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Modernizacja infrastruktury 
drogowej ul. Kolejowej (tzw. Glinianki)

i Osiedla Sosnowego w Człopie
W ramach Programu In-
westycji Strategicznych 
– Rządowego Funduszu 
Polski Ład otrzymaliśmy 
dofinansowanie w wyso-
kości 95% na modernizację 
ul. Kolejowej i Osiedla So-
snowego w Człopie.

Przedmiotem inwestycji jest prze-
budowa układu dróg wewnętrz-
nych na Osiedlu Sosnowym i ul. 
Kolejowej wraz z budową oświetle-
nia ulicznego. Przebudowie pod-

legać będą 4 odcinki dróg wraz ze 
zjazdami. W ramach inwestycji 
zakłada się   m. in. rozbiórkę ist-
niejącej nawierzchni, zdjęcie war-
stwy humusu, wykonanie koryta, 
zabezpieczenie sieci uzbrojenia 
terenu, wykonanie nawierzchni 
jezdni z betonowej kostki bruko-
wej, obustronnych poboczy oraz 
oświetlenia ulicznego typu LED, 
oznakowanie dróg, humusowanie 
i obsianie trawą oraz prace porząd-
kowe terenu.
Data planowanego zakończenia: VI 
2023

Przedsięwzięcie realizowane 
będzie w trybie „zaprojektuj 
i wybuduj” i polegać będzie 
na zaprojektowaniu i wykona-
niu przebudowy komunalnej 
oczyszczalni ścieków w tech-
nologii modułowych oczysz-
czalni ścieków ze stałym blo-
kowym złożem biologicznym 
w miejscowości Człopa na 
dz. 85/4, obręb Człopa - Pod-
górze oraz budowie podziem-
nego zbiornika retencyjnego. 

Obecnie oczyszczalnia ścieków jest 
mocno wyeksploatowana, a jej prze-
budowa korzystnie wpłynie na zrów-
noważony rozwój i przyczyni się do 
zwiększenia poczucia bezpieczeństwa 
społeczności lokalnej i atrakcyjności 
gminy dla turystów i inwestorów, za-
pewniając pewność w zakresie możli-
wości odprowadzenia ścieków. Jest to 
szczególnie istotne pod kątem wyko-
rzystania potencjału turystycznego. 
Zakres inwestycji obejmuje między 
innymi montaż wysokowydajnych 
modułów funkcyjnych wykonanych 
ze stali kwasoodpornej z zastosowa-
niem blokowego złoża biologicznego 
oraz zastosowanie technologii sta-
łych pakietowych złóż biologicznych. 
Operacja będzie realizo-
wana w jednym etapie. 
Celem planowanej operacji jest 

wspieranie lokalnego rozwoju na 
obszarach wiejskich poprzez rozwój 
infrastruktury wodno-ściekowej. 
Operacja przyczyni się do wzrostu 
rozwoju przedsiębiorczości oraz 
wpłynie pozytywnie na poziom życia 
mieszkańców. Realizacja przedsię-
wzięcia wpłynie na rozwój gospodar-
czy obszaru oraz poprawi warunki 
życia. Działanie wpisuje się w realiza-
cję celu szczegółowego 6B – wspiera-
nie lokalnego rozwoju na obszarach 
wiejskich oraz poprzez lepsze zago-

spodarowanie i ograniczenie ścieków 
wpisuje się w cele przekrojowe UE w 
zakresie środowiska i klimatu. Jed-
nocześnie operacja wpisuje się w cele 
stawiane przed Instrumentem Unii 
Europejskiej na rzecz Odbudowy, tj. 
lepsze wykorzystanie zasobów wod-
nych i poprawę gospodarki wodnej, 
w tym w zakresie oszczędzania wody.
Inwestycja realizowana będzie w 
ramach Programu Inwestycji Stra-
tegicznych – Rządowego Funduszu 
Polski Ład.

Dzięki dofinansowaniu z Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład 
rozpoczęliśmy realizację in-
westycji pn. „Budowa Ośrod-
ka Zdrowia i Żłobka dla dzie-
ci w Człopie”! Otrzymaliśmy 
dofinansowanie w wysokości 
85% tj. 3.562.265,00 zł, z czego 
wkład gminy Człopa wyniesie 
jedyne 15% tj. 628.635,00 zł.

W ramach żłobka w budynku zo-
stały zaprojektowane dwa pomiesz-
czenia dla dzieci w wieku 1-2 lat 
oraz 2-3 lat, sypialnie, szatnia dla 
dzieci, sala zabaw, węzeł sanitar-

ny (toalety, umywalki, brodziki, 
przewijaki, miejsce na nocniki). W 
części ośrodka zdrowia zaprojek-
towano dwa gabinety lekarskie dla 
lekarza rodzinnego, gabinet denty-
styczny, gabinet ginekologiczny, ga-
binet zabiegowy, dwie poczekalnie 
z osobnym wejściem dla pacjentów 
zdrowych i chorych, sanitariaty, 
archiwum oraz pomieszczenia go-
spodarcze. Na działce zaprojekto-
wano dojścia i dojazdy do budynku, 
miejsce na gromadzenie odpadów 
stałych oraz plac zabaw dla dzieci.
Planowany termin zakończenia 
umowy przewidziany jest na listo-
pad 2023 r.

Gmina Człopa otrzymała do-
finansowanie z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Progra-
mu Inwestycji Strategicznych. 
W ramach Polskiego Ładu 
przebudowana zostanie droga 
gminna w Przelewicach. Koszt 
inwestycji to aż 3.391.500,00 zł, 
z czego dofinansowanie wynie-
sie aż 95% - czyli 3.221.925,00 
zł. Wkład Gminy Człopa to je-
dyne 5% - 169.575,00 zł.

Przedmiotem inwestycji jest prze-
budowa drogi gminnej w Przelewi-
cach. Roboty budowlane obejmują: 
frezowanie istniejącej nawierzchni 

bitumicznej, rozebranie nawierzchni 
z kostki kamiennej, roboty ziemne, 
wykonanie podbudowy z kruszywa, 
położenie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych i kostki 
brukowej, humusowanie skarp, wy-
konanie krawężników, oznakowa-
nia pionowego drogi, budowę linii 
oświetleniowej z 35 pkt świetlnymi 
LED, 3 miejsc postojowych. Posta-
wienie 2 wiat przystankowych.
Droga w Przelewicach ma istotne 
znaczenie w rozwoju gospodarczym, 

społecznym i turystycznym gminy. 
Jest szlakiem dojazdowym do cen-
trum gminy. Mieszkańcy Przelewic 
poruszają się tą trasą do szkoły, pracy, 
w celu zaspokojenia podstawowych 
potrzeb. Podniesienie standardu 
drogi usprawni miejscową gospo-
darkę leśną. Trasa ta stanowi jedną 
z głównych dróg dojazdowych do 
miejsc wykonywania usług leśnych. 
Jej przebudowa zapewni bezpieczeń-
stwo mieszkańcom i użytkownikom 
pojazdów osobowych i ciężarowych.

W ramach przeprowadzone-
go przez Gminę Człopa nabo-
ru uczniów szkoły podstawo-
wej lub średniej do udziału w  
projekcie „wsparcie dzieci i 
wnuków byłych pracowników 
PGR w rozwoju cyfrowym  - 
Granty PPGR” do Urzędu 
wpłynęło 361 wniosków.

W wyniku wstępnej weryfikacji 
otrzymanych oświadczeń, 13 z nich 
zostało odrzuconych ze względu na 
niespełnienie wymogów formalnych 
określonych w regulaminie konkur-
su. Osoby te otrzymały listownie 
zawiadomienie w tej sprawie. Praw-

dziwość pozostałych oświadczeń 
może zostać zweryfikowana przez 
instytucję prowadzącą konkurs rów-
nież w trakcie weryfikacji warunków 
formalnych i oceny wniosku, jak 
również przed i po zawarciu umowy 
o powierzenie Grantu.
348 oświadczeń zakwalifikowanych 
do otrzymania na własność sprzętu 
wraz z oprogramowaniem przedsta-
wia się następująco:
zapotrzebowanie na komputer sta-
cjonarny: 64 uczniów,
zapotrzebowanie na laptopa: 264 
uczniów,

zapotrzebowanie na tablet: 20 
uczniów.
Gmina Człopa pod koniec maja pod-
pisała umowę o przyznanie grantu i 
otrzymała środki finansowe na ten 
cel. W następnej kolejności zostanie 
przeprowadzone postępowanie prze-
targowe w celu wyłonienia dostawcy 
laptopów, komputerów i tabletów.
Przewidywany termin prze-
kazania sprzętu to gru-
dzień 2022 roku. O postępach 
w sprawie, w tym o konkretnym ter-
minie odbioru będziemy informo-
wać na bieżąco.

Granty PPGR

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

w miejscowości Człopa

Budowa Żłobka oraz Ośrodka Zdrowia

Droga w Przelewicach
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Rok minął, jak jeden dzień
20 listopada minął 
rok od objęcia przeze 
mnie urzędu Burmi-
strza Miasta i Gminy 
Człopa. Nowe wyzwa-
nia, nowe doświad-
czenia, nowe zada-
nia - niemal wszystko 
nowe, choć przecież 
mi nie obce. Przy-
stępując do pracy 
miałem nadzieję za-
mknąć to, co było i 
skupić się jedynie na 
tym, co przed nami.

Parafrazując początki III 
Rzeczpospolitej chciałoby się 
powiedzieć słowami Tadeusza 
Mazowieckiego: „przeszłość 
odkreślamy grubą kreską” - ale 
się nie dało. Nie dlatego, że bra-
kuje woli, aby nie żyć czasem 
minionym, ale dlatego, że po-
mimo upływu roku czasu nie 
udało się nam rozwiązać pro-
blemów minionej kadencji. Już  
w ciągu pierwszego miesiąca 
urzędowania trafiły na moje 
biurko sprawy nierozliczo-
ne, skutkujące koniecznością 
wydania pieniędzy z budżetu 
gminy, których nota bene w 
budżecie nie było. 
 Trzeba było zaplano-
wać i przeprowadzić zgodnie 
z prawem uregulowanie zacią-
gniętych zobowiązań. Podczas 
przebudowy ulicy Rynkowej w 
Człopie wykonano dodatkowo 

5 pięć punktów świetlnych, za 
które wówczas nie zapłacono 
wykonawcy. Każdy piastujący 
urząd burmistrza powinien 
wiedzieć, że może realizować 
zadanie inwestycyjne, jeśli 
postara się wskazać źródło 
sfinansowania zadania, a co 
najważniejsze - uzyska zgodę 
rady gminy na umieszczenie 
tego wydatku w budżecie gmi-
ny. Wówczas tego nie dopilno-
wano. Mało tego, przez długi 
czas trudno było zrozumieć, 
jakimi motywami kierowali 
się zarządzający, że nie potra-
fili porozumieć się z radny-
mi, aby zapłacić wykonawcy  
i rozwiązać problem. Jeszcze 
kilka miesięcy po zrealizowa-
niu tej sztandarowej inwestycji, 
część radnych, którzy ponow-
nie objęli swoje funkcje nie 
potrafiło powiedzieć, o jakie 
lampy chodzi i dlaczego po wy-
borach należy to zobowiąza-
nie uregulować - każdy z nich 
twierdził, że należne wynagro-
dzenie zostało wypłacone. Każ-
dy radny ma prawo do pełnej 
informacji na temat realizowa-
nych inwestycji, planów, zacią-
gniętych zobowiązań i kierun-
ku rozwiązywania problemów. 
Stanowisko Burmistrza jest 
służbą wobec mieszkańców, a 
radni, którzy pełnią identyczną 
rolę wchodząc w skład organu 
stanowiącego gminy mają obo-
wiązek świadomego podejmo-
wania decyzji. Wówczas takiej 
wiedzy radni nie mieli, a zatem 
nie mogli się zgodzić na wyda-

tek, którego celu i sensu nie wi-
dzieli. Radni obecnej kadencji 
wyrazili zgodę na zapłacenie 
wykonawcy tych lamp ponad 
28 tysięcy złotych. Obeszło się 
bez postępowania sądowego, 
które pochłonęłoby znacznie 
większe sumy pieniędzy, które 
samorząd gminy musiałby po-
nieść. 
 To niestety nie jedy-
ny problem odziedziczony po 
poprzedniej kadencji. Wiosną 
2018 roku urzędujący bur-
mistrz zlecił utwardzenie drogi 
za Czaplicami i do 20 listopada 
2018 roku, to jest do czasu zło-
żenia przeze mnie ślubowania 
rozpoczynającego kadencję, za 
prace te nie zapłacił. Możnaby 
powiedzieć: zdarza się, ale nie-
stety tego powiedzenia w żad-
nym wypadku nie można sto-
sować do działań samorządu. 
Do dzisiaj trudno zrozumieć, 
jak można zlecić tak drogie 
roboty bez umowy, bez zgo-
dy skarbnika, bez zgody Rady 
Miejskiej i bez zabezpieczenia 
środków finansowych na ten 
cel w budżecie gminy. Odcho-
dzący włodarz nie zatroszczył 
się o to, aby udokumentować 
podjęte decyzje, a tym samym 
dać możliwość uregulowania 
zaciągniętego zobowiązania. 
Na mnie spoczął obowiązek 
rozwiązania problemu. Za wy-
konaną pracę należy się wyna-
grodzenie. 
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„Nic dwa razy się zdarza….” 
– czyli o tym, że trzeba korzy-
stać z pojawiających się szans i 
możliwości.

Człopa to nasza mała ojczyzna, 
z nią jesteśmy związani nie tylko 
z uwagi na fakt zamieszkania, 
ale może nawet bardziej z uwagi 
na emocje, które temu towarzy-
szą. Chciałoby się dla tego miej-
sca wszystkiego, co najlepsze i 
co służyć będzie mieszkańcom 
na długie lata. Każdy z nas zda-
je sobie jednak sprawę z tego, 
że życzenia czasami pozostają 
niezrealizowane i wówczas od-
czuwa się poczucie braku, który 
trudno usunąć. Jakkolwiek by 
nie spojrzeć na nasz samorząd 
– jedno jest pewne – ogrom 
oczekiwań, życzeń i potrzeb 
mieszkańców nigdy nie idzie w 
parze z możliwościami finanso-
wymi. Innymi słowy mówiąc, 
potrzeba znacznie więcej, niż 
można sobie pozwolić. Dlate-
go tak ważnym jest, aby szukać 
możliwości pozyskania środ-
ków finansowych na realizację 
potrzeb poza budżetem gminy. 
W tym miejscu chciałbym po-
dziękować wszystkim pracownikom 

Urzędu Miasta i Gminy Czło-
pa, którzy ciężko pracowali, aby 
gmina takie źródła finansowa-
nia znalazła, a wnioskowanie o 
pomoc finansową zakończyło 
się sukcesem. Spróbujmy zatem 
podsumować. 

Aktualnie trwają prace na bu-
dowie budynku użyteczności 
publicznej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą i zagospodarowa-
niem terenu – budowie ośrodka 
zdrowia i żłobka. Otrzymali-
śmy na ten cel 3 562 265,00 zł. 
z rządowego programu Polki 
Ład. W ramach tej samej edycji 
programu udało się otrzymać 
dofinansowanie moderniza-
cji infrastruktury drogowej w 
miejscowości Przelewice. Tu 
powstanie nowa droga, linia 
oświetleniowa, miejsca posto-
jowe i dwie wiaty przystanko-
we. Wartość dofinansowania to 
3 221 925,00 zł. 

Przyzwyczailiśmy się do faktu, 
że Człopa posiada system kana-
lizacji sanitarnej, a od wielu lat 
problem ten rozwiązuje oczysz-
czalnia ścieków w Człopie. 
Niestety jej żywot powoli do-

biega końca. Od dwóch lat szu-
kaliśmy okazji, aby móc znaleźć 
możliwości rozwiązania. W tym 
roku, w ramach kolejnej edycji 
programu Polski Ład otrzyma-
liśmy wsparcie w wysokości 
4  999  500,00  na przebudowę 
oczyszczalni ścieków wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą 
w miejscowości Człopa. To 
ogromna suma, ale dla realiza-
cji inwestycji niewystarczająca. 
Dlatego Gmina złożyła wnio-
sek o dofinansowanie również z 
środków Unii Europejskiej, a 13 
lipca otrzymaliśmy informację 
o kolejnym wsparciu tego za-
dania kwotą 4 992 000,00 zł. W 
sumie na modernizację, a prak-
tycznie wybudowanie nowej 
oczyszczalni mamy już uzbiera-
nych 9 991 500,00 zł.

Nowa droga powstanie na 
Osiedlu Sosnowym w Człopie. 
Towarzyszyć temu będzie  bu-
dowa oświetlenia ulicznego, 
wykonanie nawierzchni jezdni 
z betonowej kostki brukowej, 
oznakowanie dróg. Na ten cel 
Gmina Człopa uzyskała do-
finansowanie w wysokości 
1 235 000,00 zł. 

W tym roku, już po raz trze-
ci ubiegaliśmy się o środki na 
przebudowę drogi na odcinku 
Golin – Brzeźniak. Pomimo 
tego, że w grudniu 2018 roku 
odbieraliśmy jej wykonanie, już 
po kilku miesiącach okazało się, 
jej konstrukcja jest nietrwała i 
ciągle wymagać będzie bieżą-
cych napraw. Wówczas powstał 
pomysł położenia nawierzchni 
bitumicznej na już istniejące 
warstwy. 14 lipca uzyskaliśmy 
informację o akceptacji i dofi-
nansowaniu tego projektu na 
kwotę 2 755 000,00 zł.

Reasumując na przestrzeni 
ostatniego roku udało się nam 
uzyskać wsparcie z środków 
pozabudżetowych na kwotę: 
20 765 690,00 zł.

Jeśli się do tej kwoty doda się 
szereg pomniejszych projektów, 
na które uzyskaliśmy dofinan-
sowanie na przestrzeni lat 2019 
– 2022, to wypada poinformo-
wać, że w tym okresie udało 
nam się pozyskać 29 261 673,4 
zł.

Na przestrzeni kilkudziesię-
ciu ostatnich lat nie udało się 
uzyskać pozabudżetowego 
wsparcia w takim zakresie i 
wysokości, co ostatnio. To prze-
cież wartość rocznego budżetu 
gminy. Te środki mają jednak 
przeznaczenie inwestycyjne, a 
to, co nam obecnie najbardziej 
doskwiera to ograniczone środ-
ki na wydatki bieżące, z których 
wykonuje się remonty, napra-
wy, podnosi płace, czy finansuje 
koszty energii elektrycznej. To 
dlatego czasami na portalach 
społecznościowych pojawiają 
się zdjęcia na przykład zaro-
śniętych terenów z komenta-
rzem o braku dobrego zarządcy. 
Trudno się dyskutuje z faktami. 
Ja bardziej chciałbym wypowia-
dać się o przyczynach takiego 
stanu, ale to przecież nikogo nie 
interesuje. Każdemu z nas – i 
mnie, i moim poprzednikom 
zależało na dobrym funkcjo-
nowaniu gminy. To, że czasem 
pewne rzeczy się nie udają, nie 
wynika z braku dobrej woli. 
Chciałbym mieć całą bryga-
dę osób odpowiedzialnych za 
utrzymanie czystości, koszenie 
trawy, naprawy czy remonty, ale 
nie mam. Co więcej – moi na-

stępcy też mieć nie będą. Takie 
są realia. Proszę zatem czasami 
o wyrozumiałość, a większość 
problemów uda się rozwiązać.

Rozwiązaniu niektórych z 
nich możecie Państwo po-
móc. To mój ponowny apel  
o ograniczenie „produkcji” 
odpadów komunalnych przez 
każdego z nas. Wspólnie pono-
simy opłaty za gospodarowanie 
odpadami. Faktury miesięczne 
z tego tytułu już dawno zaczęły 
przewyższać kwoty, które wpły-
wają od mieszkańców. Jest też 
bardzo ważnym, aby zwiększyć 
zakres odpadów zbieranych w 
sposób selektywny. Najdroższe 
są odpady zmieszane. 

Kolejnym problemem z tym 
związanym jest ilość osób 
objętych systemem odbioru  
i zagospodarowania odpadów 
komunalnych. Okazuje się bo-
wiem, że liczba mieszkańców 
Gminy Człopa ma się nijak do 
ilości osób objętych systemem 
gospodarki odpadami. Gmi-
nę Człopa zamieszkuje 4  795 
osób, a jedynie 3 826 jest obję-
tych systemem (za tyle osób są 
ponoszone opłaty). Tak wynika 
ze złożonych deklaracji. Po-
noszenie kosztów związanych  
z gospodarką odpadami jest nie 
tylko obowiązkiem, ale i ele-
mentem społecznej solidarno-
ści tak potrzebnej w obecnych 
czasach.

Jerzy Bekker 
Burmistrz Miasta 
i Gminy Człopa
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„Nic dwa razy się zdarza...” 

4 czerwca obchodzi-
liśmy gminny Dzień 
Dziecka. Pierwsze zma-
gania rozpoczęły się już 
w czwartek Turniejem 
Piłki Nożnej dla dzieci z 
roczników 2012 i młod-
szych.
Kolejnego dnia rozegraliśmy 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Człopa roczniki 2006-2008 
(Zwyciężyła drużyna „Asy z 
8 klasy” z kapitanem Karo-
lem Janikiem, drugie miejsce 
zajęło „FC Podlasie” z kapita-
nem Dawidem Bemszem)   i 
roczniki 2009-2011 (Wygrała 
drużyna „FC Bydgoszcz” z 
kapitanem Patrykiem Guzem, 
za nimi była drużyna „FC 
Cieszynka” z kapitanem Ga-
brielem Jaworskim).
W sobotę od samego rana 
dzieci i młodzież rywalizowa-
ła w zawodach wędkarskich 
nad Jeziorem Miejskim. Po 
prawie trzygodzinnych zma-
ganiach najlepsza okazała się 
Sophie Barda, tuż za nią był 
Bartłomiej Witczak, a trzecia 
na podium była Lena Bartos.
Na Hali Widowisko – Spor-

towej rozegraliśmy Turniej 
Strzelecki o Puchar Przewod-
niczącego Rady Miejskiej w 
dwóch kategoriach: 10-12 lat 
– I miejsce Łukasz Jaworski, II 
miejsce Szymon Witczak, III 
Marta Nowak oraz 13-14 lat – 
I miejsce Patryk Szemczyński, 
II miejsce Michał Tymecki, III 
miejsce Jakub Cichocki.
W Turnieju Tenisa Stołowe-
go o Puchar Rady Miejskiej 
w kat. do 13 lat I miejsce za-
jął Filip Kurasz, II Maciej Ko-
walski, III Paulina Justka. W 
kategorii 14-16 lat zwyciężył 
Karol Janik, drugi był Patryk 
Szumiński, a trzeci Kamil Bal-
cerkiewicz.

Uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy, puchary, sta-
tuetki, medale oraz nagrody.
Po zawodach sportowych 
przyszedł czas na szaleństwa 
na dmuchańcach, euro bun-
gee, łódeczkach wodnych. 
Nie zabrakło także malowania 
twarzy, zabaw z animatorami 
słodkich poczęstunków oraz 
wyczekiwanych lodów.
Organizatorzy: Dom Kultury, 
Hala Widowiskowo – Spor-
towa, Koło Wędkarskie Karp, 
M-GLKS Korona Człopa, 
Szkoła Podstawowa.
Dziękujemy wszystkim spon-
sorom!

Dzień Dziecka



Koncert Kolęd i Pastorałek 3
15 stycznia odbył się kon-
cert kolęd „Cicha Noc” w 
kościele pw. św. Antoniego 
w Człopie.

Koncert rozpoczął się wspólną 
modlitwą z księdzem wikariu-
szem Marcinem Sypką. Następ-
nie Prezes Chóru Cantores Maria 
Sroczyńska przywitała przyby-
łych gości Burmistrza Miasta i 
Gminy Człopa Jerzego Bekkera, 
Zastępcę Burmistrza Joannę Ja-

strzębowską, Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Człopie Zbi-
gniewa Tymeckiego, Dyrektora 
Domu Kultury Jolantę Drabiń-
ską, Prezesa Oddziału Nadnotec-
kiego Polskiego Związku Chórów 
i Orkiestr w Pile Esterę Serówkę, 
przybyłych uczestników kon-
certu oraz mieszkańców Człopy. 
W muzyczny, świąteczny nastrój 
słuchaczy wprawili: Chór Har-
monia z Czarnkowa, Chór Tęć-
za z Zakrzewa, Orkiestra Dęta 

z Czarnkowa z solistami, Chór 
Cantores z Człopy oraz grupa 
muzyczna grająca na ukulele z 
Człopy.
Koncert Kolęd i Pastorałek „Ci-
cha Noc” w Człopie był jednym 
z sześciu koncertów organizowa-
nych przez ON PZChiO w Pile 
z udziałem chórów zrzeszonych 
w związku. Organizatorem był 
również Dom Kultury w Człopie 
i Proboszcz Parafii pw. św. Anto-
niego w Człopie.

Gmina Człopa otrzymała ko-
lejne dofinansowanie. Bur-
mistrz Miasta i Gminy Człopa 
przy kontrasygnacie Skarbnika 
Miasta i Gminy Człopa złożyli 
podpisy pod umową o dofinan-
sowanie zadania „Przebudowa 
zaplecza kulturalno-sporto-
wego na Stadionie Miejskim w 
Człopie”. Finansowego wspar-
cia w wysokości ok. 90 tys. zł 
udzieli Unia Europejska z Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

Stadion przy ul. Strzeleckiej to stra-
tegiczne miejsce na mapie sportowo-
-kulturalnej Gminy Człopa. Obecny 

stan techniczny i wygląd obiektu nie 
sprzyja realizacji usług społecznych, 
kulturalnych czy sportowych na Stadio-
nie Miejskim, przez i dla mieszkańców 
Miasta i Gminy Człopa. W związku z 
powyższym w ramach otrzymanego 
wsparcia wykonane zostaną następują-
ce prace: ocieplenie ścian zewnętrznych 
i stropodachu, przebudowa - wykona-
nie nowego pokrycia dachu, wymiana 
rynien i rur spustowych oraz parapetów 
zewnętrznych, wymiana opaski wokół 
budynku, montaż paneli fotowoltaicz-
nych na dachu budynku, wykonanie 
ogrzewania elektrycznego w środku bu-
dynku. 
Prace rozpoczeły się w lipcu i potrwa-
ją do końca września. Efekt końcowy: 
zmodernizowana infrastruktura Stadio-
nu Miejskiego, podniesiony standard i 
zakres świadczonych usług sportowych 
i kulturalnych przez ten obiekt.

W dniu 17 listopada 2021 
roku Burmistrza Miasta 
i Gminy Człopa ogłosił 
konsultacje społeczne do-
tyczące podziału Sołectwa 
Drzonowo na dwa od-
rębne sołectwa: Sołectwo 
Drzonowo i Drzonowo 
Wałeckie.

Celem przeprowadzenia konsul-
tacji było poznanie opinii doty-
czącej podziału Sołectwa Drzo-
nowo na dwa odrębne sołectwa: 
Sołectwo Drzonowo i Sołectwo 
Drzonowo Wałeckie. Zasięg te-
rytorialny konsultacji obejmował 
wszystkich mieszkańców stale 
zamieszkałych na obszarze miej-

scowości Drzonowo i Drzonowo 
Wałeckie, którzy w dniu prze-
prowadzenia konsultacji mają 
ukończone 18 lat. Konsultacje 
zostały przeprowadzone na te-
renie Sołectwa Drzonowo w for-
mie imiennej ankiety. Do udziału 
w konsultacjach uprawnionych 
było 178 mieszkańców miejsco-
wości Drzonowo i Drzonowo 
Wałeckie. W terminie przepro-
wadzania konsultacji do Urzę-
du wpłynęło łącznie 77 ankiet. 
Wszystkie złożone ankiety zosta-
ły przyjęte i rozpatrzone. Złożone 
ankiety jednogłośnie wskazały, że 
mieszkańcy, którzy oddali swój 
głos są za podziałem Sołectwa 
Drzonowo na Sołectwo Drzono-
wo i Drzonowo Wałeckie.

Wyniki konsultacji zostały opu-
blikowane na stronie interneto-
wej Gminy Człopa, w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gmi-
ny Człopa, na tablicach ogłoszeń 
w Drzonowie i Drzonowie Wa-
łeckim oraz Radzie Miejskiej w 
Człopie. W dniu 29 czerwca 2022 
podczas sesji Rady Miejskiej rad-
ni przegłosowani uchwałę w 
sprawie podziału Sołectwa Drzo-
nowo na dwa odrębne sołectwa: 
Drzonowo i Sołectwo Drzono-
wo Wałeckie. Uchwała wchodzi 
w życie 14 dni po ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskie-
go. Do 12.08. trwają konsultacje 
dotyczące statutów sołectw.

Inwestycje w Gminie Człopa w 
ramach Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych LOGO POLSKI 
ŁAD
Gmina Człopa uzyskuje wsparcie 
finansowe od Rządowego Fundu-
szu Polski Ład: Programu Inwe-
stycji Strategicznych, który ma na 
celu zwiększenie skali inwestycji 
publicznych przez bezzwrot-
ne dofinansowanie inwestycji 
realizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego.  Pro-
gram realizowany jest poprzez 
promesy inwestycyjne udzielane 

przez Bank Gospodarstwa Krajo-
wego. Dzięki funduszu w Gminie 
Człopa zrealizowane zostały lub 
zrealizowane będą następujące 
inwestycje:
1.  „Przebudowa drogi gmin-
nej w Przelewicach - dofinan-
sowanie wynosi aż 95% - czyli 
3.221.925,00 zł.
2. „Budowa Ośrodka Zdrowia 
i Żłobka dla dzieci w Człopie”. 
Otrzymaliśmy dofinansowanie w 
wysokości 85% tj. 3.562.265,00 zł. 
3. Modernizacja infrastruktury 
drogowej ul. Kolejowej (tzw. Gli-
nianki) i Osiedla Sosnowego w 

Człopie - 1.235.000,00 zł.
4. Przebudowa oczyszczalni ście-
ków wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą w miejscowości Człopa 
– dofinansowanie w wysokości 
4.999.000,00zł.
5. „Modernizacja infrastruktu-
ry drogowej na odcinku drogi 
Golin- Brzeźniak w Człopie” 
- dofinansowanie w wysokości 
2.755.000,00 zł.

Gmina Człopa otrzymała wspar-
cie finansowe od Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Jest to program, w ramach któ-
rego rządowe środki trafiają do 
gmin, powiatów i miast w całej 
Polsce na inwestycje bliskie lu-
dziom. Wsparcie jest bezzwrotne 
i pochodzi z Funduszu Przeciw-
działania COVID-19. 
1. Wykonanie dokumentacji 
na modernizację infrastruktu-
ry drogowej ul. Kolejowej (tzw. 
Glinianki) i Osiedla Sosnowe-
go – dofinansowanie w kwocie 
41 820,00 zł.

2. Przebudowa łącznika ul. 
Przedszkolnej z ul. Akacjo-
wą – dofinansowanie w kwocie 
175 210,00 zł.
3. Roboty budowalne w remizie 
OSP Wołowe Lasy – dofinanso-
wanie w kwocie 127 765,57 zł.
4. Dokumentacja na przebudowę 
sieci wodociągowej z przyłącze-
niami do budynków w miejsco-
wości Nałęcze – kwota dofinan-
sowania 14 510,00 zł.
5. Przebudowa ogrodzenia cmen-
tarza komunalnego w Człopie – 
kwota dofinansowania 32 926,83 
zł.

6. Przebudowa ścieżki pieszo-ro-
werowej w Trzebinie (w trakcie 
realizacji),
7. Budowa placu zabaw w Jagli-
cach (w trakcie realizacji).
8. Wykonanie dokumentacji i re-
alizacja zadania „Budowa drogi 
gminnej wewnętrznej na terenie 
działki 5/4 przy jeziorze Trzebin” 
(w trakcie realizacji).

Trwają prace nad aktualiza-
cją statutów sołectw w Gminie 
Człopa.

Obecnie funkcjonujące statuty so-
łectw zostały nadane uchwałą Nr 
XX/161/2005 Rady Miejskiej w Czło-
pie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie 
nadania statutów sołectwom w Gminie 
Człopa. Z biegiem czasu oraz z aktualną 
sytuacją samorządu gminy Człopa, w 
tym z podziałem sołectwa Drzonowo 
na dwa odrębne sołectwa, konieczne 
jest opracowanie statutów odpowiada-
jących teraźniejszym potrzebom so-

łectw. c. Swoją opinię w sprawie statutu 
sołectw mieszkańcy danego sołectwa 
mogą wyrazić w trakcie konsultacji spo-
łecznych, które trwają od 22.07.2022 r 
do 12.08.2022 r. Informacja o konsulta-
cjach zamieszczona jest na Oficjalnym 
Portalu Gminy Człopa: www.czlopa.pl, 
Biuletynie Informacji Publicznej: www.
bip.czlopa.pl oraz na tablicach ogłoszeń 
w poszczególnych sołectwach. 
Zachęcamy do udziału w konsultacjach 
oraz wyrażenia swojej opinii w sprawie 
najważniejszego dokumentu dotyczące-
go sołectw.

Podczas 30 Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy w Człopie zebraliśmy
17  000,00 zł i 74,46 Euro! z czego: 
Sklepik Domu Kultury, Przedszkole: 
3705,58 zł; Licytacja: 4620,00 zł (sofa 
- 2000 zł- Jolanta i Robert Olkowscy, 
telewizor – 1100 zł – Rada Miejska w 
Człopie, fotel - 400 zł - Rada Miejska w 
Człopie, okulary Jurka Owsiaka – 160 
zł - Emilia Medolińska, tort upieczony 
przez Sołectwo Drzonowo - 300 zł - Je-
rzy Bekker; Wolontariusze: 3 454,28 zł 
17,75 Euro; Sołectwo Drzonowo Wa-
leckie: 969,34 zł; Klub Seniora „Z pasją 
żyć aktywnym być w Klubie Seniora”: 
501,35zł 8,69 Euro; UMiG: 363,03 zł; 
Szwalnia Iliko: 175,14 zł; Tapicernia 
Iliko: 122,00 zł; Dom Kultury: 124,72; 
Wpłaty indywidualne: 222,07 zł; Szko-
ła Podstawowa: 521,43 zł, 17,81; Szko-
ła Podstawowa: 396,72 zł; Przedszkole 
Publiczne Leśna Kraina: 1219,25 zł; 
Miejska Biblioteka: 29,80 zł; Firma KA-
DOR: 106,99 zł; Nadleśnictwo: 88,74 zł; 
MGOPS: 52,90 zł; ZGK ZB : 150,00 zł; 
eSkarbonka: 90,00 zł.
Podziękowania od Szefa Sztabu dla OSP 
Człopa, Posterunku Policji w Człopie, 

Rodziców wolontariuszy, wolontariuszy 
i opiekunów: Marty Warszyckiej, Oliwii 
Nowak, Anety Michalskiej, komisji roz-
liczeniowej: Alicji Mysłowieckiej, Pauli-
ny Samolczyk, Anny Makowskiej, Beaty 
Drabińskiej. Podziękowania dla wszyst-
kich, którzy przyczynili się do pomocy 
w organizacji Sztabu w Człopie.
Sponsorzy i darczyńcy 30 Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: 
Rada Miasta i Gminy Człopa, Economy 
Solar, Agnieszka Szlędak, Firma „Ili-
ko”, Atelier - Karolina Matyniak, Klub 
Seniora MOPS, Sylwia Chorąży, Sklep 
Centrus, Aneta Werner, Orlen Stacja 
Paliw- Jerzy i Iwona Bryła, Sołectwo 
Drzonowo Wałeckie, Urząd Miasta i 
Gminy Człopa, Dom Kultury, Natalia 
Palusiak, Elżbieta Mazurek, Elżbieta 
Matyniak, Karolina Laskowska, Jadwi-
ga Mnich, Bożena Łagan, Rezydencja 
Pestkownica, Jolanta Olkowska, Beata 
Drabińska, Paulina Drabińska, Szkoła 
Podstawowa w Człopie, Przedszkole 
Publiczne Leśna Kraina. Fotorelacja: 
UMIG Człopa, Natalia Palusiak.
Dziękujemy i do zobaczenia podczas 
kolejnego finału!

Podział Sołectwa Drzonowo 
na Sołectwo Drzonowo oraz Drzonowo Wałeckie

Zaplecze kulturalno-
sportowe na Stadionie 

Miejskim z dofinansowaniem

Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy  

Konsultacje społeczne 
w sprawie nadania statutu 

sołectwom w Gminie Człopa

Inwestycje w Gminie Człopa w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Inwestycje w Gminie Człopa w ramach Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych



MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W tym roku Gmina Czło-
pa z pomocą środków 
Województwa Zachodnio-
pomorskiego zmoderni-
zowała salę gimnastyczną 
Szkoły Podstawowej w 
Człopie. Budynek szkoły 
został oddany do użytku w 
1932 r., natomiast będąca 
przedmiotem dofinanso-
wania sala gimnastyczna 
w 1969 r.

Od tamtej pory, prócz drob-
nych prac remontowych, po-
mieszczenie sportowe pozo-
staje w niezmienionym stanie. 
Na Sali o powierzchni 395 m2 
odbywają się zajęcia wycho-
wania fizycznego, ale również 

spotkania i apele przezna-
czone dla całej szkolnej spo-
łeczności. Dotacja celowa ze 
środków budżetu Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego 
wyniosła 24  000,00 zł, a ca-
łość robót zaplanowano na 
kwotę ok. 60 000,00 zł. Prace 
w ramach zadania polegały 
na wymianie lamp oświetle-
niowych na LED, malowaniu 
sufitu, konstrukcji stalowej 
dachu, oraz ścian, usunięciu 
luksferów, zakupie i montażu 
2 zestawów do piłki koszy-
kowej (konstrukcja z tablicą 
+ obręcz + siatka), zakupie 
2 szt. bramek do piłki wraz 
z siatkami. Celem przedsię-
wzięcia jest poprawa warun-
ków do uprawiania sportu w 

szkole. Zmodernizowana in-
frastruktura obiektu wpłynie 
na atrakcyjność tego obiektu, 
oraz jednocześnie całej bazy 
sportowej Gminy Człopa. 
Poprzez udział w zajęciach 
sportowych, lekcjach wycho-
wania fizycznego czy trenin-
gach grup sportowych na sali 
gimnastycznej Szkoły Podsta-
wowej najmłodsi mieszkańcy 
Miasta i Gminy Człopa mają 
możliwość prowadzić zdrowy 
i aktywny tryb życia.

Ministerstwo Rozwoju 
i Technologii przygoto-
wało rozwiązanie, które 
ułatwia budowę domów.
Program #DomBezFormal-
ności wszedł w życie z począt-
kiem stycznia 2022 r. Wpro-
wadza znaczące ułatwienia w 
budowie domów do 70 m kw. 
powierzchni zabudowy. Dzię-
ki programowi każdy, kto ma 
działkę budowlaną, może na 
niej wybudować - w uprosz-
czonej procedurze - dom do 
70 m kw.   powierzchni zabu-
dowy w celach mieszkanio-

wych lub rekreacyjnych. W 
przypadku braku planu zago-
spodarowania przestrzennego 
warunki zabudowy wyda-
wane są w 21 dni, a budowę 
można rozpocząć bezpośred-
nio po zgłoszeniu.
Z programu może skorzystać 
każdy, pod warunkiem, że in-
westycja zaspokaja jego wła-
sne potrzeby mieszkaniowe 
lub potrzeby rekreacyjne. Nie 
ma znaczenia stan cywilny, 
status społeczny, czy sytuacja 
rodzinna.
Budując dom bez formalno-
ści można zaoszczędzić czas 
i pieniądze, a także zyskać sa-

modzielność w decydowaniu. 
To inwestor decyduje, czy sa-
modzielnie będzie pełnił rolę 
kierownika budowy, czy też 
zdecyduje się na powiedzenie 
tej roli osobie z odpowiedni-
mi uprawnieniami.
W tym celu powstała strona 
internetowa www.dombez-
formalnosci.gov.pl, na któ-
rej wyjaśnione jest na czym 
polega program, jak z niego 
skorzystać krok po kroku, od-
powiedzi na często zadawa-
ne pytania, a także materiały 
edukacyjne.

4 Bezpieczni Seniorzy

Dom bez formalności

Dzień Sołtysa
W dniu 18 marca Burmistrz 
Miasta i Gminy Człopa Jerzy 
Bekker, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Zbigniew Tymecki 
oraz Zastępca Burmistrza Jo-
anna Jastrzębowska zaprosili 
sołtysów z terenu naszej gmi-
ny na uroczysty obiad z okazji 
Dnia Sołtysa.

Spotkanie było doskonałą okazją 
do podziękowania sołtysom za ich 
trud, wysiłek oraz pracę na rzecz 
lokalnej społeczności oraz do roz-
mów na bieżące tematy.
Jeszcze raz życzymy naszym sołty-
som wytrwałości w dążeniu do re-
alizacji zamierzonych celów, owoc-
nej współpracy z mieszkańcami i 
samorządem oraz dalszych sukce-
sów!

Gmina Człopa przy udziale Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej wzięła udział w projekcie dla 
rozwoju wspierania usług społecz-
nych przy wykorzystaniu technolo-
gii informacyjno-komunikacyjnych 
w ramach projektu Region Dobrego 
Wsparcia.

Otrzymaliśmy 10 zegarków Smar-
twatch – opaski dla seniora wraz 
z kartą SIM, dwie mobilne stacje 
do zdalnego pomiaru temperatu-
ry zintegrowane z dedykowanym 
stojakiem podłogowym i auto-
matycznym podajnikiem płynów 
dezynfekujących oraz dostęp do 
Systemu Dobre Wsparcie (moduł 
Dobra Opieka). Podopieczny ma 
możliwość wciśnięcia alarmu SOS, 
który to wyśle wiadomość SMS na 
wcześniej wprowadzone numery. 

Opaska ma także możliwość mo-
nitorowania pulsu i ciśnienia krwi, 
posiada wbudowany czujnik upad-
ku oraz możliwość lokalizacji.
Projekt realizowany jest w ramach 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2014-2022, oś priorytetowa 
VII Wsparcie społeczne Działanie 
7.6 Wsparcie rozwoju usług spo-
łecznych świadczonych w interesie 
ogólnym finansowanym  z Europej-
skiego Funduszu Społecznego oraz 
budżetu państwa. Projekt realizo-
wany jest przez Województwo Za-
chodniopomorskie w partnerstwie 
z Caritas Diecezji Koszalińsko-Ko-
łobrzeskiej, Caritas Archidiecezji 
Szczecińsko-Kamieńskiej, Fundacją 
Nauka dla Środowiska.

Zgłaszasz 
i budujesz
#DomBezFormalności

Dowiedz się więcej na:
www.dombezformalnosci.gov.pl

Lorem IpsumCo zyskujesz, budując 
#DomBezFormalności?

czas i pieniądze dzięki temu, że dokumenty możesz złożyć online

samodzielność – to Ty decydujesz, czy chcesz budować z kierownikiem 
i dziennikiem budowy czy bez

nnawet do 100 m kw. powierzchni użytkowej przy racjonalnym 
rozplanowaniu układu jednorodzinnego domu przeznaczonego na cele 
mieszkaniowe

co najważniejsze, zyskujesz własny dach nad głową. A gdy zmienią się 
Twoje plany życiowe, możesz go sprzedać, wynająć lub przepisać na inną 
osobę



3 czerwca na terenie 
Gminy Człopa odbyły 
się ćwiczenia powiatowe 
służb ratowniczych, do-
skonalące umiejętności w 
zakresie taktyki gaszenia 
pożarów na terenach le-
śnych.
W ćwiczeniach udział brało 15 
zastępów z PSP i OSP, w tym KP 
PSP Wałcz, KP PSP Piła, KP PSP 
Drawsko Pomorskie, druhowie 
z jednostek OSP z terenu po-
wiatu wałeckiego oraz policjan-
ci z KPP w Wałczu i posterunku 
w Człopie. Podczas ćwiczenia 
zrealizowano zamiar taktyczny 
polegający na podaniu 16 prą-
dów wody w natarciu na pożar 
lasu oraz sprawieniu magistrali 
wodnej dla zapewnienia cią-
głości podawania środka ga-
śniczego przy pomocy pompy 
dużej wydajności M 52/8 z KP 
PSP Drawsko Pomorskie oraz 
samochodu GCBA 9,5/52 z KP 
PSP Piła. W ćwiczeniu udział 
brało 15 zastępów z PSP i OSP. 

Celem ćwiczenia było podnie-
sienie umiejętności organizo-
wania i prowadzenia działań 
gaśniczych na obszarach le-
śnych oraz sprawiania systemu 
dostarczania wody za pomocą 
układu przepompowywania. 
Przeprowadzone ćwiczenia 

podsumowano i zakończono 
poczęstunkiem zorganizowa-
nym przez Nadleśnictwo Czło-
pa.
(Tekst: PSP Wałcz)

4 czerwca na Stadionie 
Miejskim w Człopie miały 
miejsce Gminne Zawody 
Sportowo - Pożarnicze. W 
zmaganiach brało udział 
pięć jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych. Po 
zaciętej rywalizacji wynik 
ukształtował się następują-
co:
    1. OSP Człopa,
    2. OSP Marcinkowice,

    3. OSP Wołowe Lasy,
    4. OSP Mirosławiec,
    5. OSP Bronikowo.

Serdecznie gratulujemy naszym 
druhom z OSP Człopa oraz OSP 
Wołowe Lasy!
Organizatorem zawodów był Bur-
mistrz Miasta i Gminy Człopa 
oraz Zarząd Oddziału Miejsko - 
Gminnego ZOSP RP w Człopie.
W Powiatowych Zawodach Stra-
żackich druhowie z OSP Człopa 
zajęli 4 miejsce, a OSP Wołowe 
Lasy 8.

W ramach prowadzenia Punktu In-
formacyjno-Konsultacyjnego Pro-
gramu Czyste Powietrze w Gminie 
Człopa pozyskaliśmy 2 sensory ja-
kości powietrza.

Czujniki umieszczone na Urzę-
dzie Miasta i Gminy Człopa oraz 
Zakładzie Gospodarki Komu-
nalnej w Człopie na bieżąco mo-
nitorują   stężenia cząsteczek sta-
łych (PM1, PM2.5, PM10) oraz 

zanieczyszczeń gazowych (NO2, 
O3, SO2 i CO). Ponadto mierzą 
aktualną temperaturę powietrza, 
ciśnienie, wilgotność i prędkość 
wiatru. Sprawdź! Wejdź na stronę 
obsługującą urządzenia: https://
airly.org/map/pl/. Aby być na bie-
żąco możesz zainstalować rów-
nież darmową aplikację mobilną 
MyAirly (do pobrania w sklepach 
internetowych).

Informujemy, iż pod 
adresem  www.czlopa.
esog.pl znajdują się 
wszystkie niezbędne in-
formacje o gospodarce 
odpadami komunalnymi 
na terenie Miasta i Gmi-
ny Człopa.
Zakładając konto użytkownika 
pod wyżej wymienionym ad-
resem każdy właściciel nieru-
chomości uzyska podgląd na 
aktualny stan  indywidulanego 
rachunku bankowego do wpłat 
z tytułu gospodarowania od-

padami komunalnymi. W celu 
aktywacji konta należy podać 
numer deklaracji widniejący na 
potwierdzeniu jej przyjęcia, ad-
res e-mail oraz numer PESEL.
Ponadto strona umożliwia 
pobranie druku deklaracji o 
wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi, sprawdzenie harmono-
gramu odbioru odpadów oraz 
zapoznanie się z zasadami se-
gregacji.
Strona dostępna jest również 
na portalu internetowym www.
czlopa.pl zakładka „Gospoda-
rowanie odpadami”.

5Gminne Zawody OSP

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny 
Programu Priorytetowego 

„Czyste Powietrze”.

Ćwiczenia służb ratowniczych

Sprawdź jakość powietrza 
w Gminie Człopa!

System gospodarowania
 odpadami komunalnymi

Informujemy, że na 
mocy porozumienia 
podpisanego z Woje-
wódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie, w Urzę-
dzie Miasta i Gminy 
Człopa w pokoju nr 
16 (parter) urucho-
miony został Punkt 
Informacyjno-  Kon-
sultacyjny Programu 
Priorytetowego „Czy-
ste Powietrze”.

W Punkcie istnieje moż-
liwość uzyskania infor-
macji na temat progra-
mu, złożenie wniosku 
oraz jego późniejsze roz-
liczenie. Punkt czynny 
jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach pracy 
urzędu.
Przed przyjściem do 
Punktu w celu wypeł-
nienia wniosku, należy 
założyć konto na Portalu 
Beneficjenta Programu 
Czyste Powietrze, zapo-
znać się z dokumentacją 
Programu oraz posiadać 
podstawową wiedzę dot. 
nieruchomości, której 
dotyczy wniosek (m.in. 
wielkość powierzchni 
mieszkalnej czy nr księgi 
wieczystej).
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Obchody Święta Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

„Moherowe Berety w Człopie”

Zawody Wędkarskie o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa

Koncert „Razem być…” 

Piknik Rodzinny

3 maja w Kościele Parafialnym pw. św. 
Antoniego w Człopie odbyła się uro-
czysta msza święta z okazji rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Eucharystię w intencji Ojczyzny i 
mieszkańców gminy Człopa sprawo-
wał Proboszcz Parafii Mariusz Kałas. 
We mszy świętej udział wzięli miesz-
kańcy gminy Człopa wraz z   Bur-
mistrzem Miasta i   Gminy Człopa 

Jerzym Bekkerem z małżonką, rad-
nymi Rady Miejskiej oraz dyrektora-
mi jednostek organizacyjnych gminy, 
sołtysami. Nabożeństwo uświetniały 
poczty sztandarowe Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Człopie, Nadleśnic-
twa Człopa, Szkoły Podstawowej w 
Człopie oraz Koła Łowieckiego nr 13 
„Żuraw”.

W dniu 30 kwietnia odbyły się zawo-
dy wędkarskie o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Człopa na jeziorze 
Miejskim. Choć nie wszyscy w tym 
dniu mieli branie, to na podium 
stanęli zawodnicy, którzy uzyska-

li zdumiewające połowy - I miejsce 
Grzegorz Szczygieł (ponad 2,5 kg), II 
miejsce Grzegorz Szeremet, III miej-
sce - Radosław Olczyk.
Organizatorem zawodów było PZW 
Koło Karp w Człopie.

6 marca Dom Kultury zorganizował na Hali 
Widowiskowo - Sportowej wieczór z kabaretem 
„Moherowe Berety”. Była to doskonała okazja do 
oderwania się od codziennych zmartwień i trosk. 
Panie z Moherowych Beretów doskonale przed-
stawiły relacje damsko-męskie w humorystyczny 
sposób i nawiązały świetny kontakt z publiczno-
ścią. Scenki odegrane z niezwykłą charyzmą roz-
bawiły do łez niejednego widza.

29 kwietnia w Hali Widowiskowo-Sportowej 
odbył się koncert „Razem być...” w wykonaniu 
Chóru Cantores, duetu Mykola Sikora i Oleny 

Sliusarenko, zespołu Ciała Pedagogiczne oraz 
Ady Besztak.

2 lipca odbył się Piknik Rodzinny na plaży 
nad Jeziorem Trzebin.

Rodzinne zmagania rozpoczęły się już z 
samego rana Spławikowymi Zawodami 
Wędkarskimi dla dzieci o Puchar Dyrekto-
ra Domu Kultury w Człopie nad Jeziorem 
Miejskim. Wszystkim dopisywało branie, 
jednak najwięcej złowiła Julia Kwaśniew-
ska, druga była Lena Alwin, a trzeci Szymon 
Drabiński. Organizatorem było Koło PZW 
,,KARP” w Człopie.
Dużym powodzeniem cieszyły się Zawo-
dy Strzeleckie o Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Człopa, w których udział wzięły 
53 osoby. W kategorii dorosłych najlepszy 
wynik uzyskała Agnieszka Klebba, drugie 
miejsce zajął Piotr Toporek, a trzecie Bar-
tłomiej Rakowski. Wśród dzieci i młodzieży 
najlepsze oko miała Paulina Kępa, drugi był 
Łukasz Jaworski a trzeci Szymon Witczak. 
Organizatorem zawodów była Hala Wido-
wiskowo – Sportowa oraz LOK Wałcz.
Rozegrany został także Turniej Plażowej 
Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczące-
go Rady Miejskiej w Człopie. Do Turnieju 
zgłosiło się siedem drużyn. Po wielogo-
dzinnej rywalizacji zwyciężył duet: Paweł 
Remiszewski i Radosław Cieślak, drudzy 
na podium byli Aleksandra Lewandowska i 
Szymon Kozak, a trzeci Alicja Cieplińska i 
Szymon Chruścicki.

Od godziny 15:00 na najmłodszych czekały 
darmowe zamki dmuchane, kula wodna i łó-
deczki. Nie zabrakło piknikowego malowa-
nia buziek i jazdy na gokartach. Nowością w 
naszej gminie była bitwa na balony z wodą, 
która sprawiła dzieciom wielką frajdę. Na 
scenie wystąpił zespół VOLTER oraz FOX. 
Słodka gratka, czyli „Cukierek szczęścia” - 
pod taką nazwą przeprowadzono zabawę 
w której można było zdobyć atrakcyjne na-
grody – m.in. sofę i drobny sprzęt AGD. W 
godzinach wieczornych do tańca zagrał DJ.
Imprezie towarzyszyły stoiska handlowo-
-gastronomiczne przygotowane przez Koło 
Łowieckie Żuraw z Człopy oraz Sołectwo 
Trzebin. Klub Seniora „Z pasją żyć i aktyw-
nym być w Klubie Seniora w Człopie” przy-
gotował stoisko z rękodziełem.
Dziękujemy za wspólną zabawę!
Sponsorzy i Współorganizatorzy:
Urząd Miasta i Gminy Człopa, Hala Wi-
dowiskowo- Sportowa, Dom Kultury, SBL 
Zakrzewo oddział Człopa, Firma Iliko, 
LOK Wałcz, Koło Łowieckie Żuraw z Czło-
py, Koło PZW ,,KARP” w Człopie, Sklep 
Centrus, Firma ,,Romar”, Bogdan Nowicki 
,,Bogdanka Park”, Bożena Rachwalska – 
Łagan, Sklep Stokrotka - Dorota Ponczek, 
Krzysztof Rogala ,,Rol- Bud”, Jerzy i Iwona 
Bryła, Jolanta i Jan Drabińscy, Jerzy i Graży-
na Bekker, Joanna i Grzegorz Jastrzębowscy. 
 



Powitanie wiosny Sukcesy sportowców

Fermata 2022

Bal absolwentów

Powiatowy Turniej BRD

Podaruj drzewo

Szkolny Konkurs Ortograficzny

II Powiatowy Konkurs Przyrodniczy

17.03.2022 r. uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Człopie, pod opieką p. Zbi-
gniewa Matwiejuka,  zajęli II miejsce w 
Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Piłce 

Ręcznej (chłopcy rocznik 2009-2011) 
oraz Powiatowych Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej w Piłce Ręcznej (chłopcy rocz-
nik 2007-2008) w Tucznie.

9 czerwca 2022r. odbył się w Szkolny 
Konkurs Piosenki pn. „Fermata 2022”. 
Komisja w składzie: Anna Waśkiewicz-
-Chruścicka, Olena Sliusarenko, Maria 
Sroczyńska, Mykola Sikora wyłoniła 
zwycięzców szkolnego konkursu wokal-
nego pn. „Fermata 2022”.
W kategorii kl.1-3 laureatami zostali: 
1m. Kamil Janik kl.3a, 2m. Zuzia Blud-
nik kl. 2a
3m. Agata Jajus kl.2a.
W kategorii kl.4-6 zwyciężyły: 1m. Mar-
tyna Hyra kl.4a, 2m. Michalina Jajus 

kl.4b
3m. Madzia Makowska kl.4b.
W kategoria kl.7-8 najlepsza „trójka” to: 
1m. Amelia Gawlicka kl.8a, 2m. Paulina 
Piątek kl.8a
3m. Amelia Waśkiewicz kl.7b
Gratulujemy zwycięzcom i pozostałym 
uczestnikom, a sponsorom: p. Burmi-
strzowi MiG Człopa Jerzemu Bekkerowi, 
Radzie Rodziców i p. Dyrektor Wiesła-
wie Sieczce serdecznie dziękujemy za 
ufundowane nagrody!

9 czerwca w restauracji „Sosenka”  od-
był się „Bal Absolwentów”  Szkoły Pod-
stawowej w Człopie, który zorganizo-
wali rodzice uczniów kl.8. Uroczystość 
rozpoczęła się powitaniem gości przez 

Zuzannę Żalińską, następnie głos za-
brała p. Dyrektor Wiesława Sieczka. Po 
wspólnym obiedzie, młodzież doskonale 
bawiła się na parkiecie w rytm muzycz-
nych hitów. 

28 kwietnia w Hali Widowiskowo - 
Sportowej w Człopie odbył się XLIII Po-
wiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego. Szkoła Podstawowa w Czło-
pie zwyciężyła w obydwu grupach wie-
kowych. Reprezentowali nas w grupie 
młodszej: Lena Nowak, Natalia Kokosz-

kiewicz, Igor Pralicz, Bartłomiej Wit-
czak. W grupie starszej: Dawid Bemsz, 
Marcel Waśkiewicz, Jakub Wojewódka. 
W nagrodę uczniowie otrzymali puchar, 
dyplom i hulajnogi. Uczniów przygoto-
wała pani Magdalena Reks.

21 marca 2022 uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Człopie przygotowali wiosenny pokaz mody, a 1 
kwietnia wzięli udział w akcji pn. „Dzień bez ple-

caka”. Na uwagę zasługuje niezwykła kreatywność 
i zaangażowanie przedstawicieli wszystkich klas! 

13 kwietnia uczniowie kl.8 wzięli udział w akcji 
zainicjowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Człopa, Pana Jerzego Bekkera, polegającej na za-

sadzeniu pamiątkowego drzewa przez każdego ab-
solwenta Szkoły Podstawowej w Człopie.

11.04.2022r. odbył się w naszej szkole Szkolny 
Konkurs Ortograficzny pn. „Jak to napisać?”, któ-
rego elem było podniesienie kompetencji orto-
graficznych uczniów. Zwycięzcą został Bartłomiej 

Witczak z kl. 5b, II m. zajęła Zuzanna Domagała , 
a III m. Oliwia Tymiec , obie z kl. 8d. Gratulujemy 
i dziękujemy wszystkim za udział.

6 czerwca 2022r. gościliśmy uczniów z powiatu 
wałeckiego na II Powiatowym konkursie przyrod-
niczym pn. „Co wiemy o lesie?”, nad którym pa-
tronat objął Zachodniopomorski Kurator Oświaty 
oraz Nadleśnictwo Człopa. I miejsce zajęli repre-
zentanci Szkoły Podstawowej w Karsiborze, dru-
gie Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałem 
Przedszkolnym im. Dywizji Piechoty w Szwecji, a 

trzecie Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olim-
pijczyków w Wałczu. Zwycięzcy otrzymali na-
grody ufundowane przez Kuratorium Oświaty w 
Szczecinie, a pozostali uczestnicy upominki prze-
kazane przez Nadleśnictwo Człopa. Gratulujemy 
i dziękujemy za udział! Organizatorką i autorką 
konkursu była p. Anna Bablak. 
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PRZEDSZKOLE PUBLICZNE LEŚNA KRAINA W CZŁOPIE
Światowy Dzień Ziemi Dzień strażaka w przedszkolu

Dzień Dziecka

Wycieczka do Komendy Powiatowej Policji w Wałczu

Konkurs wiedzy ekologiczno-
przyrodniczej pt. „Przyjaciele Przyrody”

Pory roku w przyrodzie – wiosna

Dzień Mamy i Taty

Z okazji Światowego Dnia Ziemi w naszym przedszkolu dzieci obejrzały proekologiczne przedstawienie 
pt. „Dbaj o przyrodę”. W rolę aktorów wcieliły się dzieci z grupy Motylki. Fabuła oparta była o piknik w 
lesie, gdzie turyści nie przestrzegali zasad dbania o przyrodę. Podczas przedstawienia dzieci miały okazję 
zauważyć nieprawidłowe zachowania turystów i uczestniczyli w pogadance na temat zasad dbania o przy-
rodę. Na koniec spotkania odbyło się wielkie segregowanie śmieci pozostawionych przez turystów w lesie. 
Całe przedstawienie obejrzały dzieci z naszego przedszkola, pracownicy oraz zaproszeni goście Pan Bur-
mistrz Miasta i Gminy Człopa Jerzy Bekker oraz pani Regina Cieślak Przewodnicząca Komisji Oświaty 
Rady Miejskiej w Człopie.. Na koniec dzieci otrzymały słodki poczęstunek od zaproszonych gości. 

Nasze przedszkole 9 maja 2022r. odwiedziło dwóch przedstawicieli Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Człopie.
Obaj panowie ubrani w stroje strażackie -   swoją obecnością wzbudzili wiel-
ki entuzjazm wśród dzieci. Z wielkim zaciekawieniem przedszkolaki słuchały 
ich opowiadań o ciężkiej i niebezpiecznej pracy.  Dzieci wiedziały, że poza ak-
cjami gaszenia pożarów strażacy jeżdżą  do wypadków drogowych i pomagają 
poszkodowanym, że udzielają pomocy w katastrofach  i klęskach żywiołowych, 
że ratują ludzi  gdy zagraża im niebezpieczeństwo i że często narażają  własne 
życie, by ratować innych  oraz  że niejednokrotnie pomagają zwierzętom.  Wie-
działy też, że strażacy muszą być odważni, silni, wysportowani, że dużo ćwiczą 
i  zdrowo się odżywiają.  Maluchy chętnie zadawały pytania,  a strażacy chętnie 
na nie odpowiadali. 
Wielką frajdę sprawiło przedszkolakom to, że mogły  na podwórku przedszkol-
nym obejrzeć wóz strażacki i pokaz  lania wody, przymierzyć hełm i na chwilę 
usiąść w wielkim, czerwonym wozie strażackim. Przy okazji dowiedziały się, jak 
wygląda prawidłowy ubiór strażaka wyjeżdżającego na ratunek i do gaszenia 
pożaru oraz w jakim sprzęcie wchodzi  on do palącego się mieszkania czy domu.
Na  koniec odbyły się pamiątkowe grupowe zdjęcia z gośćmi a z ust  niejednego 
chłopca jak również i dziewczynki padały słowa „Jak będę duży - a, zostanę stra-
żakiem!”- Spotkanie z pewnością na długo pozostanie w pamięci dzieci.
Na pamiątkę spotkania dzieci wręczyły gościom medale: „Dzielny strażak”   
oraz  podziękowania

Dzień Dziecka to jeden z najradośniejszych dni, na który czekają młodsze i star-
sze przedszkolaki. Mając na uwadze, że szczególnie w tym dniu dzieci powin-
ny być uśmiechnięte, radosne i szczęśliwe, wszystkim zależy, aby był on pełen 
atrakcji, wyjątkowy i długo wspominany.
W tym roku, w naszym przedszkolu jego obchody rozpoczęliśmy już 31 maja, 
a dzięki sprzyjającej pogodzie mogliśmy zorganizować go na placu przedszkol-
nym z udziałem wychowanków z wszystkich grup wiekowych. Organizatorem 
tego dnia była Rada Rodziców.
Kolejnego dnia tj. 1.06. dzieci bawiły się wspólnie przy piosenkach, tańczyły, 
śpiewały. Towarzyszące temu okrzyki radości na pewno świadczyły o dobrej za-
bawie. Nie obyło się bez obchodów tego dnia z rówieśnikami w grupach. 
      Mamy nadzieję, że ten dzień nasze przedszkolaki zapamiętają jako radosny 
i pełen miłych wrażeń, a wyjazd do Komendy Powiatowej Policji w Wałczu bę-
dzie miłym akcentem zakończenia obchodów tego tak ważnego w życiu każde-
go dziecka święta.

Dnia 2 czerwca dzieci 6 letnie z grupy Skrzaty i Słoneczka odbyły wycieczkę do 
Komendy Powiatowej Policji w Wałczu. Po przyjeździe na miejsce, dzieci przy-
witał sierżant Bródka, który przybił każdemu dziecku piątkę na powitanie. Całą 
imprezę prowadziła znana dzieciom Pani policjant  Beata Budzyń, która co roku 
odwiedza nasze przedszkole. Tym razem to przedszkolaki odwiedziły miejsce 
pracy Pani Beaty. Dzień ten był pełen wrażeń dla dzieci, które mogły ubrać spe-
cjalny strój policyjny do zadań specjalnych, uczestniczyły w pokazie psów, brały 
udział w zawodach sportowych, miały możliwość wsiąść do wozu policyjne-
go, by poczuć się choć przez chwilę prawdziwym policjantem. Wycieczka ta na 
pewno zapadnie na długo w pamięci przedszkolaków. 

Konkurs plastyczny pt. „Pory roku w przyrodzie - wiosna” został rozstrzygnięty. W konkursie wzię-
ło udział 30 przedszkolaków. Z przyjemnością oglądaliśmy kreatywne pomysły naszych uczestników. 
Po długich naradach komisja konkursowa zdecydowała, że wszystkie prace konkursowe zasługują na 
wyróżnienie oraz nagrody, dlatego też nie zostali wyłonieni zwycięzcy w poszczególnych kategoriach 
wiekowych. Dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy pomysłowości oraz zachęcamy do wzięcia 
udziału w kolejnych konkursach.

29 kwietnia w naszym przedszkolu odbył się konkurs wiedzy ekologiczno przyrodniczej pt. 
„Przyjaciele przyrody”. Dzieci z każdej grupy wzięły udział w 8 konkurencjach i wykazały się 
ogromną wiedzą na temat świata przyrody oraz ekologii. W konkursie wzięły udział nie tylko 
dzieci, ale również Pani dyrektor Małgorzata Sobiesiak oraz zaproszeni goście Pan Burmistrz 
Jerzy Bekker oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Człopie Pani Regina 
Cieślak. Na koniec każdy otrzymał pamiątkowy dyplom za udział w konkursie oraz emblemat 
prawdziwego przyjaciela przyrody. To była świetna zabawa. 

26 i 27 maja w naszym przedszkolu odbyły się występy z okazji Dnia Mamy i Taty. 
W podziękowaniu za ich miłość i troskę zaśpiewały piosenki oraz pięknie zatańczyły. W wierszach, 
które wypowiadały skryły piękne życzenia. Z okazji święta Mamy i Taty przygotowały także piękne 
laurki i kwiaty, które wręczyły rodzicom zaraz po pięknym występie. Na koniec wspólnie świętowaliśmy 
w ogrodzie przedszkolnym przy ognisku i pysznych kiełbaskach. 
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Z ŻYCIA SOŁECTW
Działania zrealizowane z funduszu sołeckiego 

W ramach funduszu 
sołeckiego sołectwa 
realizują liczne inwe-
stycje oraz przedsię-
wzięcia dla mieszkań-
ców.
 Sołectwo Bukowo przeznaczyło 
swoje środki na budowę ścież-
ki rowerowej w miejscowości 
Czaplice. Drzonowo zakupiło 
kosiarkę-traktorek na potrzeby 
pielęgnacji zieleni oraz organi-
zuje liczne akcje z mieszkańca-
mi. W marcu rozpoczęli pracę 
nad zabezpieczeniem i zago-
spodarowaniem budynku przy 
świetlicy wiejskiej. Zorganizo-
wano zabawę karnawałową dla 
dzieci i dzień dziecka z konkur-
sami i dmuchańcami. W lutym 
odbyło się przekazanie fotela do 
świetlicy wiejskiej w Drzono-
wie Wałeckim, wylicytowanego 
na WOŚP – była to okazja do 
spotkania z przewodniczącym 
Rady Miejskiej i Radnymi oraz 
rozmów o istotnych sprawach 
sołectwa. Sołtys wraz z Kołem 
Gospodyń Wiejskich „Drzono-
wiaki Wałeckie” wzięli udział 
w Etno Tuczno Festiwal wysta-
wiając swoje stoisko. Sołectwo 
Dzwonowo wykonało ogrodze-
nie z bramą i furtką na placu za-
baw w Dłusku. Zakupiono rów-
nież betonowe donice i kwiaty. 
W maju sołtys wraz z miesz-
kańcami zorganizował dzień 
dziecka z licznymi atrakcjami 
– pokazami straży pożarnej, 
animacjami, konkursami, foto-
-budką. Sołectwo Golin prze-
znaczy swoje środki na zakup 
przyrządów do ćwiczeń do si-
łowni zewnętrznej oraz wykona 
remont drogi w Golinie. Jaglice 
środki z funduszu sołeckiego 
przeznaczają na prace związane 
z zagospodarowaniem terenu 
przy świetlicy wiejskiej. Sołec-
two Mielęcin wykonało remont 
w świetlicy wiejskiej, zakupiło 
stoły i ławki, położyło kostkę 
brukową w altanach na terenie 
miejscowości oraz organizuje 
liczne akcje z mieszkańcami. 
Zorganizowano dzień dziecka, 
dzień mamy i taty, akcje sprzą-
tania miejscowości i okolicy. 
Podczas imprez uczestnicy mie-

li zapewnioną moc atrakcji – wi-
zytę strażaków, liczne konkursy 
i zawody dla dzieci i dorosłych, 
zamki dmuchane i inne. Pieczy-
ska zakupiły maszynę do waty 
cukrowej oraz planują zakup 
lampy solarnej. W Przelewicach 
zorganizowano we współpra-
cy z właścicielami sklepu dzień 
dziecka dla najmłodszych. So-
łectwo Szczuczarz modernizuje 
swoją świetlicę. Trzebin wyko-
nał kolejny etap prac w parku – 
wykonano klomb ze ścieżkami 
z polbruku i ławkami, wykona-
no ujęcie wody i zamontowano 
system do podlewania kropel-
kowego. Ponadto doposażono 
świetlicę w zastawę, sztućce, 
szklanki itp. Ponadto w Trze-
binie działa „Aktywne Kół-
ko Trzebin”, które organizuje i 
współorganizuje różne atrakcje 
dla dzieci – dzień dziecka, akcje 
sprzątania, koncerty i przedsta-
wienia. Sołectwo Wołowe Lasy 
wykonało dokumentację pro-
jektową placu zabaw oraz zaku-
piło program komputerowy do 
zarządzania zasobami OSP Wo-
łowe Lasy. OSP Wołowe Lasy 
wraz z sołectwem zorganizowa-
ło Piknik z okazji Dnia Straża-
ka z pokazem sprzętu strażac-
kiego, przejażdżkami konnymi, 
malowaniem twarzy i tortem. 
Zorganizowano zawody w prze-
ciąganiu liny – strażacy kontra 
mieszkańcy wioski. Sołectwo 
Załom zakupiło urządzenie do 
siłowni zewnętrznej oraz wyko-
nało remont świetlicy wiejskiej.
W artykule wykjorzystano zdję-
cia z profili społecznościowych 
sołectw i innych podmiotów. 
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Feriada 2022 Towarzyski mecz 
piłki ręcznej

10

Jednogłośne 
absolutorium 

dla Burmistrza

Feriada 2022 – pod taką 
nazwą zorganizowane 
były ferie dla dzieci i 
młodzieży przez Dom 
Kultury oraz Halę Wi-
dowiskowo – Sportową.
Na uczestników Feriady cze-
kała masa różnych zajęć i 
warsztatów kulturalno-spor-
towych.
Najdłużej trwającymi zma-
ganiami był Feryjny Maraton 
Strzelecki. Zawodnicy rywa-
lizowali ze sobą przez osiem 
dni. Najlepszy okazał się Mi-
chał Tymecki, tuż za nim ze 
stratą jednego punktu był 
Szymon Witczak, a za nim 
Bartłomiej Witczak. Kolejny-
mi zabawami sprawnościo-
wymi dla najmłodszych był 
„Mały Mistrz Sportu”. Dzieci 
konkurowały w zadaniach 
sportowych przez dwa dni – 
w młodszej grupie najlepiej 
wypadła Maria Tymecka, 
następnie Julia Roj, Ela Ruta, 
Michalina Ruta oraz najmłod-
szy uczestnik Feriady Feliks 
Tymecki. W starszej grupie 

mistrzem sportu okazał się 
Oliwier Biskup, Marta Nowak 
oraz Kacper Strzelecki. Prze-
prowadzone były zajęcia z 
tenisa stołowego oraz Turniej 
Tenisa Stołowego, który ro-
zegrany został aż w 3 katego-
riach. W najmłodszej grupie 
najlepsza okazała się Paulina 
Justka, w kategorii do 16 lat 
Kamil Janik, a powyżej 16 lat 
Kacper Janik. Miłośnicy piłki 
nożnej mogli wziąć udział w 
turnieju, w którym wszyscy 
zdobyli medale. Dzieci grały 
także w ringo i piłkę siatkową.
W części kulturalnej na dzieci 
czekały warsztaty plastyczno-
-techniczne i zajęcia biblio-
teczne „Album na zdjęcia”. 
Tancerze mogli wziąć udział 
w warsztatach tanecznych 
Mini Lady Show. Gościnnie 
odwiedził nas także magik z 
pokazem iluzji „Heca z zacza-
rowanej walizki”, w którym 
dzieci sprawiały, że niektóre 
przedmioty „znikały”. No-
wością był także teatrzyk ku-
kiełkowy pn. „Calineczka”. Po 
spektaklu odbyły się warsz-
taty, podczas których dzieci 

odgrywały sztukę za pomocą 
kukiełek.
W ramach Feriady 2022 chęt-
ne osoby mogły zbierać pie-
czątki do albumów. Na pod-
sumowaniu, ostatniego dnia 
odbyło się losowanie, podczas 
którego rozlosowane zostały 
nagrody i drobne upomin-
ki. Każdy aktywny uczestnik 
otrzymał pamiątkowy dyplom 
oraz upominek. Dziękujemy 
za udział w Feriadzie 2022 i 
zapraszamy za rok na kolejne 
zmagania sportowo-kultural-
ne!
Podczas Feriady organizato-
rzy oraz opiekunowie zorga-
nizowali turniej strzelecki pn. 
„Babskie śrutowanie”. Najlep-
sze oko miała drużyna wysta-
wiona przez Urząd Miasta i 
Gminy Człopa, następnie re-
prezentacja Placówki Wspar-
cia Dziennego „Cieszynka”, 
Hali Widowiskowo – Sporto-
wej i Domu Kultury.
Dziękujemy wszystkim oso-
bom zaangażowanym w przy-
gotowanie oraz przeprowa-
dzenie Feriady 2022!

23 maja podczas zajęć treningo-
wych z piłki ręcznej na Hali Wi-
dowiskowo – Sportowej gościli-
śmy drużynę szczypiornistek z 
Liceum Ogólnokształcącego z 
Trzcianki.

 Była to doskonała okazja do rozegra-
nia meczu towarzyskiego, wymiany do-
świadczeń oraz wspólnego spędzenia 

czasu. Po rozgrywkach „Człopianki” 
przygotowały poczęstunek i wręczyły 
gościom pamiątkowy puchar oraz wła-
snoręcznie wykonany proporczyk. Dzię-
kujemy za przyjęcie zaproszenia i zapra-
szamy na kolejne wspólne treningi!
Zapraszamy na zajęcia w piątki o godz. 
18:00 na Halę Widowiskowo – Sporto-
wą!

Po zapoznaniu się z raportem 
o stanie gminy oraz rozpatrze-
niu sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wy-
konania przez burmistrza bu-
dżetu za rok 2021 Rada Miejska 
w Człopie na czerwcowej sesji 
przystąpiła   do głosowania nad 
votum zaufania i absolutorium 
dla Burmistrza Miasta i Gminy 
Człopa Jerzego Bekkera.

Komisja rewizyjna rozpatrzyła spra-
wozdanie finansowe oraz wnioskowała 
w sprawie udzielenia absolutorium or-
ganowi wykonawczemu z tytułu wy-
konania budżetu i przedstawiła Radzie 
Miejskiej ocenę wykonania budżetu za 
rok 2021. Dokumenty te uzyskały rów-

nież pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Za wotum zaufania dla 
burmistrza oraz za udzieleniem burmi-
strzowi absolutorium radni zagłosowa-
li jednogłośnie. Radni Rady Miejskiej 
wręczyli kwiaty Burmistrzowi Jerzemu 
Bekkerowi, Zastępcy Burmistrza Joan-
nie Jastrzębowskiej oraz Skarbnikowi 
Zofii Wach. Burmistrz podziękował za 
udzielone absolutorium i podkreślił, 
że jest to sukces wielu osób i podmio-
tów, pracowników urzędu, w tym także 
mieszkańców miasta i  gminy Człopa. 
Podziękował również przewodniczą-
cemu Rady Miejskiej Zbigniewowi Ty-
meckiemu oraz radnym Rady Miejskiej 
za współpracę.



Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie

24 marca gościliśmy w 
Urzędzie uczniów ze 
Szkoły Podstawowej w 
Człopie, którzy otrzy-
mali stypendium dla 
uczniów szczególnie 
uzdolnionych.
Stypendium otrzymało czwo-
ro uczniów, którzy osiągnęli 
zdumiewające wyniki w nauce, 
wzorowe zachowanie oraz po-
siadają inne osiągnięcia nauko-
we i sportowe:
    • Weronika Maciesza ze śred-
nią ocen 5,71,
    • Joanna Szlędak ze średnią 
5,42,
    • Paweł Maciesza ze średnią 
5,57
    • Mikołaj Rakowski ze śred-
nią 5,41.
Stypendyści otrzymali z rąk 

Burmistrza Miasta i Gminy 
Człopa Jerzego Bekkera listy 
gratulacyjne oraz drobne upo-
minki. W spotkaniu uczestni-
czyła również Dyrektor Szkoły 
Podstawowej Wiesława Siecz-
ka.
Uczniowie opowiedzieli o swo-
ich osiągnięciach i planach na 
przyszłość. Nie zabrakło rów-

nież wspomnień oraz rozmów 
na tematy szkolne.
Jeszcze raz serdecznie gratu-
lujemy i życzymy dalszych tak 
wspaniałych osiągnięć nauko-
wych oraz zdobycia Waszych 
zamierzonych celów!
Gratulacje kierujemy również 
do Waszych rodziców!

Mija rok od utworzenia Pla-
cówki Wsparcia Dziennego 
Cieszynka. Wychowawczy-
nie nie zwalniają tempa i 
dbają o swoich podopiecz-
nych.
Dzieci podczas codziennego poby-
tu uczestniczą w zajęciach z języka 
angielskiego, zajęciach matematycz-
no – przyrodniczych, z informatyki 
oraz rozwijających zainteresowania. 
Ponadto otrzymują wsparcie psycho-
loga, socjoterapeuty i logopedy.   Od 
początku roku zorganizowano wyjaz-
dy na basen, do Parku Trampolin czy 
Lokalnego Centrum Nauki Metalowe 
Inspiracje. Styczeń rozpoczął się  eko-
-warsztatami rozwijającymi postawę 
proekologiczną poprzez tworzenie 
naturalnych świec. Dalej odbyły się 
także warsztaty kulinarne, wieczór 
filmowy oraz Dzień Babci i Dziadka, 
w ramach którego goszczono lokalny 
Klubu Seniora. W lutym dzieci wzię-
ły udziału w Feriadzie współorgani-
zowanej przez Dom Kultury, Halę 
Widowiskowo - Sportową oraz naszą 
placówkę. Podopieczni ponadto uczyli 
się gry w tenisa stołowego, obchodzili 
Walentynki, z okazji Tłustego Czwart-
ku piekli pączki, wyłonili placówko-
wego mistrza gry w piłkarzyki. W ra-
mach zajęć manualno – technicznych 
budowali z zakupionych klocków 
lego. W marcu odbyły się warszta-
ty kulinarne „ślimaczki z łososiem i 
serkiem”, obchodzono Dzień Kobiet, 

przywitano pierwszy dzień wiosny na 
sportowo, stworzono powitalny ba-
ner dla uchodźców z Ukrainy, którzy 
dołączyli do Placówki, odbyły się gry 
i zabawy integrujące dzieci z Ukra-
iny z Polskimi dziećmi. W kwietniu 
obchodziliśmy Dzień Marchewki, w 
ramach którego zorganizowaliśmy 
zajęcia kulinarne i wspólne pieczenie 
ciasta marchewkowego. Dzieci wzięły 
udział w przygotowaniach do Świąt 
Wielkanocnych poprzez przygoto-
wanie tradycyjnych ozdób i dekoracji 
wielkanocnych. Obchodziliśmy Dzień 
Czekolady oraz Dzień Ziemi. W maju 
przeważały zajęcia sportowe. Dodat-
kowo braliśmy udział w wyjeździe 
edukacyjnym do Rodzinnego Parku 
Rozrywki „Owadogiganty” w Lubni-
cy. W czerwcu nie mogło zabraknąć 
obchodów Dnia Dziecka i wyjazdu 
na warsztaty edukacyjno-sportowe do 
Parku Linowego do Rudnicy.

Seniorzy z Klubu kontynuują 
udział w zajęciach ruchowych 
(grupowej fizjoterapii i indy-
widualnej rehabilitacji), mu-
zykoterapii, choreoterapii, bi-
blioterapii, komputerowych. 
Odbyło się kolejne spotkanie 
z dietetykiem i psychologiem. 
Prowadzone były również zaję-
cia z rękodzieła, a chętni senio-
rzy wspólnie gotowali w klubo-
wej kuchni.

Na początku drugiego kwartału odbył 
się seans filmowy w Klubie filmu „O 
wszystko zadbam”- bohaterka odnoszą-
ca sukcesy opiekunki prawnej bez skru-
pułów nagina przepisy dla własnej ko-
rzyści. Następnie odbyły się warsztaty z 
produkcji świec. Były to zajęcia podczas 
których uczestnicy krok po kroku po-
znawali i tworzyli wielobarwne świece. 
W połowie kwietnia odbyło się śniada-

nie wielkanocne. W pięknych strojach i 
z dobrymi humorami Seniorzy wspól-
nie świętowali nadejście tak radosnych 
świąt. W następnej kolejności Członko-
wie Klubu wzięli udział w akcji sprząta-
nia naszego miasteczka. Ze współpracą 
Nadleśnictwa Człopa uczestnicy zbierali 
śmieci dookoła jeziora. Nadleśnictwo 
przygotowało miłą niespodziankę w 
formie małego poczęstunku przy dom-
ku myśliwskim. Kolejnym wydarzeniem 
jakie celebrowali Seniorzy był Dzień 
Mamy i Taty, który odbył się na plaży. 
Przygotowany był grill, na którym sma-
żone były przysmaki, a jako dodatek były 
sałatki. Nie obyło się bez słodkości oraz 
kawy i herbaty. Było również ognisko i 
wspólne pieczenie kiełbasek. Atmosfera 
była przemiła, a ten dzień wspominany 
był niejednokrotnie. Czerwiec rozpoczął 
się warsztatami z wykonywania kosme-

tyków naturalnych. Każdy z Nich samo-
dzielnie komponował własne kosmetyki. 
Przekazana została praktyczna wiedza o 
surowcach stosowanych do wyrobu ko-
smetyków naturalnych, a także o pod-
stawowych zabiegach pielęgnacyjnych. 
Następne wydarzenie to wspólne goto-
wanie pod nazwą „Truskawkowe Love”. 
Przewodnim produktem były oczy-
wiście truskawki. Przyrządzane były 
babeczki z dodatkiem truskawki oraz 
koktajle truskawkowe z nutą mięty. Pod 
koniec czerwca odbył się jeszcze jeden 
spektakl filmowy ”Zanim się pojawiłeś”. 
Film był przepiękny i wzruszający. Wy-
cisnął łzy niejednego widza. Po seansie 
przy filiżance kawy i herbaty każdy  wy-
rażał swoje opinie i refleksje dotyczące 
obejrzanego dramatu. (Foto: Klub Se-
niora)

Zakład Gospodarki Komunalnej - Zakład Budżetowy w Czło-
pie informuje, że w przypadku długotrwałych przerw w dosta-
wie wody spowodowanych np. awarią, brakiem zasilania itp., 
uruchamiany będzie zastępczy punkt poboru wody zlokalizo-
wany przy ul. Piaskowej w Człopie - Hydrofornia, w którym 
mieszkańcy będą mogli zaopatrzyć się w wodę przeznaczoną 
do spożycia.

Stypendyści w urzędzie

Klub Seniora „Z pasją żyć i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie”
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Placówka Wsparcia 
Dziennego Cieszynka



HARMONOGRAM ODCZYTU WODOMIERZY PRZEZ INKASENTA NA TERENIE MIASTA I GMINY CZŁOPA 
III KWARTAŁ 2022

 
         
                                                         MIESIĄC/DZIEŃ
   
ULICA/MIEJSCOWOŚĆ

LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ

ZAKŁADY PRACY, SKLEPY 14 16 14

TARGOWA, RYNKOWA, WIEJSKA, MICKIEWICZA, BYDGOSKA, 
LEŚNA, PODGÓRNA, KOPERNIKA, KRÓTKA

20 22 21

MONIUSZKI, ŻEROMSKIEGO, MŁYŃSKA 21 23 22

POŁUDNIOWA, SOBIESKIEGO, WARSZAWSKA, REYMONTA, 
PIASKOWA

22 24 23

PLAC ZWYCIĘSTWA, WITOSA, KOŚCIUSZKI, PADAREWSKIEGO, 
STRZELECKA, SŁONECZNA

25 25 26

ZWP, POLNA, RYBACKA 26 26 27

GOSPODARSKA, AKACJOWA, KWIATOWA, PRZEDSZKOLNA, 
LUDOWA,  ROBOTNICZA, BRZOZOWA, BOGDANKI

27 29 28

KOLEJOWA, OSIEDLE SOSNOWE, NAD ŁĄKAMI, MONIUSZKI 10 28 30 29

GOLIN
BRZEŹNIAK
MIRADŹ
JELENIE

13
-
-
-

11
-
-
-

15
15
15
15

PRZELEWICE, PIECZYSKA 15 - 16

DRZONOWO WAŁECKIE
DRZONOWO
JAGLICE

-
-
-

12
12
12

-
-
-

DZWONOWO 22 24 23

TRZEBIN 28 30 29

DŁUSKO, SZCZUCZARZ - 17 -

WOŁOWE LASY - 18, 19 -

MIELĘCIN 18, 19 - 19, 20

CZAPLICE
BUKOWO, NAŁĘCZE
KRĄPIEL

29
-

29

31
31
-

30
-

30

                                                                                                           Zakład Gospodarki Komunalnej
                                                                                                             Zakład Budżetowy w Człopie


