.15 - Pytania i odpowiedzi – dyskusja podsumowująca spotkanie 

 

Jesteś przedsiębiorcą, a może zamierzasz 
założyć działalność gospodarczą?

Nie wiesz skąd pozyskać środki finansowe?
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Zapraszamy na spotkanie 
informacyjne poświęcone zwrot-
nym instrumentom finansowym  
w ramach Inicjatywy Jeremie, 
które odbędzie się 7 grudnia 2011 
roku o godz. 11.00 w siedzibie 
Stowarzyszenia „Na Rzecz Roz-
woju Miasta i Gminy Debrzno”. 
 Zgłoszenia przyjmowane 
są pod adresem e-mail:  
a.kozicka@stowdeb.pl 
n.pachura@stowdeb.pl 
lub pod nr tel.: 
59 83 35 750  
do 5 grudnia 2011 r.

Spotkanie organizowane 
jest przez Lokalny Punkt Infor-
macyjny Funduszy Europejskich 
w Debrznie i Bank Gospodarstwa 
Krajowego.

   
                                              

Serdecznie zapraszamy!!!

Projekt współfinansowany przez  
Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 

2007 – 2013 i w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego  

dla Województwa Pomorskiego  
na lata 2007 – 2013.

7 grudnia 2011

Stowarzyszenie „Na Rzecz 

Rozwoju Miasta i Gminy 

Debrzno”
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Administracja dokumentacji w projektach PO KL. 
Przetwarzanie i archiwizacja danych osobowych

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu 
Społecznego w Chojnicach prowadzony przez 
Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta 
i Gminy Debrzno” zorganizował 8 listopada 
2011r szkolenie nt. „ Administracja dokumen-
tami w projektach PO KL. Przetwarzanie  
i archiwizacja danych osobowych”. 
Szkolenie odbyło się w sali Urzędu Gminy  
w Chojnicach. 

Program szkolenia, które przeprowadził 
trener kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS 
w Chojnicach – Kamil Zbroja był bardzo inte-
resujący. Administrację dokumentami w pro-
jektach PO KL trener omówił na każdym eta-
pie realizacji projektu począwszy od rekruta-
cji uczestników poprzez dokumenty potwier-
dzające przebieg działań w projekcie, aż po 
dokumenty potwierdzające osiągnięcie celów 
projektu. W drugiej części szkolenia, nt. prze-
twarzania i archiwizacji danych osobowych 
uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z aktu-
alnymi przepisami prawa na ten temat. Duże 
zainteresowanie wzbudziła polityka bezpie-
czeństwa i instrukcja przechowywania danych 
osobowych. a także kwestia upoważnienia do 
przetwarzania danych osobowych. W projek-
tach wiąże się to z mało przyjaznymi proce-
durami, których niestety trzeba przestrzegać. 
Sporo pytań od uczestników dotyczyło wątpli-
wości związanych z wypełnianiem formularza 
PEFS. Trener szczegółowo omówił instrukcję 
wypełniania tego formularza i odpowiedział na 
wszystkie pytania związane z tym dokumen-
tem.

Wartością dodaną dla uczestników 
naszego szkolenia jak zwykle była możliwość 
wymiany dobrych praktyk i dyskusja nad roz-
wiązaniem problemów, na które natrafiają 
w trakcie realizacji swoich projektów. Mamy 
nadzieję, że kolejne edycje tego szkolenia dla 
powiatu człuchowskiego, kościerskiego oraz 
kartuskiego zostaną również wysoko ocenione 
przez uczestników.

W NAJBLIŻSZYM CZASIE …
Regionalny Ośrodek EFS w Chojnicach zaprasza 

swoich klientów i wszystkich zainteresowanych na konfe-
rencję pt. „Sukcesy i wyzwania edukacji z perspektywy Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Konferencja odbę-
dzie się 9 grudnia 2011r 

o godzinie 10.00 w Centrum Edukacyjno – Wdroże-
niowym w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 30a. Celem kon-
ferencji jest zainspirowanie do działań z zakresu eduka-
cji z wykorzystaniem EFS oraz upowszechnianie „dobrych 
praktyk” z terenu obszaru działania Regionalnego Ośrodka 
EFS w Chojnicach (powiat chojnicki, człuchowski, kartuski 
i kościerski). 

Serdecznie zapraszamy!         
Jolanta Neyman

Chcesz nauczyć się języka 
angielskiego …?
Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy 
Debrzno” prowadzi rekrutację na bezpłatne kursy 
języka angielskiego. 
W kursie mogą wziąć udział pracujące osoby (zatrudnie-
nie na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy 
o dzieło) powyżej 45 roku życia, posiadające miejsce 
zamieszkania na terenie jednej z 46 gmin słabych struktu-
ralnie w woj. pomorskim. Zajęcia odbywać się będą dwa 
razy w tygodniu po dwie godziny. Zajęcia indywidualne 
(15 godzin na każdego uczestnika) ustalane będą indywi-
dualnie.  80% uczestników kursu przystąpi do międzyna-
rodowego egzaminu językowego. Certyfikat, jest cennym 
dodatkiem do CV oraz narzędziem audytu językowego 
stosowanego przez wiodących pracodawców.
Każdy uczestnik kursu otrzymuje na własność materiały 
szkoleniowe (podręcznik, ćwiczenia) oraz notatnik wraz  
z materiałami piśmienniczymi. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzi-
bie Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy 
Debrzno”, pod numerem telefonu (59) 83 35 750 lub 502 
043 654.

REKRUTACJA TRWA!!! 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

        
	 	 Ilona	Sołtyk



Kącik Porad Obywatelskich
ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSTWA PRZEZ ROZWÓD 

W polskim prawie brak jest określenia kon-
kretnych przyczyn, dla których można żądać roz-
wodu. Podstawą dla orzeczenia rozwodu jest nato-
miast dokonanie oceny przez sąd, czy pomię-
dzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały roz-
pad pożycia małżeńskiego. Uznaje się, że sytu-
acja ta ma miejsce, jeśli pomiędzy małżon-
kami nie ma już więzi emocjonalnej, fizycz-
nej czy ekonomicznej. W przypadku, gdy poży-
cie seksualne jest wymuszane, nie można mówić  
o istniejącej więzi fizycznej. Natomiast fakt, że mał-
żonkowie, zmuszeni do tego jedynie sytuacją eko-
nomiczną nadal wspólnie zamieszkują, nie stanowi 
przeszkody do rozwodu (sam w sobie nie oznacza 
o dalszym istnieniu wizi gospodarczej pomiędzy 
małżonkami).  

Pamiętać należy, że nawet, jeśli pomiędzy 
małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład poży-
cia małżeńskiego, to sąd odmówi orzeczenia roz-
wodu w kilku sytuacjach:

-po pierwsze, jeśli sąd uzna, że na skutek 
rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych mało-
letnich dzieci małżonków. Jeśli małżonkowie mają 
wspólne małoletnie dzieci, to sąd będzie spraw-
dzać, w jaki sposób rozwód na nie wpłynie (tj. 
przede wszystkim jaki wpływ wywrze na ich dalszy 
rozwój psychiczny). Sądy korzystają w tym celu  
z opinii biegłych z ośrodków diagnostycznych;

-po drugie, jeśli sąd uzna, że z innych 
względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne  
z zasadami współżycia społecznego. Kodeks nie 
precyzuje tych sytuacji; z orzecznictwa sądów 
rodzinnych oraz orzecznictwa Sądu najwyższego 
wiadomo jednak, że za sprzeczne z zasadami 
współżycia społecznego można np. uznać żąda-
nie rozwodu, gdy pozwanym jest małżonek nie-
uleczalnie chory, czy tez małżonek znajdujący się  
w wyjątkowo ciężkiej sytuacji ekonomicznej lub 
społecznej

-po trzecie, jeśli rozwodu żąda małżonek 
wyłącznie winny rozkładu pożycia. Jednak w takim 
przypadku rozwód będzie dopuszczalny, jeśli drugi 
małżonek wyraża przed sądem zgodę na rozwód 

albo, gdy jego odmowa rozwodu zostanie w oko-
licznościach danego przypadku oceniona przez 
sąd rodzinny jako sprzeczna z zasadami współży-
cia społecznego 

Orzekając rozwód sąd orzeka, czy i który 
z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia mał-
żeńskiego. Jednak małżonkowie mogą zgodnie 
oświadczyć, że nie chcą orzekania o winie i wtedy 
skutek jest taki, jakby żadne z nich nie ponosiło 
winy za rozkład pożycia. Ma to pewne znaczenie 
w zakresie możliwości podnoszenia roszczeń ali-
mentacyjnych pomiędzy małżonkami. 

Jeśli sąd orzeka o tym, który z małżonków 
ponosi winę rozpadu małżeństwa, wówczas postę-
powanie rozwodowe trwa zazwyczaj dłużej, gdyż 
przeprowadza dowody wskazujące na to czy i który 
z małżonków jest winny.

Inne różnice polegają na możliwości docho-
dzenia alimentów od małżonka po rozwodzie. 
Orzeczenie o winie może w okolicznościach 
danego przypadku, mieć pewny wpływ na sposób 
(dokonywanego zwykle już w odobnym postepo-
waniu) podziału majątku wspólnego wówczas, gdy 
w toku postępowania wykazane zostanie, że winny 
małżonek w znacząco mniejszym stopniu przyczy-
niał się do powstania majątku dorobkowego (lub 
go marnotrawił).

Sąd w wyroku orzekającym rozwód roz-
strzyga obowiązkowo o:

-władzy rodzicielskiej nad wspólnym mało-
letnim dzieckiem obojga małżonków oraz orzeka,  
w jakiej wysokości każdy z małżonków obowią-
zany jest do ponoszenia kosztów utrzymania  
i wychowania dziecka. Sąd może powie-
rzyć wykonywanie władzy jednemu z rodzi-
ców ograniczając władzę rodzicielską dru-
giego do określonych obowiązków i uprawnień  
w stosunku do osoby dziecka.

-jeżeli małżonkowie zajmują wspólne miesz-
kanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także  
o sposobie korzystania z tego mieszkania przez 
czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwie-
dzionych małżonków (np. przyznając małżonkom 



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

Wydanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

prawo do korzystania ze wskazanych konkretnie 
w orzeczeniu rozwodowym pokojów w dotychcza-
sowym wspólnym mieszkaniu małżeńskim oraz 
uprawnienia do wspólnego korzystania z łazienki 
i kuchni).                                                                                                                                 

Sąd w wyroku orzekającym rozwód może 
rozstrzygnąć również o:

- eksmisji małżonka, który swym rażąco 
nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne 
zamieszkiwanie;

- na zgodny wniosek małżonków - o 
podziale wspólnego mieszkania albo o przyzna-
niu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi 
małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez 
dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia 
zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie 
jednemu z małżonków są możliwe;

- na wniosek jednego z małżonków sąd 
może dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli 
przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje 
nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Jak wskazuje 
praktyka, sądy rozpoznające sprawy rozwodowe 
niechętnie zajmują się kwestią podziału majątku; 
stąd tez sprawy te rozstrzygają zwykle sądy rejo-
nowe w osobnym postepowaniu.

Składając pozew o rozwód uiszcza się wpis  
w wysokości 600zł. Jeśli sytuacja finansowa 
powoda/powódki jest na tyle zła, iż opłacenie 
wpisu i pozostałych kosztów sądowych pociągnę-
łoby za sobą uszczerbek w utrzymaniu tej osoby 
oraz jej rodziny, wówczas można starać się o zwol-
nienie od kosztów sądowych. W takim przypadku 
sąd może zwolnić powoda/powódkę od kosztów 
sądowych całkowicie lub częściowo.

Składając pozew o rozwód nie-
odzowne będą następujące dokumenty: 
- odpis aktu małżeństwa (oryginał),

- odpis aktu urodzenia dziecka, 
- zaświadczenia o wysokości zarobków, albo 

zaświadczenie o tym, ze jest się osobą bezrobotną, 
-decyzje o przyznanych zasił-

kach i świadczeniach z opieki społecznej;  
-zaświadczenia ze szkoły/przedszkola;

-wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, 
ewentualnie również wniosek o przyznanie adwo-
kata z urzędu. 

Ponadto, wszelkie inne dokumenty, na 
poparcie twierdzeń osoby, który składa pozew  
o rozwód - zaświadczenia, dokumenty prywatne 
(np. listy) itp.                    

TERMIN ZAŁATWIENIA:
• w zależności zarówno od obciążenia sądu spra-
wami, jaki stopnia zawiłości sprawy od kilku lub 
kilkunastu miesięcy.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
• sąd okręgowy, w którego okręgu małżonkowie 
mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć 
jedno z nich ma w tym okręgu miejsce zamiesz-
kania, lub zwykłego pobytu, w przypadku braku 
takiej podstawy - właściwy jest wyłącznie sąd 
miejsca zamieszkania strony pozwanej, jeżeli i 
tej podstawy nie ma - właściwy jest sąd miejsca 
zamieszkania powoda.
WYMAGANE OPŁATY:
• stała opłata sądowa w kwocie 600, 00 zł,
OKOLICZNOŚCI:
• Nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia mał-
żeńskiego, czyli ustanie wszystkich więzi łączą-
cych małżonków: duchowej, fizycznej  
i gospodarczej.

Renata	Pisuk

PODSTAWA PRAWNA:
Art. 56 §1 i 58 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, ze 
zm.), Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądo-
wych w sprawach cywilnych (Dz. U. z dnia 1 września 
2005 r. Nr 167 poz. 1398 ze zm.).



turowo-historycznych obszaru. Realizacja celów głów-
nych, jak i szczegółowych określona została w LSROR  
i przeznaczona jest na to kwota 17 277 859,05 PLN, która  
w przeważającej części stanowić będzie wsparcie finan-
sowe dla projektów i inicjatyw realizowanych przez osoby 
i podmioty działające w sektorze rybackim, a także inne 
podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz 
gminy, zmierzające do poprawy warunków życia na obsza-
rach zależnych od rybactwa. O wsparcie finansowe, bene-
ficjenci będą mogli ubiegać się w trakcie naborów wnio-
sków w ramach ogłaszanych przez LGR PK konkursów. 
W ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY beneficjenci będą 
mogli składać wnioski o dofinansowanie na 4 typy opera-
cji polegających na:
OPERACJA 1: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzy-
manie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.
OPERACJA 2: Restrukturyzacja i reorientacja działalno-
ści gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób 
mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze 
tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem.
OPERACJA 3: Podnoszenie wartości produktów rybac-
twa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej 
obszary zależne od rybactwa.
OPERACJA 4: Ochrona środowiska i dziedzictwa przy-
rodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu 
utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu poten-
cjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego 
zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.

Pierwszy nabór wniosków, w ramach operacji 1 i 4 
będzie miał miejsce już w styczniu 2012 r. Nabór poprze-
dzony będzie cyklem spotkań informacyjnych dla poten-
cjalnych beneficjentów oraz warsztatami dotyczącymi 
pisania wniosków.

 Wszelkie informacje na temat ogłaszanych 
konkursów dostępne będą na stronie internetowej Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie. 

Dane kontaktowe:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Poje-
zierze Krajeńskie
ul. Ogrodowa 26
77-310 Debrzno
tel. kom. 603 959 887
tel. 59 833 59 45, fax. 59 833 59 46
www.lgrpk.pl
mail: biuro@lgrpk.pl
Pytania dotyczące konkursów i naboru wniosków kie-
rować na adres: lsroro@lgrpk.pl  

Małgorzata	Pluto-Prądzyńska
Lokalna	Grupa	Rybacka	Pojezierze	Krajeńskie

Spec.	ds.	wdrażania	LSROR	i	promocji.

Nowe możliwości pozyskania funduszy unijnych w ramach 
Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013
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Od dnia 1 października 2011 r. swoje funkcjonowanie 
rozpoczęło Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 
Pojezierze Krajeńskie. Lokalne grupy rybackie 
(LGR) to podmioty zrzeszające przedstawicieli sze-
roko rozumianego sektora rybackiego, publicznego 
(gminy i inne podmioty publiczne) oraz przedstawi-
cieli sektora społecznego (stowarzyszenia, fundacje, 
itp…), które maja za zadanie wdrażanie osi prioryteto-
wej 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od 
rybactwa, zawartej w Programie Operacyjnym „Zrów-
noważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeż-
nych obszarów rybackich 2007-2013”. 

Głównym narzędziem realizacji osi 4 jest Lokalna 
Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich. Jest to doku-
ment, który opracowuje stowarzyszenie ubiegające się  
o status lokalnej grupy rybackiej. Zawiera on wizję rozwoju 
obszaru, na którym działać będzie LGR – czyli obszaru 
gmin, które są członkami stowarzyszenia, pod kątem jego 
związku z rybactwem.

Oś priorytetowa 4 ma przyczynić się do poprawy 
warunków życia na obszarach zależnych od rybactwa 
oraz aktywizacji społeczności tych obszarów poprzez włą-
czenie partnerów społecznych i gospodarczych do pla-
nowania i wdrażania lokalnych inicjatyw, m.in. z zakresu 
przedsiębiorczości.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Pojezie-
rze Krajeńskie jest najmłodszą Lokalną Grupą Rybacką 
z terenu województwa pomorskiego. Lokalnej Gru-
pie Rybackiej Pojezierze Krajeńskie, została przyznana 
pomoc na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obsza-
rów Rybackich przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w dniu 29 lipca 2011 r., a w dniu 4 sierpnia 2011 r. pre-
zes Stowarzyszenia Pan Mieczysław Rapta i wiceprezes 
Pan Ryszard Drzewiecki podpisali z Ministrem Rolnic-
twa reprezentowanym przez Sekretarza Stanu Kazimie-
rza Plocke umowę określającą warunki i sposoby reali-
zacji LSROR oraz limity środków na poszczególne dzia-
łania. Stowarzyszenie otrzymało wsparcie w wysokości 
17.277.859,05 PLN. 

Pojezierze Krajeńskie jest jedyną Lokalną Grupą 
Rybacką w województwie pomorskim, która swoim dzia-
łaniem obejmuje obszar 11 gmin położonych na terenie 
trzech powiatów w trzech województwach; woj. pomorskie, 
powiat człuchowski (5 gmin: gmina Człuchów (wiejska), 
Debrzno, Koczała, Przechlewo i Rzeczenica), woj. wiel-
kopolskie, powiat złotowski (5 gmin, gmina Złotów (wiej-
ska), Jastrowie, Zakrzewo, Okonek i Lipka) oraz kujaw-
sko-pomorskie, powiat sępoleński (1 gmina, Kamień Kra-
jeński). Łączna powierzchnia obszaru objętego LSROR 
wynosi 2 815 km². Pomimo przynależności do różnych 
województw, gminy te łączą się ze sobą terytorialnie, two-
rząc jeden wspólny obszar, zarówno w sensie gospodar-
czym, jak i kulturowym.

Główne cele działania LGR PK to zwiększenie 
miejsc pracy i aktywności społecznej w oparciu o lokalne 
zasoby oraz zachowanie walorów przyrodniczych i kul-
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W połowie września 2011 roku ruszyła dziewiąta 
edycja  programu edukacyjnego Tesco dla Szkół, 
dzięki któremu uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjalnych mogą zdobyć dla swojej szkoły 
jedną z 30 nowoczesnych pracowni multimedial-
nych oraz setki nagród indywidualnych. 

W bieżącym roku organizatorzy zapropo-
nowali uczniom udział w  ekologiczno-filmowym 
konkursie pod hasłem Tesco dla Szkół – „Eko-
rewolucja”. Głównym zadaniem było przepro-
wadzenie w swojej okolicy małej ekorewolu-
cji, a następnie zaprezentowanie efektów swo-
jej pracy  w formie krótkiego ekofilmiku, stwo-
rzonego jakimkolwiek urządzeniem, od komórki 
po kamerę. Tegoroczną edycję programu objęli 
patronatem honorowym Minister Edukacji Naro-
dowej oraz Ministerstwo Środowiska. Eksper-
tem konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia, 
a patronem medialnym Oszkole.pl. Wycho-
wankowie MOW Debrzno zaangażowali się 
w realizację tego przedsięwzięcia. Efekty ich 
pracy można zobaczyć zaglądając na stronę  
www.tescodlaszkol.pl/f/268. 

Ponieważ	 mamy	 ograniczone	 możliwości	
głosowania	na	nasz	filmik		postanowiliśmy	prze-
prowadzić	 wielką	 akcję	 promocyjną.	 Działania	
rozpoczęliśmy	od	pozyskania	partnerów	i	spon-
sorów.	Dzięki	wsparciu	Pana	Starosty	Aleksan-
dra	Gappa		oraz	Stowarzyszenia	„Na	Rzecz	Roz-
woju	Miasta	 i	Gminy	Debrzno”	wydrukowaliśmy	
plakaty	 promocyjne	 oraz	 zakładki	 do	 książek.	
Samodzielnie	przygotowaliśmy	kalendarzyki	dla	
uczniów,	wizytówki	z	linkiem	do	naszego	filmiku	
i	terminarzem	głosowania.	Tak	„uzbrojeni”	wyru-
szyliśmy	na	spotkania	z	uczniami	szkół	podsta-
wowych	i	gimnazjów	powiatu	człuchowskiego.	

W	 pierwszej	 kolejności	 odwiedziliśmy	
naszych	wieloletnich	partnerów	 i	 sprzymierzeń-
ców	 w	 realizacji	 działań	 proekologicznych	 –	

uczniów	Zespołu	Szkół	w	Debrznie.	 	 Znają	nas	
tu	 dobrze,	 więc	 nie	 trudno	 było	 nam	 zachęcić	
nasze	koleżanki	i		kolegów	do	głosowania.	Byli-
śmy	 także	w	Zespole	Szkół	w	Czarnem,	Szkole	
Podstawowej	 nr	 1	 im.	 Przyjaciół	 Ziemi	 w	 Człu-
chowie,	 Szkole	 Podstawowej	 w	 Uniechowie,	
Myśligoszczy	 i	 Starym	 Gronowie.	 	 Wszędzie	
zostaliśmy	 ciepło	 przyjęci.	 Uczniowie	 z	 zainte-
resowaniem	 słuchali	 naszych	 opowieści	 o	 nas	
samych	 oraz	 o	 zasadach	 konkursu,	 w	 którym	
bierzemy	udział	już	po	raz	drugi.	Mamy	nadzieję,	
że	 te	 spotkania	 przyniosą	 różnorodne	 korzyści	
(nie	tylko	te	związane	z	pozyskaniem	kolejnych,	
cennych	 dla	 nas,	 głosów).	 	 Przed	 nami	 kolejne	
wizyty	 i	 sporo	 wrażeń	 związanych	 z	 promocją	
naszego	 filmiku	w	sklepach,	urzędach	 i	w	człu-
chowskim	 TESCO.	 	Walka	 o	 głosy	 internautów	
trwa	bowiem	do	9	grudnia	2011r.

Praca nad realizacją  tego przedsięwzięcia 
zintegrowała i zmobilizowała całą społeczność  
i kadrę MOW Debrzno. Bez względu na wynik 
głosowania już dziś czujemy się zwycięzcami. 
        
	 	 Renata	Pisuk

 


