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Iluminacje świetlne zamontowano wzdłuż głów-
nych ulic: Mickiewicza, Armii Krajowej, Słowa-
ckiego, Baczewskiego i Placu Konstytucji 3 Maja. 
Tworzą je różne elementy słupowe oraz choinkowe 
sznury lampek na drzewkach. Na stałe do dekoracji 
świątecznych wpisała się już świetlna fontanna imi-
tująca spływającą wodę, którą w tym roku ustawiono 

przy kalendarzu kwietnym. Natomiast anioła z harfą 
postawiono na Skwerze Maratonu przy ul. Mickie-
wicza. 

Tradycyjnie już, na placu w centrum Dębna sta-
nęła prawdziwa bożonarodzeniowa choinka, na której 
zawisły nowe elementy świetlne w postaci sopli. Te 
same dekoracje świetlne powieszono również nad 
rzeką Kosą. 

Świąteczne ozdoby będzie można podziwiać do 
6 stycznia 2017 roku. 

Emilia Jenda
Wydział Planowania i Rozwoju

Świątecznie udekorowane Dębno
Świetlne dekoracje słupowe, sznury lampek na drzewach, fontanna, anioł 

oraz kilkunastometrowa choinka rozbłysły już w Dębnie. Zrobiło się świątecznie 
i kolorowo. 
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Na ulicy Wojska Polskiego reali-
zowany był pierwszy etap inwestycji, 
na odcinku od ulicy Zachodniej do 
skrzyżowania z ulicą Piasta. Przebu-
dowano sieć kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej oraz wodociągowej. 
Powstała przepompownia ścieków 
oraz nowe przyłącza do budynków. 
W ramach przedsięwzięcia ujed-
nolicono szerokość jezdni do 6 m, 
a na skrzyżowaniu z ulicą Zachodnią 
przesunięto oś jezdni i złagodzono 
łuk. Ponadto wykonano ciągi pieszo 
– rowerowe, chodniki, zjazdy i par-
kingi. Przy przejściach dla pieszych 

Wojska Polskiego i Demokracji 
już gotowe

Zakończono przebudowę ulicy Wojska Polskiego i budowę ulicy Demokracji. 
Powstały nowe ciągi pieszo - rowerowe, chodniki, jezdnie, zjazdy i parkingi. Przed 
zimą oba odcinki zostały oddane do użytku. 

Dębno złożyła wniosek o dotację 
z tego samego programu na realizację 
drugiego etapu. W ramach przedsię-
wzięcia zaplanowano budowę ronda 

w ulicy Wojska Polskiego oraz prze-
budowę ulicy Piasta. Projekt gminy 
jest na razie na wstępnej liście ran-
kingowej i czeka na zatwierdzenie. 

Nowej drogi doczekali się rów-
nież mieszkańcy ulicy Demokracji. 
Budowa obejmowała odcinek o dłu-
gości około 360 mb. W ramach in-
westycji powstała sieć kanalizacji 
deszczowej. Wykonano nowe chod-
niki, zjazdy oraz parkingi z kostki 
betonowej typu polbruk. 

Całkowity koszt przedsięwzięcia 
wyniósł około 1,2 milionów złotych 
i został sfinansowany z budżetu 
gminy. 

Emilia Jenda
Wydział Planowania i Rozwoju

zastosowano progi dla osób niepeł-
nosprawnych. Przebudowano także 
oświetlenie oraz zamontowano 
nowe lampy drogowe led. Zmoder-
nizowany odcinek kończy się na 
skrzyżowaniu z ulicą Piasta, w tym 
miejscu przygotowano jezdnię do 
włączenia w rondo, które zostanie 
zrealizowane w następnym etapie. 

Inwestycję zrealizowano w part-
nerstwie z Przedsiębiorstwem Wo-
dociągów i Kanalizacji w Dębnie.

Całość zadania wyniosła około 
3,25 milionów złotych, z czego 
Gmina Dębno otrzyma dofinanso-
wanie w ramach Programu Rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej na lata 2016-2019 
w kwocie około 941 tysięcy złotych. 

W przyszłym roku planowana 
jest kontynuacja zadania. Gmina 
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Umocniono brzeg jeziora w Dębnie

Faszynę wierzbową o średnicy 
20 cm, wiązaną drutem wyżarzanym 
grubości 1,2 mm ułożono w dwóch 
warstwach oraz zabezpieczono pa-
likami wbitymi ręcznie w dno, co 
50 cm. Paliki sosnowe o długości 

Tym razem wykonano faszynę od strony ulicy Grunwaldzkiej. Prace polegające na 
umocnieniu podmytych brzegów kosztowały około 40 tysięcy złotych i sfinansowane 
zostały z budżetu gminy. Dzięki realizacji przedsięwzięcia linia brzegowa jeziora 
Lipowo zyskała estetycznego wyglądu.

1,3 m do 2 m zostały wbite poniżej 
lustra wody. Zróżnicowanie długości 
palików wynika z miąższości dna 
w licznych miejscach, ponieważ dno 
jest grząskie, co wymagało użycia 
długich palików. Od wewnętrznej 

strony faszynowanej ściany, brzeg 
zabezpieczono przed wymywaniem 
gruntu, założonym pionowo fartu-
chem z geowłókniny, którą wywinięto 
na wierzch oraz przysypano gruntem. 

Faszyna została również uło-
żona w taki sposób, aby odtworzyć 
linie brzegowe, natomiast istniejące 
wymycia uzupełniono gruntem ro-
dzimym i wyrównano do istniejącego 
brzegu. Ostatnim etapem prac było 
zabezpieczenie faszyny przed uniesie-
niem palikami wbijanymi w zbocze, 
pod kątem ok. 30 stopni, w stosunku 
do ściany faszynowej lub poziomą 
żerdzią mocowaną do palików. 

Wykonawcą robót było Przedsię-
biorstwo Wielobranżowe Wierzbowy 
Gaj z Nowego Tomyśla.

Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami 

i Ochrony Środowiska

Podczas każdego weekendu, w po-
rach nocnych na boisku odbywają się 
„spotkania towarzyskie”, po których 
zostają niezliczone ilości śmieci. Są 
to przede wszystkim puszki i butelki 
po napojach wysokoprocentowych. 

We wrześniu podczas treningu miał 
miejsce wypadek. Młody piłkarz UKS 
Dębno wykonując ślizg, skaleczył się 
rozbitą szyjką od butelki. Doznał rany 
szarpanej na udzie. 

– Jako właściciel obiektu ponosimy 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
użytkowników. Takie sytuacje mogą 
się powtarzać, dlatego wymagało to 
interwencji. Wspólnie z radą podję-

Boisko przy ulicy Daszyńskiego zabezpieczone
Boisko przy ulicy Daszyńskiego zostało ogrodzone, a na noc będzie zamykane. 

Ma to zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, korzystającym z tego obiektu. Z boiska 
będzie można korzystać w godzinach 7:00 – 21:00. 

liśmy decyzję o ogrodzeniu boiska 
– tłumaczy Piotr Downar Burmistrz 
Dębna. 

Władze UKS Dębno dbają o obiekt 
i stworzyli odpowiednie warunki dla 
swoich podopiecznych. W ostatnich 
miesiącach powstała tam szatnia dla 
zawodników, zamontowano ławki 
rezerwowych, przeprowadzono prace 
eksploatacyjne płyty boiska oraz 
wiele prac porządkowym poprawia-

jących estetykę tego miejsca. Nie-
bawem zakończy się montowanie 
bramy i boisko będzie zamykane na 
noc. Z obiektu będzie można korzy-
stać w ciągu dnia w godzinach 7:00 
- 21:00. – Mamy nadzieję, że będzie 
bezpieczniej, a teren ten zostanie 
uchroniony przed dewastacją i za-
śmiecaniem – mówi burmistrz. 

Wydział Planowania i Rozwoju 
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Wóz odebrali uroczyście komen-
dant KPP w Myśliborzu Bogusława 
Bonter – Mazek oraz komendant Ko-
misariatu Policji Dariusz Hnatiuk, 

Nowy radiowóz dla policji w Dębnie
Od 30 listopada br. nowa Kia Ceed służy policjantom z Dębna. Radiowóz został 

zakupiony dzięki wsparciu finansowemu Gminy Dębno. Kluczyki do pojazdu wręczył 
burmistrz Dębna Piotr Downar podczas sesji Rady Miejskiej w Dębnie.

którzy podziękowali samorządowcom 
za dofinansowanie zakupu pojazdu. 
Na ten cel przekazano 32,5 tysiąca 
złotych z budżetu gminy Dębno.

Przedsięwzięcie to świadczy 
o bardzo dobrze układającej się 
współpracy samorządu z policjantami 
lokalnego komisariatu. Burmistrz 
Dębna i Rada Miejska w Dębnie od 
wielu lat wspierają dębnowskich 
funkcjonariuszy policji zabezpie-
czając środki w budżecie na bezpie-
czeństwo mieszkańców. – Wiemy, 
że nie jest to zadanie własne gminy, 
ale sytuacja naszego komisariatu jest 
trudna, dlatego w miarę możliwości 
staramy się pomagać. Są to dotacje na 
prace remontowe, zakup materiałów 
biurowych, sprzętu komputerowego, 
a także dodatkowe patrole funkcjona-
riuszy – wylicza włodarz miasta. 

Nowy radiowóz zapewni sprawne 
i bezpieczne pełnienie służby patro-
lowej na podległym terenie.

Emilia Jenda 
Wydział Planowania i Rozwoju

Pierwszy etap zakończono 
w sierpniu i obejmował on odcinki 
w samym Dębnie. Natomiast drugi 
etap realizowany był także w Ob-
orzanach. Zakres prac obejmował: 
wykoszenie z wygrabieniem skarp, 

Odmulono i wzmocniono brzegi rzeki Sienicy
Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie 

zrealizował drugi etap inwestycji polegającej na remoncie skarp na rzece Sienicy. 
W tym roku wykonano prace prawie na 3,5 kilometrowym odcinku. Tym samym jeden 
z dopływów rzeki Myśli został nie tylko odmulony, ale umocniono także jego brzegi.

odmulenie dna, umocnienie skarp po-
dwójną kiszką faszynową z obsypa-
niem ziemią i obsiewem trawą.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia 
rzeka wygląda estetycznie, a woda 
swobodnie przepływa. 

Całość prac kosztowała 361 ty-
sięcy złotych i sfinansowane zostało 
ze środków rezerwy celowej Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wydział Planowania i Rozwoju
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W okresie sprawozdawczym pod-
jąłem zarządzenia w następujących 
sprawach:

- 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 
2016 r.;

- zmiany załącznika nr 6 zarzą-
dzenia nr 64/19/2016 pt: Harmono-
gram przeprowadzenia konsultacji 
społecznych dotyczących Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Dębno na 
2017 rok.

- ustalenia wysokości dotacji dla 
Niepublicznego Przedszkola Specjal-
nego Towarzystwa Salezjańskiego 
im. Św. Jana Bosko w Dębnie na 
2016 rok”;

- ogłoszenia wykazu nierucho-
mości niezabudowanej przeznaczonej 
do sprzedaży w drodze przetargowej 
/- Dębno, obręb nr 4 działka nr 139/2 
pow. 0,1074 ha cena 58000 + Vat/;

- ogłoszenia wykazu nierucho-
mości niezabudowanej przeznaczonej 
do sprzedaży w drodze bezprzetar-
gowej / Dębno, obręb 5, dz. Nr 43/2 
o pow. 0,0030 ha cena 1600 + Vat/;

- 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.;

- stawek czynszu za 1 m2 po-
wierzchni pomieszczeń gospodar-
czych, gruntów pod pomieszczeniami 
gospodarczymi, gruntów pod garaże, 
dodatkowe piwnice w zasobach 
Gminy Dębno a zarządzanych przez  
DTBS sp. z o.o. w Dębnie;

- stawek czynszu za 1 m2 po-
wierzchni lokali użytkowych w bu-
dynku Przychodni Zdrowia w Dębnie 
przy ul. Kościuszki 17 będących w za-
sobach gminy Dębno a zarządzanych 
przez Przedsiębiorstwo Usług Komu-
nalnych Spółka z o.o. w Dębnie;

- wyznaczenia nauczyciela zastę-
pującego dyrektora Szkoły Podsta-
wowej im. Marii Konopnickiej w Sar-

INFORMACJA
z działalności Burmistrza Dębna za okres od 27.10.2016 r. do 29.11.2016 r.

binowie.

Informacja Wydziału Gospo-
darki Nieruchomościami i Ochrony 
Środowiska dotycząca przetargów 
i rokowań na sprzedaż nierucho-
mości.

Na dzień 16 grudnia 2016 roku 
został ogłoszony:

1. I przetarg ustny na sprzedaż 
nieruchomości gruntowej nieza-
budowanej położonej w obrębie 
7 m. Dębno oznaczonej w ewi-
dencji gruntów działką nr 23/36, 
o pow. 0,1575 ha, cena wywo-
ławcza: 80 000,00 zł. 

Dla powyższej nieruchomości 
prowadzona jest w Sądzie Rejo-
nowym w Myśliborzu Księga Wie-
czysta KW SZ1M/00020391/0.

Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ul. Kostrzyńskiej, Słowa-
ckiego, Waryńskiego, Harcerskiej, 
Włościańskiej i rzeki Kosy miasta 
Dębno zatwierdzonym Uchwałą 
NrXXXIV/223/2008 Rady Miejskiej 
w Dębnie z dnia 27 listopada 2008 roku 
działka położona jest na obszarze 
oznaczonym symbolem 34 UP/S 
z przeznaczeniem pod usługi produk-
cyjne oraz składowo - magazynowe.

2. I  publiczny przetarg ustny 
ograniczony na sprzedaż udziału 
1/4 w nieruchomości zabudowanej 
położonej w Cychrach przy ul. Wi-
tosa 3 na działce gruntu oznaczonej 
zgodnie z ewidencją gruntów nr 687 
o pow. 0,2396 ha, cena wywoławcza 
udziału 1/4 - 23.000,00zł 

Dla powyższych nieruchomości 
prowadzona jest w Sądzie Rejo-
nowym w Myśliborzu Księga Wie-
czysta KW SZ1M/00011067/4.

W Studium Uwarunkowań i Kie-
runków Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Dębno zatwier-
dzonym Uchwałą Nr LVI/402/2010 
Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 
27 maja 2010 r. teren w części ozna-
czony jest symbolem MN i zapisem 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Sprzedaż udziału 

w nieruchomości nastąpi w drodze 
przetargu ograniczonego do pozosta-
łych współwłaścicieli działki 687 po-
łożonej w Cychrach.

Informacja Wydziału Realizacji 
Inwestycji o przeprowadzonych 
i planowanych postępowaniach  
o udzielenie zamówienia publicz-
nego w ramach ustawy z dnia
29 stycznia 2004 Prawo zamówień 
publicznych od 27.10.2016r. do 
28.11.2016 r.

Postępowania zakończone:
Budowa odcinka wodociągu 

oraz sieci kanalizacji sanitarnej 
w ul. Kolejowej, Usługowej 
i Leśnej w Dębnie – przetarg nie-
ograniczony 27.09.2016r. Złożono 
dziewięć ofert. Wykonawcą robót 
jest MK KRAWIEC Sp. z o.o.  
z Dębna za cenę 459.463,39 zł. Prze-
widywany termin wykonania koniec 
kwietnia 2017 r.

W okresie, którego dotyczy in-
formacja, byłem:

- 4.11. w Szczecinie w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w celu 
podpisania aneksu na likwidację az-
bestu oraz w Urzędzie Marszałkow-
skim w sprawie kontraktu samorzą-
dowego. 

- 4.11. w Gorzowie Wlkp. 
w sprawie Programu Operacyjny In-
frastruktura i Środowisko działanie 
2.5 Poprawa jakości środowiska miej-
skiego.

- 7.11. w Długoszynie na Zarzą-
dzie CZG-12.

- 17.11. w Szczecinie na II Szcze-
cińskiej Konferencji Regionali-
stycznej.

- 23.11. w Długoszynie na ze-
braniu walnym CZG-12.

- 28.11. w Gorzowie Wlkp. w celu 
podpisania umowy na dostarczanie 
energii elektrycznej.

   
Informuję, iż uchwały podjęte na 

poprzedniej Sesji Rady Miejskiej są 
w trakcie realizacji.

Piotr Downar 
Burmistrz Dębna 
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Złożono 2 747 kart do głosowania 
z czego kart ważnych było 2 583. Naj-
więcej głosów – w liczbie 681 głosów 
- otrzymało zadanie zgłoszone przez 
Danielę Dziedziuch na dokończenie 
remontu drogi gminnej na osiedlu 
przy ul. Słonecznej w Cychrach. Tuż 
za nim znalazł się projekt z Dargo-
myśla i ich propozycja na rozbudowę 
placu zabaw oraz budowę siłowni ze-
wnętrznej – 667 głosów. 578 głosów 
oddano na FIT PARK, czyli siłownię 
zewnętrzną w Warnicach. W Dębnie 

Budżet Obywatelski Gminy Dębno na 2017 
Wyniki głosowania

Głosowanie na projekty zgłoszone do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego 
Gminy Dębno trwało od 9 do 23 listopada 2016r. Można było wybierać spośród 10 
zadań. Mieszkańcy wybrali pięć zadań, które zostaną zrealizowane w 2017 roku.

507 głosami udało się wywalczyć  in-
tegracyjny plac zabaw dla niepełno-
sprawnych dzieci przy placu zabaw 
na promenadzie nad jeziorem Lipowo. 
Ostatnim zadaniem, które zmieściło 
się w puli 300 tysięcy złotych, prze-
znaczonych na realizację budżetu 
obywatelskiego jest modernizacja 
terenów zielonych wraz z wymianą 
chodnika i stworzeniem miejsca do 
wypoczynku przy ulicy Bohaterów 
Września (pomiędzy budynkiem 1-9 
a 11-19). 

Wyniki głosowania można zo-
baczyć na stronie internetowej 
www.debno.pl w zakładce: Mieszka-
niec – Budżet Obywatelski – Edycja 
2017. 

Serdecznie dziękujemy za złożone 
propozycje zadań, promocję, zaanga-
żowanie oraz motywowanie miesz-
kańców do głosowania. 

Renata Jarmuszka – Izak
Wydział Planowania i Rozwoju 

Sesja Rady Miejskiej w Dębnie 
odbyła się w Dębnowskim Ośrodku 
Kultury. Obecnych radnych  było 
21 radnych.

Rada zapoznała się z informa-
cjami:

1)Burmistrza Dębna z podjętych 
działań za okres od 27 X 2016 r. do 
29 XI 2016 r.

2)Przewodniczącego RM z działań 
między sesjami.

3)Przewodniczącego Komisji Re-
wizyjnej z przeprowadzonych kon-
troli.

Rada podjęła następujące 
uchwały:

1) Nr XXXI/213/2016 w sprawie 
zmiany w uchwale RM w Dębnie 

Z PRZEBIEGU XXXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE
Z DNIA 30 LISTOPADA 2016 ROKU

INFORMACJA
nrXVIII/121/2015 z dnia 22.12.2015r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
na rok 2016. Głosowanie: za 21.

2) Nr XXXI/214/2016 w sprawie 
przyjęcia Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Przeciwdziałania Nar-
komanii w Gminie Dębno na 2017 r. 
Głosowanie: za 21.

3) Nr XXXI/215/2016 w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości na rzecz osób, które 
korzystały jako ostatnie z prawa 
do nieruchomości na podstawie              
umowy dzierżawy przez okres 3 lat. 
Głosowanie: za 21.

4) Nr XXXI/216/2016 w sprawie 
zatwierdzenia „Planu Odnowy Sołe-
ctwa Różańsko na lata 2016-2022”. 
Głosowanie: za 21.

5) Nr XXXI/217/2016 w sprawie 
przyjęcia „Planu Zrównoważonej 
Mobilności Miejskiej dla Gminy 
Dębno”. Głosowanie: za 21.

6) Nr XXXI/218/2016 w sprawie 
przekazania do komisji Rewizyjnej 
skargi na działalność Burmistrza 
Dębna. Głosowanie: za 20.

Protokół został sporządzony i wy-
łożony do wglądu w Biurze Rady. Zo-
stanie opublikowany  na stronie BIP 
www.bip.debno.com.pl po przyjęciu 
go przez Radę Miejską na następnej 
sesji. 

Ewa Bajkiewicz
Inspektor 

ds. obsługi Biura Rady Miejskiej
 w Dębnie

Zapraszamy do Punktu Informacji Turystycznej, przy Bibliotece Pub-
licznej Miasta i Gminy w Dębnie, gdzie można nabyć kalendarze pro-
mocyjne Gminy Dębno na 2017 rok. Kalendarz trójdzielny kosztuje 7,50 
złotych, a listkowy 0,70 złotych. Punkt czynny jest od pn. do pt. w godz.  
8.00 - 19.00 oraz w sobotę w godz. 8.00 - 15.00. Tel. 95 7602685. e-mail: 
biblioteke@poczta.onet.pl

Kalendarze trójdzielne na 2017 rok 
już w sprzedaży
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Do dzieci z naszej gminy przy-
jechał specjalistyczny ambulans, 
w którym specjaliści – radiolodzy 
wykonali im bezpłatne badania ultra-
sonograficzne. W czasie badania le-
karze dokonali kompleksowej oceny 
stanu tarczycy i węzłów chłonnych, 
narządów jamy brzusznej oraz dodat-
kowo u dziewczynek narządów mied-
nicy mniejszej, a u chłopców moszny. 
Po badaniu rodzice otrzymali wyniki 
oraz dodatkowe porady, związane 
z koniecznością wykonania innych 
specjalistycznych badań i dalszej 
diagnostyki. Takie badania wykony-
wane są właśnie w wieku wczesnego 
dzieciństwa, ponieważ w tym okresie 
najczęściej mogą pojawić się jakieś 
odstępstwa od normy. Profilaktyka 
daje również szansę szybkiego wy-
krycia zmian i szybkiego leczenia. 

- Wykonanie tak kompleksowych 
badań wielu narządów jest prawie nie-
możliwe, ponieważ są one kosztowne. 
Dlatego bezpłatne badania są ofertą 
dla rodziców, z której warto było sko-
rzystać – mówiła jedna z mam, której 
dziecko zostało przebadane. 

Badania odbyły się w specjali-
stycznym ambulansie Fundacji Ro-
nalda McDonalda, który wyposażony 
jest w poczekalnie oraz dwa gabinety 
lekarskie. Fundacja realizuje je już od 
2005 roku.  – Badania przebiegały 

sprawnie, pomagali nam wolonta-
riusze. Cieszymy się, że wszyscy ro-
dzice, którzy zarejestrowali swoje 
dzieci stawili się w dniu badania. To 
potwierdza, że profilaktyka u zdro-
wych dzieci ma ogromny sens – mó-
wiła Irena Jaślan, która koordynowała 
akcję z Urzędu Miejskiego w Dębnie. 
Akcja mogła odbyć się dzięki 
wsparciu Fundacji i Gminy Dębno. 
Na ten cel z budżetu gminy przeka-
zano około 15 tysięcy złotych. 

- Wiemy, że zainteresowanie bez-
płatnymi badaniami było duże. Nie 

Bezpłatnie przebadano dzieci 
w specjalistycznym ambulansie

Przez trzy dni (21-23.11.) w Dębnie przebadano 181 dzieci w wieku od 9 miesięcy 
do 6 lat. Tym samym Gmina Dębno włączyła się do ogólnopolskiej akcji „NIE 
nowotworom u dzieci”  realizowanej przez Fundację Ronalda McDonalda.

wszystkie dzieci dostały się na listę. 
Dlatego już w projekcie budżetu za-
bezpieczyliśmy środki finansowe na 
przyszły rok. Przy poparciu Rady 
Miejskiej w Dębnie uda się przebadać 
ponownie naszych najmłodszych 
mieszkańców – powiedział Piotr 
Downar burmistrz Dębna. 

Prosimy śledzić stronę interne-
tową www.debno.pl oraz polubić nas 
na Facebooku https://www.facebook.
com/debno.gmina/  

Emilia Jenda
Wydział Planowania i Rozwoju

W związku z wprowadzeniem 
opłat przez firmy zabierające opony 
od gminy Dębno, nieodpłatne składo-
wisko opon dla mieszkańców w miej-
scowości Oborzany zostało zlikwi-
dowane od dnia 1.11.2016 r. Osoby 
fizyczne mogą przekazywać opony 
do PSZOK-u przy ul. Baczewskiego 
w Dębnie zgodnie z opłatą śmieciową. 
Wszystkie firmy przekazują opony do 
utylizacji odpłatnie zgodnie z ustawą 
o odpadach.

Straż Miejska w Dębnie

 Składowisko opon w Oborzanach zlikwidowane
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Zaplanowane zakupy obejmują 
m.in. nowoczesne aparaty do USG, 
do elektrochirurgii,  do KTG, czy też 
stół zabiegowy i tzw. uroflowmetr 
będący bardzo przydatny w bada-
niach urologicznych. I właśnie ostatni 
z wymienionych sprzętów służyć bę-
dzie w poradni urologicznej, której 
otwarcie nastąpiło 5 grudnia.

Wszystkie te inwestycje sprzę-
towe mają przygotować szpital do 
rozwijania w nowym roku nowych 
usług w ramach nowej oferty dla 

mieszkańców Dębna i okolic. Za-
rząd Szpitala opracował plan roz-
woju na najbliższe lata, który oczy-
wiście w dużej mierze oparty jest                     
o finansowanie z Narodowego Fun-
duszu Zdrowia. Można jednak mieć 
nadzieję, iż otwarta postawa właści-
cieli Szpitala tj. Starostwa Powiato-
wego w Myśliborzu i Gminy Dębno, 
zapewnią placówce dobre i stabilne 
podstawy rozwoju.

Szpital Sp. z o.o. w Dębnie

Od redakcji: Gmina Dębno 
jako udziałowiec  Szpitala w 
Dębnie Sp. z o.o.  wniosła dopłaty 
do szpitala na podstawie podjętej 
uchwały Rady Miejskiej w Dębnie  
z dnia 29 września 2016 r. w kwocie 
177 165,08 zł oraz udzieliła w dniu 
07.10.2016 r.  pożyczki w kwocie 
500 000 zł na działalność bieżącą 
szpitala oraz między innymi: na 
zakup leków i sprzętu jednorazowego 
użytku oraz na doraźne działania re-
montowo - inwestycyjne.

Schorzenia urologiczne stają się 
dzisiaj coraz bardziej powszechne 
i przybierają wymiar chorób cywili-
zacyjnych. Przeprowadzone badania 
statystyczne wskazują też na coraz 
większą ich częstotliwość na Pomorzu 
Zachodnim i w środowisku oddziały-
wania szpitala w Dębnie. Wszystko                

Wystarczy zadzwonić pod numer 
telefonu 507030108 lub 507030112 
i poczekać na strażników, którzy za 
pomocą urządzenia rozruchowego 
uruchomią silnik. Pomoc udzielana 
jest od poniedziałku do piątku w godz. 
od 7.00 do 22.00 w ciągu całego roku. 

Akcja ta realizowana jest już od 
kilku lat. Do tej pory cieszy się to dość 
dużym zainteresowaniem. Zachęcam 
mieszkańców do dalszego korzystania 
z takiej pomocy.

Zbigniew Podziński
Komendant Straży Miejskiej

 w Dębnie

Nowy, dobry czas dla szpitala w Dębnie
Podjęte 28 października przez Radę Powiatu Myśliborskiego decyzje finansowe, 

zaczynają przynosić pierwsze efekty. Szpital w Dębnie podpisał właśnie umowę 
z Zarządem Powiatu na udzielenie dotacji w kwocie 130 tysięcy złotych, która zostanie 
przeznaczona na zakup sprzętu i wyposażenia dla placówki. 

W grudniu otwarto poradnię urologiczną w dębnowskim szpitalu
Szpital w Dębnie Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej 

społeczności, uruchamia kolejną poradnię o charakterze ambulatoryjnym - będzie 
to PORADNIA UROLOGICZNA. 

to przyczyniło się do decyzji, o jak 
najszybszym uruchomieniu poradni 
urologicznej, tzn. jeszcze przed za-
kładanym przyznaniem finansowania 
z NFZ, tak by jej potencjalni pacjenci, 
nie byli zmuszeni do podróżowania do 
Gorzowa, czy Szczecina. 

Poradnia rozpoczęła swoją 

działalność 05 grudnia 2016r.  
Funkcjonować będzie 2 razy w mie-
siącu,  od godz. 16:30.                      

Rejestracja  do  poradni pod  nu-
merem  tel. 887 470 420  lub  95 760 
2063-64 wew.40 

Szpital w Dębnie Sp. zo.o.

Samochód nie chce odpalić?
Straż Miejska w Dębnie pomoże

Straż Miejska w Dębnie przypomina mieszkańcom gminy Dębno, że jeżeli powstanie 
problem z odpaleniem auta to bezpłatnie pomogą funkcjonariusze dębnowskiej 
straży miejskiej. 
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Przypominamy, że od listopada do marca Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) otwarty jest w drugą i czwartą sobotę miesiąca w godz. 9.00 – 13.00.

Dekoracji medalami „Za długo-
letnie pożycie małżeńskie” przyzna-
nymi przez Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej Andrzeja Dudę dokonał 

PSZOK czynny co drugą i czwartą sobotę

Jubileusz 50 – lecia pożycia małżeńskiego
19 listopada 2016 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dębnie, mieszkańcy 

Dębna Państwo: STEFANIA I JÓZEF SĄCZKOWSCY obchodzili 50-lecie pożycia 
małżeńskiego - ZŁOTE GODY. 

Burmistrz Dębna Piotr Downar.
Jubilaci 50 lat temu wypowia-

dając „sakramentalne tak” z ufnością 
ślubowali sobie dzielić razem dobre 

i złe chwile. Przykład wierności da-
nemu słowu jest powodem do dumy 
i radości dla najbliższych i przyjaciół, 
a dla wielu dowodem na to, że warto 
do tego ideału dążyć.

Z okazji rocznicy ślubu Burmistrz 
życzył Jubilatom dalszych pięknych, 
szczęśliwych lat wspólnego pożycia, 
zdrowia i rodzinnego szczęścia. Sza-
nowni Jubilaci świętowali w gronie 
rodziny i bliskich sobie osób. Z tej 
okazji otrzymali wiele serdecznych 
życzeń. Uroczystość upłynęła w miłej 
i serdecznej atmosferze.

Serdecznie gratulujemy Sza-
nownym Jubilatom tak  wspaniałego 
Jubileuszu.                 

Maria Zając
Kierownik 

Urzędu Stanu Cywilnego
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Samorządowy Biuletyn Gminy Dębno
Kontakt: Urząd Miejski w Dębnie, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno,
tel. 95 760 30 02 wew. 118,   e-mail: e.jenda@debno.pl      www.debno.pl

Mieszkańcy Dębna, jak co roku 
włączyli się w obchody święta. 
O godz. 11.00 rozpoczęły się uroczy-
stości pod pomnikiem Orła Białego, 
gdzie oprócz składania kwiatów przez 
delegacje szkół i instytucji gminy 
Dębno głos zabrał Burmistrz Dębna - 
Pan Piotr Downar. Następnie wszyscy 
udali się na uroczystą mszę świętą, 
a po niej do Dębnowskiego Ośrodka 
Kultury, gdzie czekali już nasi goście 
z Barlinka – chór Halka. 

Chórzyści blisko półtorago-
dzinnym koncertem zabrali wszyst-
kich do świata muzyki, prowadzącego 
przez standardy rozrywkowe, pieśni 
ludowe i patriotyczne, aż po arie ope-
rowe i operetkę. 

Święto Niepodległości 
z chórem Halka!

Narodowe Święto Niepodległości to święto państwowe, obchodzone 
corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę 
niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów. Święto zostało 
ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady 
Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je ustawą w 1989 roku. 

Chór Halka to jeden z najstarszych 
na Pomorzu Zachodnim chórów mie-
szanych powstały w Barlinku w roku 
1947. Przyjął nazwę od imienia ty-
tułowej bohaterki opery Stanisława 
Moniuszki. Chór działał z przerwami, 
z których najdłuższa trwała dwa-
dzieścia lat. Wznowienia działalności 
dokonał przybyły do Barlinka absol-
went Państwowej Wyższej Szkoły 
Muzycznej w Poznaniu mgr sztuki 
Pan Ireneusz Zagata. 

Fot. Tadeusz Kowalczyk
Michał Cholewiński

DOK 


