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Podziękowanie za Jednogłośne absolutorium
akcję szycia
dla Burmistrza!
maseczek

23 czerwca w Domu
Kultury
Burmistrz
Miasta i Gminy Człopa
uczestniczył w spotkaniu podsumowującym akcję „Kto chce
pomóc? – Wystarczy
maszyna i dobre chęci!”.

Przy kawie i torcie złożył podziękowania osobom, które z zaangażowaniem szyły
maseczki dla pacjentów i
personelu medycznego okolicznych szpitali, przedsiębiorców oraz mieszkańców
Gminy Człopa. W akcję
włączyły się mieszkanki naszej Gminy Emilia Medolińska, Beata Drabińska, Beata

Błaszczyk, Jolanta Olkowska, Grażyna Świtała, Janina
Paliwoda, Danuta Jabłońska, Mirosława Czyżowska,
Renata Kuźnicka, Elżbieta
Matyniak, Anna Gawlicka, Anna Wyrwa, Krystyna
Opałka, Aleksandra Kibitz,
Ewa Rogala, Małgorzata Magdzińska oraz Iwona Projs. Koordynatorem
przedsięwzięcia była Dyrektor Domu Kultury Jolanta
Drabińska. Szczególne podziękowania Burmistrz skierował do Dyrektor Ośrodka
Kultury w Mirosławcu Anny
Dzidy, która również dołączyła swoją cegiełkę w tak
szlachetnej akcji.

Po zapoznaniu się z
raportem o stanie gminy oraz rozpatrzeniu
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania przez burmistrza
budżetu za rok 2019
Rada Miejska w Człopie na czerwcowej
sesji przystąpiła do
głosowania nad wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza
Miasta i Gminy Człopa
Jerzego Bekkera.

Komisja rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie finansowe
oraz wnioskowała w sprawie udzielenia absolutorium
organowi wykonawczemu z
tytułu wykonania budżetu i
przedstawiła Radzie Miejskiej
ocenę wykonania budżetu
za rok 2019. Dokumenty te
uzyskały również pozytywną
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Za wotum zaufania dla burmistrza oraz za udzieleniem
burmistrzowi absolutorium
głosowali wszyscy obecni
radni (12 z 15 radnych).
Radni Rady Miejskiej wrę-

czyli kwiaty Burmistrzowi
Jerzemu Bekkerowi, Zastępcy
Burmistrza Joannie Jastrzębowskiej oraz Skarbnikowi
Zofii Wach.
Burmistrz podziękował za
udzielone absolutorium i
podkreślił, że jest to sukces wielu osób i podmiotów,
w tym także mieszkańców
miasta i gminy Człopa. Podziękował również przewodniczącemu Rady Miejskiej
Zbigniewowi Tymeckiemu
oraz radnym Rady Miejskiej
za konstruktywną i owocną
wspólną pracę.
Paulina Drabińska

Paulina Drabińska

Mieszkania chronione oddane do użytkowania

Gmina Człopa oddała do
użytkowania 2 mieszkania chronione, które
powstały w ramach projektu pn. „Ku samodzielności – mieszkania chronione w Gminie Człopa”
współfinansowanego
przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata
2014 – 2020.

Przypominamy, że prace remontowe w budynku przy
ul. Brzozowej w Człopie wykonała Firma TOMBUD z
Wałcza. 2 mieszkania chronione o charakterze treningowym mają pow. ok. 30 m kw.,
na którą składają się pokój z
aneksem kuchennym, łazienka oraz korytarz.
Gotowe pomieszczenia trafiły „pod opiekę” Miejsko –
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Człopie, który
będzie realizował dalsze prace w ramach wspomnianego
wyżej projektu. Na czym będą
one polegać? Osobom lub rodzinom zajmującym nowo-

powstałe mieszkania chronione będzie udzielana przez
specjalistów różnego rodzaju
pomoc społeczna, której celem jest wsparcie w codzien-

nym funkcjonowaniu, a przez
to przygotowanie do prowadzenia samodzielnego życia.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgła-

szać się do MGOPS w Człopie, ul. Strzelecka 1, 78-630
Człopa, tel. 67 259 18 25.
Paulina Samolczyk
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Ciągłe wybory………

Na szczęście te dotyczące głowy państwa za nami, ale nie
znaczy to, że problemy znikną
jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Każdego dnia
przychodzi nam podejmować
decyzje, które w istocie sprowadzają się do wyborów. Co
naprawić, co wybudować, który chodnik wyremontować i
komu pomóc, bo przecież potrzeb jest bez liku. Minął rok
2019, w którym udało nam się
wybudować drogę w Golinie,
wesprzeć Powiat przy budowie
drogi na odcinku Człopa – Golin, dokończyliśmy i oddaliśmy
do użytku świetlicę wiejską
w Trzebinie. Rozpoczęliśmy
realizację wielkiego projektu
polegającego na przebudowie
stacji uzdatniania wody i budowie wodociągu do Drzonowa. Ponad 480 tysięcy złotych
wydaliśmy na zadania inwestycyjne w Szkole Podstawowej w
Człopie. Polegały one na dostosowaniu obiektu do wymagań
ochrony
przeciwpożarowej,
wymianie pokrycia dachowego na sali gimnastycznej, modernizacji pokoju nauczycielskiego i założeniu ogrzewania
sali dydaktycznej. W ramach
kontraktu samorządowego zakupiono 17 osobowego busa
na potrzeby szkoły i zrealizowano szereg zajęć dla uczniów.
Również o nowy samochód
wzbogacił się Zakład Gospodarki Komunalnej w Człopie.
Rozpoczęliśmy budowę mieszkań chronionych i wykonaliśmy koncepcje budowy żłobka
i ośrodka zdrowia, stanowiące
podstawę tworzącej się dokumentacji technicznej. Remiza
OSP w Człopie wzbogaciła się
o nowe pokrycie dachowe.
Nad jeziorem Trzebin powstała Otwarta Strefa Aktywności,
a w sołectwie Jaglice siłownia

I już po wszystkim, tak by się
mogło wydawać. Kampania
wyborcza jest za nami. Mamy
nowego/starego
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i
wszystko wróciło już do normy. Przestajemy emocjonalnie
wchodzić w dyskusje, telewizja publiczna spowszechniała
a nam przyszło dalej żyć, by
realizować swoje marzenia i
przedsięwzięcia. Pandemia dalej towarzyszy nam w codziennej rzeczywistości i wymusza
na nas stosowne działania,
nie mogąc korzystać w pełni z
uroków wakacyjnych przygód
i zaplanowanych urlopów. Należy zadać sobie pytanie „i co

wybudowana w ramach grantów sołeckich. Powstał parking
przy ul. Południowej. Temu
wszystkiemu towarzyszyły bieżące remonty i naprawy.
Wydawałoby się, że w rok
2020 wejdziemy z jeszcze większą siłą rozpędu
i możliwościami na realizację
niezliczonych projektów. Już
przy konstruowaniu budżetu
okazało się, że ten rok będzie
trudny ze względów finansowych. Nikt wówczas nie przypuszczał, że czeka nas pandemia.
Niezależnie od okoliczności
kontynuujemy
budowę stacji uzdatniania wody
i wodociągu do Drzonowa.
Zakończyliśmy budowę ulicy Brzozowej dofinansowanej
z funduszu dróg samorządowych. Oddaliśmy do użytku
dwa mieszkania chronione
i uruchomiliśmy Klub Seniora
w Człopie. Pozostał nam ostatni etap dostosowania Szkoły
Podstawowej do wymagań z
zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także sfinalizowanie dokumentacji technicznej
na budowę żłobka i ośrodka
zdrowia. W lipcu odebraliśmy
inwestycję w ramach projektu „Z rybą po drodze”. W jego
ramach wykonano oświetlenie
przy ścieżce pieszo rowerowej,
tablice informacyjne i miejsca
postojowe nad Jeziorem Trzebin. Kolejnym wielkim projektem realizowanym w tym roku
będzie kapitalny remont świetlicy w Drzonowie Wałeckim.
Aktualnie projekt czeka na
ostateczną akceptację Urzędu
Marszałkowskiego w Szczecinie.
Trudne wybory polegają na
tym, aby ograniczoną ilość
pieniędzy wydać jak najlepiej.
Środki budżetowe to pieniądze
publiczne, a zatem ich wydawanie powinno uwzględniać
jak najlepiej pojęty interes społeczny.
Śmieciowy zawrót głowy
Gospodarka odpadami stanowi chyba najtrudniejszy problem funkcjonowania
samorządów. Nie chodzi bynajmniej o techniczną stronę problemu, a o podstawową kolizję
z interesem mieszkańców, którzy chcieliby oddawać zebrane

dalej?”. Patrząc na to wszystko
mogę powiedzieć, że czekają
nas ciężkie czasy w pracy samorządowej. Wyzwania coraz
większe a finanse nieco za krótkie, aby wykonać to wszystko,
co najpilniejsze do wykonania
w tej gminie. Głowa czasami
pęka a myśli kłócą się, bo trzeba będzie na sesji wspólnie wypracować takie działania, które
w przyszłości zabezpieczą dobre funkcjonowanie tej gminy.
Każdy mieszkaniec ma prawo
do wypowiedzi w kontekście
wykonania czegoś w miejscu
swojego zamieszkania, lecz
gdy popularna kołdra jest za
krótka, to przychodzi nam po-

odpady ponosząc z tego tytułu jak najmniejsze opłaty. W
2019 roku, z powodu rosnących kosztów systemu odbioru
i zagospodarowania odpadów
komunalnych Gmina Człopa
dwukrotnie zmieniała podstawową stawkę ponoszoną przez
mieszkańców. Obecnie stoimy
przed kolejnym przetargiem
mającym wyłonić podmiot
odbierający odpady. W ciągu
ostatnich miesięcy zmuszeni byliśmy dostosować nasze
rozwiązania prawne do zmieniającego się w tym zakresie
prawa. Zapewne te odgórnie
narzucone rozwiązania spowodują kolejny wzrost cen.
Przyglądając się okolicznym
samorządom można z dużą
dozą
prawdopodobieństwa
stwierdzić, że trudno będzie
utrzymać stawkę podstawową
poniżej 30 złotych. Jak będzie
w rzeczywistości – pokażą najbliższe miesiące.
W opisywanym problemie
pewne rzeczy są niezmienne.
Aby ograniczyć koszty ponoszone przez mieszkańców
wszyscy solidarnie powinniśmy
starać się ograniczyć „produkcję” odpadów i co jeszcze ważniejsze powinniśmy solidarnie
i sumiennie ponosić koszty
związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. W systemie nadal
brakuje ok. 1000 osób, za których nie są ponoszone opłaty.
Co do sumienności ponoszenia
z tego tytułu opłat niech posłuży fakt, że z powodu pandemii od 12 marca uczniowie,
studenci nie zamieszkiwali w
akademikach, a deklaracje z
tego powodu zmieniły dwie,
czy trzy osoby. Płacić za to będziemy wszyscy.
Obwodnica – którędy
W lutym na łamach
czołowych publikatorów i
wiadomości pojawił się temat
budowy nowych obwodnic.
Wśród wielu wymienianych
miejscowości znalazła się również Człopa. Od początku temat
wzbudził bardzo wiele emocji.
Podstawowym pytaniem jakie
wówczas formułowano było
pytanie: jak będzie wyglądał jej
przebieg. Internetowy przekaz
wskazywał na zachodnią stronę miasta. Mieszkańcy niemal

dejmować działania, które nie
zawsze są akceptowane przez
samych mieszkańców, gdyż
każdy chce, by załatwić jego
ważne sprawy a każda z nich
jest na pewno ważna. Patrząc
realistycznie w przód, trzeba
sobie jasno powiedzieć, że bez
inwestycji w nowe miejsca pracy i rozbudowy już istniejących
zakładów, nie zapewnimy lepszej przyszłości sobie i naszym
dzieciom, a możemy w większości liczyć tylko na siebie.
Należy się cieszyć, gdy przedsiębiorca zechce zainwestować
w tej gminie. Samorząd będzie
się starał pomóc każdemu, kto
przedstawi dobry pomysł na

natychmiast zaczęli się organizować w celu uzyskania informacji na temat przebiegu przyszłej obwodnicy i uzyskania
wpływu na ewentualną zmianę
trasy. Zebrano blisko 200 podpisów pod apelem o zmianę jej
przebiegu, wskazując na kolizję z szeregiem nieruchomości
prywatnych, pomimo faktu,
że precyzyjna trasa przebiegu
obwodnicy znana nie była. W
związku z rodzącym się problemem, wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom mieszkańców
zorganizowałem spotkanie w
Urzędzie Miasta i Gminy Człopa, a 18 lutego wystosowałem
pismo do Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad,
Oddziału w Szczecinie z prośbą
o bliższe scharakteryzowanie
przebiegu przyszłej obwodnicy.
Wskazałem również na fakt, że
tego typu proces inwestycyjny
winien być prowadzony w sposób szczególnie transparentny
i uwzględniający pełną wiedzę
na ten temat lokalnej społeczności i władz samorządowych.
W odpowiedzi na powyższe Zastępca Dyrektora
Oddziału GDDKiA w Szczecinie poinformował pismem
z dnia 2 marca 2020 roku, że
przebieg obwodnicy Człopy w
ciągu drogi krajowej nr 22 został określony wstępnie. Jednocześnie zapewnił, że w procesie
inwestycyjnym uwzględniona
zostanie dbałość o interesy lokalnej społeczności i jednostek
samorządu terytorialnego.
12 marca wystosowałem kolejne pismo wskazując,
że wstępne rozeznanie oczekiwanego przebiegu przyszłej
obwodnicy wskazuje na brak
akceptacji zachodniej strony
miejscowości. Stanowisko to
oparte jest na przewidywanych
skutkach budowy związanych
z utratą wartości przyrodniczych tego terenu i atrakcyjności Człopy. Usytuowanie obwodnicy od strony wschodniej,
przy założeniu, że jej przebieg
ominie zabudowę miasta i
cenne przyrodniczo tereny jest
rozwiązaniem preferowanym.
Poinformowałem
również
i przekazałem pismo Stowarzyszenia Kraina Dzierżykraja,
które zawiera merytoryczne argumenty przeciwko lokalizacji
obwodnicy po stronie zachodniej, zbieżne ze stanowiskiem

realizację dobrej inwestycji.
Tylko wzajemna współpraca
może przysporzyć nam wszystkim takie korzyści. Dlatego,
Szanowni Przedsiębiorcy, prosimy abyście spojrzeli szerzej w
przyszłość mając wsparcie samorządowców tak daleko, jak
jest to możliwe zgodnie z obowiązującym prawem. Potrzeba
nam młodych ludzi, którzy zechcą pracować i zamieszkać w
tej gminie – pięknej gminie. Są
wakacje, młodzieży życzymy
udanego wypoczynku i tego,
by mogli wrócić w mury naszej
szkoły. Wszystkim mieszkańcom życzymy zaś, aby wszelkie
problemy dalej się rozwiązywa-

władz samorządowych Gminy
Człopa.
9 lipca do Urzędu Miasta i Gminy w Człopie wpłynęło
pismo Biura Projektów TRASA
sp. z o.o. z Poznania zawierające prośbę o podanie danych
konkretnych działek, wynikających z miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
Gminy Człopa. Wnioskowi towarzyszył załącznik w postaci mapy, na którą naniesiono
trzy możliwe trasy przebiegu
planowanej obwodnicy. Każde
rozwiązanie koliduje w większej bądź mniejszej części z
interesem prywatnym mieszkańców, bądź ingeruje w walory przyrodnicze gminy. Trasa
po stronie zachodniej zahacza
o stadion miejski, ulice Akacjową i Gospodarską o działkę
na której zlokalizowane jest
przedszkole. Trasy po stronie
wschodniej przechodzą przez
jezioro, tereny leśne, prywatne
nieruchomości.
Mając takie informacje
wystosowałem kolejną prośbę, tym razem o wyznaczenie
pilnego spotkania w sprawie
określenia przebiegu planowanej budowy obwodnicy. Co będzie dalej – czas pokaże.
Plany zagospodarowania
przestrzennego.
Po raz pierwszy od lat 10
Gmina
Człopa
wszczęła
procedury
związane
z opracowaniem miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego i zmiany studium. Spotkania z Państwem
dowodzą, że istnieje szereg
wniosków dotyczących prac
planistycznych na terenie
gminy. Obecne prace dotyczą
części obrębu Załom, a także
działki nr 133 w obrębie Drzonowo. To początek zmian, na
które udało się wygospodarować środki finansowe. Ważną
rzeczą jest, aby mieszkańcy zainteresowani wprowadzeniem
odpowiednich rozwiązań wzięli czynny udział w pracach planistycznych i do tego bardzo
serdecznie zachęcam.
Burmistrz Człopy
Jerzy Bekker

ły a przez urlopy i wypoczynek
nabrali Państwo sił do dalszej
pracy.

Z uszanowaniem,
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zbigniew Tymecki

Prace związane z realizacją inwestycji pod nazwą
„Budowa ul. Brzozowej w
Człopie” dobiegły końca.
Poprawa
bezpieczeństwa
ruchu drogowego, a przez
to wzrost komfortu uczestników ruchu oraz estetyki
miejscowości były głównymi celami wykonywanych
prac i zostały osiągnięte.

Pod koniec 2019 r. Gmina
Człopa podpisała umowę
o dofinansowanie zadania
środkami pochodzącymi
z Państwowego Funduszu
Celowego pn. Fundusz
Dróg
Samorządowych.
Jeszcze w tym samym
okresie wyłoniono wykonawcę prac. Firma ZDB
Jaworski z siedzibą w m.
Dopiewo przystąpiła do
budowy drogi na początku
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Ulica Brzozowa gotowa!

nowego roku.
Ulica Brzozowa zyskała
nawierzchnie z betonowej
kostki brukowej o łącznej
długości 271 m i szerokości 5m. Wykonano także chodnik dla pieszych.
Mieszkańcy
przylegających posesji zyskali zjazdy na swój teren, mogą
korzystać z wybudowanych miejsc postojowych
dla samochodów osobowych. Pas drogowy posiada odwodnienie, a w celu
zapewniania bezpieczeństwa pojawiły się progi
zwalniające, przejście dla
pieszych i skrzyżowanie z
ul. Przedszkolną zostało
wyniesione. Wzdłuż drogi
zamontowano oświetlenie
uliczne.
Koszt realizacji inwestycji

wyniósł ok. 669 tys. zł. Zadanie zostało ostatecznie
dofinansowane kwotą 274
tys. zł ze wspomnianych
już środków Funduszu
Dróg Samorządowych.
Paulina Samolczyk

Nowa droga w Wołowych Lasach!

Zakończyła się inwestycja
przebudowy
drogi powiatowej w
miejscowości Wołowe
Lasy. Inwestorem był
Powiat Wałecki a łączny koszt całej inwestycji z robotami dodatkowymi to 1 331 905,38 zł.
W tym dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych: 933
934,08 zł oraz środki
z gminy Człopa: 198
985,64 zł.
- Ponad kilometrowy odcinek
w Wołowych Lasach jest bardzo potrzebny mieszkańcom,
ale i wszystkim użytkownikom, którzy tędy zmierzają
we wszystkie możliwe strony. Powiat Wałecki otrzymał na tę inwestycję ponad
930 tys. złotych natomiast

18 lipca nastąpiło uroczyste otwarcie „Kuchni z
Klasą” w Mielęcinie realizowanej w ramach projektu
Poszukiwacze Zaginionych
Inicjatyw.
Pierwsze działania rozpoczęły się już w lutym tego roku i
trwały aż do teraz. Efekt końcowy dowodzi, ile pracy, wysiłku i
czasu mieszkańcy włożyli w to
przedsięwzięcie. Zostały zbite i
położone nowe tynki, instalacje elektryczne i kanalizacyjne,
sufity podwieszane, glazura i
terakota. Dopełnieniem całości
są nowe meble i dodatki w najmodniejszych trendach. Warto
dodać, że wszelkie prace remontowe i wykończeniowe zostały
wykonane w ramach wolontariatu przez niektórych mieszkańców Mielęcina. Na otwarcie

pozosta
łą część zrealizował
ze swoich środków i środków
samorządu Gminy Człopa.
Wychodzimy z założenia, że
powinniśmy współpracować
ze sobą w realizacji inwestycji drogowych. Są to inwestycje kapitałochłonne i bez tej
współpracy nie będzie możliwa poprawa jakości stanu
dróg na terenie gminy Człopa. – mówi Jerzy Bekker.
W ramach zadania zrealizowano m.in. przebudowę
drogi na odcinku 1,025 km,
przebudowę
chodników,
zjazdów przez całą miejscowość, przebudowę zatoki
autobusowej,
przebudowę
przepustu drogowego, wycinkę 3 drzew, budowę elementu spowalniającego ruch:
odgięcie toru jazdy, wymianę całego oznakowania pionowego oraz montaż barier
przeciwbłotnych.

Nowa droga z pewnością poprawiła jakość życia mieszkańców Wołowych Lasów.
Trzymamy kciuki za dalsze
wspólne i tak owocne inwestycje.

Paulina Drabińska

Kuchnia z klasą

przybyli Burmistrz Jerzy Bekker,
Zastępca Burmistrza Joanna
Jastrzębowska, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Infrastruktury Społecznej Regina Cieślak,
Dyrektor Domu Kultury Jolanta
Drabińska, osoby mające swój
wkład w realizację projektu oraz
mieszkańcy sołectwa. Liderkami zadania były Radna Rady
Miejskiej Lucyna Witkowska
oraz Jolanta Ignasiak. – To nowe
miejsce stworzyło warunki do
pracy przy przygotowywaniu
różnych imprez dla mieszkańców i dla Koła Gospodyń Wiejskich. Nie musimy już biegać,
szukać, tak jak to było do tej
pory. Wszystko jest takie czyste,
eleganckie. Wszystko ma teraz
swoje miejsce. Mamy taką nadzieję, że mieszkańcy, którzy do
tej pory uważali, że nie mamy

warunków, żeby organizować
spotkania rodzinne, w końcu się
przekonają, że nie musimy już
wyjeżdżać i szukać restauracji.
Mamy również taką nadzieję,
że obecne i przyszłe gospodynie
wiejskie będą zachęcone, aby
przyjść i korzystać z tego obiek-

tu – mówi Lucyna Witkowska.
Projekt
współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ
2014-2020, Oś priorytetowa VII
Włączenie społeczne, Działanie
7.1 programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych

ubóstwem i/lub wykluczeniem
społecznym ukierunkowane na
aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty
aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.
Paulina Drabińska
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Konwent Samorządowy Powiatu Wałeckiego

31 stycznia 2020 roku
w Ośrodku Wypoczynkowym Sosenka w
Człopie odbył się Konwent
Samorządowy
Powiatu Wałeckiego.

W spotkaniu uczestniczyli włodarze gmin Powiatu
Wałeckiego – Starosta Powiatu Wałeckiego Bogdan
Wankiewicz, Wicestarosta Jolanta Wegner, Burmistrz Miasta i Gminy
Człopa Jerzy Bekker, Zastępca Burmistrza Człopy Joanna Jastrzębowska,
Burmistrz
Mirosławca
Piotr Pawlik, Wójt Gminy Wałcz Jan Matuszewski, Zastępca Burmistrza
Wałcza – Adam Biernac-

ki oraz Zastępca Bur- Olszewski, Igor Jasiński, dotyczyła również innych Gmin i Powiatu.
mistrza Tuczna - Janusz Piotr Wolski oraz Doro- tematów istotnych dla
Paulina Drabińska
Bartczak. Zaproszenie na ta Korczyńska. Dyskusja włodarzy poszczególnych
konwent przyjęli także
Senator Janusz Gromek,
Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska oraz Komendant
107 Szpitala Wojskowego
Artur Bobruk. Tematem
przewodnim były rozmowy dotyczące Strategii
Rozwoju Województwa,
Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz
przyszła perspektywa finansowa UE 2021-2027,
którą
zaprezentowali
przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego – Z-ca
Dyrektora WZS Marek

III Gala Rolników Powiatu Wałeckiego

Na początku roku w
Hali Widowiskowo
– Sportowej w Człopie gościliśmy najlepszych rolników
z całego Powiatu
Wałeckiego, samorządowców i przedstawicieli instytucji
współpracujących
z rolnikami.

o/Wałcz i Firmy HAWA
oraz Agro - Młyn Białośliwie uczestnicy mogli bawić się do białego
rana. Jedną z atrakcji

wieczoru był konkurs
sponsorowany przez Fitness Club Puls. W trakcie Gali przeprowadzono zbiórkę dla Gabrysia,

chorego chłopca z Wałcza. Uzyskana kwota ze
zbiórki to 5790 zł. Rada
Powiatu Wałeckiego ZIR
dziękuje za okazane ser-

ce wszystkim uczestnikom Gali, sponsorom i
współorganizatorom za
tak wspaniały wieczór!
P. Drabińska

Inicjatorem oraz organizatorem Gali była Rada
Powiatu Wałeckiego Zachodniopomorskiej Izby
Rolniczej, a współorganizatorem Burmistrz
Miasta i Gminy Człopa Jerzy Bekker. Dzięki wsparciu sponsorów:
Firmy Bednar, Corteva,
PZZ Wałcz, SKR Strzelce
Krajeńskie, BNP Paribas

Grant Sołecki 2020 dla Trzebina

Podczas sesji Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego podjęto uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy finansowej gminom - laureatom konkursu „Granty Sołeckie 2020”. Wśród
zwycięzców znalazło się
sołectwo Trzebin.
W odpowiedzi na konkurs
organizowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego GRANTY SOŁECKIE 2020 wpłynęło w tej
edycji 515 wniosków, z których wyłoniono 180 zwycięskich sołectw. Gminę Człopa

reprezentowały Sołectwa: Załom, Trzebin, i Dzwonowo.
Pomoc finansową w kwocie
10 000,00 zł Sołectwo Trzebin przeznaczy na budowę
drewnianej wiaty wraz z grillem na terenie rekreacyjnym
przy świetlicy wiejskiej. Zadanie przyczyni się do integracji mieszkańców i poprawy estetyki wsi. Mieszkańcy
uzyskają atrakcyjne miejsce
do organizacji spotkań plenerowych i imprez integracyjnych. Będzie to również
miejsce spotkań dla młodzieży i osób starszych. Projekt
wpłynie na poprawę warun-

ków życia mieszkańców.
Laureatowi – Sołectwu Trzebin gratulujemy zwycięskiego projektu. Wszystkim Sołectwom, które przystąpiły
do konkursu – dziękujemy.
Przygotowanie wniosków nie
było łatwe. Już teraz zachęcamy do udziału w kolejnych
edycjach konkursu.
Paulina Samolczyk

Złote Gody

28 lutego w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Człopie trzy pary
małżeńskie z gminy
Człopa zostały odznaczone Medalem za długoletnie pożycie małżeńskie.

Uroczystość rozpoczęła
Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego Agnieszka Łoś
składając życzenia i gra-

tulacje małżeństwom. Życzenia i gratulacje złożył
również Burmistrz Miasta i Gminy Człopa Jerzy
Bekker, który w imieniu
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył
Państwa Kazimierę i Piotra Tęczów, Wandę i Władysława Krysaków oraz
Wacławę i Józefa Sawczyszynów. W uroczystości
udział wziął także Marszałek Województwa Za-

chodniopomorskiego Olgierd Kustosz. Po części
oficjalnej jubilaci wznieśli
toast za dotychczasowe
lata spędzone razem i za
kolejne lata małżeństwa.
Nie zabrakło wspomnień
z dawnych młodzieńczych lat, specjalnie na tą
okazję upieczonego tortu
oraz drobnych upominków
Paulina Drabińska

JUBILEUSZ
100- LECIA URODZIN
27 maja 2020 roku odbyło się jubileuszowe spotkanie z okazji
100 – lecia mieszkanki
Człopy Pani Kazimiery
Goździewicz.

Z tej wyjątkowej okazji
Jubilatkę odwiedzili Burmistrz Miasta i Gminy
Jerzy Bekker oraz Kierownik USC Agnieszka
Łoś, którzy w obecności
najbliższych złożyli życzenia, kwiaty i listy gratulacyjne od Premiera
Mateusza Morawieckiego
oraz władz samorządo-
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wych i mieszkańców gminy. Po części oficjalnych
życzeń i zrobieniu pamiątkowych zdjęć, przy
słodkim poczęstunku był
czas na rozmowę i wspomnienia pani Kazimiery.
Ciesząc się z Panią Kazimierą tymi pięknymi
urodzinami życzymy raz
jeszcze wielu długich lat
życia w otoczeniu rodziny, przyjaciół i satysfakcji
z własnego dobrze przeżytego życia.
Agnieszka Łoś

Klub seniora wznawia działalność
Seniorzy z prowadzonego w ramach projektu pn. „Z pasją żyć
i aktywnym być w Klubie Seniora w Człopie”
Klubu Seniora mogą z
powrotem korzystać z
oferty placówki.

W chwili obecnej Klub
Seniora oferuje zajęcia:
muzykoterpia, spotkania
z psychologiem, choreoterapia, konsultacje z dietetykiem, warsztaty informatyczne, biblioterapia,
rehabilitacja indywidualna, grupowe zajęcia ruchowe oraz warsztaty z
Działalność Klubu Senio- rękodzieła.
ra została zawieszona w
związku z ogłoszeniem na
terenie kraju epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.
W związku z łagodzeniem obostrzeń dotyczących
przeciwdziałaniu
COVID-19 przez Rząd
RP, uczestnicy projektu 1
czerwca wrócili do klubu,
by móc rozwijać swoje
zainteresowania i pasje, a
także wspólnie z pozostałymi uczestnikami brać
udział w wyjazdach kulturalnych i wycieczkach
krajoznawczych.

W planie jest także organizacja wyjazdów kulturalnych (wycieczki krajoznawcze , kino, teatr) oraz
cykliczne spotkania towarzyskie (np. z okazji Dnia
Kobiet)..
Klub Seniora czynny jest
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 -15:00
(z wyłączeniem dni usta-

wowo wolnych). Za działalność klubu odpowiada
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Człopie.
Nowa placówka została uruchomiona i będzie
działać prze najbliższe 2
lata dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Eu-

ropejskiego
Funduszu
Społecznego w ramach
Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014
– 2020.
Paulina Samolczyk
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DOM KULTURY W CZŁOPIE

red. Jolanta Drabińska

Dzień Kobiet

8 marca mieszkanki Gminy Człopa
obchodziły
swoje
święto. Do Hali Widowiskowo-Sportowej przybyło liczne
grono kobiet, które
przywitała Dyrektor
Domu Kultury Jolanta Drabińska.

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy
Człopa Jerzy Bekker oraz
Przewodniczący
Rady
Miejskiej Zbigniew Tymecki. Panowie złożyli ży-

czenia i wręczyli paniom
po symbolicznym kwiatku a następnie wzniesiono
toast. Po części oficjalnej
odbył się koncert zespołu
Country Rock Band, który
oprócz utworów muzycznych, w humorystyczny
sposób przedstawił typowe zachowania kobiet, poradnik jak stworzyć idealny związek oraz wyjaśnił
znaczenie imion żeńskich.
Niespodzianką
podczas
koncertu był pokaz tango w
wykonaniu lidera zespołu
oraz Zastępcy Burmistrza

Człopy Joanny Jastrzębowskiej. Sporym zainteresowaniem cieszył się występ
tancerza Pole Dance, który
przyjechał do Człopy z Łodzi. Do wspólnej zabawy
przygrywał zespół Bracia
M. Można śmiało powiedzieć, że był to bardzo udany wieczór dla wszystkich
kobiet z Człopy i okolic,
bo każda Pani wychodziła
uśmiechnięta i zadowolona. Organizatorem Dnia
Kobiet był Dom Kultury w
Człopie.

Koncert Kolęd i Pastorałek

25 stycznia 2020 r. w
Kościele Parafialnym
pw. Św. Antoniego
w Człopie odbył się
Wieczór Kolęd i Pastorałek.
W programie wystąpiły
chóry „Halka” z Piły, „Di
Ortica” z Szydłowa, „Malwy” z Siedliska, „Cantores”
z Człopy oraz „Św. Cecylii”

ze Złotowa.Na uroczystość
przybył Zarząd Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr
oddział Nadnotecki w Pile
z prezesem Esterą Serówką
na czele, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Człopa Joanna Jastrzębowska,
Dyrektor Domu Kultury
Jolanta Drabińska, ksiądz
Wikariusz Parafii pw. św.
Antoniego w Człopie Marcin Sypka oraz mieszkańcy
Człopy. Przybyłych gości

przywitał ks. Wikariusz, a
poszczególne chóry, ich historię i działalność przedstawiała Prezes Chóru
Cantores Maria Sroczyńska. Organizatorem był
Polski Związek Chórów i
Orkiestr w Pile, Proboszcz
Parafii pw. Św. Antoniego
w Człopie i Dom Kultury
w Człopie.

Ferie z Domem
Kultury
W ramach ferii w Domu
Kultury odbyły się
między innymi warsztaty dla najmłodszych.
Zaprosiliśmy
autora książek dla dzieci
Pana Poetę.

zabawy i animacje. Książki Pana Poety dostępne
są w naszej Bibliotece.
Dla najmłodszych i tych
nieco starszych zorganizowaliśmy warsztaty plecionkarskie, gry i zabawy
Pan Poeta czytał dzie- oraz kino sferyczne.
ciom książki swojego autorstwa następnie na ich
podstawie przeprowadził

Wielkanocna pisanka
15 kwietnia 2020 r. Dom
Kultury
zorganizował
przed świętami konkurs
na wielkanocną pisankę. Po raz pierwszy konkurs został zorganizowany drogą elektroniczną.

Zwycięzcą został Łukasz
Jaworski, ponadto dwa
kolejne miejsca otrzymali Zuzanna Grygier i
Damian Janus. Gratulujemy!

„Mała książka – wielki człowiek”

Bibioteka Miejska w
Człopie zgłosiła się do
wzięcia udziału w projekcie „Mała książka –

wielki człowiek”, skierowanym do dzieci w
wieku przedszkolnym.
Postaramy się spra-

wić, aby czytanie książek stało się sposobem
na wspólne spędzanie
czasu przez rodziców i

dzieci, a biblioteki stały życiem kulturalnym.
się miejscem, w którym
mały człowiek po raz
pierwszy zetknie się z

XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

XXVIII Finał Wielkiej
Orkiestry za nami.
Mieszkańcy naszej
gminy są wyjątkowo
hojni – uzbieraliśmy
aż 24 300,00 zł i 20
Euro! Jest to najwyższy wynik człopskiej
orkiestry i o prawie
6 tysięcy wyższy niż
ubiegłoroczny
rekord!
Tegoroczny
finał odbył się pod
hasłem Wiatr w żagle
– dla zapewnienia
najwyższych
standardów diagnostycznych i leczniczych w
dziecięcej medycynie zabiegowej.

Sportowej i już od samego początku przyciągnął
wielu zainteresowanych.
Otwarcia finału dokonał
Burmistrz Miasta i Gminy Człopa Jerzy Bekker
wraz z Szefem Sztabu
WOŚP Jolantą Drabińską.
Podczas finału nie zabrakło występów artystycznych dzieci i młodzieży z Przedszkola
Publicznego Leśna Kraina i Szkoły Podstawowej. Na scenie gościliśmy również tancerzy
ze szkoły Astra Luna
oraz zespół Energy Folk.
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej, SzkolCzłopski finał odbył się ny Klub Wolontariuszy,
w Hali Widowiskowo – Przedszkole Publiczne

Leśna Kraina, Sołectwo
Jaglice, Koło Gospodyń
Wiejskich Mielęcin, Danuta Jabłońska, Karolina Laskowska i Mariusz
Kostecki oraz Bożena
Rachwalska-Łagan zorganizowali stoiska, na
których można było
zakupić ciasto, kawę,
herbatę, pierogi, bigos,
gofry, a także ozdoby
artystyczne i maskotki.
Akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
aktywnie wspierali Burmistrz Jerzy Bekker oraz
Zastępca Burmistrza Joanna Jastrzębowska, którzy byli jednymi z 20 wolontariuszy i uzbierali do
puszek łącznie 1272,48
zł. Ochotnicza Straż Po-

Uzyskana kwota: 24 300,00 zł + 20 Euro
W trakcie XXVIII Finału WOŚP w Człopie uzyskano
m.in. następujące wpłaty:
Wolontariusze – 8 694,91 zł. Najwięcej do puszki uzbierał Szymon Bulik –
1000,00 zł.
Przedszkole Publiczne – 601,75 zł
Turniej Piłki Halowej – 1 000,00 zł
Szkoła Podstawowa i Szkolny Klub Wolontariusza – 1 464,68 zł
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej – 1 290,77 zł
Jaglice – 2 092,29 zł
Koło Gospodyń Wiejskich Mielęcin – 959,38 zł
Danuta Jabłońska – 170,00 zł
Karolina Laskowska i Mariusz Kostecki – 99,50 zł
Pracownicy ZGK ZB – 170,00 zł
Pracownicy UMiG Człopa – 285,00 zł
Bożena Rachwalska-Łagan – 200,71 zł
Licytacja – 7 243,43 zł. M.in. Tort wylicytowany przez Radnych Rady Miejskiej
w Człopie za 700,00 zł, płyta Energy Folk wylicytowana przez p. A. i P. Bulików
za kwotę 510,00 zł.

Zieleń przy
Domu Kultury

Miesiąc maj był czasem w którym Dom
Kultury w Człopie
wykonał
zagospodarowanie
terenu
przed wejściem do
instytucji. Dokonano
rekultywacji terenu,
uzupełniono
warstwę gleby, nasadzo-

no krzewy i rośliny.
Ponadto dodano palisady oporowe oraz
automatyczne
nawodnienie. Prace wykonała Firma Home
&Garden z Przesiek
i Pan Piotr Rogala.
Miejsce upiększyły
ławeczki.

żarna z Człopy udzielała
kursu pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz zaprezentowała nowoczesny sprzęt strażacki, którym dysponuje.
5 stycznia odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej
z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W turnieju zagrało 10 drużyn. Pierwsze
miejsce zajęła drużyna
Auto Części pokonując
w finale Gum Shot. Trzecie miejsce przypadło
Chrześniakom, którzy
pokonali Herosów. Finał:
Auto Części 3:2 Gum
Shot. Mecz o 3 miejsce:
Chrześniaki 5:3 Herosi.
Zwycięski puchar został
zlicytowany podczas Fi-
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nału WOŚP przez Auto
Części Przemysław Łakomy za 350,00 zł.
Ogromne zaangażowanie wielu osób i wielogodzinne przygotowania,
doskonale przygotowane
stoiska, liczne licytacje i
oczywiście wolontariusze kwestujący już od
samego rana przyczyniły
się do tego, że pobiliśmy
gminny rekord. Jednak
tak wysoka kwota nie byłaby możliwa do uzbierania, gdyby nie hojność i
dobre serce mieszkańców Gminy Człopa.

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa
oraz Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy serdecznie dziękują mieszkańcom Miasta
i Gminy Człopa.
Serdeczne podziękowania za wsparcie i pomoc
w organizacji XXVIII Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy dla: Miasta i Gminy Człopa,
Domu Kultury, Rady Miejskiej w Człopie, Jerzego
i Grażyny Bekker, Joanny i Grzegorza Jastrzębowskich, Szkoły Podstawowej, Przedszkola Publicznego
Leśna Kraina, Rady Rodziców Szkoły Podstawowej,
Restauracji Gospoda, drużyn sportowych, które rozegrały mecze w piłkę nożna z okazji WOSP, Sołectwa Jaglice, Koła Gospodyń Wiejskich Mielęcin, Koła
hafciarskiego, Szkoły Tańca Astra Luna, Zespołu
Bracia M, Bożeny Rachwalskiej – Łagan, Agnieszki i
Daniela Szlędak, Zakład Gospodarki Komunalnej w
Człopie, Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Człopa, Iwony i Jerzego Bryła, Doroty i Jana Ponczek,
Doroty i Pawła Cybulskich, Janiny Paliwoda, Sklepu
Harkom, Firmy Handlowej ATELIER Karolina Matyniak, Klubu Seniora, PESTKOWNICA -Rezydencja nad jeziorem, OSP Człopa, Posterunku Policji
w Człopie, Strażaków Powiatu Wałeckiego, Firmy
Dach- Bud, Sklepu Centrus, Emilii i Rafała Medolińskich, Jolanty i Jana Drabińskich, Józefa Krawczyk
i Lucyny Janeczek wraz z członkami komisji rozliczeniowej.
Dziękujemy za udział w akcji oraz wsparcie
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
i zapraszamy za rok!
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SZKOŁA PODSTAWOWA W CZŁOPIE
red. Anna Witulska

Niech żyje bal…

22 lutego 2020 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Człopie odbyła się charytatywna
zabawa karnawałowa pn.
„Powrót do przeszłości-lata
70 i 80”, której organizatorem
była Rada Rodziców Szkoły Podstawowej. W imprezie
wzięło udział 113 osób, które
doskonale bawiły się w rytm
dźwięków z ubiegłych lat.

Koloryt czasów PRL oddały również stroje, w których
przybyli uczestnicy. Dzięki
wsparciu finansowemu zebranych, Rada Rodziców zebrała 6870zł, które zostaną
wykorzystane na działalność
statutową szkoły. Organizatorzy dziękują wszystkim
sponsorom za okazaną pomoc i życzliwość.

Z edukacją i kulturą za pan brat…

18 stycznia 2020 r. uczniowie Szkoły Podstawowej
w Człopie wzięli udział w
wyjeździe edukacyjno-kulturalnym do Piły w ramach
projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów Publicznego
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach

Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Uczniowie
rozpoczęli wycieczkę od
wizyty w pilskim kinie „Helios”, gdzie obejrzeli film
pt. „Haker”, który porusza
problemy istotne w życiu
dla młodzieży oraz zapoznali się z „tajemnicami
kina”. Kolejnym punktem
wyjazdu była wizyta w Mu-

zeum Okręgowym w Pile,
w którym uczestnicy obejrzeli trzy wystawy: „Meble
i wnętrza mieszkalne od
połowy XVIII do początku XX wieku - przedmioty piękne i użyteczne”, „Z
przeszłości Piły i regionu”
oraz „Wspomnienia z dzieciństwa. Zabawki z czasów
PRL-u”. Organizatorką wyjazdu była p. A.Witulska.

„Uczta dla duszy”
3 marca 2020 roku w auli
Szkoły Podstawowej w
Człopie odbył się wieczorek poetycki pn. „Podróż niejedno ma imię”.

Celem spotkania było
m.in. budzenie wrażliwości na piękno poetyckiego
słowa. Wybrani uczniowie klas V-VIII recytowali
wiersze i śpiewali piosenki
nawiązujące do podróży,
której znaczenie nie jest
jednoznaczne. Pojawił się
również element tańca.
Na wieczorek przybyli zaproszeni goście m.in. dyrektor szkoły p. Wiesława
Sieczka, burmistrz p. Jerzy
Bekker, zastępca burmistrza p. Joanna Jastrzębowska, przewodnicząca
komisji oświaty przy Radzie Miejskiej Człopa p.
Regina Cieślak, dyrektor
Publicznego Przedszkola
„Leśna Kraina” p. Małgorzata Sobiesiak, dyrektor
Domu Kultury w Człopie
p. Jolanta Drabińska, kierownik MOPS-u p. Elżbie-

ta Drab, dyr. Anna Wolniewicz, członkowie Klubów
Seniora działających przy
Domu Kultury i MGOPS w
Człopie, przewodnicząca
Rady Rodziców p. Izabela
Głodowska, nauczyciele
oraz rodzice. Do udziału
w wieczorku zostali zaproszeni również goście,
którzy recytowali wiersze
oraz śpiewali. Tego zadania podjęli się: dyrektor W.
Sieczka, nauczyciele Mirosław Chruścicki, Katarzyna
Goleniowska, przewodnicząca Rady Rodziców oraz
p. Teresa Kubiak. Poza tym
w tematykę wprowadziła gości piosenka w wykonaniu Klubu Seniora.
Niepowtarzalną atmosferę
wieczorku podkreślał blask
świec. Uczestnicy wieczorku miło spędzili czas przy
kawie i słodkim poczęstunku, przygotowanym
przez rodziców. Osobami
odpowiedzialnymi za organizację spotkania byli
nauczyciele A. i M. Chruściccy.

Kształciliśmy się na odległość!
Od 26.03 do 26.06.2020r.
uczniowie
Szkoły
Podstawowej
w
Człopie
uczestniczyli
w kształceniu na odległość, co spowodowane
jest sytuacją epidemiczną w Polsce.

Wszyscy regularnie brali
dział w zdalnych lekcjach.
Każdego dnia do godz.
9:00 nauczyciele przesyłali
uczniom temat, cel lekcji,
kryteria sukcesu i zadania
do wykonania. Następnie
w różny sposób, podczas
lekcji online, najpierw na
platformie Zoom.us, później na Google Meet lub
na podstawie przesłanych
przez dzieci zdjęć, weryfikowali wykonane ćwiczenia, udzielali informacji
zwrotnej i oceniali. Pedagodzy stosowali różnorodne metody i formy pracy:

nagrywali filmy, tworzyli
ćwiczenia interaktywne,
quizy, testy online, dzięki nowoczesnym platformom, np. Wordwall.net,
LearningApps, Canva, quizziz, czy generator kodów
QR oraz korzystali z dostępnych stron edukacyjnych, np.epodręczniki.pl,
eduleo.pl, Fun Zone, aby
uatrakcyjnić zajęcia oraz
pomóc dzieciom i młodzieży w rozwijaniu się. Mimo
trudnej sytuacji, odbył się
również on-line „Szkolny
Konkurs Ortograficzny”,
w którym Mistrzynią Ortografii została Hania Jaworska z kl.7a. Ogłoszono
również wyniki konkursu
pn. „Człopa-moja mała ojczyzna”, w którym zwyciężyli w swoich kategoriach
wiekowych: W.Michalski
kl.2a, A.Czapla kl.5b oraz
J.Matyniak kl.7b Był to czas
niezwykłej kreatywności
zarówno nauczycieli, jak i
uczniów, ale również do-

skonały sprawdzian współpracy z rodzicami, którzy
dołożyli wszelkich starań,
aby dzieci mogły aktywnie
uczestniczyć w procesie
kształcenia na odległość.
Rok szkolny 2019/2020 zakończył się sukcesem, ponieważ wszyscy uczniowie
kl. 8 ukończyli szkołę, a pozostali otrzymali promocję
do kolejnej klasy. W czasie
nieobecność uczniów w
szkole, pracownicy obsługi
i administracji odnawiali i
remontowali pomieszczenia placówki.

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE LEŚNA KRAINA W CZŁOPIE
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red. Joanna Pilarska

Dzień Babci i Dziadka
Dzień Babci i Dziadka w
naszym przedszkolu na
stałe wpisany jest w kalendarz imprez przedszkolnych i obchodzony jest co
roku bardzo hucznie. W
każdej grupie wiekowej

przedszkolaki przygotowały programy artystyczne.
Były to wiersze, piosenki
oraz tańce. W ten sposób
dzieci mogły wyrazić kochanym Babciom i Dziadkom, swoje uczucia za trud

włożony w ich wychowanie. Dumni dziadkowie ze
wzruszeniem podziwiali
występy swoich pociech, a
przedszkolaki pełniły rolę
gospodarzy.

Bal karnawałowy
Dnia 5 lutego w
Przedszkolu Publicznym „Leśna Kraina”
odbył się bal karnawałowy.
Tego dnia już od rana w
przedszkolu pojawiały
się kolorowe postacie.
Dzieci przebrane były
za bohaterów znanych
bajek, w salach przedszkolnych można było
spotkać wróżki, księżniczki, rycerzy, piratów,
policjantów, Spider-Mana, Batmana... Nie sposób zliczyć i wymienić

tych wszystkich postaci.
Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc wspólnie
ze swoimi paniami w tańcach. Bal umożliwił dzieciom spędzenie czasu w
miłej i bajkowej atmosferze. Wspólna zabawa
przyniosła wiele radości
naszym
przedszkolakom, a to było głównym
celem tego balu. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w
przygotowanie pięknych
balowych strojów. Kolejny bal karnawałowy już
za rok.

Rocznica
wyzwolenia
Człopy
27.02.2020r. w przedszkolu odbyły się zajęcia z okazji rocznicy
wyzwolenia Człopy.
Przedszkolaki
wykonały tematyczne prace plastyczne oraz odbyły spacer
ulicami naszego pięknego
miasteczka.

Zakończenie przedszkola dla dzieci 6letnich odbyło się
25 czerwca 2020 r. i
było inne niż wszystkie dotąd.
Był to bardzo trudny rok
szkolny dla nas wszystkich. Wszyscy musieliśmy dostosować się do
zaistniałej sytuacji ale
mimo to chcieliśmy aby
zakończenie roku szkolnego dla dzieci kończących edukację przedszkolną choć trochę było
uroczyste i mogły je miło
wspominać. Zachowane
zostały wszystkie środki ostrożności. Przybyli

Zakończenie roku

zaproszeni goście Burmistrz MiG Człopa Jerzy
Bekker, zastępca Burmistrza Joanna Jastrzębowska, pracownicy przedszkola i rodzice.
Dzieci z pomocą rodziców i wychowawczyń
(Magdalena Stróżyńska
i Bożena Majka) przygotowały się do pięknego
występu. Mimo braku
prób, przedszkolaki stanęły na wysokości zadania, zaśpiewały piosenki
i powiedziały wiersze.
Występ dostarczył wielu emocji. Po występnie
przyszedł czas na wręczenie dyplomów, upominków dla dzieci oraz
pamiątkowe fotografie.

Wszystkim Rodzicom
składamy
najserdeczniejsze podziękowania
za całoroczną współpracę i życzymy, by okres
wakacyjny był czasem

odpoczynku i radości.
Z okazji długo wyczekiwanych wakacji życzymy
wszystkim przedszkolakom bezpiecznych i słonecznych wakacji, nie-

zapomnianych wrażeń,
uśmiechu na co dzień
oraz szczęśliwego powrotu do przedszkola:)
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Dnia 22 czerwca
Klub Seniora udał
się na wycieczkę do
Kołobrzegu.

Trwają prace budowlane na terenie stacji
uzdatniania wody w
ramach
inwestycji
pn.
„Modernizacja
sieci wodociągowej
w Mieście i Gminie
Człopa – etap I budowa i modernizacja
SUW wraz z wodociągiem”.

Wyjazd do Kołobrzegu
Seniorzy najpierw zwiedzili zabytkową Katedrę w Kołobrzegu a następnie udali się na spacer brzegiem
morza. Po zjedzeniu pysz-

nej rybki, Seniorzy poszli
nad morze zażywać kąpieli
morskiej i słonecznej. To
był bardzo udany wyjazd.

Wszyscy wrócili zadowoleni i wypoczęci. Wyjazd
odbył się w ramach projektu „Z pasją żyć i aktywnym

być w Klubie Seniora w
Człopie”.

Izabela Głodowska

Wizyta na budowie

Europejską ze środków
Europejskiego Funduszy
Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020, polega na
rozbudowie i modernizacji stacji uzdatniania
wody przy ul. Piaskowej
w Człopie oraz budowie
sieci wodociągowej na
odcinku Człopa – TrzeZadanie, które jest współ- bin – Drzonowo.
finansowane przez Unię W ramach prac monta-

żowo-budowlanych budynku SUW wykonano
do tej pory roboty rozbiórkowe, które obejmowały m.in. demontaż
stolarki okiennej i stolarki drzwiowej, skucie
posadzek we wszystkich
pomieszczeniach
stacji, przebicie otworów
drzwiowych,
wyburzenie części ścian zewnętrznych oraz ścianek
działowych, rozbiórkę
ogrodzenia. W ramach
rozbudowy hali filtrów

wykonano takie prace jak. roboty ziemne,
ściany
fundamentów,
izolację poziomą i izolację pionową, izolację
cieplną, ściany z betonu
komórkowego. Ponadto
zamontowano zbiorniki
retencyjne z ociepleniem
i blachą elewacyjną, wykonano kanalizację technologiczną i sanitarną
wewnątrz budynku, zamontowano nowe ogrodzenie.
Uzyskaliśmy już nie-

zbędne pozwolenia dla
budowy sieci wodociągowej na odcinku Człopa
– Trzebin – Drzonowo.
Roboty ruszą wkrótce.
Wykonawcą wszystkich
prac jest firma ROSMOSIS-Wawrzyniak z siedzibą w Zdunach, a ich
wartość wynosi ok 3 mln
zł. Kwota dofinansowania to ok. 1,7 mln. zł
Paulina Samolczyk

Akcja szycia maseczek ochronnych
W czasie pandemii
Dom Kultury włączył
się w akcję pomocy szycia maseczek
ochronnych.

Jolanta Olkowska ,Grażyna Światała ,Janina
Paliwoda, Danuta Jabłońska, Mirosława Czyżowska ,Lucyna Kuźmicka, Elżbieta Matyniak,
Anna Gawlicka, Anna
Wyrwa, Krystyna Opałka, Aleksandra Kibic,
Ewa Rogala, Anna Dzida, koordynatorem akcji
była Jolanta Drabińska.
Dziękujemy!

W czasie pandemii Dom
Kultury włączył się w akcję pomocy szycia maseczek ochronnych. Przekazaliśmy maseczki do
szpitali, przedsiębiorcom
i mieszkańcom gminy
Człopa. Do naszej inicjatywy przychyliło się Jolanta Drabińska
wiele osób, Pani Emilia
Medolińska, Beata Drabińska, Beata Błaszczyk,

Zdalna Szkoła w Gminie Człopa

Do Urzędu Miasta i
Gminy Człopa pod koniec maja w związku z
realizacją zadania pn.
„Komputer dla ucznia”
dotarła partia 23 laptopów,
zakupionych
w ramach projektu
grantowego Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła – wsparcie
Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej w
systemie
kształcenia zdalnego”. Sprzęt
został przekazywany
uczniom Szkoły Podstawowej w Człopie,
potrzebującym go do
nauki.

W odpowiedzi na prowadzone zdalnie lekcje
w całym kraju ruszył
program Ministerstwa
Cyfryzacji „Zdalna szkoła“. Projekt ten umożli-

wia samorządom zakup
komputerów i tabletów
do szkół ze środków Unii
Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata
2014. Łącznie na ten cel
przeznaczono 186 milionów złotych, w tym dla
Gminy Człopa konkretnie kwotę 60 000,00 zł.
Laptopy posiadają oprogramowanie,
pakiet
Office oraz dołączone
słuchawki. Za ich dostawę odpowiadała firma
KOMBIT PLUS z Poznania. Gmina Człopa
zadbała również o ubezpieczenie zakupionego
sprzętu.
Komputery najpierw zostały przekazane Szkole
Podstawowej w Człopie, która ogłosiła nabór
uczniów potrzebujących
wsparcia technicznego
do nauki zdalnej. Lap-

Korona Młodziki
i Orliki w nowych
strojach!
W lutym najmłodsi zawodnicy Klubu
Korona Człopa otrzymali nowe stroje piłkarskie.
W ramach zajęć sportowo-profilaktycznych
Gmina Człopa ufundowała, a Burmistrz Miasta i Gminy Człopa Jerzy
Bekker, Zastępca Burmistrza Joanna Jastrzębowska oraz Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i In-

frastruktury Społecznej
Regina Cieślak wręczyli
dzieciom nowe stroje reprezentacyjne. Włodarze
życzyli wielu sukcesów,
wytrwałości w treningach oraz jak najwięcej
wygranych meczy. Kapitanowie drużyn oraz
trenerzy podziękowali za
prezent, a na ustach dzieci nie brakowało uśmiechów, gdy przymierzali
podarowane stroje.
Paulina Drabińska

topy trafiły do dzieci
na podstawie umowy
użyczenia i protokołu.
Zarówno podopieczni
placówki jak i ich rodzice muszą mieć świadomość, że dostają sprzęt
za darmo, mogą z niego
korzystać w celu nauki,
ale też muszą o niego
dbać, aby komputer wrócił w stanie nadającym
się do dalszego użytkowania. Po ustaniu okresu nauki zdalnej laptopy trafią do pracowni
informatycznej w szkole
lub będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć
lekcyjnych przez nauczycieli placówki.
Paulina Samolczyk
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Mała rzecz,
a cieszy!

Zejście nad
Jezioro Dłusko

7
czerwca
w
Dłusku odbyło się
ognisko na zakończenie prac przy
schodach prowadzących nad jezioro Dłusko.

dziękowania otrzymali
Sebastian Biskup, Bogusława Koperek, Ryszard
Krużycki, Radosław Olczyk, Aneta Stanisławek,
Andrzej Studziński oraz
Mariola Węgrzyn. Gra-

tulujemy tak wspaniałej inicjatywy i życzymy W ramach realizacji
dalszej realizacji wspól- projektu pn. „Poszukiwacze Zaginionych
nych pomysłów!
Inicjatyw” pojawiły
się w Człopie nowe
Paulina Drabińska ławeczki, a te zniszczone zostały zmodernizowane.

Na terenie Gminy Człopa, na obszarze objętym
rewitalizacją powstało
łącznie 15 ławeczek a
29 zostało odremontowanych. Ponadto postawione zostały stojaki na
rowery – przy Ośrodku
Zdrowia i na parkingu
przy ul. Witosa, a także
donica na ul. Strzeleckiej. – Bardzo się cieszę,
bo mieszkańcy pozytywnie odebrali ławeczki, o

Na zaproszenie Sołtysa Sołectwa Dzwonowo
Tadeusza Olejarczyka
na spotkanie przybyli
Burmistrz Miasta i Gminy Człopa Jerzy Bekker,
Zastępca
Burmistrza
Joanna Jastrzębowska
oraz mieszkańcy Dłuska
i Dzwonowa. Burmistrz
wraz z Sołtysem wręczyli
podziękowania osobom
zaangażowanym w całe
przedsięwzięcie. Za wykonanie prac w ramach
czynu społecznego po-

60. – jubileuszowa – Figasjada za nami!

W lutym w Hali Widowiskowo – Sportowej
mieliśmy okazję gościć
drużyny
rozgrywające eliminacje do Finału
Halowego Turnieju Piłki
Nożnej dla Dzieci im.Stanisława Figasa.

W grupie drawsko – wałeckiej rywalizowały ze sobą
drużyny z Tuczna, Drawska Pomorskiego, Czaplinka, Kalisza Pomorskiego

oraz dwie drużyny Korony
Człopa. Po trudnych rozgrywkach ostatecznie z
grupy wyszła drużyna Korona I, trenerem której jest
Zbigniew Matwiejuk. Zwycięski team reprezentował
naszą Gminę podczas Turnieju Finałowego w Hali
Widowiskowo – Sportowej
w Koszalinie. Mimo, że
drużyna walczyła zacięcie, nie udało się niestety

zająć miejsca na podium.
Gratulujemy serdecznie
Damianowi Izworskiemu,
który podczas Turnieju
Finałowego został uznany
za najlepszego bramkarza!
Organizatorem turnieju
był Koszaliński Okręgowy
Związek Piłki Nożnej w
Koszalinie.

Paulina Drabińska

których już nam wcześniej sygnalizowali. Niby
mała i skromna rzecz, a
cieszy. Wiemy, że jest ich
jeszcze za mało, ale będą
kolejne.
Obiecujemy,
że ławeczki pojawią się
też w innych miejscach,
jednak potrzebne są na
to kolejne środki. Więc
na razie prosimy mieszkańców o trochę cierpliwości. – mówi zastępca
Burmistrza Joanna Jastrzębowska. Sezon letni
w pełni, więc jeśli tylko
pogoda sprzyja można
wybrać się na spacer z
przerwą na odpoczynek
na nowych ławeczkach.
Paulina Drabińska

6 marca na świetlicy
wiejskiej w Golinie
odbyło się spotkanie autorskie Przemysława Bartosika.
Tematem spotkania
była nowo wydana
książka pt. „Golin.
Okruchy dziejów”.
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Okruchy dziejów
cji przyczynili się sami
mieszkańcy miejscowości, których nazwiska są
w niej wyszczególnione.
„Golin. Okruchy dziejów” jest jedyną książką
w Powiecie Wałeckim
opisującą i charakteryzującą tak małą miejscowość, jaką jest Golin.
Organizatorami spotkania było Regionalne Towarzystwo Historyczne
Ziemi Wałeckiej. Książkę
można kupić u p. Marty
Szkutnik na zamku w
Tucznie.

W piątkowe popołudnie
do świetlicy przybyło
liczne grono mieszkańców Golina, jak również
miłośnicy historii naszego regionu oraz zaproszeni goście – łącznie
ponad 30 osób. Wartym
zaznaczenia jest fakt,
iż do wydania publika- Paulina Drabińska

Przez Człopę z rybą po drodze
Bezpieczniej,
ciekawiej i wygodniej jest
nad Jeziorem Trzebin.
Gmina Człopa przystąpiła do realizacji projektu pn. „Przez Człopę
z rybą po drodze” dofinansowanego ze środków
Europejskiego
Funduszu Morskiego i
Rybackiego w ramach
Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze
na lata 2014-2020.

Po kolei. W dniu 28 lutego 2020 r. w Urzędzie
Miasta i Gminy Człopa
gościł
Wicemarszałek
Olgierd Kustosz, który
wspólnie z Burmistrzem
Miasta i Gminy Człopa
podpisał umowę o dofinansowanie wymienionego zadania na kwotę w
wysokości ok. 110 tys. zł.
W ramach realizacji inwestycji ścieżka pieszo-rowerowa w Człopie
została oświetlona, a
wzdłuż niej stanęły ta-

blice informacyjne, które
przedstawiają najpopularniejsze gatunki ryb
żyjących w Jeziorze Trzebin. Obok, na utwardzonym terenie, powstał
parking dla samocho-

dów. Dotacja pozwoliła
też na realizację filmu
promującego
wędkarstwo na terenie Gminy
Człopa.
Roboty montażowo-budowlane wykonała fir-

ma KMD z siedzibą w
m. Żółkiewka. Realizacją
filmu promującego wędkowanie zajmuje się aktor i jednocześnie pasjonat wędkarskich przygód
- Olin Gutowski. Całko-

wita wartość projektu to
ok. 150 tys. zł. Planowany termin zakończenia
działań to październik
2020 r.
Paulina Samolczyk
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Hala Widowiskowo – Sportowa podczas wakacji
Hala
Widowiskowo
– Sportowa w czasie
stanu epidemii nie rezygnuje z organizowania zajęć sportowych.

Obecna sytuacja sprawiła, że są pewne obostrzenia związane z przebywaniem na obiekcie,
jednak z zachowaniem
wszelkich zasad bezpieczeństwa, higieny i dystansu społecznego jest
możliwe uczestnictwo
w zajęciach sportowych.
Zapraszamy serdecznie
na zajęcia tenisa stołowego w poniedziałki (od 19:00) i czwartki
(od 16:00), we wtorki od
godz. 17:00 prowadzone
są zajęcia jogi (płatne), w
środy i piątki (od godz.
17:00) zapraszamy na zajęcia piłki ręcznej, natomiast w czwartki o godz.
18:00 prowadzone są
bezpłatne zajęcia „Zdrowy Kręgosłup”. W soboty
od godziny 10.00 prowadzone jest kółko strzelec-

kie. W przypadku kortu
tenisowego, konieczna
jest wcześniejsza rezerwacja u animatora p. Cezarego Gajewskiego. Wyżej wymienione godziny
zajęć obowiązują w miesiącach wakacyjnych. Od
września, jeśli sytuacja
pozwoli wrócimy do harmonogramu zajęć, który
funkcjonował wcześniej.
Wskazanym jest, aby
osoby uczestniczące w
zajęciach
przychodziły z własnym sprzętem
sportowym tj. maty do
ćwiczeń, piłki itp. Zaznaczyć należy, że zgodnie
z obowiązującymi zasadami na terenie obiektu
mogą przebywać wyłącznie osoby biorące czynny
udział w zajęciach. Osoby niepełnoletnie biorące udział w zajęciach zobowiązane są przedłożyć
prowadzącemu
odpowiednie zaświadczenie
podpisane przez rodzica
lub opiekuna prawnego.
Na chwilę obecną wy-

Turniej
strzelecko- sprawnościowy
Podczas ferii na
Hali Widowiskowo – Sportowej
odbył się Turniej Strzelecko Sprawnościowy.
Przygotowaniem i prowadzeniem Turnieju
zajął się Animator Hali
Widowiskowo-Sportowej Cezary Gajewski a
nad bezpieczeństwem
czuwali członkowie Rejonowego LOK Wałcz
z Prezesem Lechem
Sznazą na czele – Andrzej Binder, Waldemar Konstantynowicz,
Roman Furman oraz
Zbigniew Skotnicki.
W strzelaniu najlepszy
okazał się Jakub Zych,
na torze przeszkód naj-

lepsza była Adrianna
Besztak. Jednak najlepsze wyniki w całym
turnieju i jednocześnie zwycięzcą został
Szymon Bulik, drugie
miejsce zajęła Adrianna Besztak i Aleksandra
Wojewódka.
Puchary oraz medale
zwycięzcom i uczestnikom wręczył Burmistrz Miasta i Gminy
Człopa Jerzy Bekker,
Dyrektor Domu Kultury Jolanta Drabińska
oraz Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia
i Infrastruktury Społecznej Regina Cieślak.
Paulina Drabińska

łączone z użytkowania
są szatnie oraz węzły
sanitarne, z wyjątkiem
jednej toalety. Na zajęcia prosimy przychodzić
maksymalnie pięć minut
przed zajęciami, a po ich

zakończeniu
prosimy
niezwłocznie
opuścić
obiekt. Przed wejściem
do obiektu konieczna
jest dezynfekcja rąk oraz
sprzętu z dostępnych na
miejscu środków do de-

zynfekcji. Obowiązujące
zasady wprowadzone zostały w trosce o bezpieczeństwo użytkowników
i mieszkańców.
Paulina Drabińska
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STADION MIEJSKI PONOWNIE Z DOTACJĄ
Sejmik Województwa
zachodniopomorskiego podjął uchwałę rozstrzygającą konkurs
w sprawie udzielenia
pomocy
finansowej
jednostkom samorządu terytorialnego z
obszaru Województwa
Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem
na poprawę i modernizację infrastruktury
sportowej w 2020 r..
Gmina Człopa otrzy-

mała wsparcie finansowe na kolejne prace
modernizacyjne Stadionu Miejskiego.
Dotacja celowa ze środków
budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
w
wysokości 19 000,00 zł zostanie przeznaczona na
remont części trybun dla
kibiców gości. W szczególności poszczególne rzędy
trybun zostaną wyłożone
betonową kostką bruko-

wą, trybuny zyskają nowe
siedziska, cały sektor gości
oraz strefa buforowa zostanie ogrodzona ogrodzeniem panelowym.
Wyżej wymienione prace remontowe są kolejnymi robotami dotyczącymi Stadionu Miejskiego
w Człopie. Gmina już od
dwóch lat poprzez małe
inwestycje stara się zmodernizować infrastrukturę
tego obiektu. Do tej pory
udało się m.in. zamonto-

wać piłkochwyty, zakupić
wiaty dla zawodników,
wyremontować łazienki,
wymienić część siedzisk na
trybunach w sektorze gospodarczy.
Modernizacja Stadionu ma
na celu stworzenie odpowiedniej bazy sportowej
dla mieszkańców naszej
Gminy. Poprzez udział w
imprezach sportowych i
kulturalnych
odbywających się na tym obiekcie,
częste treningi klubów

sportowych i lekcje wychowania fizycznego lokalna społeczność ma szansę m.in. poprawić ogólną
sprawność fizyczną a przez
to prowadzić zdrowy i aktywny tryb życia.
Paulina Samolczyk

Zakończenie Ligii Halowej Człopa
Zakończyła się tegoroczna Liga Halowa
Człopa. Bezkonkurencyjna okazała się
drużyna Auto-Części
Człopa, która zdobyła komplet punktów.
Drugie miejsce zajął zespół Dach - Stef Kamil
Stefanowicz, zaś trzecie
miejsce przypadło drużynie
Anonimowych.
Przyznano również nagrody
indywidualne:
Najlepszym bramkarzem
został: Kamil Antek Stefanowicz.
Najlepszym
strzelcem:
Mularczyk
Konrad 16 bramek. Odkryciem Ligi: Wojtek
Suślik. Najlepszym zawodnikiem w tegorocznej edycji jednogłośnie
został wybrany: Kacper
Pralicz.
Jak co roku ogłoszono

również drużynę Fair
Play, czyli zespół który
w całej Lidze zrobił najmniej fauli. W tym roku
popełnił najmierniej fauli zespół Sto Twarzy Złomiarzy.

Dnia 02.02.2020 r odbył
się Puchar Ligi w który
zdobył zespół Auto-Części Człopa pokonując w
finale Dach - Stef Kamil
Stefanowicz. W meczu
o 3 miejsce Kwiat Pol-

skiej Młodzieży pokonał
Relopack. Po turnieju
nastąpiło oficjalnie zakończenie tegorocznych
zmagań przez Pana Burmistrza Miasta i Gminy
Człopa Jerzego Bekkera.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za
udział w tegorocznej Lidze Halowej Człopa.
Mariusz Major

