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Perłowa Inwestycja to kompleksowa strategia rozwoju gospodarczego i promocji terenów inwestycyjnych 
gminy Debrzno, której kluczowym elementem jest Zielony Park Przemysłowy Cierznie obejmujący obszar 
56,63 ha, na który składają się: 

 Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie 
 Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna (obszar 9,87ha) 
 tereny inwestycyjne (obszar 45,26ha) 

 

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CIERZNIE 

Głównym przedmiotem działania IPC jest podniesienie konkurencyjności gospodarki powiatu człuchowskiego 
poprzez wsparcie powstawania i rozwoju MŚP. 

 lokalne centrum obsługi inwestora 
 wynajem: 

powierzchni biurowej- czynsz najmu: 20-25 zł netto za 1m2 
powierzchni produkcyjno-magazynowo-usługowej- czynsz najmu: 8-12 zł netto za 1m2 

 profesjonalna obsługa biurowa 
 obsługa spotkań, szkoleń i konferencji 
 nieodpłatne udostępnianie sali konferencyjnej dla firm znajdujących się w IPC 
 zwolnienie z podatku od nieruchomości dla firm znajdujących się w IPC 

 
INWESTYCJE 

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna 

 obszar 9,8736ha 
 zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu: realizacji nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy 
 maksymalna intensywność pomocy wynosi odpowiednio: 

40% dla dużego przedsiębiorcy (ponad 250 pracowników) 
50% dla średniego przedsiębiorcy (50-250 pracowników) 
60% dla mikro (mniej niż 10 pracowników) i małego przedsiębiorcy (10-49 pracowników) 

 ponadto każdemu inwestorowi przysługuje prawo do ubiegania się o zwolnienie z podatku od nieruchomości 
Pozostałe tereny inwestycyjne- obszar 45,26ha 

KONTAKT: 
Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie 

Cierznie 64 
77-310 Debrzno 

tel. +48 59 722 13 33, 784 418 365 
NIP: 843 16 11 037 

REGON: 221596036 
e-mail:info@perlowainwestycja.pl 
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Projekt
"Przebudowa parkingu i chodników na terenie działek Nr 116/5, 

116/8, 116/9 w m. Myśligoszcz przy świetlicy wiejskiej" 
Działanie "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie "Odnowa i Rozwój Wsi"

Celem projektu jest poprawa jakości życia na obszarze wiejskim w m. Myśligoszcz poprzez zaspokajanie potrzeb społecznych 
i kulturalnych mieszkańców. Przez poprawę wizerunku świetlicy zwiększy się atrakcyjność miejscowości. Ponadto zwiększeniu 
ulegnie dostępność korzystania ze świetlicy. 
W ramach projektu w okresie od  21 stycznia 2012 – 25 sierpnia 2012 roku przebudowany zostanie parking i chodnik na terenie 
działek Nr 116/5, 116/8, 116/9 w m. Myśligoszcz przy świetlicy wiejskiej. 

Realizator: 
Miasto i Gmina Debrzno, ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno  
tel./ fax 59 833 53 66  
promocja@debrzno.pl 
www.debrzno.pl

Projekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Wartość projektu:  59 318,25 zł 
Udział Miasta i Gminy Debrzno: 27 976,25 zł

Dofinansowanie: 31 342,00 zł

 „Utworzenie ścieżki spacerowej stanowiącej zejście w kierunku od ulicy 
Cichej do Jeziornej w miejscowości Debrzno”

Działanie  413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
w zakresie „Małych projektów”

Nadrzędnym celem operacji jest rozwój infrastruk-
tury turystycznej i rekreacyjnej w mieście Debrzno 
poprzez utworzenie ścieżki spacerowej stanowiącej 
zejście w kierunku od ulicy Cichej do Jeziornej.

Niniejszy projekt polega na utworzeniu ścieżki rekre-
acyjnej poprzez wykonanie schodów  o nawierzchni twardej 
z kostki brukowej oraz wyposażenie jej w pochylnie dla wóz-
ków . Dla ułatwienia zejścia oraz bezpieczeństwa wszystkich 
uczestników ścieżka zostanie zniwelowana i poprowadzona 
w mniej stromy sposób.

 Ponadto w ramach projektu planuje się zakup 
tablicy która jest niezbędna w celu oznaczenia ścieżki i 
jej promocji. Projekt zakłada utworzenie i oznaczenie ok. 
200 m ścieżki spacerowej w ciągu ok. 5 miesięcy. Utwo-
rzenie ścieżki spacerowej pozwoli aktywnie wypocząć 
ok.300 osobom  miesięcznie. Działka na której zlokalizo-
wana została ścieżka posiada funkcję ciągu pieszo-jezd-
nego w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Mia-

sta i Gminy Debrzno. Znajduje się w otoczeniu jeziora 
Staw Miejski, w odległości ok. 50 m. Przebudowywane 
zejście  stanowi jedyny  „skrót”     dojścia do jeziora. Miesz-
kańcy wszystkich osiedli,  położonych z punktu geogra-
ficznego  powyżej jeziora,  korzystają z niego bardzo czę-
sto. Jednocześnie nadmienić należy, że istnieją inne doj-
ścia do jeziora, jednakże dystans do przebycia  wydłuża 
się   o około kilometr. Zwłaszcza dla osób  przemieszcza-
jących się z wózkami jest to znaczne utrudnienie, co przy-
czynia się do  eliminacji jeziora Staw Miejski jako miejsca 
spacerów i wypoczynku. Zatem przebudowanie ścieżki w 
znacznym stopniu poprawi dostępność i komfort korzysta-
nia z tego odcinka  ścieżki spacerowej.  Powstała infra-
struktura stanowić będzie zatem doskonałą bazę rekre-
acyjną, otwartą dla wszystkich mieszkańców, jednocze-
śnie przyczyniając się do rozwoju infrastruktury turystycz-
nej i rekreacyjnej. Inwestycja zwiększy atrakcyjność tury-
styczną obszaru i poprawi estetykę miasta. 

Realizator: Miasto i Gmina Debrzno, 
ul. Traugutta 2, 77-310 Debrzno  
tel./ fax 59 833 53 66  
promocja@debrzno.pl, www.
debrzno.pl

Wartość projektu: 45 000,00 zł
Udział Miasta i Gminy Debrzno: 20 055,56 zł

Projekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013



Kącik Porad Obywatelskich

Powierzenie władzy rodzicielskiej po rozwodzie 
obojgu rodzicom

Władza rodzicielska to uprawnienia i obowiązki 
rodziców względem dziecka. Obejmuje ona w szcze-
gólności obowiązek wychowania go, reprezento-
wania oraz sprawowania opieki nad nim oraz jego 
majątkiem (art. 95 k.r.o.). Dziecko pozostaje pod wła-
dzą rodzicielską do uzyskania pełnoletności. Władzę 
rodzicielską może mieć tylko osoba, która ukończyła 
18 lat lub za zgodą sądu zawarła małżeństwo przed 
uzyskaniem pełnoletności, posiadająca pełną zdol-
ność do czynności prawnych (nieubezwłasnowol-
niona). Każde z rodziców jest zobowiązane i jedno-
cześnie uprawnione do sprawowania władzy rodzi-
cielskiej.

1. Orzeczenia sądu w sprawie władzy rodziciel-
skiej w przypadku rozwodu lub separacji 
rodziców dziecka

Uregulowania w zakresie uprawnień do spra-
wowania władzy rodzicielskiej nad dziećmi po rozwo-
dzie rodziców, zawiera Kodeks rodzinny i opiekuń-
czy. Zgodnie z jego przepisami, orzekając o rozwo-
dzie, sąd może m.in:

a) powierzyć wykonywanie władzy rodzi-
cielskiej obojgu rodzicom, jeżeli przedstawią oni 
porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzi-
cielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po 
rozwodzie.

b) powierzyć wykonywanie władzy rodzi-
cielskiej tylko jednemu z rodziców z jednocze-
snym ograniczeniem władzy rodzicielskiej dru-
giego rodzica do określonych praw i obowiązków 
względem dziecka. 

c) powierzyć wykonywanie władzy rodzi-
cielskiej tylko jednemu z rodziców z jednocze-
snym pozbawieniem władzy rodzicielskiej dru-
giego rodzica. Pozbawienie władzy rodzicielskiej 
może nastąpić, gdy władza ta nie może być wyko-
nywana z powodu trwałej przeszkody (np. choroba 
psychiczna uniemożliwiająca wykonywanie władzy 
rodzicielskiej), gdy rodzice nadużywają władzy rodzi-

cielskiej (np. znęcają się nad dzieckiem) lub w spo-
sób rażący zaniedbują swoje obowiązki względem 
dziecka (np. zaniedbują dziecko) (art. 111 k.r.o.). 

d) powierzyć wykonywanie władzy rodzi-
cielskiej jednemu z rodziców i zawiesić władzę 
rodzicielską drugiego rodzica, gdy istnieje prze-
mijająca przeszkoda w jej wykonywaniu (art. 110 
k.r.o.). Może tak być np. gdy jeden z rodziców znaj-
duje się w szpitalu z powodu choroby.

e) zawiesić władzę rodzicielską, gdy istnieje 
przemijająca przeszkoda w jej wykonywaniu (art. 110 
k.r.o.). Może tak być np. gdy rodzic znajduje się w 
szpitalu z powodu choroby.

f) uregulować sposób wykonywania osobistych 
kontaktów z dzieckiem tego z rodziców, któremu nie 
zostało powierzone wykonywanie władzy rodziciel-
skie

Ponadto, sąd może także:
a) ograniczyć władzę rodzicielską obojga rodziców; 
b) pozbawić władzy rodzicielskiej oboje rodziców; 
c) zawiesić władzę rodzicielską obojga rodziców; 

2. Rodzicielski Plan Wychowawczy

To polubowne rozwiązanie kwestii władzy rodzi-
cielskiej po rozwodzie, które wymaga zgody i dobrej 
woli obojga rozstających się rodziców. Jest ono naj-
bardziej korzystne dla całej rozpadającej się rodziny, 
a dodatkowo, dziecko widząc zgodną wolę rodziców 
czuje się mniej skrzywdzone i osamotnione.

Powierzając władze rodzicielską po rozwo-
dzie, obojgu rodzicom, sąd wymaga od obydwu 
stron zawarcia porozumienia wychowawczego, czyli 
wspólnego planu wychowawczego wobec dziecka. 
Nie ma obowiązującego powszechnie wzoru takiego 
porozumienia (w Internecie można jednak odnaleźć 
przykładowe propozycje takich planów). Powinien 
on stanowić wspólne rozstrzygnięcia rodziców dopa-
sowane do ich konkretnej sytuacji. W porozumieniu 
wychowawczym znajdują się postanowienia doty-



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

czące opieki na dzieckiem, sposobu kontaktowania 
się z nim, ponoszenia wydatków przez rodziców oraz 
podejmowania decyzji dotyczących dziecka.

Rodzicielski Plan Wychowawczy jest formą 
dobrowolnie przyjętych ustaleń przez rozwodzących 
się lub pozostających w separacji rodziców. Jeżeli 
rozwodzący się małżonkowie przedstawią porozu-
mienie w tej kwestii, sąd ma obowiązek uwzględnie-
nia tego porozumienia, po uprzednim zbadaniu, że 
jest ono zgodne z dobrem dziecka.

Rodzice w ramach pisemnego porozumie-
nia powinni uregulować kolejno kwestie 
dotyczące:

• wychowania,
• troski o środowisko materialne dziecka,
• troski o osobę dziecka oraz koordynacji roz-
woju dziecka,
• określenia miejsca jego pobytu,
• regulowania trybu życia dziecka,
• uregulowania kwestii kontaktów dziecka z tym 
rodzicem, u którego dziecko nie przebywa, na 
co dzień.

Ustalenia wymaga także m.in:
• czy i w jakim zakresie i sposób dziećmi mogą 
zajmować się osoby trzecie;
• kiedy i w jaki sposób dzieci będą przebywać z 
każdym z rodziców w okresie wakacji;
• w jaki sposób każde z rodziców może zabie-
rać dzieci za granicę;
• kto będzie w posiadaniu dowodów osobistych i 
paszportów dzieci;
• jakie święta i w jaki sposób dzieci będą obcho-
dzić;
• w jaki sposób podejmowane będą decyzje 
dotyczące dalszego wykształcenia i wyboru 
zawodu waszych dzieci;
• w jaki sposób rodzice będą utrzymywać kon-
takty ze szkołą;
• czy na szkolne wydarzenia rodzice będą cho-
dzić razem, czy osobno;
• w jaki sposób podejmowane będą decyzje 
dotyczące wyboru zajęć pozalekcyjnych, 
• w jaki sposób rodzice będą zapewniać dzie-
ciom opiekę podczas choroby któregoś z nich.

Małgorzata Pluto-Prądzyńska
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„Zachowanie i odtworzenie ścieżki pieszo-
rowerowej w obszarze chronionego 
krajobrazu Dolina Rzeki Debrzynki”

Działanie  413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie „Małych projektów”

Głównym celem operacji jest promocja 
lokalnego dziedzictwa przyrodniczego oraz 
rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyj-
nej w gminie Debrzno.

Projekt  polega na promocji walorów przyrod-
niczych gminy poprzez odtworzenie terenu i jego 
dostosowanie do ruchu pieszego i rowerowego w 
obszarze chronionego krajobrazu. Zakres rzeczowy 
realizacji projektu polegać będzie na niwelacji terenu, 
wykonaniu zabiegów biologiczno-chemicznych, jak 
również na utworzeniu przepustów umożliwiających 
bezpieczne przejście. Działania te są niezbędne ze 
względu na nierówny teren, istniejące zagrożenia 
jakimi jest porastanie ścieżki szkodliwą roślinnością 
oraz ze względu na cieki wodne uniemożliwiające 
spacery i przejście. Obecnie ze względu na inten-
sywną działalność rolniczą i stosowanie nawozów na 
działkach znajdujących się w pobliżu ścieżki,  poro-
śnięta ona jest szkodliwą roślinnością, tj. tarniną oraz 
zagrażającym życiu - Barszczem Sosnowskiego. W 
związku z powyższym zabiegi pielęgnacyjne muszą 

być prowadzone systematycznie oraz odpowiednio 
rozłożone w czasie, aby uzyskać zamierzony efekt. 
Teren ma stać się bowiem bezpiecznym miejscem 
doskonale nadającym się do organizowania  wycie-
czek dydaktycznych oraz rowerowych dla młodzieży 
szkolnej i nie tylko. Właściwe i wygodne korzystanie 
ze ścieżki zapewnią miejsca spoczynkowe. Teren 
zostanie wyposażony w obiekty małej infrastruktury. 
Zamontujemy 6 ławek, 2 kosze na śmieci oraz posta-
wimy 2 zadaszenia nad ławkami. Na wejściu zosta-
nie zamontowana tablica informacyjna wraz z eks-
pozycją walorów przyrodniczych terenu. Projekt 
zakłada odtworzenie i oznaczenie ok. 1 km ścieżki 
w ciągu ok. 12 miesięcy. Zachowanie i odtworze-
nie ścieżki umożliwi aktywny wypoczynek i stanie 
się dodatkową atrakcją turystyczną dla odwiedzają-
cych gminę. Poprzez realizację projektu zapewnimy 
mieszkańcom dogodne warunki do spacerów oraz 
poruszania się na świeżym powietrzu po bogatym 
przyrodniczo terenie, co w efekcie przyczyni się do 
poprawy stanu zdrowia.

Realizator:
Miasto i Gmina Debrzno, ul. Traugutta 2
77-310 Debrzno 
tel./ fax 59 833 53 66 
promocja@debrzno.pl 
www.debrzno.pl

Projekt współfinansowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

Wartość projektu: 40 000,00 zł
Udział Miasta i Gminy Debrzno: 19 700,00 zł



Aktywna i pełna życia kobieta to ja! 

I Lawendowy Jarmark im. Św. Jakuba w Człuchowie

Dnia 25.07.2012 r. na Rynku w Człuchowie 
odbył się I Lawendowy Jarmark św. Jakuba.

Jarmark rozpoczął się o godzinie 10.00 koncer-
tem zespołu muzycznego „Bławatki” z Chojnic oraz 
„Słowinki” z Debrzna. Atrakcjami tego wydarzenia były 
warsztaty hafciarskie, garncarskie, florystyczne oraz 
pokazy biżuterii z kwiatów. Organizatorzy zadbali rów-
nież o stoiska dla instytucji z powiatu człuchowskiego i 
chojnickiego. Nie zabrakło przedstawicieli Stowarzysze-
nia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”. Swoją 
działalność promowali Regionalny Ośrodek Europej-
skiego Funduszu Społecznego z Chojnic oraz Lokalny 
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich z Debrzna, 
prowadzone przez Stowarzyszenie. Stoiska RO EFS i 
LPI cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród zwie-
dzających. Konsultanci przedstawili możliwość pozy-
skania środków z Unii Europejskiej.  Zainteresowanym 
podarowali drobne upominki i gadżety, m.in.  parasolki, 

notesy, długopisy, ołówki, kubeczki, a także ulotki i publi-
kacje promujące Fundusze Europejskie. 

Jarmark zakończył się konkursem na najlepszy 
produkt lawendowy. Zwycięzca został nagrodzony 
przez burmistrza Człuchowa.

Ilona Sołtyk

W lipcu w siedzibie Stowarzyszenia „Na 
Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” 
miało  miejsce Seminarium pt.: „Integracja = 
Aktywność”.

Seminarium miało na celu podsumowanie reali-
zowanego przez Stowarzyszenie projektu pn.: „Aktywna 
i pełna życia kobieta to ja!”. W spotkaniu wzięły udział 
uczestniczki projektu, zaproszeni goście oraz miesz-
kańcy gminy Debrzno. Władze samorządowe reprezen-
tował Jan Adam Beme – Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Debrznie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także 
sołtysi, reprezentantki Kół Gospodyń Wiejskich i innych 
organizacji pozarządowych z gminy Debrzno. 

Celem Seminarium było pokazanie, że wspólne 
działania prowadzą do zwiększenia aktywności i integra-
cji mieszkańców takich małych społeczności jak gmina 
Debrzno. Uczestniczki projektu przedstawiły swoje sta-
nowisko, opowiedziały jaki wpływ na nie miało uczest-

nictwo w projekcie. Zachęcały uczestników Seminarium 
do zwiększenia swojej aktywności i realizacji własnych 
marzeń. Gościem specjalnym Seminarium była Krystyna 
Inglowska, która w wieku 60 lat nadal pozostaje aktywna 
zawodowo. Opowiedziała o satysfakcji, którą czerpie z 
pracy. Pokazała na własnym przykładzie, że w tym wieku 
można nadal spełniać się zawodowo nie zaniedbując 
życia rodzinnego. W spotkaniu uczestniczyły także przed-
stawicielki Lokalnego Punktu Informacyjnego w Debrznie 
i Regionalnego Ośrodka EFS w Chojnicach, które opo-
wiedziały o zwrotnych i bezzwrotnych formach pomocy 
dla osób 50+ oferowanych przez fundusze europejskie.

Seminarium odbyło się w ramach projektu „Aktywna 
i pełna życia kobieta to ja!” współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu 
państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Dzia-
łanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Anna Brudnicka

Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" 
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