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MARZEC  2016

43. Maraton Dębno

ZWYCIĘŻYLI 
KENIJCZYCY

Pięćdziesiąt lat minęło 
od pierwszej edycji biegu 
maratońskiego w Dębnie, 
a popularność Maratonu Dębno 
nie słabnie. 3 kwietnia 2016 roku 
na starcie 43. Maratonu Dębno 
stanęła rekordowa liczba - 2429 
zawodników. Zwyciężył Cosmas 
Mutuku Kyeva wynikiem 2:11.56. 
Wśród pań pierwsza metę 
przekroczyła Stellah Jepngetich 
Barsosio z czasem 2:33.13.
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W tegorocznym maratonie wystar-
towało 2429 maratończyków. Po raz 
14. rozegrano Mistrzostwa Polski Poli-
cjantów. Uczestnicy rywalizowali także 
w 3. Mistrzostwach Polski Strażaków 
i 3. Mistrzostwach Polski Nauczycie-
li. W najstarszym maratonie w Polsce 
biegali sportowcy z Afryki, Europy oraz 
całej Polski. Metę przekroczyła rekor-
dowa liczba  – 2102 osób, w tym aż 
326 pań. Dla porównania w ubiegłym 
roku bieg ukończyło 1576 zawodni-
ków i 244 zawodniczki.  

Pierwszy na metę z czasem 
2:11:56, wbiegł Cosmas Mutuku 
Kyeva z Kenii (rekordzista trasy 41. 
Maratonu Dębno). Tuż za nim znalazł 
się również Kenijczyk David Kipro-
no Metto (2:13:43). Trzecie miejsce 
– z rezultatem 2:13:59 - wywalczył 
Mykola Iukhymchuk z Ukrainy. Pierw-
szym Polakiem na mecie był Piotr Cy-
pryański (runfollowme.pl Warszawa), 
który uzyskał czas 2:33.41, zajmując 
dziewiąte miejsce. Bardzo dobrze spi-
sał się również zawodnik z Dębna, Łu-
kasz Hryciuk, który zajął 28 miejsce.  

 W gronie kobiet także triumfo-
wały Kenijki. Pierwsza była Stellah 
Jepngetich Barsosio, uzyskując czas 

ZWYCIĘŻYLI 
KENIJCZYCY

2:33.13. Druga na mecie Gladys Jep-
kurui Biwott z czasem 2:44.00. Na po-
dium znalazła się też Olga Kazimiro-

wa z Ukrainy (2:52:22). Wśród Polek 
pierwsza była Wioletta Paduszyńska  
(Pretorian Gorzów) – 2:58.43, co dało 
jej piąte miejsce w kategorii kobiet. 

W Mistrzostwach Polski Policjan-
tów zwyciężył Łukasz Wróbel z KMP 
Poznań, z czasem 2:38:52. Drugi na 

mecie zameldował się Dariusz Śli-
wiński (2:42:26), który reprezentował  
KWP  Bydgoszcz. Natomiast na miej-
scu trzecim uplasował się Jakub Bur-
ghardt z KWP Kraków (2:45:44). Bieg 
ukończyło też sześć kobiet. Pierwsza 
na metę z czasem 3:04:40 dotarła 
Anna Ficner (KPP Złotoryja), druga 
Edyta Marciniak z KMP Kalisz,  a trze-
cia była Beata Nienadowska z KMP 
Elbląg. W sumie bieg ukończyło 102 
policjantów i policjantek. 

Po raz trzeci rozegrano Mistrzo-
stwa Polski Strażaków. W rywalizacji 
strażaków najlepszy z czasem 2:48:32 
był Seweryn Pogocki (Bieging Team 
Zelów), drugi Arkadiusz Buczyński 
(OSP Bukowno Stare), zaś trzeci Mar-
cin Klemański (KP PSP Świecie). 43. 
Maraton Dębno ukończyło też sześć 
kobiet. Mistrzynią Polski Strażaków 
została dębnianka Barbara Pochra-

nowicz (3:08:00). Drugie miejsce za-
jęła Barbara Łuczak – Pokój z OSP 
Sarzyna, a trzecie Aneta Głowacka 
(Sokół Bodzanów). Bieg ukończyło 42 
strażaków. Wśród mężczyzn Gminę 
Dębno reprezentował Mariusz Cze-
chowski z OSP Dargomyśl.

dokończenie na str. 14
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Bieg ukończyło też 105 nauczycie-
li, w tym 27 pań. Mistrzostwo Polski 
Nauczycieli zdobył Marek Wasilewski 
(Piła) rezultatem 2:46:28. Drugi metę 

przekroczył Marcin Olek (Siedlce), 
trzecią pozycję wywalczył Łukasz 
Złotkowski (UKS Junior Nietążkowo). 
Najlepsza wśród kobiet była Agniesz-
ka Kuster – 3:17:18 (KGB Grzmot 
Komorniki), druga Klaudia Kobydecka 
(Kostrzyński Klub Biegacza), trzecia 
zaś Marta Goc – Kozakiewicz z Kwi-
dzyna. W tej kategorii nie zabrakło 
również zawodników z Dębna: Rado-
sław Nowicki i Alfred Borysewicz.  

Licznie wystartowali również dęb-
nianie. Najlepszy był Łukasz Hry-
ciuk, drugi Paweł Osowski, trzeci 
metę przekroczył Tomek Osowski. 
Bieg ukończyło 44 biegaczy z Gminy 

dokończenie ze str. 13 Dębno, w tym trzy kobiety – Barba-
ra Pochranowicz, Agnieszka Hryciuk 
i Katarzyna Herold.  

43. Maraton Dębno to nie je-
dyna impreza biegowa, która od-
była się w minionym weekend 

w Dębnie. W sobotę od rana współ-
zawodniczyli „Mali Maratończycy”  
w XI Międzyszkolnym Turnieju Spor-
towym. Po południu rozegrano jubile-
uszowe 35. Biegi Uliczne im. Henryka 
Witkowskiego, w których o medale 
walczyły dzieci i młodzież szkolna. Na 
zakończenie wszyscy mogli wziąć 
udział w rekreacyjnym biegu rodzin-
nym. Tego też dnia, jak co roku złożono 
kwiaty na grobie twórcy dębnowskie-
go maratonu - Henryka Witkowskiego, 
a wieczorem odbyła się msza św. w 
intencji maratończyków.

W tym roku obchodziliśmy 50 – 
lecie zorganizowania pierwszej edycji 
biegu (1966 r.). Z tej okazji przy ulicy 
Mickiewicza odsłonięto „Skwer Mara-
tonu”. 

Emilia Jenda
Urząd Miejski w Dębnie

Fot. Marek Pereć, Artur Pereć
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W 2015 roku Gmina Dębno za-
kończyła inwestycję  polegającą na 
zagospodarowaniu terenu 4,81 ha 
zlokalizowanego w Dębnowskiej Stre-

fie Przemysłowej  zgłoszonego do Ko-
strzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. W ramach inwestycji 

Dofinansowanie 
na uzbrojenie terenów inwestycyjnych

W dniu 29 lutego br. Gmina Dębno podpisała umowę na wsparcie finansowe 
projektu  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego „Kompleksowe uzbrojenie terenów, w tym przygotowanie 
strefy przemysłowej w Dębnie do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej”.

wybudowano sieć kanalizacji desz-
czowej i sanitarnej, wodociąg, oświet-
lenie, kanał teletechniczny oraz drogę 
dojazdową. Łączny koszt inwestycji 
to ok.  4 540 000,00 złotych, z czego 
dofinansowanie wyniosło 500 tys. zło-
tych. 

Uzbrojenie strefy przyczyni się do 
przyspieszenia rozwoju gospodarcze-
go Gminy Dębno. Zainteresowanym 
przedsiębiorcom Gmina będzie mogła 
zaoferować odpowiednio przygotowa-

ne tereny do prowadzenia działalności 
gospodarczej.

Największe możliwości mają firmy/
przedsiębiorstwa innowacyjne, które 
można objąć SSE. Nowym firmą daje 
możliwość ulokowania inwestycji 
w dobrze uwarunkowanym obszarze 
inwestycyjnym oraz na dogodnych 
warunkach inwestycyjnych i koopera-
cyjnych.  

Izabela Kubiak – Mazepa 
Wydział Planowania i Rozwoju

Świadczenie wychowawcze w kwo-
cie 500,00 zł miesięcznie przysługuje 
matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu 
dziecka albo opiekunowi prawnemu 
dziecka do dnia ukończenia przez 
dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przy-
sługuje na pierwsze dziecko (pierw-
sze dziecko - oznacza to jedyne 
lub najstarsze dziecko 
w rodzinie w wieku do ukończenia 
18 roku życia), jeżeli dochód rodziny 
w przeliczeniu na osobę nie przekra-
cza kwoty 800,00 zł lub 1200,00 zł 
jeżeli członkiem rodziny jest dziecko 
niepełnosprawne.

Świadczenie wychowawcze nie 
przysługuje, jeżeli:

-dziecko pozostaje w związku mał-
żeńskim,

-dziecko zostało umieszczone 
w instytucji zapewniającej całodobowe 
utrzymanie albo w pieczy zastępczej,

PROGRAM RODZINA 500 +
1 kwietnia 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie rozpoczął wydawanie 

oraz przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 
(Program Rodzina 500+). 

-członkowi rodziny przysługu-
je za granicą na dziecko świad-
czenie o podobnym charakterze 
do świadczenia wychowawczego, 
chyba że przepisy o koordynacji sy-
stemów zabezpieczenia społecznego 
lub dwustronne umowy o zabezpiecze-
niu społecznym stanowią inaczej.

Na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 
30 września 2017 r. prawo do świad-
czenia wychowawczego ustalane 
jest na podstawie dochodu osiąg-
niętego w roku 2014 z uwzględnie-
niem utraty lub uzyskania dochodu.

Do wniosku o ustalenie prawa do 
świadczenia wychowawczego dołą-
czyć należy (podstawowe dokumen-
ty):

-oświadczenia dokumentujące wy-
sokość innych dochodów niż dochody 
podlegające opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych, 

-prawomocne orzeczenie sądu 
orzekające rozwód lub separację, 

-orzeczenie sądu rodzinnego o usta-
leniu opiekuna prawnego dziecka, 

-inne dokumenty potwierdzające 
spełnianie warunków do przyznania 
lub ustalenia wysokości świadczenia 

wychowawczego będącego przedmio-
tem wniosku. 

Powyższych dokumentów nie do-
łącza się do wniosku, w przypadku 
gdy wnioskodawca nie ubiega się 
o przyznanie świadczenia wychowaw-
czego na pierwsze dziecko.

W przypadku złożenia komplet-
nego wniosku o ustalenie prawa 
do świadczenia wychowawczego 
w okresie od 1 kwietnia 2016r. 
do 1 lipca 2016 r. prawo do 
świadczenia wychowawczego, 
na podstawie tego wniosku, ustala 
się począwszy od dnia 1 kwietnia 
2016 r.

Ustalenie i wypłata świadczenia 
wychowawczego następuje w termi-
nie 3 miesięcy licząc od dnia złoże-
nia wniosku z prawidłowo wypełnio-
nymi dokumentami.

Wnioski do pobrania oraz dodat-
kowe informacje można uzyskać 
w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Dębnie – Sekcja Świadczeń Wy-
chowawczych, pok. 13, w godzinach 
urzędowania, tj. 8.00 – 15.00 oraz 
pod nr tel. 600 414 992. 

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Dębnie
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Będzie to pierwszy etap tego 
przedsięwzięcia i obejmie odcinek 
od ulicy Zachodniej do skrzyżowa-
nia z ulicą Piasta. Powstanie nowa 
jezdnia o szerokości 6 m oraz wyko-
nane zostaną ciągi pieszo – rowero-
we, chodniki, zjazdy i parkingi. Prze-
budowana zostanie sieć kanalizacji 
deszczowo – grawitacyjnej. Zakres 
prac obejmuje również wybudowanie 
nowej linii oświetleniowej wraz z mon-
tażem lamp.

Prace mogą ruszyć na przełomie 
kwietnia/maja. O planowanych utrud-

Niebawem ruszy przebudowa Wojska Polskiego
Wyłoniono wykonawcę na przebudowę ul. Wojska Polskiego. Na przetarg wpłynęły 

cztery oferty.  Najkorzystniejsza – na kwotę 2 949 871 złotych – okazała się propozycja 
konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Budowlanych ELJOT Jacek 
Luterek ze Szczecina oraz ELBUD s.c. Jarosław Sajewicz Elżbieta Tomasiak ze 
Szczecina.  

Chcesz otrzymywać bieżące in-
formacje na temat swojej gminy? 
Chcesz mieć przewodnik turystyczny 
w swoim telefonie? Chcesz zgłosić 
awarię, usterkę i inne sytuacje wyma-
gające interwencji ze strony samo-
rządu?

Już dziś pobierz aplikację mobilną 
Gminy Dębno. 

Pobierz aplikację mobilną Gminy Dębno! 

Podyktowane jest to przede wszyst-
kimi zmianą przepisów, które pozwa-
lają funkcjonować ZEAS-om tylko do 
końca 2016 roku. Zmiany służą za-
pewnieniu możliwości wspólnej obsłu-
gi jednostkom budżetowym i stanowią 
przede wszystkim ułatwienie realizacji 
zadań jakie samorządy wykonują na 
rzecz obywateli. 

Wspólna obsługa prowadzi do stan-
daryzacji i profesjonalizacji stosowania 

Od lipca nie będzie 
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół

Podczas ostatniej sesji (30.03.) radni podjęli uchwałę w sprawie zapewnienia 
wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom 
organizacyjnym Gminy, zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz likwidacji 
jednostki organizacyjnej Gminy Dębno-Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego 
Szkół w Dębnie. 

jednorodnego prawa zewnętrznego 
i wewnętrznego obsługiwanych jedno-
stek budżetowych. Istotnym elemen-
tem jest także prawidłowe rozliczanie 
podatku VAT. Wspólna obsługa jest 
optymalnym rozwiązaniem z uwagi na 
poważną redukcję kosztów, prowadzi 
do koncentracji sił i środków, a w fina-
le poprawia kontrolę oraz racjonalizuje 
wydawanie „grosza” budżetowego. 

Od 1 lipca Gmina Dębno zapewni 

wspólną obsługę, w szczególności 
administracyjną, finansową i organi-
zacyjną jednostkom organizacyjnym, 
w tym: Ośrodkowi Sportu i Rekrea-
cji, Warsztatowi Terapii Zajęciowej, 
a także żłobkowi, przedszkolom, 
szkołom podstawowym i gimnazjom, 
dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Dębno.

Emilia Jenda
Wydział Planowania i Rozwoju

nieniach w ruchu będziemy na bie-
żąco informować za pośrednictwem 
strony internetowej www.debno.pl. 

Przypominamy, że zadanie zosta-
nie dofinansowane w ramach Pro-
gramu Rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019. 

Trwa też procedura przetargowa 
na budowę ulicy Demokracji w Dęb-
nie. Na oferty gmina czeka do 12 
kwietnia br. W ramach zamówienia 
powstanie sieć kanalizacji deszczowej 
oraz droga o nawierzchni bitumicznej 

i chodniki z kostki betonowej typu pol-
bruk.

Emilia Jenda 
Wydział Planowania i Rozwoju

Aplikacja dostępna jest na platfor-
mę Google Android (od wersji 4.0) 
oraz Apple Ios (od wersji 6.0).

Google Play:
https://play.google.com/store/

apps/details?id=pl.sisms.mobis.
debno

App Store:
https://itunes.apple.com/pl/app/

debno/id1035221229?mt=8
 Kod QR:
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Serdecznie zapraszamy do udziału w I Konkursie miast part-
nerskich (Dębno i Nowy Tomyśl) pt. „Moja miejscowość przy-
szłości”. Na prace czekamy do 30 kwietnia. Na zwycięzców 
czekają cenne nagrody rzeczowe. 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z przedszkoli i ucz-
niów szkół podstawowych z terenu gminy Dębno oraz Nowy 
Tomyśl. 

Prace konkursowe należy przesłać pocztą (decyduje data 
stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście na adres: Urząd 
Miejski w Dębnie, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno z dopi-
skiem: Konkurs „Dębno - wybiegamy w przyszłość”.

Więcej informacji na stronie internetowej www.debno.pl 
w zakładce: Ważne.

Moja 
miejscowość przyszłości
Konkurs plastyczny miast partnerskich 
„Moja miejscowość przyszłości”

Sesja odbyła się w sali posie-
dzeń w Urzędzie Miejskim w Dębnie 
o godz. 14.00.

Rada zapoznała się z informacja-
mi:

1. Przewodniczącego RM z działań 
podjętych między sesjami.

2. Przewodniczącego Komisji Re-
wizyjnej z przeprowadzonych kontroli.

3. Burmistrza z działal-
ności od 28.01.2016 r. do 
30.03.2016 r.

4. Z działalności Cen-
trum Wspierania Biznesu za 
2015r.

5. Z pracy Rad Sołeckich 
za 2015r.

6. Z działalności świetlic 
wiejskich w 2015 r.

7. O stanie zasobów 
mieszkaniowych oraz o za-
spakajaniu potrzeb w zakre-
sie mieszkań socjalnych i ko-
munalnych na terenie Gminy Dębno.

Rada podjęła uchwały:
1. Nr XXI/151/2016 w sprawie 

zmiany w uchwale Rady Miejskiej 
w Dębnie nr XVIII/121/2015 z dnia 
22.12.2015  w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Dębno na rok 2016 
Głosowanie:  15  za,  4  przeciw,         
1 wstrzymujący. 

2. Nr XXI/152/2016 w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Dębno na lata 2016-2026. 
Głosowanie: 20 za.

3. Nr XXI/153/2016 w sprawie nie 
wyrażenia zgody na wyodrębnienie 
w budżecie gminy na 2017 r. środ-

INFORMACJA Z PRZEBIEGU XXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE 
Z DNIA 30 MARCA 2016 ROKU

ków stanowiących fundusz sołecki. 
Głosowanie: 20 za.

4. Nr XXI/154/2016 w spra-
wie zmiany załącznika dotyczące-
go wykazu inkasentów podatków 
i opłat w poszczególnych sołectwach. 
Głosowanie: 20 za.

5. Nr XXI/155/2016 w sprawie za-
pewnienia wspólnej obsługi admini-
stracyjnej, finansowej i organizacyjnej 

jednostkom organizacyjnym Gminy 
do sektora finansów publicznych oraz 
likwidacji jednostki organizacyjnej 
Gminy Dębno-Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół w Dębnie. 
Głosowanie: 20 za. 

6. Nr XXI/156/2016 w sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwiązywa-
nia Problemów Społecznych Gminy 
Dębno na lata 2016-2020. 
Głosowanie: 20 za.

7. Nr XXI/157/2016 w sprawie 
przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz za-
pobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Dębno w 2016 r. 
Głosowanie: 20 za.

8. Nr XXI/158/2016  w  sprawie 
przyjęcia „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Dębno”. 
Głosowanie: 20 za.

9. Nr XXI159/2016 w sprawie wy-
rażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości na rzecz osób, które 
korzystały jako ostatnie z prawa 
do nieruchomości na podstawie 
umowy dzierżawy przez okres 3 lat. 

Głosowanie: 20 za.
10. Nr XXI/160/2016 

w sprawie nadania 
nazwy skwerowi na te-
renie miasta Dębna.  
Głosowanie: 20 za. 

11. Nr XXI/161/2016 
w sprawie reprezen-
towania gminy Dębno 
w zgromadzeniach Ce-
lowego Związku Gmin 
„CZG-12” w Długoszynie.  
Głosowanie: 20 za.

12.Nr XXI/162/2016 
w sprawie wyboru delegatów 
do Stowarzyszenia Gmin Pol-
skich Euroregionu Pomerania. 
Głosowanie: 20 za.

13. Nr XXI/163/2016 
w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza Dębna. 
Głosowanie: 15 za, 3 przeciw, 2 
wstrzymujących.

Protokół z przebiegu XXI sesji 
Rady Miejskiej jest do wglądu w Biu-
rze Rady. 

Ewa Bajkiewicz
Inspektor ds. 

obsługi Biura Rady Miejskiej 
w Dębnie
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W okresie sprawozdawczym pod-
jąłem zarządzenia w następujących 
sprawach:

- odwołania Zastępcy Burmistrza 
Dębna.;

- przekazania do eksploatacji 
dla Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie 
z siedzibą ul. Droga Zielona 1 sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w Dębnie ul. Piłsudskiego;

- zatwierdzenia wykazu osób za-
kwalifikowanych do oddania w najem 
lokalu mieszkalnego na czas nieokre-
ślony, lokalu socjalnego, lokalu z bu-
dynków przeznaczonych do rozbiórki 
lub wymagających zmiany ich prze-
znaczenia, pomieszczenia tymczaso-
wego;

- wprowadzenia zmian do układu 
wykonawczego budżetu Gminy Dębno 
na 2016 rok;

- zmiany budżetu i wprowadzenia 
zmian do układu wykonawczego bu-
dżetu Gminy Dębno na 2016 rok oraz 
zmiany w planie finansowym zadań 
z zakresu administracji rządowej i in-
nych zadań zleconych ustawami na 
2016r.;

- ustalenia listy niepublicznych 
przedszkoli i szkół, którym obligatoryj-
ne przysługuje dotacja w 2016r.;

- zmiany budżetu i wprowadzenia 
zmian do układu wykonawczego bu-
dżetu Gminy Dębno na 2016 rok;

- powołania Zastępcy Burmistrza 
Dębna;

- ustalenia planu wykorzystania 
gminnego zasobu nieruchomości

- wykupu prawa własności działek 
oznaczonych w ewidencji gruntów 
numerem 53/3 o powierzchni 0,2140 
ha i 53/4 o powierzchni 0,4301 ha po-
łożonych w obrębie 7 m. Dębno gm. 
Dębno przy ul. Kostrzyńskiej;

Informacja z działalności Burmistrza Dębna za okres od 28.01.2016r. do 30.03.2016r.
Sprawozdanie Burmistrza

- ogłoszenia wykazu nieruchomo-
ści przeznaczonych do zamiany;

- zmiany Regulaminu Organiza-
cyjnego Urzędu Miejskiego w Dębnie 
przyjętego zarządzeniem Burmistrza 
Dębna nr 32/15/2012 z dnia 18 kwiet-
nia 2012r.;

- zmiany budżetu i wprowadzenia 
zmian do układu wykonawczego bu-
dżetu Gminy Dębno na 2016 rok oraz 
zmiany w planie finansowym zadań 
z zakresu administracji rządowej i in-
nych zadań zleconych ustawami na 
2016r.

- ogłoszenia konkursu na kandyda-
ta na stanowisko Dyrektora Biblioteki 
Publicznej Miasta i Gminy im. Antonie-
go Dobrowolskiego w Dębnie;

- sprawie przyjęcia logotypu pro-
mocyjnego, standaryzacji graficznej 
znaku i Systemu Tożsamości Wizual-
nej Gminy Dębno oraz zasad ich uży-
wania i wykorzystywania;

- zatwierdzenia sprawozdania fi-
nansowego za 2015 rok instytucji 
kultury – Biblioteki Publicznej Miasta 
i Gminy im. Antoniego Dobrowolskie-
go w Dębnie.

Informacja Wydziału Gospodar-
ki Nieruchomościami i Ochrony 
Środowiska dotycząca przetargów 
i rokowań na sprzedaż nierucho-
mości.

Na dzień 7 kwietnia 2016 roku zo-
stał ogłoszony:

1. I przetarg na sprzedaż nierucho-
mości gruntowej niezabudowanej po-
łożonej w obrębie 5 m. Dębno ozna-
czonej w ewidencji gruntów działką:

Dz. nr  941/10 pow. 0,1135 ha, 
cena   150000,00 zł.

Dla powyższej nieruchomości 
prowadzona jest w Sądzie Rejono-
wym w Myśliborzu Księga Wieczysta 
KWSZ1M/00022845/2

Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ul. Kostrzyńskiej, Słowa-
ckiego, Waryńskiego, Harcerskiej, 
Włościańskiej  i rzeki Kosy miasta 
Dębno  zatwierdzonym Uchwałą 
Nr XXXIV/223/2005 Rady Miejskiej 
w Dębnie z dnia 27 listopada 2005r. 
działka położona jest na obszarze 
oznaczonym symbolem 14UH z prze-
znaczeniem pod usługi handlu.

Do ceny sprzedaży doliczony zo-
stanie podatek VAT w wysokości obo-
wiązującej w dniu sprzedaży

2. II przetarg na sprzedaż nieru-
chomości gruntowej niezabudowanej 

położonej w obrębie 7 m. Dębno ozna-
czonej w ewidencji gruntów działką:

Dz. nr  23/39    pow. 0,1650 ha                    
Cena wywoławcza 115 000,00 zł

Dla powyższej nieruchomości 
prowadzona jest w Sądzie Rejono-
wym w Myśliborzu Księga Wieczysta 
KWSZ1M/00020391/0.

Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzenne-
go w rejonie ul. Kostrzyńskiej, Sło-
wackiego, Waryńskiego, Harcer-
skiej, Włościańskiej i rzeki Kosy 
miasta Dębno  zatwierdzonym Uchwa-
łą Nr XXXIV/223/2008 Rady Miejskiej 
w Dębnie z dnia 27 listopada 2008 
roku działka położona jest na obsza-
rze oznaczonym symbolem 34 UP/S 
z przeznaczeniem pod usługi produk-
cyjne oraz składowo-magazynowe.

Do ceny sprzedaży doliczony zo-
stanie podatek VAT w wysokości obo-
wiązującej w dniu sprzedaży.

Informacja Wydziału Realizacji 
Inwestycji o przeprowadzonych 
i planowanych postępowaniach 
w ramach ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 Prawo zamówień publicznych 
do 29.03.2016r.

Postępowania zakończone:
Przebudowa ul. Wojska Polskiego 

w Dębnie - etap I - na odcinku od km 
0+382 do km 0+635 – przetarg nie-
ograniczony z 08.03.2016 r. Złożono 
cztery oferty, na wykonawcę robót 
wybrano Konsorcjum: Przedsiębior-
stwo Usług Inżynieryjno-Budowlanych 
ELJOT Jacek Luterek ze Szczecina 
oraz ELBUD s.c. Jarosław Sajewicz 
Elżbieta Tomasiak ze Szczecina, 
w cenie 2.949.871 zł brutto. Zawarcie 
umowy zaplanowano na 30.03.2016 
r.

Postępowania planowane: 
Budowa ul. Demokracji w Dębnie 

– odcinek od km 0+049,00 do km 
0+335,00 – przetarg nieograniczony, 
otwarcie ofert 12.04.2016 r.

W związku z wnioskiem z Komisji 
Oświaty o przygotowanie na sesję 
projektu uchwały w sprawie ujednoli-
cenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku 
gminnym od 1 marca 2016 r. do czasu 
wypracowania nowego modelu finan-
sowania żłobków oraz tym, że Komi-
sja  Budżetu podtrzymała uchwalone 
przez RM w Dębnie  dotychczasowe 
stawki opłat za pobyt dziecka w żłob-
ku gminnym i opłat za pobyt dziecka 
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w oddziale żłobkowym w niezmienio-
nej kwocie.  Wnioski te są rozbieżne 
– przychylam się do wniosku z Komisji 
Budżetu.

W okresie, którego dotyczy infor-
macja, byłem:

-11.02.2016 r. w  Szczecinie w Ko-
mendzie Wojewódzkiej Policji w spra-
wie mapy zagrożeń.

-29.02.2016 r. w Długoszynie na 

Wnioski o przyznanie pomocy 
można składać osobiście lub przez 
upoważnioną osobę, listem poleco-
nym do kierownika biura powiatowe-
go Agencji, właściwego ze względu 
na miejsce położenia gospodarstwa. 
W ramach całego PROW 2014-2020 
na wsparcie dla młodych rolników 
przeznaczono 718 mln euro. 

Nowelizacji rozporządzenia Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spra-
wie premii dla młodych  rolników   
(Dz. U. z 2016 r., poz. 345) łagodzi 
dotychczas obowiązujące zasady 
udzielania tej pomocy. 

Najważniejsza zmiana polega na 
tym, że wsparcie będą mogli uzy-
skać także wnioskodawcy, którzy już 
rozpoczęli prowadzenie działalno-
ści rolniczej, a więc m. in. wystąpili 
o płatności bezpośrednie. Przepis 
ten dotyczy także wnioskodawców, 
którzy ubiegali się o premię dla mło-
dych rolników w roku 2015. 

Zgodnie z nowymi przepisami, 
o premię może starać się osoba fi-
zyczna, która: 

1) ma nie więcej niż 40 lat,
2) posiada odpowiednie kwalifika-

cje zawodowe,
3) rozpoczęła urządzanie gospo-

darstwa rolnego tzn. stała się właś-
cicielem lub objęła w posiadanie 
gospodarstwo rolne o powierzchni 
co najmniej 1 ha nie wcześniej niż 
w okresie 18 miesięcy przed dniem 
złożenia wniosku o przyznanie po-
mocy, 

4) przed dniem rozpoczęcia urzą-
dzania gospodarstwa: 

- nie wystąpiła m. in. o: przyzna-
nie płatności na podstawie przepisów 
o płatnościach bezpośrednich, pomoc 

Ruszył nabór wniosków 
o przyznanie pomocy młodym rolnikom

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. można składać wnioski o przyznanie wsparcia 
w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz 
młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. 

finansową na operację typu „Pre-
mie dla młodych rolników” w ramach 
PROW 2014-2020, pomoc finanso-
wą w ramach PROW 2007-2013 na 
działania “Ułatwienie startu młodym 
rolnikom” i “Korzystanie z usług przez 
rolników i posiadaczy lasów” oraz 
pomoc finansową w ramach PROW 
2004-2006 na działanie „Ułatwienie 
startu młodym rolnikom” jak również 
nie wystąpiła o pomoc finansową 
w ramach Programu SAPARD,

- nie była posiadaczem zwierząt 
gospodarskich objętych obowiązkiem 
zgłoszenia do rejestru zwierząt go-
spodarskich oznakowanych i siedzib 
stada,

- nie prowadziła działu specjalne-
go produkcji rolnej.

Młody rolnik nadal ma trzy lata na 
osiągnięcie wymaganych kwalifikacji 
zawodowych (uzupełnienie wykształ-
cenia), liczone od dnia doręczenia 
decyzji o przyznaniu pomocy. 

Utrzymano wymaganą dotychczas 
wielkość ekonomiczną gospodarstwa 
(SO), która nie może być mniejsza 
niż  13  tysięcy  euro i większa niż 
150 tysięcy euro. 

Kolejny wymóg dotyczy po-
wierzchni użytków rolnych w gospo-
darstwie rolnym. Musi być ona co 
najmniej równa średniej krajowej, 
a w województwach w których śred-
nia powierzchni gospodarstw jest niż-
szej niż krajowa - gospodarstwo musi 
mieć wielkość średniej wojewódzkiej. 
Natomiast maksymalna powierzchnia 
nie może być większa niż 300 hek-
tarów. Przy czym określony został 
wymóg, że przynajmniej 70% mini-
malnej wielkości stanowi przedmiot 
własności beneficjenta, użytkowania 

wieczystego lub dzierżawy z zasobu 
własności rolnej Skarbu Państwa lub 
jednostki samorządu terytorialnego 
(JST). 

W pierwszej kolejności pomoc 
przysługuje wnioskodawcom, któ-
rzy uzyskali największą liczbę 
punktów, przy czym pomoc jest 
przyznawana, jeżeli wnioskodaw-
ca uzyskał co najmniej 12 punktów. 
Pomoc nie może zostać przezna-
czona na: chów drobiu (z wyjątkiem 
produkcji ekologicznej), prowadzenie 
plantacji roślin wieloletnich na cele 
energetyczne, prowadzenie niektó-
rych działów specjalnych produkcji 
rolnej. 

Beneficjent zobowiązany będzie 
m. in. do prowadzenia uproszczonej 
rachunkowości w gospodarstwie, 
a w wyniku realizacji biznesplanu 
wartość ekonomiczna gospodar-
stwa wzrośnie co najmniej o 10%. 
Premia w wysokości 100 tys. złotych 
będzie wypłacana w dwóch ratach: 

I - w wysokości 80% - po spełnie-
niu przez  beneficjenta,  w  terminie  
9 miesięcy od dnia doręczenia decy-
zji o przyznaniu pomocy, warunków 
z zastrzeżeniem których została wy-
dana ww. decyzja; 

II - w wysokości 20% - po realizacji 
biznesplanu. 

Zgodnie z przepisami rolnik musi 
przeznaczyć całą kwotę 100 tys. zł 
premii na inwestycje dotyczące dzia-
łalności rolniczej lub przygotowania 
do sprzedaży produktów rolnych wy-
twarzanych w swoim gospodarstwie. 
Ważne jest że co najmniej 70% tej 
kwoty musi zostać przeznaczone na 
inwestycje w środki trwałe. 

Źródło: www.arimr.gov.pl 

posiedzeniu zarządu CZG-12.
-1.03.2016r. w Szczecinie w spra-

wie podpisania aktu notarialnego 
z ANR.

-4-6.03.2016 r. w Nowym Tomyślu 
z wizytą w mieście partnerskim.

-18.03.2016 r. w Szczecinie 
w Generalnej Dyrekcji Dróg i Auto-
strad  w sprawie uzgodnienia realiza-
cji budowy ścieżki rowerowej Cychry-
Sarbinowo.

-21.03.2016 r. w Warszawie na Ko-
misji Regulacyjnej ds. Gmin Wyzna-
niowych Żydowskich.

-24.03.2016 r. w Długoszynie na 
posiedzeniu zarządu CZG-12.

Informuję, iż uchwały podjęte na 
poprzedniej Sesji Rady Miejskiej są 
w trakcie realizacji.

Piotr Downar  
Burmistrz Dębna 
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Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” 
zaprasza do darmowych konsultacji 
dla wszystkich mieszkańców nasze-
go obszaru. Dotyczy to beneficjen-
tów indywidualnych oraz instytucje.

Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska ogłosił konkurs nr 
RPZP.02.10.00-IP.01-32-KO1/16 
w ramach Działania 2.10 „Zwięk-
szenie wykorzystania odnawialnych 
źródeł Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Za-
chodniopomorskiego 2014-2020”. 
Nabór  wniosków  trwać  będzie  do 
6 maja 2016 lub do wyczerpania 
środków.

Ruszył trzeci nabór w ramach 
PROSUMENTa. https://www.wfos.

Lider Pojezierza
„Lider Pojezierza” rozpoczyna konsultacje w ramach OZE (odnawialne źródła 

energii).
szczecin.pl/aktualnosci-prosu-
ment/1233-nabor-wnioskow.
html

Zakres tematyczny: fotowol-
taika, pompy ciepła, kolektory 
słoneczne, turbiny wiatrowe, 
piece na biomasę, biogazow-
nie, kogeneracja.

Członek naszego Stowa-
rzyszenia, konsultant Mirosław 
Kwarta prowadzi bezpłatne kon-
sultacje w każdą środę w godz. 
9.00 – 14.00  w biurze Stowarzysze-
nia „Lider Pojezierza”.

Na indywidualne konsultacje 
prosimy  umawiać  się  telefonicz-
nie:  957460360  i 607782884  lub  
e-mail: lgd@liderpojezierza.pl, 

lub: kwarta.m@gmail.com.
Zapraszamy do skorzystania 

z naszej oferty konsultacji.
Informacja w biurze naszego Sto-

warzyszenia.

Źródło: www.liderpojezierza.pl

O godzinie 15.30 na linii startu 
ustawił się samochód straży pożar-
nej prowadzący całą grupę, dalej 
Burmistrz Dębna – Pan Piotr Dow-
nar. Za gospodarzem biegu licznie 
ustawili się mieszkańcy miasta, któ-
rzy przybyli całymi rodzinami. Bieg 
Rodzinny nie miał formy wyścigu, 
nie było ważne, kto przybiegnie 
pierwszy, a kto ostatni. Liczył się 
wspólnie spędzony czas i to, aby 
pokonać trasę i dotrzeć do mety. Po 
biegu spośród wszystkich uczestni-

Bieg rodzinny w Dębnie
W przeddzień maratonu tj. 02.04.2016r. mieszkańcy Dębna spotkali się na 

placu Konstytucji 3- go Maja, aby uczestniczyć w XIII edycji Rekreacyjnego Biegu 
Rodzinnego. Towarzyszyli im maratończycy z całej Polski, dla których bieg był 
miłą, choć krótką formą rozgrzewki. 

ków rozlosowane zostały upominki, 
którymi były książki, bidony, kije do 
nordic walking, piłki i różnego rodza-
ju gadżety.

Upominki dla uczestników biegu 
zostały ufundowane przez:

-Burmistrza Dębna,
-Urząd Miejski w Dębnie – Wy-

dział Oświaty, Kultury i Sportu, Wy-
dział Planowania i Rozwoju oraz 
Wydział Gospodarki Nieruchomoś-
ciami i Ochrony Środowiska,

-Dębnowski Ośrodek Kultury,

-Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Dębnie,

-Związek Nauczycielstwa Polskie-
go – Zarząd w Dębnie.

W Biegu Rodzinnym  nie było po-
konanych i zwycięzców!  

Organizatorzy biegu dziękują 
wszystkim uczestnikom XIII edycji 
biegu rodzinnego i zapraszają za 
rok.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
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Wraz z rosnącym rozpowszech-
nieniem cukrzycy, coraz ważniejsze 
staje się posiadanie wiedzy o tym, 
jak można zminimalizować ryzyko 
wystąpienia choroby, a także o spo-
sobach jej wykrywania i leczenia. 
Dlatego WHO podejmuje działania 
mające na celu promocję wiedzy 
o cukrzycy w ramach obchodów Świa-
towego Dnia Zdrowia - 7 kwietnia 
2016 r. 

Warto odnotować, że świat dokonał 
istotnego kroku w walce z epidemią 
cukrzycy, przyjmując jako cel zmniej-
szenie o jedną trzecią liczby zgonów 
z powodu chorób niezakaźnych, 
w tym cukrzycy, do 2030 r. w ramach 
Celów Zrównoważonego Rozwoju. 
W związku z tym WHO wspiera pań-
stwa  wdrażające polityki mające na 
celu zmniejszenie oddziaływania cho-
rób niezakaźnych, w tym cukrzycy, 
nowotworów, chorób układu krążenia 
i płuc.

Informacje ogólne
Insulina to hormon regulujący po-

ziom cukru we krwi, będącego źród-
łem energii potrzebnej nam do życia. 
Jeżeli glukoza nie może przeniknąć 
do komórek organizmu i pozostaje 
w krwiobiegu, jej stężenie może wzra-
stać do szkodliwego poziomu. 

Niemal 350 mln osób na całym 
świecie cierpi na cukrzycę - choro-
bę przewlekłą, do której dochodzi, gdy 
organizm nie wytwarza wystarczają-
cej ilości insuliny lub nie jest w stanie 
skutecznie wykorzystywać własnej 
insuliny w procesie metabolizmu cu-
krów pochodzących ze spożywanej 
żywności. Insulina to hormon regulu-
jący poziom cukru we krwi, będącego 
źródłem energii potrzebnej nam do 
życia. Jeżeli glukoza nie może prze-
niknąć do komórek organizmu, w któ-

W 2016 roku Światowy Dzień Zdrowia (7 kwietnia) poświęcony będzie tematowi 
cukrzycy.

Promocja wiedzy o cukrzycy

rych jest spalana jako energia i pozo-
staje w krwiobiegu, jej stężenie może 
wzrastać do szkodliwego poziomu.

W 2012 r. cukrzyca była bezpo-
średnią przyczyną około 1,5 mln 
zgonów na świecie, z których 80% 
miało miejsce w państwach o niskich 
i średnich dochodach. Według pro-
gnoz WHO do 2030 r. cukrzyca stanie 
się 7 najczęściej występującą przy-
czyną zgonów.

Rozróżniamy dwa główne typy 
choroby. Osoby cierpiące na cukrzy-
cę typu 1 na ogół w ogóle nie wytwa-

rzają własnej insuliny i dlatego, aby 
przeżyć, muszą przyjmować insulinę 
w formie iniekcji. Chorzy na cukrzycę 
typu  2,  którzy  stanowią  około   90% 
wszystkich przypadków zachorowań, 
najczęściej wytwarzają własną insuli-
nę, ale w niewystarczającej ilości lub 
ich organizm nie jest w stanie jej właś-
ciwie wykorzystywać. Osoby chore na 
cukrzycę typu 2 na ogół mają nadwa-
gę i prowadzą siedzący tryb życia.

Długotrwale utrzymujący się we 
krwi wysoki poziom glukozy po-

woduje uszkodzenie narządów we-
wnętrznych i może być przyczyną 
ataku serca, udaru mózgu, niewy-
dolności nerek, impotencji oraz za-
każeń prowadzących do amputacji 
kończyn.

Przy zastosowaniu właściwego 
leczenia wpływ cukrzycy na życie 
chorego można zminimalizować. 
Nawet osoby cierpiące na cukrzy-
cę typu 1 mogą cieszyć się długim 
życiem w zdrowiu, jeżeli będą ści-
śle kontrolować poziom cukru we 
krwi.

Oświadczenie dotyczące obciąże-
nia cukrzycą w  Europejskim Regionie 
WHO znajduje się pod adresem (w jęz. 
angielskim): http://www.euro.who.int/
en/health-topics/disease-prevention/
nutrition/news/news/2015/11/physi-
cal-inactivity-and-diabetes. Więcej in-
formacji o cukrzycy można znaleźć 
na stronie (w jęz. angielskim):  http://
www.who.int/campaigns/world-health-
day/2016/event/en/ http://www.un.org/
press/en/2015/sgsm17320.doc.htm 

Tylko 16 lokalizacji z największą 
liczbą głosów otrzyma nagrodę! Aby 
oddać głos trzeba posiadać konto 
pocztowe. Można oddać jeden głos 
dziennie z jednego adresu. Zachęca-

Wygraj dla Dębna siłownię zewnętrzną
Gmina Dębno bierze udział w konkursie „Nestle porusza Polskę”, w którym 

do wygrania jest siłownia zewnętrzna, składająca się z dziewięciu urządzeń. 
Zgłoszono lokalizację na plaży miejskiej w Dębnie. O wygranej zdecydują internauci 
w głosowaniu,  które odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej 
www.nestleporusza.pl. 

my wszystkich mieszkańców Dębna 
i okolic do włączenie się w akcję. Liczy 
się każdy głos. Tylko wspólne zaanga-
żowanie może przynieść zamierzony 
sukces. 

Zapraszamy na stronę internetową 
www.nestleporusza.pl. Głosy będzie 
można oddawać do końca czerwca.

Emilia Jenda
Wydział Planowania i Rozwoju
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W imprezie uczestniczyło 7 dru-
żyn ze szkół podstawowych Gminy 
Dębno. Gościem honorowym tego-
rocznej imprezy była Pani Wanda 
Panfil - jedyna Polka, która została 
mistrzynią świata w maratonie. Swoją 

obecnością zaszczycili nas także: za-
stępca burmistrza Pan Jan Knapik, 
przedstawiciele Rady Miejskiej – Pan 
Paweł Chrobak i Pan Adam Kaczmar-
czyk, Pani Katarzyna Matysiak, Pan 
Mirosław Napieracz, Pan Łukasz Hry-
ciuk – maratończycy oraz dyrektorzy 
szkół. Wszystkich uczestników impre-
zy do sportowego współzawodnictwa 

Sportowa rywalizacja „Małych Maratończyków” 
2 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 odbył się XI Międzyszkolny Turniej 

Sportowy pod hasłem „Mali Maratończycy”. 
Dzięki sponsorom wszyscy uczest-

nicy otrzymali medale, nagrody, słody-
cze oraz sprzęt sportowy.

Sponsorzy turnieju: ZEAS – Dębno, 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji,  Dębnowskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego, Państwo 
Renata i Sebastian Rawlik, Państwo 
Magdalena i Leszek Syroka,  BOKO 
- SPORT, Ośrodek Sportu i Rekrea-
cji, firma „Meble na wymiar” Mariusz 
Kowalczyk i Daniel Morawski, Rada 
Rodziców przy SP3, Wydział Plano-
wania i Rozwoju Urzędu Miejskiego 
w Dębnie.

Składamy serdeczne podziękowa-
nia tym osobom i instytucjom, które 
uświetniły naszą imprezę, a opieku-
nom za przygotowanie drużyn do za-
wodów. 

Do zobaczenia za rok!

Organizatorzy
Iwona Grzegorczyk

Aleksandra Łoszczuk
Renata Rawlik

zachęciła rozgrzewka z mistrzynią 
Panią Wandą Panfil.  

Oprócz typowych biegów z prze-
szkodami, uczniowie układali puz-
zle tworzące hasło „50 lat SP3” oraz 
nazwę produktu, którą umieścili na 
piramidzie zdrowego żywienia. Odbył 
się również bieg na dłuższym dy-
stansie, który wyłonił najszybszego 
zawodnika. Tytuł mistrza „mini biegu” 
wywalczył uczeń ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1- Krzysztof Kuszyk. Całej 
uroczystości towarzyszyła gorąca at-
mosfera, którą zapewniły zmagania 
małych maratończyków, pokazy ta-
neczne grupy z SP3 oraz okrzyki kibi-
ców – absolwentów naszej szkoły.

Wyniki klasyfikacji:
I miejsce - SP 3 Dębno, 
II miejsce -  SP Sarbinowo,
III miejsce - SP Dargomyśl,
IV miejsce – SP 1 Dębno,
V miejsce –  SP Cychry,
VI miejsce – SP Różańsko,
VII miejsce – SP Barnówko.
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Najlepsi otrzymali puchary i na-
grody rzeczowe, wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe medale i dyplo-
my.

Tego dnia Burmistrz Dębna podzię-
kował działaczom sportowym za wie-
loletnią pracę na rzecz rozwoju spor-
tu wśród dzieci i młodzieży szkolnej. 
Podziękowania otrzymali: Witkowska 
Anna, Witkowski Eugeniusz, Rosa-
dzińska Anna, Rosadziński Krzysztof, 
Magdziarek Wiesława, Magdziarek 
Andrzej, Kaczmarczyk Adam, Zięciak 
Tomasz, Rawski Marek, Pożarycki 
Waldemar i Łapiński Jerzy. 

Wszystkim uczestnikom, trenerom, 
rodzicom oraz kibicom dziękujemy za 
udział w tej sportowej imprezie. Gra-
tulujemy najlepszym i zapraszamy za 
rok.

                                                      
     NAJLEPSI ZAWODNICY W PO-
SZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH 
WIEKOWYCH:
Bieg 400 m dziewcząt, 
rocznik 2006 i młodsze:
1.Szymczak Emilia KS Hanza Gole-
niów
2.Łukaszkiewicz Lena UKS Postomia 
Sulęcin
3.Nawrocka Małgorzata SP Różań-
sko

Bieg 400 m chłopców, 
rocznik 2006 i młodsi:
1.Giereszko Alan Hermes Gryfino

2.Kuszyk Krzysztof SP 1 Dębno
3.Brzeski Hubert SP Dargomyśl

Bieg 400 m dziewcząt,  
rocznik 2005:
1.Nowak Agnieszka Postomia Sulęcin
2.Kiełbasa Hanna SP 3 Dębno
3.Szulc Dominika Hermes Gryfino

Bieg 400 m chłopców, 
rocznik 2005:
1.Ogonowski Filip Hermes Gryfino
2.Hajtka Mikołaj SP 3 Myślibórz
3.Mularczyk Jakub SP Moryń

Bieg 600 m dziewcząt, 
rocznik 2004:
1.Góra Magdalena Postomia Sulęcin
2.Malczewska Vanessa SP 2 Myśli-
bórz
3.Cynarska Nikola SP 2 Myślibórz

Bieg 600 m chłopców, 
rocznik 2004:
1.Samborski Michał SP 3 Dębno

2.Niepsujewicz Patryk SP 3 Myślibórz
3.Kułak Oliwier Hanza Goleniów

Bieg 600 m dziewcząt,
rocznik 2003: 
1.Martynowicz Wiktoria Hermes Gry-
fino
2.Grygiel Amelia Świnoujście
3.Warszewska Alicja Hermes Gryfino

Bieg 800 m chłopców, 
rocznik 2003:
1.Zakrzewski Bartłomiej Hermes Gry-
fino
2.Golański Stanisław Hanza Gole-
niów
3.Teżyk Tymoteusz SP 3 Dębno

Bieg 800 m dziewcząt, 
rocznik 2002-2000:
1.Parniak Katarzyna GP Myślibórz
2.Zdebiak Amelia GP Dębno
3.Kołodziejczak Anna GP Myślibórz

Bieg 800 m chłopców, 
rocznik 2002-2000:
1.Zakrzewski Jakub Hanza Goleniów
2.Leończyk Tomasz GP Dębno
3.Orłowski Paweł Hanza Goleniów

Pełna treść komunikatu na 
www.debno.pl.      

Joanna Stąsiek - Janicka 
Wydział Oświaty, 

Kultury i Sportu
Urząd Miejski w Dębnie

35.  BIEGI ULICZNE DLA  DZIECI  
I  MŁODZIEŻY  SZKOLNEJ

Dnia 2 kwietnia br. po raz 35 odbyły się w Dębnie Biegi Uliczne im. Henryka 
Witkowskiego. Uroczystego otwarcia sportowej imprezy dokonał Burmistrz 
Dębna Piotr Downar. Przy doskonałej pogodzie w zawodach uczestniczyło 259 
osób w wieku szkolnym i gimnazjalnym. Przeprowadzonych zostało 10 biegów na 
dystansach: 400 m, 600 m i 800 m.


