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Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Programu Inwestycji Strategicznych

Udało się! Gmina Czło-
pa otrzymała 6.784.190 
zł dofinansowania w 
ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład: 
Programu Inwestycji 
Strategicznych! Droga 
w miejscowości Prze-
lewice oraz budowa 
ośrodka zdrowia i żłob-
ka to już nie marzenia, 
a realne inwestycje!
Dla mieszkańców Przelewic jest 
to zdecydowanie znakomita in-
formacja – w ramach Polskiego 
Ładu przebudowana zostanie dro-
ga 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! Warto 
dodać, że Powiat Wałecki jeszcze 
w tym roku zrealizuje kolejną in-
westycję dotyczącą bezpośrednio 
mieszkańców Przelewic – zosta-
nie gruntownie wyremontowany 
odcinek drogi powiatowej – od 
skrzyżowania z drogą wojewódz-
ką na odcinku jednego kilometra. 
Koszt tej inwestycji to ponad 753 
tysiące zł, z czego wkład Gminy 
Człopa to 94.198,24 zł.

Ale to jeszcze nie wszystko! Trwa-
ją rozmowy Burmistrza Miasta i 
Gminy Człopa Jerzego Bekkera 
pomiędzy Powiatem Wałeckim, 
Lasami Państwowymi o wyre-
montowaniu „brakującego” od-
cinka drogi do Przelewic w przy-
szłym roku! Trzymamy kciuki za 
owocną współpracę!
Natomiast mieszkańcy całej na-
szej gminy również mają powody 
do zadowolenia – dzięki dofinan-
sowaniu z Rządowego Funduszu 
Polski Ład możliwa będzie re-
alizacja inwestycji pn. „Budowa 
Ośrodka Zdrowia i Żłobka dla 
dzieci 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 
zostały zaprojektowane dwa po-
mieszczenia dla dzieci w wieku 
1-2 lat oraz 2-3 lat, sypialnie, 

szatnia dla dzieci, sala zabaw, wę-
zeł sanitarny (toalety, umywalki, 
brodziki, przewijaki, miejsce na 
nocniki). W części ośrodka zdro-
wia zaprojektowano dwa gabinety 
lekarskie dla lekarza rodzinnego, 
gabinet dentystyczny, gabinet gi-
nekologiczny, gabinet zabiegowy, 

dwie poczekalnie z osobnym wej-
ściem dla pacjentów zdrowych i 
chorych, sanitariaty, archiwum 
oraz pomieszczenia gospodarcze. 
Na działce zaprojektowano doj-
ścia i dojazdy do budynku, miej-
sce na gromadzenie odpadów 
stałych oraz plac zabaw dla dzieci.
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Sieć wodociągowa wybudowana - 
Stacja Uzdatniania Wody zmodernizowana

W październiku dobie-
gły końca prace monta-
żowo - budowlane i tym 
samym zakończono re-
alizację inwestycji pn.  
„Modernizacja sieci wo-
dociągowej w Mieście i 
Gminie Człopa – etap I 
budowa i modernizacja 
SUW wraz z wodocią-
giem”.
Zadanie, które zostało dofinan-
sowane przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego 
2014-2020, polegało na roz-
budowie i modernizacji Stacji 

Uzdatniania Wody przy ul. Pia-
skowej w Człopie oraz budowie 
sieci wodociągowej na odcinku 
Człopa – Trzebin – Drzonowo. 
Wykonawcą wszystkich prac 
była firma ROSMOSIS-Waw-
rzyniak z siedzibą w Zdunach. 
Wartość projektu wyniosła po-
nad 3 mln zł. Kwota dofinanso-
wania to ponad 1,7 mln. zł.
Stacja Uzdatniania Wody posia-
da nowy układ technologiczny 
(aerator, filtry, złoża filtracyjne, 
dmuchawa, sprężarka, przepust-
nice, armatura, orurowanie ze 
stali nierdzewnej) oraz urządze-
nia: zestaw pompowy II stopnia, 
chlorator, studnie głębinowe. 
Sam budynek przeszedł rów-
nież gruntowną metamorfozę. 
Powstały nowe pomieszczenia, 
wymieniono stolarkę drzwiową 
i okienną, wylano posadzki, na 

ścianach ułożono płytki, wy-
konano prace malarskie w we-
wnątrz i na zewnątrz budynku. 
Ponadto na terenie stacji wybu-
dowano dwa zbiorniki retencyj-
ne, wykonano drogę dojazdową 
do studni, a sam teren zyskał 
nowe ogrodzenie. 
Nowowybudowana sieć wo-
dociągowa o długości 6,6 km 
biegnie od skrzyżowania ul. 
Witosa z ul. Kolejową w Czło-

pie, wzdłuż  drogi wojewódz-
kiej nr 177 do m. Trzebin. Przy 
świetlicy wiejskiej w Trzebinie 
utworzono punkt podniesienia 
ciśnienia, który jak sama nazwa 
wskazuje, wpływa na poprawę 
ciśnienia wody we wsi Drzo-
nowo. Dalej wodociąg biegnie 
do wsi Drzonowo przez tereny 
m.in. Nadleśnictwa Człopa oraz 
drogę powiatową. Dotychczaso-
wa stacja uzdatniania wody w 

m. Drzonowo zostanie wyłączo-
na z użytkowania. 
Zrealizowany projekt wpłynie 
na poprawę warunków życia 
mieszkańców  Człopy, Trzebina 
i Drzonowa, podniesie jakość 
dostarczanej wody, zabezpieczy 
lokalną społeczność na wypa-
dek awarii i związanych z tym 
przerw w dostawie wody.

Paulina Samolczyk

BEZPŁATNY INFORMATOR GMINY CZŁOPA 

nr 4, 2021 r., lipiec 2021

NAKŁAD 1000egz.

5 wariantów obwodnicy Człopy 
27 maja w Sali narad 
Urzędu Miasta i Gminy 
Człopa  odbyło się spo-
tkanie poświęcone bu-
dowie obwodnicy Człopy 
w ciągu drogi krajowej 
K22. 
W spotkaniu uczestniczyli Radni 
Rady Miejskiej w Człopie, zapro-
szeni sołtysi, Burmistrz i zastępca 
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. 
W spotkaniu uczestniczyli również 
zaproszeni goście: Pan Mateusz 
Grzeszczuk – Rzecznik Prasowy 
GDDKiA, Pani Julia Miętek – Za-
stępca Kierownika Rejonu Wałcz, 
Pan Krzysztof Grabicki – projek-
tant z Firmy „Trasa”, zdalnie w 
spotkaniu udział wzięli Pan Piotr 
Drobny – Zastępca Naczelnika Wy-
działu Dokumentacji GDDKiA ze 
Szczecina i Pan  Mariusz Mierzwa 
– Zastępca Dyrektora do spraw In-
westycji GDDKiA ze Szczecina. W 
trakcie spotkania omówiono aktu-
alny stan prac nad projektowaniem  
wariantów Obwodnicy Człopy.

Inwestycja ma być zrealizowana w 
ramach rządowego programu 100 
Obwodnic.

W chwili obecnej trwają prace nad 

wielokryterialną analizą pięciu 
równorzędnych wariantów przebie-
gu obwodnicy Człopy. Wszystkie 
warianty traktowane są jednakowo, 
a przeprowadzana analiza przed-
stawi indywidualne podejścia ze 
względu na specyfikację projektu w 
zakresie ilości i rodzaju przyjętych 
kryteriów (np. kryteria techniczne, 
ruchowe, ekologiczne, ekonomicz-
ne, społeczne, administracyjne), 
które muszą być policzalne, tak 
samo jak mierzalne i różnicujące 
wszystkie analizowane warian-
ty inwestycji. Dla poszczególnych 
kryteriów określona zostanie miara 
istotności pozwalająca na obiek-
tywne uszeregowanie wariantów. 
Dodatkowo zastosowane wagi po-
zwolą na porównywanie wariantów 
między sobą, co zobrazuje, w jakim 
stopniu różne istotne priorytety 
(punktowe, lokalne lub obszarowe) 
wpłyną na osiąganie rzetelnych wy-
ników analiz.
Celem inwestycji jest wyznaczenie 
nowej trasy odcinka drogi krajowej 
o parametrach klasy GP, poprawa 
przepustowości, komfortu jazdy i 
bezpieczeństwa ruchu dla użytkow-
ników dróg, a przede wszystkich 
całkowite wyprowadzenie ruchu 
tranzytowego w ciągu dróg krajo-
wych z miejscowości Człopa, co 
przełoży się na podniesienie kom-

fortu życia osób zamieszkujących 
w bezpośrednim sąsiedztwie obec-
nej trasy DK22 a także usprawnie-
nie transportu materiałów drogą 
lądową i skrócenie przejazdu do 
miejscowości zlokalizowanych przy 
DK22.
Przedmiotowa obwodnica Człopy 
w ciągu drogi krajowej nr 22 roz-
poczyna swój bieg po stronie połu-
dniowej miejscowości Człopa i do-
wiązana jest do końca opracowania 
pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 
22 na odcinku granica woj. (lubu-
skie) – Człopa”, koniec odcinka do-
wiązano do początku opracowania 
pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 
22 na odc. Człopa – Wałcz wraz z 
budową obwodnicy Rusinowa” po 
północnej stronie miejscowości.

Podstawowe parametry technicz-
ne:

- droga klasy GP (droga o ograni-
czonej dostępności poprzez skrzy-
żowania/węzły, oddzielenie ruchu 
lokalnego od tranzytu).
- prędkość projektowa 80 km/h 
(parametr techniczny wskazujący 
na bardzo wysoki poziom bezpie-
czeństwa ruchu, niezwiązany bez-
pośrednio z prędkością dopusz-
czalną na drodze)
- ilość jezdni - 1

- ilość pasów ruchu - 2
- szerokość pasa ruchu 3,50 m
- dopuszczalny nacisk 115 kN/oś
- nawierzchnia bitumiczna

Planowane daty inwestycji

19 Czerwca 2020r. – zawarto umo-
wę na Studium Techniczno-Ekono-
miczno-Środowiskowe
IV kwartał 2021 r. – zakładane zło-
żenie wniosku o uzyskanie decyzji 
środowiskowej, w której wybrany 
zostanie wariant przebiegu obwod-

nicy
2023 r. – zakończenie prac nad 
STEŚ-R
2024 - 2025 r. – prace nad sporzą-
dzeniem Projektu Budowlanego i 
złożenie wniosku o decyzję zezwa-
lającą na realizację inwestycji dro-
gowej (tzw. ZRID) 
2026 r. – planowane rozpoczęcie 
robót
2028 r. – planowane zakończenie 
robót

Pod taką nazwą Powiato-
we Centrum Pomocy Ro-
dzinie  w Wałczu prowa-
dzi kampanię społeczną.

Celem kampanii jest poruszenie opi-
nii publicznej trudną sytuacją osa-
motnionych 
i osieroconych dzieci; pozyskanie 
kandydatów na rodziców zastęp-
czych; przekazanie społeczeństwu 
obszernej informacji o idei rodzinnej 

opieki zastępczej - alternatywnej dla 
domów dziecka; zmiana stereotypów 
dotyczących rodzicielstwa zastęp-
czego; budowanie dobrej atmosfery, 
pełnej akceptacji i społecznej przy-
chylności dla idei rodzicielstwa za-
stępczego. Z posiadanego doświad-
czenia wynika, że najskuteczniejszą 
formą promocji jest docieranie do 
potencjalnych kandydatów na ro-
dziców zastępczych poprzez przekaz 
medialny, zwłaszcza w formie umoż-
liwiającej dzielenie się przez istnieją-

ce już rodziny zastępcze z odbiorcami 
własnymi doświadczeniami z pełnie-
nia tej ważnej, ale jakże trudnej roli. 
Powyższe pozwala na promowanie 
pozytywnego, a przede wszystkim 
prawdziwego wizerunku rodziciel-
stwa zastępczego. 
Osoby chcące stworzyć rodzinę za-
stępczą mogą zgłosić się po Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie, Al. 
Zdobywców Wału Pomorskiego 54, 
78-600 Wałcz, tel. 67 345 05 39 lub 67 
345 05 48.

„Rodzic na zastępstwo” 



Grudzień jest miesiącem pełnym 
sprzeczności. Z jednej strony staramy się 
przyspieszyć i zakończyć zaczęte działa-
nia, rozliczyć je, a z drugiej strony czas 
Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego 
się Nowego Roku sprzyja spowolnie-
niu rytmu codziennego życia. Na taki 
scenariusz każdy z nas tworzy własne 
rozwiązania. Dla samorządu jest to czas 
podsumowań. Niezależnie od naszych 
ocen w drugiej połowie roku ukazało się 
szereg opracowań oceniających kondy-
cję samorządów terytorialnych. W tych 
rankingach uwzględniono również gmi-
ny powiatu wałeckiego. Jednym z nich 
jest ranking „Gmina dobra do życia”, 
opracowany na potrzeby Serwisu Samo-
rządowego PAP na podstawie 48 wskaź-
ników cząstkowych, które utworzyły 
tzw. wskaźnik syntetyczny jakości życia  
w gminach. Badaniu podda-
no jakość życia, biorąc pod uwa-
gę  „typową” polską rodzinę  
i gospodarstwo domowe. W ocenie 
uwzględniono zamieszkanie, pracę i 
spędzanie czasu pozostałego, zaku-
py, konsumpcję, opiekę zdrowotną, 
edukację, rozrywkę, kontakty towa-
rzyskie, komunikację, transport i 
łączność, według zasad i autorstwa 
prof. Przemysława Śleszyńskiego, 
nawiązujących do metodologii wy-
pracowanej w Instytucie Geografii  
i Przestrzennego Zagospoda-
rowania Polskiej Akademii 
Nauk. Na 1587 gmin wiejskich  

i miejsko – wiejskich z miastem poniżej 
5 tys. mieszkańców najwyżej uplasowa-
ła się Gmina Mirosławiec (172 miejsce), 
dalej Gmina Człopa (693 miejsce), gmi-
na wiejska Wałcz (891 miejsce) i gmina 
Tuczno (1074 miejsce).
 Na potrzeby VI Europej-
skiego Kongresu Samorządów powstał 
ranking finansowy samorządu teryto-
rialnego w Polsce 2020. Podstawą jego 
stworzenia było 7 wskaźników oceny 
kondycji finansowej jednostek samo-
rządu terytorialnego. Zestawienie obej-
muje kilka kategorii samorządów. I tak 
w kategorii gmin miejsko – wiejskich 
Gmina Człopa zajęła 224 pozycję, Gmi-
na Mirosławiec 285, zaś Tuczno 519 
miejsce. W kategorii gmin wiejskich 
Wałcz zajął 282 miejsce, a wśród gmin 
miejskich Wałcz zajął 77 miejsce.
 Bardzo ważnym rankingiem 
służącym ocenie kondycji samorządów 
jest ranking wydatków inwestycyjnych 
za lata 2018 – 2020. Elementem tego 
zestawienia są średnie wydatki inwesty-
cyjne w tym okresie w przeliczeniu na 
głowę mieszkańca. W badanym okresie 
spośród naszych samorządów najmniej 
na głowę mieszkańca wydał Powiat wa-
łecki – 226,29 zł, nieco więcej wydawa-
ła Gmina Tuczno – 412,01 zł. Miasto 
Wałcz – 461,42 zł, nieco więcej Gmina 
wiejska Wałcz – 584,25 zł, Gmina Mi-
rosławiec 688,41 zł, najwięcej Gmina 
Człopa – 934,43 zł. 
 Przez ostatnie trzy lata uda-
ło się wiele zrobić  i z pewnością ten 
ogromny wysiłek finansowy wpłynie 
pozytywnie na rozwój gminy. Patrząc 
w przyszłość można powiedzieć, że 
ten dobry trend uda się podtrzy-
mać dzięki funduszom pozyskanym  
z środków pozabudżetowych. 25 paź-
dziernika ukazały się wyniki pierwsze-
go naboru wniosków w ramach progra-
mu „Polski Ład” . Gmina Człopa w tej 
edycji składała trzy wnioski o dofinan-

sowanie, dotyczyły: budowy budynku 
użyteczności publicznej, to jest ośrodka 
zdrowia i żłobka, na przebudowę dro-
gi gminnej w Przelewicach i budowę 
oczyszczalni ścieków wraz z infra-
strukturą towarzyszącą. Jedynie trzeci 
wniosek nie uzyskał akceptacji. Budowa 
Ośrodka zdrowia i żłobka szacowana 
na kwotę 4 190 900,00 złotych uzyska-
ła promesę wsparcia państwa na kwo-
tę 3  562  265 złotych, zaś przebudowa 
drogi gminnej w Przelewicach uzyskała 
zapewnienie dofinansowania na kwotę 
3  221  925,00 złotych, co stanowi 95% 
szacowanej wartości inwestycji. Suma-
rycznie Gmina Człopa uzyskała prome-
sę BGK na realizację tych inwestycji na 
kwotę 6 784 190,00 złotych. To ogromny 
zastrzyk finansowy dla naszego małego 
samorządu.
 Z końcem roku zaczęły ry-
sować się nowe perspektywy budowy 
mieszkań w Człopie. 26 listopada Rada 
Miejska w Człopie podjęła uchwałę w 
sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 
Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej 
„KZN-Wielkopolska” sp. z o.o. Uchwały 
przyjęte w tej sprawie umożliwiają Bur-
mistrzowi podpisanie aktu notarialnego 
i przystąpienia do spółki, której celem 
będzie budowa mieszkań również na 
terenie Człopy. Ten projekt jest wspie-
rany przez budżet państwa poprzez 
możliwość ubiegania się o 3 miliony 
złotych ze środków Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Mieszkalnictwa. Otrzyma-
ne w ten sposób środki gmina przekaże 
spółce obejmując jednocześnie w niej 
udziały. Pierwsze mieszkania powinny 
zacząć być budowane w perspektywie 2 
lat. Gmina Człopa, na początek planuje 
budowę 20 mieszkań. Będą to mieszka-
nia czynszowe z docelową możliwością 
wykupu. Jest to projekt adresowany dla 
rodzin mających stałe dochody i zdol-
nych pokryć koszty ich utrzymania  
i wkładu własnego. 

 Kilka miesięcy trwa-
ło porządkowanie terenu przy ul. 
Kolejowej w Człopie. To jeden  
z nielicznych terenów inwestycyjnych, 
które Gmina Człopa posiada. Aktu-
alnie została dokonana wycena tego 
terenu przeznaczonego na działalność 
gospodarczą. Mamy nadzieję, że teren 
okaże się na tyle interesujący, że znaj-
dzie nabywcę, który zaproponuje cie-
kawe zagospodarowanie tego terenu. 
Mile widziane są pomysły, które dadzą 
w przyszłości miejsca pracy dla naszych 
mieszkańców.

Bezpieczeństwo jest naszą wspólną 
sprawą.
Wirus SARS – CoV – 2 nie ustępuje z 
pola walki. Zmienia się jedynie nasze 
jego postrzeganie. Myślę, że na nikim 
już nie robią specjalnego wrażenia sta-
tystyki. Niemal każdego dnia słyszymy 
o wykryciu kolejnych dziesiątek tysięcy 
zakażonych, a mimo to niektórzy kwe-
stionują istnienie pandemii. Do 2 grud-
nia 2021 roku zachorowało w Polsce 
3 596 491 osób, z czego zmarło 84 656 
osób. To tylko liczby, ale równie dobrze 
można powiedzieć, że od 4 marca 2020 
roku na Covid 19 zmarło więcej ludzi 
niż zamieszkuje Nowy Sącz, a niektó-
rzy z nas nadal mają wątpliwości czy 
się szczepić. Od czasów szkoły podsta-
wowej wpaja się nam, że szczepionki 
są dobrodziejstwem rozwoju cywiliza-
cyjnego, które z całą pewnością miały 
wpływ na wydłużenie ludzkiego życia. 
Dzięki nim niemal zniknęły niektóre 
choroby, a dzisiaj, kiedy już osiągnęli-
śmy tak wiele, kwestionuje się oczywiste 
fakty. Spotykając się w czasie świątecz-
nym z osobami bliskimi pomyślmy o 
ich bezpieczeństwie. Ten wirus zabija, 
a jego ofiary są całkowicie przypadko-
we. Społeczność Gminy Człopa została 
również doświadczona poprzez śmierć z 
powodu COVID 19 osób z najbliższego 

otoczenia.Chorują osoby starsze i młod-
sze. Nie ma grup chronionych, chyba że 
poddadzą się Państwo szczepieniu. War-
to to zrobić przede wszystkim dla siebie  
i najbliższych, ale warto to również zro-
bić w imię solidarności i troski o dobro 
wspólne. Pomóżmy sobie nawzajem 
w trosce o nasze wspólne zdrowie. Na 
terenie Gminy Człopa jedynie 2  375 
mieszkańców zaszczepionych jest w peł-
ni, co stanowi 48,7% ogółu mieszkań-
ców gminy. Jesteśmy pod tym względem 
na przedostatnim miejscu na tle innych 
jednostek samorządu terytorialnego 
powiatu wałeckiego. Aby uzyskać od-
porność zbiorową powinno nas być w 
pełni zaszczepionych ponad 90% ogó-
łu mieszkańców. Trzeba w najbliższym 
czasie nad tym popracować, to nasze 
wspólne zadanie.

Święta Bożego Narodzenia to czas ży-
czeń
Wszystkim mieszkańcom gminy i każ-
demu z osobna życzę radosnego świę-
towania w gronie najbliższych. Abyście 
Państwo doświadczyli w tych dniach 
szczególnego poczucia miłości, wyba-
czenia, jedności i nadziei na lepsze ju-
tro. Niech będzie to czas pociechy, zro-
zumienia i spotkania.
Zatrzymajmy się na chwilę nad Tajem-
nicą Bożego Narodzenia. Pomyślmy  
o sobie, o głębokich pragnieniach, na 
które nie mieliśmy czasu. O decyzjach, 
na które nie starczyło nam odwagi. O 
ludziach, z którymi mieliśmy się spo-
tkać, ale odeszli, czekając….
Może wtedy odkryjemy, gdzie napraw-
dę rodzi się Bóg…

Burmistrz Miasta 
i Gminy Człopa 
Jerzy Bekker

Należę do pokolenia, które urodziło 
się tu, na terenach odzyskanych po II 
wojnie światowej, do których zalicza 
się Człopa. Perspektywa spojrzenia 
na historię tych kilkudziesięciu mo-
ich lat, jak i tych osób, które tak samo 
związały się z tymi okolicami, może 
być różna.

Gdy człowiek nabiera już siwizny na 
głowie, to w wolnych chwilach anali-
zuje ten przeżyty czas i ocenia to, co w 
nim zaszło przez te wszystkie lata – a 
może mogłem coś zrobić inaczej?

Mówi się, że czasu minionego się nie 
cofnie i wszystkich decyzji już nie 
zmieni.

Młodość i dzieciństwo każdego z nas 
to najpiękniejszy okres, za którym 
niejednokrotnie tęsknimy, przywo-
łując z pamięci beztroskie życie z 
wszystkimi jego aspektami.

Czas wywarł na nas wszystkich swoje 
piętno i jak w wielkim filmie każdy 
dostał swoją rolę do odegrania.

W młodości poznawałem Polskę jeż-
dżąc to pociągami, to autobusami. 
Duże miasta przyciągały młodych 
z takich miejscowości jak Człopa. 
Każdy marzył, gdzie by się wyrwać, a 
może osiąść i zmienić otoczenie. Mu-
szę powiedzieć, że takie możliwości 
były, lecz nie każdy z nich skorzystał.

Młodemu człowiekowi ciężko podej-
mować takie decyzje. Zostać, czy wy-
jechać, to pytanie, na które nie było 
złotego środka. Decyzja – zostaję tu i 
wiąże swoje losy z tym miastem i tymi 
ludźmi tak bliskimi memu sercu, dla 
wielu z nas stała się faktem.

Jak bardzo Człopa się zmieniła? Na 
wielu płaszczyznach dokonały się 
wielkie zmiany. Miasto i gmina prze-
istoczyły się w większości w nowocze-
sne tereny. Kiedy prywatna własność 
stała się faktem dla wielu jej miesz-
kańców, to nastąpiły zmiany wize-
runkowe, bo każdy chciał wykazać 
się większą inicjatywą, być lepszym i 
mieć więcej niż popularnie nasz są-
siad.

W pewnych okresach można było 
pójść za ciosem i pozwolić na rozwój 
gospodarczy tych terenów, to znaczy 
pozwolić na wybudowanie innych 
zakładów, by stworzyć nowe miej-
sca pracy. Władze nie podjęły tego 
tematu, bo przecież kto by pracował 
w PGR-ach, które były największym 
pracodawcą w tamtych czasach na 
naszym terenie. Jak już powiedziałem 
czasu się nie cofnie.

Mamy nowy okres w dziejach tego 
miasta i całej gminy. Twierdzę, że za-
wsze jest czas na zmiany, tylko trzeba 
podejmować się tego zadania i nie bać 
się czasami dużych wyzwań, dla do-
bra nas i przyszłych pokoleń tej gmi-
ny i jej mieszkańców. 

Obecny Burmistrz i Rada Miejska 
podejmują działania, by stworzyć 
warunki na rozwój gospodarczy, by 
przyciągnąć potencjalnych inwesto-
rów na tereny tej gminy. Mam nadzie-
ję, że te przedsięwzięcia przyniosą 
oczekiwany rezultat. W najbliższym 
okresie powinniśmy doczekać się wy-

budowania nowego żłobka, ośrodka 
zdrowia, a także poprawić infrastruk-
turę drogową naszej gminy. Najpraw-
dopodobniej w przyszłym roku do-
czekamy się rozpoczęcia
inicjatywy wybudowania bloku 
mieszkalnego dla mieszkańców, któ-
rzy wyrazili swoje zainteresowanie .

Człopa się zmienia, jedni się z tego 
cieszą, inni tylko narzekają. Jak to 
ktoś powiedział: „że się taki jeszcze 
nie narodził, żeby wszystkim dogo-
dził”. Ważną podporą w poprawie wi-
zerunku gminy są przedsiębiorcy. To 
na nich w większej mierze spoczywa-
ją zadania utrzymania miejsc pracy, 
pomocy wzajemnej pomiędzy nimi. 
Szacunek mój dla przedsiębiorców 
wyrażam wielokrotnie w rozmowach 
i na różnych spotkaniach. Wzajemna 
dobra relacja pomaga nam wszyst-
kim.

Kończy się kolejny trudny rok pan-
demiczny. Zbliżają się święta, które w 
tradycji naszej mają szczególną wy-
mowę. Dlatego też pragnę wszystkim 

mieszkańcom gminy podziękować 
za wysiłek i trud włożony w rozwój 
naszej małej ojczyzny – Gminy Czło-
pa. Oby kolejny rok przyniósł Nam 
dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności 
i spełnienia marzeń.

Zbigniew Tymecki
Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Człopie
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Świąteczne remanenty

Spojrzenie po latach

24 sierpnia 2021r. odbyło się 
ostatnie spotkanie z cyklu 
„Czytanie pod chmurką” 
zorganizowane przez Miej-
ską Bibliotekę w Człopie.

Maluchy regularnie przychodziły na 
czytanie bajek. Wszyscy wspólnie czy-
tali książki dzieci, rodzice, babcie. Każ-
de dziecko otrzymało kartę imienną 
„bajko słuchacza”, na której były stawia-

ne pieczątki za każdą obecność w spo-
tkaniu. W tym dniu odbyło się losowa-
nie głównej nagrody.
Zwycięzcy otrzymali karty prezentowe 
na zakupy książek w empik Piła.
I – Damian Janus 100 zł
II – Karolinka Stojek 50 zł
III- Stasiu Stróżyński 50 zł
IV- Gabrysia Pawlik 50 zł
Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie 
upominki, były również dmuchane 

zamki.
Dzieci podarowały Pani Krystynie Gaz-
da i Jolancie Olkowskiej w podziękowa-
niu za wiedzę i dobrą zabawę czerwone 
róże.
Organizatorzy dziękują za współpracę 
Pani Krystynie Gazda oraz za zaanga-
żowanie wszystkim dzieciom, rodzi-
com.
Dlaczego powinniśmy czytać książki 
naszym pociechom? Czytanie bajek 
dzieciom ma mnóstwo zalet. Nie tylko 
pozytywnie wpływa to na rozwój ma-
luszków, lecz także pomaga im lepiej 
zrozumieć otaczający je świat, buduje 
silną więź między nimi a rodzicami, a 
ponadto na całe życie kształtuje nawyk 
czytania.

Czytanie pod chmurką - finał



Gmina Człopa złożyła wniosek Granty PPGR

Wybory sołeckie w Drzonowie
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W ramach przeprowadzo-
nego przez Gminę Człopa 
naboru uczniów szkoły 
podstawowej 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 weryfika-
cji otrzymanych oświadczeń, 
17 z nich zostało odrzuconych 
ze względu na niespełnienie 
wymogów formalnych okre-
ślonych w regulaminie kon-
kursu. Osoby te otrzymały li-
stownie zawiadomienie w tej 
sprawie. Prawdziwość pozosta-
łych oświadczeń może zostać 
zweryfikowana przez instytucję 
prowadzącą konkurs również w 

trakcie weryfikacji warunków for-
malnych i oceny wniosku, jak rów-
nież przed i po zawarciu umowy 
o powierzenie Grantu.
344 oświadczeń zakwalifikowa-
nych do otrzymania na własność 
sprzętu wraz z oprogramowa-
niem przedstawia się następująco:

zapotrzebowanie na komputer 
stacjonarny: 63 uczniów,
zapotrzebowanie na laptopa: 261 
uczniów,
zapotrzebowanie na tablet: 20 
uczniów.

Gmina złożyła w dniu 5 listopada 
wniosek obejmujący wskazany 
wyżej sprzęt oraz jego ubezpie-
czenie – czekamy na jego we-
ryfikację. Czas przewidziany na 
ocenę wniosków   przez instytu-
cję prowadzącą konkurs to ok. 
40 dni.   Program zostanie uru-
chomiony po podpisaniu przez 
Gminę Człopa stosownej umowy 
z Centrum Projektów Polska Cy-
frowa. O postępach w sprawie bę-
dziemy informować na bieżąco.

Zadanie zmodernizowa-
nia ostatniej części trybun 
na Stadionie Miejskim 
w Człopie właśnie zosta-
ło zakończone. Dotacja 
celowa w wysokości 20 
000,00 zł udzielona przez 
Województwo Zachod-
niopomorskie poprawiła 
standard stadionowych 
trybun, a konkretnie dla 
kibiców gospodarzy.

Remont trybun dla kibiców na 
Stadionie Miejskim w Człopie zo-
stał podzielony na kilka etapów. 
W tym roku, wykonanymi praca-
mi montażowo – budowlanymi, 
ostatecznie zakończyliśmy ich 
modernizację.
W szczególności prace objęły 
utwardzenie betonową kostką 
brukową dojścia oraz poszczegól-
nych rzędów trybun gospodarzy, 
wymianę siedzisk oraz demontaż 
starego ogrodzenia sektora go-
spodarzy i budowę ogrodzenia 
panelowego o wys. 1,2 m wraz z 
montażem furtki obejmującego 
cały sektor.
Infrastruktura przeznaczona dla 
kibiców jest równie ważna, jak 
sprzęt i obiekty, z których korzy-
stają oglądani przez nich sportow-
cy. Bez wątpienia komfort kibico-
wania na Stadionie Miejskim w 
Człopie uległ poprawie. Zmoder-
nizowane trybuny to lepsza jakość 
kibicowania.
Za realizację zdania odpowie-
dzialny był Zakład Handlowo 
Usługowo Produkcyjny Pani Mał-
gorzaty Bukały z Człopy. Wartość 
wykonanych   robót wyniosła 
ok. 49  000,00 zł.   Wsparcie pie-
niężne na wykonanie inwestycji 
„Modernizacja trybun Stadionu 
Miejskiego w Człopie” udzielona 
została przez Marszałka Woje-
wództwa Zachodniopomorskie-
go w ramach pomocy finansowej 
jednostkom samorządu teryto-
rialnego z obszaru województwa 
zachodniopomorskiego z prze-
znaczeniem na poprawę i moder-
nizację infrastruktury sportowej 
w 2021 r.

W dniu 8 września Poseł na 
Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej Czesław Hoc oraz Wice-
wojewoda Zachodniopomor-
ski Marek Subocz przyjęli 
zaproszenie Burmistrza Mia-
sta i Gminy Człopa Jerzego 
Bekkera i odwiedzili naszą 
gminę. 

Na spotkaniu poruszano tematy zwią-
zane z możliwościami dofinansowań 
różnych inwestycji oraz programami 
adresowanymi do samorządów. Nie 
zabrakło rozmów o bieżących potrze-
bach mieszkańców i samorządu Gminy 
Człopa. Jeszcze na spotkaniu Burmistrz 
zaprosił przybyłych gości na wizytę stu-
dyjną, celem poznania zalet naszej pięk-
nej gminy Człopa. Serdecznie dziękuje-
my za odwiedzenie naszej gminy!

W dniu 5 listopada odbyły się 
przedterminowe wybory na 
sołtysa oraz do rady sołeckiej 
sołectwa Drzonowo.
Po rezygnacji z pełnienia funkcji sołtysa 
oraz 2 członków rady sołeckiej koniecz-
ne było przeprowadzenie wyborów. 
Na wybory licznie przybyli uprawnie-
ni mieszkańcy sołectwa – Drzonowa 
oraz Drzonowa Wałeckiego. Burmistrz 
Miasta i Gminy Człopa Jerzy Bekker 
przewodniczył zebraniu wiejskiemu. 
Mieszkańcy wybrali na sołtysa p. Da-
miana Grobla, a nowymi członkami 
rady sołeckiej zostali Bogumiła Kubiak 
i Tomasz Kanigowski. Wybory przebie-
gły w miłej atmosferze oraz były dosko-

nałą okazją do spotkania mieszkańców 
i omówienia potrzeb, a także spraw 
bieżących sołectwa. Nowo wybranemu 
sołtysowi oraz członkom rady sołeckiej 
życzymy owocnej współpracy z miesz-
kańcami oraz wielu wspólnych przed-
sięwzięć!

Od poniedziałku 8 listopada 
Polacy mogą składać wnioski 
o dowody osobiste z drugą 
cechą biometryczną.
Odciski palców i odwzorowanie pod-
pisu właściciela dowodu osobistego – 
to nowe elementy, które znalazły się w 
warstwach elektronicznej i graficznej 
wydawanych w Polsce dowodów oso-
bistych. W nowym dowodzie – poza 
odciskami palców (w warstwie elektro-
nicznej) i odręcznym podpisem właści-
ciela dowodu (w warstwie graficznej) - 
będzie też kilka innych dostrzegalnych 
na pierwszy rzut oka zmian. Pojawi się 
m.in. oznaczenie państwa członkow-
skiego (na tle flagi Unii Europejskiej).
W związku ze zmianami w wydawaniu 
dowodów osobistych nie ma możliwo-
ści złożenia online wniosku o nowy 
dokument tożsamości. Można to zrobić 
tylko w urzędzie. Wyjątkiem są sytuacje, 
w których - ze względu na np. chorobę, 
niepełnosprawność – nie jesteśmy w 
stanie tego zrobić. W tym celu urzędy 

gmin będące siedzibą władz powiatu, w 
przypadku naszej gminy jest to Urząd 
Miasta Wałcz, zostały wyposażone w 
mobilną stację urzędnika. Osoby, które 
przebywają na terenie Powiatu Wałec-
kiego i nie mogą same udać się do urzę-
du z powodu choroby, niepełnospraw-
ności lub innej niedającej się pokonać 
przeszkody, będą mogły zgłaszać do 
Urzędu Miasta Wałcz potrzebę umó-
wienia wizyty, w miejscowości swojego 
pobytu. Kontakt do Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Wałczu: tel. 67-258-44-71 
wew. 29. Kontakt do Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Człopie, tel. 67-259-16-74.
Składanie online wniosku o dowód bę-
dzie możliwe wyłącznie w przypadku 
dokumentu dla dzieci do 12. roku życia. 
Od nich odciski palców nie będą pobie-
rane.
WAŻNE! W związku z wprowadzeniem 
w Polsce nowych dowodów NIE będzie 
konieczności obowiązkowej wymiany 
ważnych dokumentów. Z dotychczaso-
wego dowodu będzie można korzystać 
do czasu, aż minie jego ważność.

Wizyta Posła i Wicewojewody  

Nowe dowody osobiste

Trybuny na Stadionie Miejskim 
zostały zmodernizowane.



Gmina Człopa we 
współpracy z Sekreta-
riatem ds. Młodzieży 
Województwa Zachod-
niopomorskiego przy-
stąpiła do projektu Ak-
cja Menstruacja. 
W ramach projektu otrzymali-
śmy szafkę ze środkami higieny 
osobistej, która zamontowana 
została przy Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej.
Każda osoba potrzebująca może 
anonimowo zabrać z niej podpa-
ski czy tampony, a każda osoba, 
która chce pomóc, może coś w 
niej zostawić.
Jeśli problem ubóstwa menstru-
acyjnego nie jest Państwu obojęt-
ny, chcecie mieć Państwo realny 
wpływ na walkę z tym proble-
mem, jeśli ważne są dla Państwa 
prawa kobiet możecie Państwo 
zostać wolontariuszem zgłaszając 
się na stronie www.akcjamen-
struacja.pl/wolontariat

Punkt Pomocy Okresowej to nie-
wielka skrzyneczka, dlatego jeśli 
chcielibyście Państwo włączyć się 
do akcji, to można również do-
starczyć środki higieny osobistej 
do Miejsko –Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej lub do Urzę-
du Miasta i Gminy Człopa, pokój 
nr 14.

Gmina Człopa to jedna z 15 
gmin w Województwie Zachod-
niopomorskim, która w tej edycji 
przystąpiła do Akcji Menstruacji. 
Liczymy, że Punkt Pomocy Okre-
sowej spełni swoją rolę i  pomoże 
mieszkankom naszej gminy.

31 lipca uroczyście 
otworzono wyremonto-
waną świetlicę w Drzo-
nowie Wałeckim.
Mieszkańcy Drzonowa Wałec-
kiego zaprosili na otwarcie Bur-
mistrza Miasta i Gminy Człopa 
Jerzego Bekkera, Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Zbigniewa 
Tymeckiego, Dyrektora Domu 
Kultury Jolantę Drabińską, Pro-
boszcza Parafii pw. św. Antonie-
go Mariusza Kałasa, Radnych 
Rady Miejskiej – Reginę Cie-
ślak i Annę Klucznik. Oprócz 
mieszkańców wszelkich starań 
w przygotowaniu uroczystości 
włożyli Radny Rady Miejskiej 
Wojciech Lisowski, Sołtys Sołec-
twa Drzonowo Marta Maciesza 
i świetlicowa Wiesława Kubiak. 
Po symbolicznym otwarciu świe-
tlicy i przecięciu wstęgi ks. Pro-
boszcz poświęcił budynek oraz 
podarował krzyż z Watykanu, 
który został zawieszony w świe-
tlicy. Przybyli goście wręczyli na 
ręce pani świetlicowej prezenty, 
a mieszkańcy podziękowali za 
długo wyczekiwany remont. Na-
stępnie wszyscy zasiedli do po-

częstunku. Nie zabrakło wystę-
pów artystycznych i tańców pod 
chmurką.
Przypomnijmy. Gmina Człopa 
otrzymała dofinansowanie za-
dania „Przebudowa budynku 
świetlicy wiejskiej w Drzonowie 
Wałeckim, gm. Człopa”. Finan-
sowego wsparcia w wysokości 
ok. 101 000,000 zł udzieliła Unia 
Europejska z Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Ge-

neralny remont świetlicy polegał 
na wydzieleniu dodatkowych 
pomieszczeń: toalety oraz ko-
tłowni. Zostały wykonane nowe 
podłogi, posadzki, okładziny 
ścian i sufitów, a także położona 
została nowa instalacja wodocią-
gowa, elektryczna i kanalizacja 
sanitarna. Na terenie wokół bu-
dynku wyremontowano schody 
zewnętrzne i utwardzone dojścia.
Życzymy mieszkańcom Drzono-
wa Wałeckiego wielu wspólnych 
przedsięwzięć i spotkań w wyre-
montowanej świetlicy! 

Na podstawie postanowienia Komisarza Wyborczego w Koszalinie 
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej 

w Człopie Wojewoda Zachodniopomorski zarządził wybory 
uzupełniające do Rady Miejskiej w okręgu wyborczym nr 1, 

w którym wybiera się jednego radnego. Granice okręgu obejmują 
Miasto Człopa – ulice: Akacjowa, Bogdanki, Brzozowa, 

Gospodarska, Kwiatowa, Ludowa, Robotnicza, 
Zwycięstwa Wojska Polskiego. Wybory odbędą się 23 stycznia 2022 r. 
w godz. od 7:00 do 21:00 w lokalu wyborczym na Hali Widowiskowo – 

Sportowej w Człopie, ul. Osiedlowa 9.
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Niepodległości

Otwarcie świetlicy 
w Drzonowie Wałeckim

Joanna Szlędak Wicemistrzyni 
Europy Młodziczek i Mistrzyni 
Polski Młodziczek w boksie!

Punkt Pomocy Okresowej w Człopie

Wybory uzupełniające 
do Rady Miejskiej w Człopie 

Urząd Miasta i Gminy Czło-
pa odwiedziła Wicemistrzy-
ni Europy Młodziczek oraz 
Mistrzyni Polski Młodziczek 
Joanna Szlędak. Na spotka-
nie z Burmistrzem Jerzym 
Bekkerem mistrzyni przy-
szła z trenerami Łukaszem 
Butryńskim, Zbigniewem 
Butryńskim oraz swoim tatą 

Danielem Szlędakiem. Spo-
tkanie przebiegało w miłej 
atmosferze podziękowań, 
gratulacji oraz wspomnień z 
zawodów. Jesteśmy dumni, 
że mamy w naszej gminie tak 
wysoko utytułowaną zawod-
niczkę w boksie! Asiu! Jesz-
cze raz gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów!

Z tej okazji odbyła się uroczy-
sta msza święta za Ojczyznę.
Nabożeństwo prowadził Proboszcz Para-
fii pw. Św. Antoniego ks. Mariusz Kałas, 
a swoją obecnością uświetniały pocz-
ty sztandarowe Nadleśnictwa Człopa, 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Człopie, 
Szkoły Podstawowej w Człopie oraz Koła 
Łowickiego nr 13 Żuraw z Człopy. We 

mszy udział wzięli również Burmistrz 
Miasta i Gminy Człopa Jerzy Bekker, Za-
stępca Burmistrza Joanna Jastrzębowska, 
Dyrektor Domu Kultury w Człopie Jo-
lanta Drabińska, Naczelnik OSP Człopa 
Jacek Skotnicki, Radni Rady Miejskiej 
oraz mieszkańcy Człopy. 



1 lipca rozpoczął się pro-
ces składania deklaracji 
do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków.
Centralna   Ewidencjia Emisyjno-
ści Budynków ma na celu zebranie 
wszystkich   danych   dotyczących   
źródeł ciepła i spalania paliw w 
budynkach mieszkalnych i nie-
mieszkalnych. Każdy budynek, 
który posiada źródło ciepła lub 
spalania paliw do 1 MW należy 
zgłosić wypełniając odpowiednią 
deklarację. Deklarację można zło-
żyć samodzielnie, bez wychodze-
nia z domu, żeby to zrobić musisz 
posiadać profil zaufany albo pod-
pis elektroniczny.

Wejdź na stronę www.zone.gunb.
gov.pl , naciśnij -> złóż deklarację 
<- wypełnij ją i wyślij.
Złożenie deklaracji jest obowiąz-
kowe, jeżeli Twój dom posiada 
źródło ciepła i spalania paliw za-
instalowane przed 1 lipca 2021 
r. na złożenie deklaracji masz 12 
miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub 
spalania paliw zostanie zainstalo-
wane po 1 lipca deklarację  musisz 
złożyć w terminie 14 dni.
Nie masz dostępu do internetu 
albo podpisu elektronicznego? 
Deklarację możesz złożyć we 
właściwym dla miejsca budynku 
Urzędzie gminy osobiście lub li-
stownie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Kto składa deklarację?
Właściciel/zarządca budynku, 
który jest zasilany przez źródło 
ciepła lub spalania paliw do 1 
MW, np. piec, miejska   sieć cie-
płownicza, pompa ciepła etc.

Jak można złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć elek-
tronicznie lub wersji papierowej, 
osobiście w urzędzie właściwym 

dla umiejscowienia budynku lub 
wysłać listem.

Czego potrzebuję, żeby złożyć 
deklarację przez internet?
profilu zaufanego albo dowodu 
elektronicznego

Jak złożyć deklarację przez in-
ternet?
Wejdź na stronę www.zone.gunb.
gov.pl, naciśnij na stronie głównej 
->złóż deklarację<- wypełnij ją i 
wyślij.

Gdzie znajduje się wzór deklara-
cji w formie papierowej?
Na stronie www.czlopa.pl w za-
kładce komunikaty lub w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Człopa

Ile mam czasu na złożenie dekla-
racji?
Deklarację, która  dotyczy  źródła 
ciepła i spalania paliw, które zo-
stało uruchomione przed 1 lipca 
należy złożyć w terminie 12 mie-
sięcy.
Dla nowego źródła ciepła, które 
zostało uruchomione po 1 lipca, 
deklarację należy złożyć w termi-
nie 14 dni.

Czy złożenie deklaracji jest obo-
wiązkowe?
Tak, każdy właściciel/zarządca ma 
obowiązek złożyć deklarację.

Uwaga! Za brak złożenia de-

klaracji w  ustawowym terminie 
będzie grozić grzywna (zgodnie 
z art. 27h ustawy z dnia 28 listo-
pada 2008 r. o wspieraniu termo-
modernizacji i remontów oraz o 
centralnej ewidencji emisyjności 
budynków), która jest wymie-
rzana na zasadach ogólnych Ko-
deksu wykroczeń.

W jakim celu te informacje są 
zbierane?
Celem zbierania informacji o bu-
dynkach jest stworzenie komplet-
nej bazy danych, na podstawie 
której gmina będzie mogła kre-
ować politykę walki ze smogiem. 
Celem stworzenia centralnej bazy 
(tj. CEEB – Centralnej Ewiden-
cji Emisyjności Budynków) jest 
poprawa jakości powietrza – li-
kwidacja głównej przyczyny za-
nieczyszczeń – emisji substancji 
powodujących smog. Dla obywa-
teli zostaną uruchomione usługi, 
które przyczynią się do poprawy 
stanu technicznego budynków 
w zakresie bezpieczeństwa, np. 
zamówienie przeglądu kominiar-
skiego czy inwentaryzacji budyn-
ku. W bazie znajdą się docelowo 
wszystkie budynki, które posiada-
ją źródło ciepła o mocy nieprze-
kraczającej 1 MW.

W listopadzie dobiegła końca 
realizacja zadania „Radosne 
Podwóreczko”, dla którego 
wsparcia w wysokości ok. 
48  863,00 zł udzieliła Unia 
Europejska z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.

W ramach inwestycji wybudo-
wano plac zabaw w Przelewicach 
i Załomie. Na każdym z nich sta-
nęły następujące elementy zaba-
wowe: bujak jednorożec, wahadło 
(huśtawka wagowa), karuzela pio-
nowa z trzema gumowymi siedzi-
skami, ślizg pojedynczy, huśtawka 
z dwoma siedziskami oraz regula-
min, ławka, kosz na odpady. Do-
datkowym elementem są tablice 
informacyjno-promujące Gminę 
Człopa i Lokalną Grupę Działa-
nia „Partnerstwo Drawy z Lide-
rem Wałeckim”, która prowadzi 
nabory oraz wspomaga jednostki 
samorządu terytorialnego i przed-
siębiorców w pozyskiwaniu fun-
duszy unijnych. 
Wynikiem zrealizowanej inwe-
stycji jest rozwój ogólnodostęp-
nej infrastruktury rekreacyjnej w 

Gminie Człopa. Wartość wyko-
nanych w ramach projektu robót 
to ponad 89 000,00 zł. Głównym 

wykonawcą prac była firma Buglo 
Play z Koszalina.  
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„Radosne Podwóreczko” 
w Przelewicach i Załomie

Konsultacje społeczne Wpis do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków

Zjazd Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP Człopa

Trwają konsultacje społecz-
ne dotyczące podziału So-
łectwa Drzonowo na dwa 
odrębne sołectwa: Sołectwo 
Drzonowo i Drzonowo Wa-
łeckie.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 78/2021 
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa z 
dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie 
konsultacji społecznych dotyczących 
podziału Sołectwa Drzonowo na dwa 
odrębne sołectwa: Sołectwo Drzono-
wo i Drzonowo Wałeckie w okresie 
od 22 listopada 2021 r. do 20 stycznia 
2022 r. można składać imienne ankie-
ty w ww. sprawie. Konsultacje swoim 
zasięgiem terytorialnym obejmują 
wszystkich mieszkańców stale za-
mieszkałych na obszarze miejscowo-
ści Drzonowo i Drzonowo Wałeckie, 
którzy w dniu przeprowadzenia kon-
sultacji mają ukończone 18 lat. Ankie-

ty dostępne są na stronie www.czlopa.
pl, BIP, w świetlicach w Drzonowie i 
Drzonowie Wałeckim, u sołtysa So-
łectwa Drzonowo oraz w Urzędzie w 
pokoju nr 14. 
Wypełnione ankiety należy składać w 
Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy 
Człopa, przesłać drogą listowną na 
adres: Urząd Miasta i Gminy Człopa, 
ul. Strzelecka 2, 78-630 Człopa lub 
elektroniczną na adres e-mail: promo-
cja@czlopa.pl. Ankiety anonimowe i 
niepodpisane nie będą rozpatrywane.
Konsultacje mają charakter opinio-
dawczy i nie są wiążące dla organów 
Gminy.

W dniu 23.10.2021 w Hali Wi-
dowiskowo- Sportowej odbył 
się Zjazd Oddziału Gminnego 
Związku OSP RP Człopa. 

W zjeździe  uczestniczyli delegaci wy-
brani na zebraniach sprawozdawczo 
- wyborczych ze wszystkich jednostek 
OSP działających na terenie gminy, a 
także członkowie ustępującego Zarzą-
du Oddziału Gminnego. Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Po-
żarnej w Wałczu reprezentował kpt. 
Marcin Kulczyk – Zastępca Komen-
danta Powiatowego PSP w Wałczu.
Otwarcia zjazdu dokonał Prezes Za-
rządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Człopie dh Kazimierz Macie-
jewski, który przywitał uczestników 
zjazdu oraz wygłosił okolicznościowe 
przemówienie. Następnie głos zabrał 
Wiceprezes Zarządu Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP w Człopie dh Jerzy 
Bekker, który podziękował wszystkim 
zebranym strażakom za duże zaan-
gażowanie w utrzymaniu wysokiego 
poziomu bezpieczeństwa na terenie 
gminy Człopa.  
W czasie obrad złożono sprawozda-
nie z działalności ustępującego Za-
rządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, 
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w 
podjętych uchwałach kolejno: udzie-
lono absolutorium ustępującemu Za-
rządowi, zatwierdzono skład nowego 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP, skład Komisji Rewizyjnej Oddzia-
łu, wybrano Delegatów na Zjazd Od-
działu Powiatowego ZOSP RP oraz 
Przedstawicieli do Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP. Obradom 
przewodniczył dh Kaziemierz Macie-
jewski Prezes Zarządu Gminnego.
Delegaci zatwierdzili nowy skład Za-
rządu Oddziału Gminnego, który na 
swym pierwszym posiedzeniu ukon-
stytuował się następująco:
- Prezes Zarządu Gminnego – Kazi-
mierz Maciejewski
- Wiceprezes Zarządu Gminnego – Je-

rzy Bekker
- Wiceprezes Zarządu Gminnego – Ja-
cek Skotnicki
- Komendant Gminny OSP – Dariusz 
Pogorzelski
- Sekretarz – Paulina Samolczyk
- Skarbnik - Joanna Paliwoda
- Członek Prezydium – Marta Doma-
gała
- Członek zarządu -   Andrzej Mace-
wicz
- Członek zarządu -   Romuald Wę-
grzyn
- Członek zarządu -  Krzysztof Ruta
- Członek Zarządu - Tomasz Matusiak
Wybrana na zjeździe Komisja Rewi-
zyjna Oddziału Gminnego ukonsty-
tuowała się następująco:
- Przewodniczący – Węgrzyn-Lewicz 
Ewelina
- Wiceprzewodniczący – Nieradka 
Marcin
- Sekretarz- Dąbek Mateusz
Zarząd Oddziału Gminnego Związku 
OSP RP wybrał do Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP następujących 
przedstawicieli:
- Kazimierz Maciejewski
- Pogorzelski Dariusz
- Skotnicki Jacek      
Zjazd był również okazją do wręcze-
nia odznaczeń wybranym strażakom. 
Medal Honorowy im. Bolesława 
Chomicza trafił w ręce dh Zbignie-
wa Skotnickiego z OSP Człopa. Złoty 
Znak Związku OSP RP otrzymał dh 
Andrzej Macewicz z OSP Mielęcin. 
Z tej samej jednostki Srebrnym Me-
dalem za Zasługi Dla Pożarnictwa 
został odznaczony dh Adam Burda. 
Brązowy Medalem za Zasługi Dla 
Pożarnictwa otrzymali następujący 
strażacy OSP Człopa: Marcin Nierad-
ka, Marcin Cichocki, Rafał Makowski, 
oraz Wojciech Roguszewski. Odznaka 
Wzorowego Strażaka powędrowała z 
kolei do rąk Łukasza Medolińskiego z 
OSP Człopa. Wszystkim druhom ser-
decznie gratulujemy.
Tekst: kpt. Marcin Kulczyk, Zdjęcia: 
OSP Człopa
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Narodowe Czytanie „Moralności Pani Dulskiej” w Człopie! Koncert Patriotyczny z okazji Święta Odzyska-
nia Niepodległości

Piknik Rodzinny

24 września odbyło się 
Narodowe Czytanie „Mo-
ralności Pani Dulskiej” 
Gabrieli Zapolskiej.
W tym roku przypada jubileuszo-
wa, dziesiąta edycja Narodowego 
Czytania. Akcja tradycyjnie już, 
odbywa się pod Patronatem Ho-
norowym Pary Prezydenckiej. Na-
rodowe Czytanie to także pewna 
lekcja dla młodego pokolenia, za-
chęta do tego, żeby czytać nie tyl-
ko Gabrielę Zapolską, ale i utwory 
klasyczne. Mamy wspaniałą klasy-
kę, wspaniałych artystów, poetów, 
pisarzy.
Celem Narodowego Czytania jest 
popularyzowanie kanonu polskiej 
literatury. Lekturą tegorocznej 
edycji jest „Moralność Pani Dul-
skiej” Gabrieli Zapolskiej.
Po raz pierwszy promowaliśmy tę 
akcję w Człopie.
Wśród przybyłych gości był Bur-
mistrz Miasta i Gminy Człopa Je-
rzy Bekker, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Człopie Zbigniew Ty-
mecki, Radni Rady Miejskiej, Dy-

rektorzy i Kierownicy jednostek 
organizacyjnych Gminy Człopa 
oraz mieszkańcy Miasta i Gminy 
Człopa.
To wyjątkowe wydarzenie zosta-
ło przygotowane przez Bibliote-
kę Miejską w Człopie, Miejsko 
- Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Człopie, Klub Seniora 
działający przy M-GOPS w ra-
mach projektu „Z pasją żyć i ak-
tywnym być w Klubie Seniora”. 
Pomysł powstania Klubu Seniora 
w ramach projektu powstał ponad 
dwa lata temu. Dzięki różnorod-
ności zajęć oferowanych Klubo-
wiczom takich jak biblioterapia, 
choreoterapia, muzykotrapia roz-
winęła się współpraca z Domem 
Kultury w zakresie zajęć artystycz-
nych oraz Narodowego Czytania.
Występ Seniorów, to dla nich wiel-
ka premiera na scenie. W rolę ty-
tułowej Anieli Dulskiej wcieliła się 
Izabela Głodowska, a obok niej 
w swoje role wcielili się: Natalia 
Dobrzeniecka jako Felicjan Dul-
ski, Janina Paliwoda jako Zbyszko 
Dulski, Krystyna Dyszkant – słu-
żąca Hanka, Danuta Środa – Mela 
Dulska, Mirosława Czyżewska – 

Hesia Dulska, Maria Sroczyńska 
– krewna Juliasiewiczowa, Janina 
Balcerkiewicz – matka chrzestna 
Hanki - Tadrachowa, Irena Piet-
kun – Lokatorka, Magdalena Skot-
nicka – Narrator.
Wszyscy obecni z pewnością byli 
zachwyceni doskonałym przygo-
towaniem oraz grą aktorską senio-
rów. Odpowiednio dobrane ko-
stiumy oraz dekoracja sceniczna 
pozwoliły publiczności przenieść 
się do początku XX wieku, gdzie 
sztuka miała swoją premierę. Fe-
nomen Dulskiej polega na tym, że 
mimo upływu 115 lat od premiery 
temat jest aktualny i z pewnością 
odzwierciedla zachowania ludzi w 
dzisiejszych czasach.
Narodowe Czytanie jest jedną z 
wielu propozycji Biblioteki Miej-
skiej. W wakacje dla dzieci odbyło 
się ,,Czytanie pod chmurka”, kon-
tynuowany jest   program ,,Mała 
książka wielki człowiek”.
Są to ogromne akcje społeczne, 
które w dużym stopniu przyczy-
niają się do promocji czytelnictwa 
w Polsce. Dzięki tym inicjatywom 
w Bibliotece oraz w filiach wzrosło 
czytelnictwo wśród dzieci o 100 %.

Obchody 11 listopada w naszej Gmi-
nie w tym roku miały wyjątkową 
oprawę - Dom Kultury zorganizował 
Koncert Patriotyczny na Hali Wido-
wiskowo-Sportowej.
Usłyszeliśmy piosenki i pieśni patrio-

tyczne w wykonaniu zespołu Redlin, 
Kulbu Seniora „Z pasją żyć i aktyw-
nym być”, koła nauki gry na ukulele 
oraz Chóru Cantores.

24 lipca nad Jeziorem 
Trzebin zorganizowany 
został Piknik Rodzinny.
Oficjalnego otwarcia Pikniku Ro-
dzinnego dokonał Burmistrz Miasta 
i Gminy Człopa Jerzy Bekker oraz 
Dyrektor Domu Kultury Jolanta 
Drabińska i od tego momentu trwa-
ła zabawa i wszystkie atrakcje były 
dostępne dla każdego.
Od samego rana na Jeziorze Miej-
skim zorganizowane zostały Spławi-
kowe Zawody Wędkarskie o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa 
Jerzego Bekkera. Organizatorem za-
wodów Polski Związek Wędkarski 
Koło „KARP” w Człopie. (nagrody 
ufundowane przez PZW oraz Urząd 

Miasta i Gminy Człopa). Pierwsze 
miejsce zdobył Mikołaj Rakowski, 
drugie miejsce zajął Łukasz Doma-
gała, a trzecie Lena Burczyk. Ko-
lejnym turniejem rozegranym w 
godzinach porannych był Turniej 
Plażowej Piłki Siatkowej o Puchar 
Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Człopie Zbigniewa Tymeckiego. 
W zaciętej kilkugodzinnej rywali-
zacji okazała się drużyna w składzie 
Alex Dłużewski i Michał Skrzyp-
czak, na drugim miejscu drużyna 
Tomasza Dochłopienia i Piotra 
Szymkowiaka, a trzecie miejsce za-
jęli Bogdan i Bartłomiej Susuł.
Sporym zainteresowaniem cieszy-
ły się zawody strzeleckie o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa. 
Nagrody rzeczowe w turnieju ufun-

dowała Bogdanka Park – Bogdan 
Nowicki. W czterech kategoriach 
wzięło udział prawie 70 osób, a po-
ziom zawodników był zdumiewa-
jący. W kategorii kobiet pierwsze 
miejsce zajęła Agnieszka Klebba, 
drugie Iwona Jamborska a trzecie 
Anna Susuł. W kategorii mężczyzn 
najlepszy okazał się Waldemar 
Konstantynowicz, następnie Paweł 
Kaczmarek i Wojciech Surowiec. W 
kategorii dziewcząt najlepiej strzela-
ła Amelia Zabłocka, Ada Besztak i 
Maria Marko. Wśród chłopców naj-
lepsze oko miał Piotr Skodkowski, 
Grzegorz Jaworski i Janusz Król.
Tuż po części oficjalnej zorgani-
zowany został Nordic Walking dla 
Seniorów – trasa odbyła się wokół 
jez. Trzebin, a Panie, które pokonały 
trasę zdobyły pamiątkowe medale.
W godzinach 17.00- 20.00 swój dy-
żur pełnili rachmistrzowie. Osoby, 
które się jeszcze nie spisały miały 
możliwość dokonać formalności w 
ramach Narodowego Powszechne-
go Spisu Ludności i Mieszkań 2021.
Na dzieci czekały darmowe atrakcje 
- zamki dmuchane, łódeczki, kule 
wodne. Dodatkowo płatne gokarty 
oraz kolorowe warkoczyki.
Podczas pikniku odbyła się zabawa 
„Cukierek Szczęścia”, w której moż-
na było wygrać sofę ufundowaną 
przez Firmę Iliko z Człopy. Szczęśli-
wym posiadaczem wylosowanego 
przez Małgosię numerka był Bar-
tosz Nowicki.

Przedstawiciele z Koła Łowieckiego 
„Żuraw” z Człopy – Krzysztof Tu-
rowski, Andrzej Misiak oraz Marek 
Witczak przedstawili bogatą histo-
rię koła oraz opowiedzieli i zapre-
zentowali odgłosy zwierząt żyjących 
w naszej okolicy.
Następnie przyszedł czas na „Festi-
wal kolorów”. Czternaście kilogra-
mów kolorowego proszku pofru-
nęło w powietrze, tworząc barwną 
łunę i kolorując tym samym uczest-
ników wydarzenia.
Spora grupa tancerzy przyłączyła 
się do wspólnego tańca do piosen-
ki „Jerusalema”. Większość uczest-
ników doskonale zna już kroki, ale 
dla osób biorących po raz pierwszy 
udział w tańcu kroki nie były strasz-
ne, po szczegółowym szkoleniu 
przez instruktora Jolantę Olkowską.
Wieczorem przyszedł czas dla doro-
słych – zabawa taneczna przy zespo-

le Wolter oraz DJ.
 
Organizatorzy: Urząd Miasta i Gmi-
ny Człopa, Dom Kultury w Czło-
pie, Hala Widowiskowo-Sportowa 
w Człopie, PZW Koło „KARP” 
w Człopie, Koło Łowieckie Nr 13 
„ŻURAW” z Człopy, Klub Seniora 
„Z pasją żyć i aktywnie być w Klu-
bie Seniora w Człopie” przy Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Człopie

SPONSORZY: Firma Werbena 
– Piotr Grzelak, Bogdanka Park 
– Bogdan Nowicki, PZW Koło 
„KARP” w Człopie, Koło Łowiec-
kie Nr 13 „ŻURAW” z Człopy, 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Człopie, Firma „Iliko” 
z Człopy, Admiral Sport – Grzegorz 
Maciejasz, OSP Człopa, Zbigniew 
Tymecki



Jemy zdrowo i kolorowo! Jesienne Sztafetowe Biegi Przełajowe

Metalowe Inspiracje

Witaj Niepodległa!

Pamiętamy o tych, którzy odeszli…

Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego

W październiku w Szkole Pod-
stawowej w Człopie zrealizowa-
no akcję pn. ,,Jem zdrowo i kolo-
rowo” w ramach ,,Programu dla 
szkół”, która promowała nawyki 
zdrowego odżywiania. Ucznio-
wie klas: I-III uczestniczyli w 
zajęciach nt. ,,Rola II śniada-
nia”, połączonych z degustacją  
warzyw i owoców. Każda z klas 
wykonała piramidę żywienio-
wą i prezentację: ,,Grupy kolo-
rystyczne warzyw i owoców”. 
Uczniowie klas: IV-V mieli za-
jęcia na temat ,,Zasad zdrowe-
go odżywiania” i roli kaszy w 
codziennym jadłospisie. Przy-
gotowali również reklamę hasła 
,,Kaszę spożywamy, zdrowie wy-
grywamy”. Prezentacje odbyły 
się 7.10.2021r. Koordynatorem 
akcji była M. Macewicz.

8 października uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Człopie wzięli udział w Jesien-
nych Sztafetowych Biegach Przełajowych 
o Puchar Dyrektora Szkoły. 
Zawody rozegrane zostały  w dwóch ka-
tegoriach:
I kat. - klasy  IV – VI, 
II kat. - klasy  VII – VIII.
Drużyny klasowe składały się z 4 dziew-
cząt i 4 chłopców.
Wyniki biegów:

 I kat.: I m – 5 b,   II m – 5 a, III m – 5 c, 
IV m – 4 a, V m – 4 b,  VI m – 6 a,  
II kat.: I m – 8 a, II m – 8 b, III m – 7 c, 
IV m – 8 d, V m – 7 a, VI m – 7 b, VII 
m – 8 c,
Pani Dyrektor Wiesława Sieczka wręczy-
ła puchar zwycięskiej drużynie oraz pa-
miątkowe dyplomy wszystkim biorącym 
udział w biegach klasom. Organizatorem 
zawodów był p. C. Baniowski. 
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Uczniowie klasy 5c i 7c, wybrali się pod 
opieką p. A. Bablak i p. M. Masternak, 
na warsztaty w Lokalnym Centrum Na-
uki „Metalowe Inspiracje” w Wałczu. 
Młodzież miała okazję przeprowadzać 
doświadczenia chemiczne, zbudować z 

klocków lego i zaprogramować robota, 
przeżyć wiele emocji w symulatorze 
jazdy samochodem oraz przyjrzeć się 
pracy symulatora lotów. W drodze po-
wrotnej dzieci odwiedziły Cmentarz 
Wojenny na wałeckiej Bukowinie.

W ramach obchodów Święta Niepodle-
głości, uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Człopie obejrzeli na godzinach wy-
chowawczych inscenizację pt. ”Dzieci z 
Wrześni” przygotowaną przez kl.5b pod 
kierunkiem p. A.Kajszczak. 10 listopa-
da o godz.11:11 społeczność szkolna 
przystąpiła do akcji „Szkoła do hymnu” 
pod patronatem Ministerstwa Edukacji 

i Nauki, która polegała na odśpiewaniu 
„Mazurka Dąbrowskiego” w tym samy 
czasie przez wszystkie klasy. W tym 
roku, ze względu na ograniczenia sani-
tarne, każdy oddział klasowy pozostał 
w swojej sali i tam, odświętnie ubrany,  
zachowując właściwą postawę zaśpie-
wał hymn.

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Człopie wzięli dział 
w ogólnopolskich akcjach 
poświęconych tym, któ-
rzy „odeszli”… Członkowie  
Szkolnego Klubu Wolonta-

riusza „Promyk z serca”, pod 
opieką p. A. Michalskiej, w 
ramach akcji „Szkoła Pamię-
ta” posprzątali 96 opuszczo-
nych grobów na cmentarzu 
w Człopie, a przedstawiciele 

Samorządu Uczniowskie-
go, pod opieką p. E. Rogali, 
zapalili znicze na grobach 
nauczycieli i pracowni-
ków szkoły w ramach akcji 
„Znicz”.

17 listopada 2021r. Szko-
ła Podstawowa w Człopie 
zorganizowała Powiatowy 
Drużynowy  Turniej Tenisa 
Stołowego w dwóch katego-
riach: chłopców i dziewcząt 
w rocznikach 2007, 2008 
oraz rocznik 2009 i młodsi. 

Wyniki Turnieju: rocznik  
2007 – 2008: kat. dziewcząt: 
I m – SP Człopa, II m – SP 
Tuczno, kat. chłopców: I m – 
SP Człopa, II m – SP Tuczno. 
Rocznik  2009 i młodsi: kat. 
dziewcząt: I m – SP Tucz-
no, II m – SP Człopa,  kat. 

chłopców: I m – SP Tuczno, 
II m – SP Człopa. Puchar 
oraz pamiątkowe dyplomy 
zostały wręczone wszystkim 
biorącym udział w zawo-
dach przez Burmistrza Mia-
sta i Gminy Człopa.



PRZEDSZKOLE PUBLICZNE LEŚNA KRAINA W CZŁOPIE

Pasowanie na przedszkolaka

Dzień Edukacji Narodowej
Pomóżmy Emilowi i jego 

rodzinie wrócić do normalności!

Akademia z okazji Święta 
Niepodległości  Jednym z pierwszych ważnych wydarzeń w przedszkolu jest Pasowanie na przed-

szkolaka, które odbywa się we wrześniu. To pierwsza tak ważna uroczystość dla 
Muchomorków. Od tego dnia stają się oficjalnie przedszkolakami. Uroczystość 
rozpoczęła się od krótkiej części artystycznej, w której każda grupa zaprezento-
wała swoje umiejętności. Po części artystycznej, dzieci obiecały: zgodnie bawić się 
w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani i pomagać 
kolegom, być dzielnym przedszkolakiem. Następnie dokonało się uroczyste paso-
wanie każdego dziecka na przedszkolaka przez Panią dyrektor Małgorzatę Sobie-
siak. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał z rąk 
Burmistrza Miasta i Gminy Człopa Jerzego Bekkera pamiątkowy dyplom. 

13 października w naszym przedszkolu obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodo-
wej. Ten dzień to święto wszystkich nauczycieli i pracowników przedszkola. Dzieci 
jak zwykle wzorowo zaprezentowały swoje umiejętności. Były wiersze, tańce, pio-
senki. Wyjątkowy, jesienny dzień! Życzenia złożone przez panią dyrektor Małgo-
rzatę Sobiesiak oraz Burmistrza Miasta i Gminy Człopa Jerzego Bekkera wlały w 
serca pracowników przedszkola dużo otuchy i dodały sił do podejmowania wy-
zwań jakie czekają nas w nowym roku szkolnym. Nie zabrakło również laurek, któ-
re zawędrowały do wszystkich pracowników naszej placówki.

9 listopada 2021r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodle-
głości. Z tej okazji wszystkie dzieci przyszły ubrane na galowo i uroczyście 
świętowali ten wyjątkowy dla Nas – Polaków dzień. Uroczystość rozpoczęła 
pani dyrektor Małgorzata Sobiesiak, która powitała wszystkie zebrane dzie-
ci,  personel przedszkola oraz Burmistrza Miasta i Gminy Człopa Jerzego 
Bekkera. Dzieci dumnie, przyjmując właściwą postawę „na baczność”, od-
śpiewały hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”. Podczas występu przed-
szkolaki recytowały wiersze patriotyczne, śpiewały piosenki, tańczyły oraz 
grały na instrumentach.  Głównym celem spotkania było kształtowanie 
miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz po-
znanie symboli narodowych naszego kraju. Dzięki udziałowi w tego typu 
uroczystościach  przedszkolaki od najmłodszych lat  uczą się patriotyzmu, 
kształtują pozytywne postawy i uczucia patriotyczne.
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Emil Kowalski, obecny mieszka-
niec Wałcza, a rodowity mieszka-
niec Gminy Człopa (Dłusko), ko-
chający tata dwójki dzieci i mąż. 
Emil 12 czerwca 2021 uległ wy-
padkowi samochodowemu pod 
Magdeburgiem (w Niemczech), 
w wyniku którego całe jego ciało 
doznało olbrzymich obrażeń ła-
miących serce całej rodziny. 

Leczenie i rehabilitacja licznych urazów 
i złamań wymaga olbrzymich nakładów, 
a jak u wielu polskich rodzin, możliwo-

ści finansowe rodziny Emila niestety nie 
pozwalają związać końca z końcem. Dla-
tego z całych sił proszą i błagają o każdą 
pomoc! Jeśli zechcecie Państwo wesprzeć 
Emila i jego rodzinę można dokonać 
wpłaty na zorganizowaną dla niego in-
ternetową zrzutkę. Niebawem na terenie 
naszej gminy rodzina umieści puszki, do 
których będzie można wrzucić pieniądze. 
Dodatkowo Emil jest podopiecznym Fun-
dacji Złotowianka KRS 0000308316, cel 
szczegółowy Emil Kowalski, K/389. Po-
móżmy Emilowi i jego rodzinie wrócić do 
normalności!



Z ŻYCIA SOŁECTW
Sołectwa w naszej 
gminie prężnie dzia-
łają, aby wykorzystać 
swoje środki w ra-
mach funduszu sołec-
kiego. Przypomnijmy, 
sołectwa mają do dys-
pozycji na 2021 rok 
248 607,21 zł, rozłożo-
ne proporcjonalnie, co 
do ilości mieszkańców 
danego sołectwa.
Sołectwo Dzwonowo po wy-
konaniu prac porządkowych w 
Dłusku może cieszyć się z nowe-
go placu zabaw, po nowym roku 
zostanie wokoło zamontowane 
ogrodzenie. Wykonano także 
prace konserwacyjne drewnia-
nych schodów prowadzących 
nad jezioro Dłusko. Drzono-
wo naprawiło pęknięcia ściany 
w świetlicy, wykonało remont 
przystanku w Drzonowie Wa-
łeckim oraz zamontowało ławki 
i donice betonowe, zakupio-
no wyposażenie do kuchni w 

świetlicy. Drzonowo Wałeckie 
może się także cieszyć z nowo 
wyremontowanej świetlicy (in-
westycja zrealizowana ze środ-
ków gminy i dofinansowana z 
PROW). Jaglice aktywnie przy-
gotowują do użytku zakupiony 
plac przy świetlicy wiejskiej. 
Zakupiono krzesła i stoły do 
świetlicy. W sołectwie Buko-
wo odnowiono przystanek au-
tobusowy, utwardzono drogę 
w Krąpielu, ułożono kostkę 
pod przystankiem i wykona-
no chodnik w Czaplicach. W 
Mielęcinie wykonano Park 
Aktywności Wiejskiej. W tym 
roku zakupiono tablice z ozna-
czeniem ulic sołectwa, stoły i 
ławki na teren sołectwa, sprzęt 
sportowy do siłowni – maty wy-
głuszające, worek treningowy, 
rękawice bokserskie, piłki. Koło 
Gospodyń Kalina zakupiło sza-
fę do kuchni w świetlicy. Miesz-
kańcy sołectwa wzięli udział w 
akcji sadzimy, w ramach której 
sołectwo otrzymało od Nadle-

śnictwa Człopa 100 drzewek. 
Zorganizowano również „Aka-
cjowy Bieg z przeszkodami” i 
zbiórkę zabawek do świetlicy 
środowiskowej w Mielęcinie. W 
sołectwie Trzebin trwają prace 
nad zagospodarowaniem pla-
cu w parku. Zakupiono kostkę 
brukową, z której mają zostać 
wyłożone alejki. Zakupiono 
także 6 ławek parkowych, które 
będą zamontowane na terenie 
miejscowości. Sołectwo Załom 
przeznaczyło część funduszy 
na remont świetlicy. Ponadto w 
Załomie ze środków unijnych 
powstał plac zabaw, a w ramach 
grantu „Wiejskie kino letnie w 
Załomie”. Szczuczarz znaczną 
część funduszu sołeckiego prze-
znaczył na świetlicę - remont 
sufitów oraz ścian. Sołectwo 
Pieczyska zamontowało 2 lam-
py solarne. Ponadto Pieczyska 
w ramach grantu wybudowały 
plac zabaw. Sołectwo Golin wy-
konało chodnik wzdłuż drogi 
gminnej rozpoczynający się 

przy świetlicy. W Wołowych 
Lasach zarezerwowano środki 
na remont świetlicy przy remi-
zie Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Remont obejmować będzie ma-
lowanie ścian, wymianę okien 
oraz wyłożenie polbruku przed 
wejściem. 
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Plac zabaw z Grantu 
Sołeckiego 2021 w Pieczyskach

Sołectwo Pieczyska 
wzięło udział w kon-
kursie organizowanym 
przez Marszałka Woje-
wództwa Zachodnio-
pomorskiego „Granty 
Sołeckie 2021” i tym 
samym zwyciężyło, uzy-
skując wsparcie w posta-
ci 10 000,00 zł .

Uzyskane wsparcie sołectwo 
przeznaczyło na modernizację 
placu zabaw znajdującego się we 
wsi. Projekt pozwolił doposażyć 
obecne  miejsce zabaw dla dzie-
ci w dodatkowe urządzenia: ze-
staw zabawowy składający się z 

drabinki wejściowej, wieży z po-
mostem i zjeżdżalnią, wejścia po 
rolkach oraz huśtawki. Ponadto 
na placu stanął również stelaż do 
koszykówki, z trzema koszami 
i tubą, zakupiono piłki i został 
wysypany żwir. Dodatkowo na 
placu zabaw postawiono kosze 
na śmieci przystosowane do se-
gregacji. Wierzymy, że utwo-
rzenie nowej bazy rekreacyjnej 
dla najmłodszych mieszkańców 
lokalnej społeczności przyczyni 
się do poprawy estetyki wsi, za-
cieśnienia więzi sąsiedzkich oraz 
zwiększy atrakcyjność spędzania 
wolnego czasu w Sołectwie.
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Gmina Człopa właśnie 
zakończyła kolejną ak-
cję unieszkodliwiania 
azbestu z wybranych 
nieruchomości na swo-
im terenie.
Zadanie udało się zorganizo-
wać dzięki uzyskaniu dotacji ze 
środków Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie 
oraz ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Szczeci-
nie. Pozostała część kosztów sta-
nowiła wkład własny Gminy.
Akcja usuwania azbestu została 
zorganizowana na terenie gmi-
ny Człopa już po raz czwarty. 
Jak co roku, chętni mieszkań-
cy Gminy na przełomie maja 
i czerwca składali wnioski 
o pomoc w utylizacji posiada-
nych wyrobów azbestowych. 
Do udziału w przedsięwzięciu 
pn.  „Usuwanie wyrobów zawie-
rających azbest z terenu Gminy 
Człopa - rok 2021 r.” zgłosiło się 
aż 19 właścicieli posiadających 
płyty eternitowe na terenie swo-
ich nieruchomości. Wynikiem 
zakończonej na początku listopa-

da akcji jest zutylizowane 39,71 
ton wyrobów azbestowych.
Za wykonanie usługi odpowia-
dała podobnie jak w zeszłym 
roku firma EKO24 Barbara 
Plewko z Dębna. Wartość prac 
wyniosła 32  111,00 zł, z czego 
ok. 18 000,00 zł pochodzi z wyżej 

wskazanych Funduszy Ochrony 
Środowiska, a wkład własny gmi-
ny to ponad 14 000,00 zł. Łącznie  
w latach 2015-2021 Gmina Czło-
pa pomogła sowim mieszkań-
com pozbyć się już ponad 250 
ton wyrobów azbestowych.

W tegorocznym konkur-
sie GRANTY SOŁECKIE 
2021, pomoc finansową w 
kwocie 10 tys. zł z budżetu 
Województwa Zachodnio-
pomorskiego otrzymało 
m.in. Sołectwo Załom. 
Pod koniec listopada od-
był się pierwszy pokaz fil-
mowy. 

Sołectwo Załom wygraną dota-
cję przeznaczyło na wykonanie 
zadania pn. „Wiejskie kino letnie 
w Załomie”. Prace ruszyły latem. 
Mieszkańcy własnym zakresem 

prac przygotowali teren przy 
świetlicy wiejskiej, następnie 
wyremontowano boczną ścia-
nę budynku tak, aby pełniła ona 
funkcję ekranu. W międzycza-
sie dokonano zakupu sprzętu 
niezbędnego do organizacji se-
ansów: laptopa, 20 szt. leżaków, 
projektora, zestawu nagłośnie-
niowego, filmów na DVD oraz 
licencji. 
Ze względu na pogodę uroczysty 
pokaz filmowy nie mógł odbyć 
się na świeżym powietrzu. Nie 
stanowiło to jednak przeszkody. 
Pani Sołtys zaprosiła mieszkań-
ców Załomu do świetlicy i tam 
zorganizowała seans dla naj-

młodszych.
Dziękujemy Sołtysowi wsi - Pani 
Aldonie Sudoł oraz wszystkim 
pozostałym mieszkańcom Zało-
mu zaangażowanym w realizację 
zadania. Życzymy powodzenia 
w następnych edycjach konkur-
su.

Zakończyły się prace przy remoncie 
chodnika przy Placu Zwycięstwa w 
Człopie. Zakres prac obejmował roz-
biórkę istniejącego chodnika, krawęż-
ników, podbudowy. Wykonano roboty 
ziemne i zamontowano obrzeża krawęż-
ników, wykonano nową podbudowę, 
wyregulowano studzienki i ułożono 
chodnik z kostki brukowej betonowej. 
Prace wykonał Z.H.U.P. Małgorzata 

Bukała z Człopy na kwotę 56 300,00 zł. 
Wartym zaznaczenia jest fakt, że część 
chodnika, która należy do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Wałczu nie została wyremontowa-
na. Gmina zwróciła się do GDDKiA z 
wnioskiem o wyremontowanie brakują-
cego kawałka i uzyskała odpowiedź po-
zytywną. W najbliższym czasie chodnik 
zostanie wyremontowany.

Azbest z terenu 
Gminy Człopa usunięty

Remont chodnika przy Placu 
Zwycięstwa w Człopie

Pokaz filmowy w Załomie 

Placówka wsparcia 
dziennego Cieszynka

W placówce odbywają się 
zajęcia dodatkowe z języka 
angielskiego, matematyczno-
-przyrodnicze, rozwijające 
zainteresowania, z informa-
tyki, logopedii, socjoterapii, 
psychologii  i warsztaty edu-
kacyjno-sportowe. 
Dzieci biorące udział w projekcie mają 
czas zorganizowany na różnych płasz-
czyznach – grają w sportowe koło for-
tuny, wyjeżdżają do kina, Lokalnego 
Centrum Nauki „Metalowe Inspiracje”. 
Dzieci wzięły udział w warsztatach lego 
i warsztatach chemicznych, gdzie wyko-
nywały mydełka, oraz kolorową tęczę w 
probówkach. Na zajęciach z bibliotera-

pii, na których głównym tematem było 
traktowanie się nawzajem, rozmawiano 
o tym, jak chcemy być traktowani, jak 
traktujemy innych, jakie mamy relacje 
między sobą i co możemy poprawić. 8 
osób z placówki wzięło udział konkursie 
organizowanym przez Policję z Komen-
dy Powiatowej w Wałczu we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Rodzin Parafii św. 
Antoniego w Wałczu pn. „Moje malo-
wane bezpieczne wakacje”. Na podium 
znaleźli się: Bartłomiej Witczak, Ju-
lia Manysiak. Pozostałe osoby biorące 
udział w konkursie z „Cieszynki” : Pie-
truszewska Hanna, Alwin Lena, Biskup 
Oliwier, Uglik Karol, Głodowski Adam 
oraz Witczak Szymon. Serdecznie gra-
tulujemy! 
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Z dniem 1.01.2022 r. ulegnie zmianie opłata za wywóz odpadów komunalnych.
- 35 zł za jednego mieszkańca za wywóz odpadów segregowanych,

- 70 zł za jednego mieszkańca, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Klub Seniora „Z pasją żyć i aktywnym być w klubie 
seniora w Człopie”

Uczestnicy Klubu Senio-
ra uczestniczą w zajęciach 
ruchowych (grupowej fi-
zjoterapii i indywidualnej 
rehabilitacji), muzykote-
rapii, choreoterapii, bi-
blioterapii, komputero-
wych.
Odbywają się także spotkania z 
dietetykiem i psychologiem. Pro-
wadzone są zajęcia z rękodzieła, 
a chętni seniorzy uczestniczą we 
wspólnym gotowaniu w klubowej 
kuchni. 
Seniorzy z Klubu Seniora w sierpniu 
otrzymali zaproszenie do Tuczna 
na Festiwal Ento, z którego skorzy-
stali. Chętni klubowicze w trakcie 
wydarzenia prezentowali dorobek 

klubu: utwory muzyczne wyuczone 
na zajęciach z muzykoterapii oraz 
wyroby rękodzielnicze z tychże za-
jęć. Seniorzy mieli zorganizowane 
wycieczki do Teatru Współczesne-
go w Szczecinie na sztukę „Seks dla 
opornych” i „Przychodzi mężczyzna 
do kobiety”. We wrześniu uczestnicy 
projektu wybrali się na wycieczkę 
krajoznawczą do Bornego Sulino-
wa. Przewodnik zabrał grupę w 
ciekawe okolice Bornego Sulinowa 
(pola wrzosowe, tereny powojsko-
we), dodatkowo zwiedzili  prywatne 
muzeum militarne. Potem, w ra-
mach posiłku, Seniorzy mieli okazję 
spróbować zupę Soliankę. Na ko-
niec września odbyło się Narodowe 
Czytanie. Seniorzy debiutowali na 
scenie podczas pierwszego Naro-
dowego Czytania w Człopie pod-
czas prezentacji sztuki „Moralność 

Pani Dulskiej”. Po czytaniu Seniorzy 
wspólnie z zaproszonymi gośćmi 
udali się na poczęstunek. 
W listopadzie obchodzony był 
Ogólnopolski Dzień Seniora. W 
tym uroczystym dniu klub gościł 
przyjaciół z Klub Seniora z Borne-
go Sulinowa. Swoją obecnością za-
szczycił Burmistrz Miasta i Gminy 
Człopa p. Jerzy Bekker i specjaliści 
którzy na co dzień pracują z Senio-
rami. Spotkanie umilił występ Ad-
rianny Besztak. 
Placówka działa dzięki współfinan-
sowaniu przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2014 – 2020.



Szczepienia przeciwko COVID-19

ORLEN dla Strażaków

Jeśli od szczepienia minęło 
minimum 6 miesięcy, już te-
raz można przyjąć 3. przypo-
minającą dawkę szczepionki. 
Od 2 listopada 2021 r. szcze-
pienia przypominające do-
stępne są dla wszystkich w 
pełni zaszczepionych osób 
pełnoletnich. To najskutecz-
niejsza broń w walce z cięż-
kim przebiegiem choroby 
oraz śmiercią. Szczepienie 
przeciw koronawirusowi to 
najskuteczniejsza broń w 
walce z ciężkim przebiegiem 
choroby oraz śmiercią. Po-
zwala uniknąć zachorowania 
na COVID-19 lub łagodnie 
przejść przez zakażenie.  Z 
ostatnich danych Minister-
stwa Zdrowia wynika, że 
zaledwie 0,26 proc. osób za-
szczepionych zostało zakażo-
nych koronawirusem (dane 
na 29.10.2021).

Wzmocnij swoją odporność 
przeciw COVID-19 i przyj-
mij 3. dawkę szczepionki

Nie wszystkie szczepion-
ki zapewniają odporność 

na całe życie. W przypadku 
niektórych szczepień nabyta 
odporność maleje z czasem. 
To  zjawisko tzw. słabnącej 
odporności, znane na długo 
przed pandemią koronawi-
rusa. Dlatego powtarzanie 
niektórych szczepień to dzia-
łanie konieczne, normalne i 
bezpieczne.
Teraz trzecią dawkę szczepie-
nia mogą przyjąć wszystkie 
osoby pełnoletnie z zachowa-
niem  odstępu co najmniej 6 
miesięcy  od ukończenia peł-
nego schematu szczepienia 
przeciw COVID-19.
Jeśli spełniasz ten warunek, 
Twoje skierowanie na szcze-
pienie dawką przypominającą 
zostanie wystawione automa-
tycznie.
U osób szczepionych dawką 
przypominającą można sto-
sować szczepionki  Pfizer lub 
Moderna.
Ważne!  Jeśli przyjąłeś inną 
szczepionkę podczas pierwot-
nego szczepienia, teraz mo-
żesz zaszczepić się Pfizerem 
jako dawką przypominającą. 
Szczepienia przypominające 
przeciw koronawirusowi do-
stępne były dotychczas m.in. 

dla wszystkich osób, które 
ukończyły 50 lat, a także pa-
cjentów leczonych onkolo-
gicznie, po przeszczepach, z 
niedoborem odporności lub 
zakażonych wirusem HIV.

Prosta rejestracja na szcze-
pienie

Na szczepienie zarejestrujesz 
się nie tylko w placówkach 
medycznych. Do akcji szcze-
pień dołączyły apteki, galerie 
handlowe oraz pracodawcy. 
Dzięki temu dostęp do prepa-
ratu przeciw COVID-19 jest 
jeszcze prostszy. 
Cały czas można także klasy-
cznie zgłosić się na szczepi-
enie przeciw COVID-19. Re-
jestracja zajmuje tylko chwilę 
i możliwa jest przez:
bezpłatną infolinię 989;
SMS o treści SzczepimySie na 
numer 880-333-333;
pobliski punkt szczepień;
stronę www.pacjent.gov.pl.
Pamiętaj, że lekarz w punkcie 
szczepień może samodziel-
nie wystawić e-skierowan-
ie na szczepienie. Dzieje się 
tak w przypadku braku au-
tomatycznie wystawionego 

e-skierowania.
Każdorazowo lekarz ocenia 
odstęp od ostatniego szcze-
pienia – minimum 180 dni w 
przypadku dawki przypomi-
nającej.

Twoja decyzja – nasza 
wspólna szansa

Dotychczas wykonano 
ponad 39 mln szczepień. 
Pierwszą dawkę przyjęło 
ponad 20 mln osób, a w pełni 
zaszczepionych jest już blisko 
20 mln obywateli.
To nasza wspólna odpowied-
zialność, dlatego bądź bez-
pieczny i zarejestruj się na 
szczepienie przeciw COV-
ID-19.
Źródło: Ministerstwo 
Zdrowia

Szczepienia na Hali Widow-
iskowo – Sportowej

Powszechny Punkt Szcze-
pień na Hali Widowiskowo 
– Sportowej w Człopie funk-
cjonował do 6 sierpnia 2021 
r. Ze względu na zaintereso-
wanie szczepieniami przeci-

wko Covid-19 raz w miesiącu 
przyjeżdża tzw. Objazdowy 
Punkt Szczepień. Zapisu na 
szczepienie można dokonać 
w Urzędzie Miasta i Gminy 
Człopa, pokój nr 5, lub 
dzwoniąc pod numer tele-
fonu 728  406  479 – A. Ma-
kowska w godz. 7:30-15:00. 
Najbliższy termin szczepień 
przypada na 21 stycznia 2022 
r. Dostępne szczepionki:
- jednodawkowa szczepion-
ka Johnson&Johnson
- dwudawkowa Pfizer
- III dawka szczepionki 
Pfizer

Zapisy trwają do dnia 
19.01.2022 r. lub do wy-
czerpania miejsc. Prosimy 
o śledzenie informacji 
udostępnianych przez urząd 
na stronie internetowej 
www.czlopa.pl, Facebook: 
Gmina Człopa lub na tabli-
cach ogłoszeń w sprawie 
kolejnych terminów szcze-
pień.

Fundacja ORLEN realizując 
społeczną misję Fundatora 
– Polskiego Koncernu Naf-
towego ORLEN Spółki Ak-
cyjnej, pragnie jak najlepiej 
wywiązać się z roli odpowie-
dzialnego członka społecz-
ności.
Od wielu lat wspomaga inicjat-
ywy, których celem jest ochrona 
zdrowia i życia oraz podwyższa-
nie poziomu bezpieczeństwa. 
Szczególne przywiązują do po-
prawy poziomu bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Z uwagi 
na powyższe, doceniając rolę 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Człopie w szeroko rozumianym 
systemie bezpieczeństwa oraz 
Jej znaczenie dla społecznoś-
ci lokalnej, Fundacja przyznała 
strażakom ochotnikom grant 
na zakup przenośnego zest-
awu oświetleniowego (maszt i 
przedłużacz) do działań ratown-
iczych.
Zakupiony maszt oświetlenio-
wy składa się ze statywu oraz 
urządzenia dającego źródło 
światła. Strażacy mają teraz 
możliwość nakierowania źródła 
światła  na wybrany obszar pode-
jmowanej akcji. Przedłużacz 
pozwoli na dotarcie do najdalej 
oddalonego i niedostępnego 
miejsca akcji. Cały zestaw po-
zwoli oświetlić miejsca działań 
w terenie gdzie nie ma możli-
wości wjazdu samochodem 
pożarniczym oraz gdzie trans-
port przenośnego masztu wraz 
z agregatem prądotwórczym 
jest utrudniony przez warunki 
terenowe lub poprzez  znaczną 

odległość od miejsca zdarzenia.
Gratujemy OSP Człopa sukce-
su w pozyskiwaniu środków na 
sprzęt niezbędny w pracy straża-
ka i życzymy kolejnych pozyty-
wnie rozpatrzonych wniosków.


