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Bilans inwestycji w Człopie
Na podsumowanie roku przyjdzie jeszcze czas, podobnie jak na plany na kolejny rok i następne lata. Jednakże nie
zaszkodzi zbilansować nasze działania inwestycyjne zwłaszcza, że niektóre finalizujemy.

Obecnie dobiega końca jedno z ważniejszych zadań zaplanowane do realizacji w tym roku. Aura sprzyja pracom, więc
są też tego widoczne efekty. A nie trzeba przecież dodawać, iż jest to rok kumulacji gminnych inwestycji.
Zacznijmy od tych wspólnych. Trasa transpuszczańska, bardzo ważny odcinek komunikacyjny zarówno dla Gminy, jak
i Nadleśnictwa. Obecnie realizowany jest odcinek Miradź – Jelenie. Powstaje droga, która od dawna wymagała
naprawy. Już niedługo dojazd do domu, do szkoły, transport leśny i pozostały, będą poruszać się po równej i twardej
nawierzchni. Standard techniczny trasy zostanie podniesiony, wzrośnie poczucie komfortu i bezpieczeństwa jazdy.
Jest to jeden z etapów porozumienia, dzięki któremu inwestycja jest realizowana, a złożyło się na nią czterech
inwestorów. Największe środki na drogę przeznaczyły Lasy Państwowe - Nadleśnictwa Człopa i Głusko, Gmina Człopa
również dołożyła się, czwartym sygnatariuszem jest Drawieński Park Narodowy. Zadanie zostało podzielone na dwa
etapy, pierwszy z nich zostanie zakończony do 30 czerwca br.
Kolejną bardzo ważną inwestycją jest przebudowa ul. Rynkowej, Targowej i Kopernika. Inwestycja cieszy oko
mieszkańców, gdyż podwyższa estetykę i określa centrum miasta. Dodatkowo małe architektury – kulista fontanna,
skwerki, alejki, ławeczki i estetyka placu, nadają ciekawą wizualizację rynkową, dodając kolorytu i podwyższając
standard miasta. Zakładana skwerowa architektura na pewno przyciągnie mieszkańców i zachęci do integracji i
relaksu. Wszystkie działania miały na celu korzystną zmianę wyglądu miejsca i poprawę bezpieczeństwa. Burmistrz
pomyślał również o mentalnej ciekawostce w postaci tablicy pamiątkowej dedykowanej mieszkańcom. Koszt
inwestycji 1.250.000,00 zł z czego około 531.000,00 zł pozyskaliśmy z środków EFRROW w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.
Już wkrótce zostanie oddany drugi budynek komunalny w Człopie przy ul. Brzozowej. Zawarliśmy umowę z
wykonawcą na zakończenie inwestycji do końca września tego roku. 11 rodzin z naszej Gminy będzie mogło cieszyć
się nowym mieszkaniem już pod koniec 2018 roku. Na tę inwestycję zdobyliśmy dofinansowanie ok. 560 tys. ze
środków Funduszu Dopłat BGK.
To jedne z najważniejszych inwestycji, których realizacja kończy się w tym roku. Ale nie zwalniamy tempa, aplikujemy
do kolejnych konkursów. Póki są środki pozabudżetowe, będziemy po nie sięgać. Złożyliśmy już nowe wnioski o
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dofinansowanie ze środków zewnętrznych, zarówno wojewódzkich, budżetu państwa, jak i UE. Czekamy na wyniki
naborów dotyczących budowy otwartej strefy aktywności nad jeziorem Trzebin, remontu trybun na stadionie miejskim
w Człopie. Nie zapomnieliśmy o ul. Brzozowej. Złożyliśmy także wniosek o dofinansowanie doświetlenia wybranych
przejść dla pieszych, a niebawem rozstrzygnięcie wniosków na granty sołeckie. Z większych inwestycji, to budowa
świetlicy wiejskiej
w Trzebinie i największe przedsięwzięcie - modernizacja sieci wodociągowej wraz budową SUW. Trzymajcie kciuki.
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