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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



Jakie będą? Bo przecież nikt z nas 
od 10 miesięcy nie potrafi powie-
dzieć, zaplanować, przewidzieć. 
Wszystko wygląda inaczej. To, co 
od wielu miesięcy zaprząta nasze 
głowy dotyczy przede wszystkim 
naszego bezpieczeństwa, zdro-
wia naszych najbliższych. Mamy 
do czynienia z niewidzialnym 
wrogiem, który może pozbawić 
nas tego, co najcenniejsze. To 
bardzo trudny czas, w którym 
nasze człowieczeństwo zdaje 
codziennie egzamin. Powinni-
śmy pomagać sobie nawzajem. 
Zachowywać się tak, aby nie 
stwarzać zagrożenia dla siebie  
i innych. Jeśli już dotknęła nas ta 
choroba, myślmy nie tylko o sobie 
ale żeby nie wyrządzić krzywdy 
drugiemu. Samemu doświadczy-
łem konieczności kwarantanny 
i izolacji, wiem zatem jak trud-
ne jest to doświadczenie. Wiem 
również, że ze strony znajomych i 
przyjaciół spotkało nas wiele do-
bra, życzliwości i chęci pomocy. 
Takie usposobienie powinno nam 
towarzyszyć w najbliższym czasie. 
Dobro powraca. Starajmy się, aby 
w tych dniach było go szczególnie 
dużo. Zatrzymajmy się na chwilę 
nad tajemnicą nadchodzących 
świąt. Pomyślmy o sobie, o głę-
bokich pragnieniach, na które nie 
mieliśmy czasu. O decyzjach, na 
które nie starczyło nam odwagi. O 

ludziach, z którymi mieliśmy się 
spotkać, ale odeszli, czekając…. 
Życzmy sobie nawzajem wszyst-
kiego, wszystkiego najlepszego.
Dla samorządu gminy mijający rok 
był niezwykle trudnym czasem. 
Niezależnie od zwykłych proble-
mów nałożono na nas szereg obo-
wiązków mających ułatwić walkę  
z pandemią. Miejsko Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Człopie pomagał osobom prze-
bywającym na kwarantannie. 
Ochotnicza Straż Pożarna w Czło-
pie została wyposażona w nie-
zbędne środki ochrony osobistej 
w przypadku konieczności niesie-
nia pomocy osobom zarażonym, 
pracownicy Domu Kultury, wraz z 
wolontariuszami wyprodukowali 
setki maseczek ochronnych, które 
w pierwszym okresie rozdawano 
mieszkańcom gminy. Niezależnie 
od ograniczeń w funkcjonowaniu 
instytucji samorządowych stara-
liśmy się funkcjonować na miarę 
naszych możliwości wpisując się 
w obowiązujące przepisy sanitar-
ne. W trakcie tego roku przebudo-
waliśmy stację uzdatniania wody i 
poprowadziliśmy nowy wodociąg 
do Drzonowa. Zakończyliśmy bu-
dowę ulicy Brzozowej i zleciliśmy 
prace projektowe budowy w tym 
rejonie nowego ośrodka zdrowia i 
żłobka. Uruchomiliśmy Klub Se-
niora i kiedy już uczestnicy pro-
jektu zaczęli cieszyć się możliwo-
ścią wspólnych zajęć – pandemia 
sparaliżowała jego funkcjonowa-
nie. Latem wróciliśmy do ogra-
niczonej normalności by jesienią 
wejść w najtrudniejszy okres. 
Mimo całej tej sytuacji trzeba re-
alizować nałożone na samorząd 
obowiązki. Udało nam się pozy-
skać z budżetu Państwa środki na 
realizację szeregu inwestycji. Jesz-
cze w tym roku połączymy ulicę 
Przedszkolną z Akacjową, roz-
poczniemy prace nad dokumen-
tacją projektową budowy drogi 
gminnej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na Osiedlu Sosno-
wym w Człopie, rozpoczniemy 
prace nad przebudową remizy 
strażackiej w Wołowych Lasach. 
Kupiliśmy nowego busa przysto-
sowanego do przewozu osób nie-
pełnosprawnych, który zastąpił 
wysłużonego 14 letniego. W lipcu 
odebraliśmy inwestycję w ramach 
projektu „Z rybą po drodze”. W 
jego ramach wykonano oświetle-
nie przy ścieżce pieszo rowerowej, 
tablice informacyjne i miejsca 
postojowe nad Jeziorem Trzebin. 
Możemy realizować jedynie tyle, 
na ile starczy środków finanso-
wych. Wykorzystujemy każdą 
okazję, aby pozyskać nowe.
Minął już drugi rok nowej kaden-
cji, a my dopiero w grudniu ure-
gulujemy należności zaciągnięte 
jeszcze za poprzedniego Burmi-
strza. Łatwo się zaciąga długi, 
których samemu nie trzeba spła-
cać. Niezależnie od tego ciążył na 
mnie obowiązek zawiadomienia 
Rzecznika Dyscypliny Finansów 
Publicznych o ich naruszeniu. 
Regionalna Komisja Orzekająca  
w Sprawach o Naruszenie Dyscy-
pliny Finansów Publicznych przy 
Regionalnej Izbie Obrachunko-
wej w Szczecinie uznała byłego 
Burmistrza winnym naruszenia 
dyscypliny finansów publicznych.

Obwodnica – którędy?

 W ostatnim nume-
rze informowałem Państwa 
o korespondencji związanej  
z przebiegiem obwodnicy 
Człopy. Lipcowa korespon-
dencja zakończyła się prośbą  
o wyznaczenie pilnego spotkania 
w sprawie określenia przebiegu 
planowanej budowy obwodnicy. 
Sprawa okazała się na tyle „pil-
na”, że zdalne konsultacje wy-
znaczono na 19 października. 
Wówczas to przedstawiono ko-
lejną wersję czterech możliwych 
tras przebiegu obwodnicy. Po ich 

omówieniu i dyskusji zapropono-
wano korekty, które znalazły się  
w kolejnej wersji przebiegu, do-
stępnej do wglądu w Urzędzie 
Miasta i Gminy Człopa. Obec-
nie wskazane wersje przebiegu 
obwodnicy w trzech przypad-
kach omijają tereny zabudowane, 
bądź przeznaczone do zabudowy. 
Trzeba jednak stwierdzić, że żad-
na zaproponowana trasa nie jest 
obojętna dla mieszkańców. Każda 
z nich koliduje z interesem szere-
gu osób, dlatego tak ważnym jest 
zapoznanie się z propozycjami i 
przygotowanie rzeczowych argu-
mentów podczas konsultacji spo-
łecznych.

Plany zagospodarowania 
przestrzennego.

Trwają prace  związane z opra-
cowaniem miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzen-
nego i zmiany studium. Obec-
ne prace dotyczą części obrębu 
Załom, a także działki nr 133 w 
obrębie Drzonowo. Na przełomie 
października i listopada otrzy-
maliśmy robocze wersje przygo-
towanych dokumentów. Zostały 
one poddane analizie, a uwagi 
przesłane do biura projektowego. 
Obecne wersje dokumentów tra-
fią pod obrady gminnej komisji 
urbanistycznej, a po jej pracach i 
stosownych poprawkach nastąpi 
wyłożenie projektów planów prze-
strzennego zagospodarowania do 
wglądu publicznego. Bardzo ser-
decznie zachęcam Państwa do za-
interesowania się treścią tych do-
kumentów podczas ich wyłożenia  
i złożenia ewentualnych wnio-
sków służących wypracowaniu 
jak najlepszych rozwiązań.

Wiedza o funkcjonowaniu 
samorządu

Człopa jest niewielką gminą, li-
czącą niecałe 5 tysięcy mieszkań-

ców. W powszechnym mniema-
niu wszyscy, wszystko wiedzą, tyle 
że często wiedza ta składa się z 
części rzetelnych informacji, a po-
wielana przybiera kształty nie ma-
jące wiele wspólnego z rzeczywi-
stością. Dlatego tak ważnym jest 
zasięganie informacji u źródła, 
czyli z oficjalnych publikatorów, 
bądź od osób dobrze poinfor-
mowanych. Jeśli chodzi o gminę, 
to informacji na każdy temat jej 
dotyczący można uzyskać bez-
pośrednio od pracowników me-
rytorycznych lub kierownictwa 
urzędu. Bardzo dużo informacji 
zawartych jest na naszych stro-
nach internetowych: www.czlopa.
pl i www.bip.czlopa.pl Pierwsza 
z nich zawiera informacje, które 
mieszkańcy powinni lub chcieliby 
wiedzieć, o charakterze bardziej 
powszechnym typu: aktualności, 
ogłoszenia, informacje o jednost-
kach organizacyjnych, progra-
mach, turystyce. Mamy dostęp do 
danych  kartograficznych, promo-
cyjnych do filmów promujących 
samorząd. Zamieszczony jest rów-
nież link do bazy aktów własnych 
czy bezpośredniej transmisji z 
obrad Rady Miejskiej w Człopie. 
Szczególnie polecam oglądanie 
posiedzeń Rady Miejskiej. Bardzo 
wiele wypowiedzi mieszkańców 
świadczy o braku zainteresowa-
nia zasadami funkcjonowania 
organów gminy. Aby mieć peł-
ną wiedzę i oceniać czyjąś pracę, 
trzeba zainteresować się szczegó-
łami, a także argumentami, które 
leżą u podstaw podejmowanych 
decyzji. Lubimy opierać się na 
niesprawdzonych informacjach 
powielonych przez osoby, które 
same „dowiedziały się” różnych 
rzeczy z niesprawdzonych źró-
deł. Pytajmy, dowiadujmy się  
i wówczas oceniajmy.

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa 
Jerzy Bekker
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Święta

„Zdalna Szkoła +” to już 
drugi, od czasu ogłosze-
nia na terenie Polski stanu 
zagrożenia epidemiczne-
go, konkurs organizowany 
przez Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa, w któ-
rym gminy mogły uzyskać 
100% dofinansowania na 
zakup sprzętu kompute-
rowego umożliwiającego 
realizację zdalnych lekcji 
uczniom wykluczonym cy-
frowo.

Gmina Człopa przystąpiła do 
wspominanego na wstępie  kon-
kursu grantowego pod koniec 
czerwca br. Po złożeniu wniosku 
pn. „Komputer dla ucznia Plus” 
oraz podpisaniu umowy otrzyma-
liśmy dofinansowanie w kwocie 
55 000,00 zł. 
W ramach otrzymanego grantu w 
październiku zakupiono 20 lap-
topów wraz z oprogramowaniem, 
pakietem Office oraz słuchawkami, 
które zostały przekazane Szkole 
Podstawowej w Człopie. Zgodnie 
z założeniami programu przekaza-
ny sprzęt placówka „użyczy” m.in. 
dzieciom z rodzin wielodzietnych 
oraz nauczycielom na potrzeby 

udziału i prowadzenia zdalnych 
lekcji. 
Po zakończeniu pandemii zakupio-
ne w ramach programu „Zdalna 
szkoła+” laptopy wrócą do szkoły 
i będą wykorzystywane do pro-
wadzenia zajęć lekcyjnych przez 
nauczycieli placówki. Tym samym 
jakość wyposażenia i jego dostęp-

ność w Szkole Podstawowej w 
Człopie ulegnie poprawie.
Program „Zdalna Szkoła+” fi-
nansowany jest ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Polska Cyfro-
wa 2014-2020, Oś Priorytetowa I 
Powszechny dostęp do szybkiego 

Internetu, Działanie 1.1 „Wyelimi-
nowanie terytorialnych różnic w 
możliwości dostępu do szeroko-
pasmowego Internetu o wysokich 
przepustowościach” – Program 
Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólno-
polskiej Sieci Edukacyjnej

Paulina Samolczyk

Zdalna Szkoła Plus w Gminie Człopa



Świetlica w Drzonowie Wałeckim 
z dofinansowaniem
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Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Człopa przy kontrasy-
gnacie Skarbnika Miasta 
i Gminy Człopa złożyli 
podpisy pod umową o 
dofinansowanie zadania 
„Przebudowa budyn-
ku świetlicy wiejskiej w 
Drzonowie Wałeckim, 
gm. Człopa”. Finansowe-
go wsparcia w wysokości 
ok. 101 000,000 zł udzieli 
Unia Europejska z Euro-
pejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ra-
mach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020.

Obecnie budynek świetlicy 
o pow. ok. 90 m kw. stano-
wi wydzielony przedsionek 

oraz salę główną. Generalny 
remont będzie polegał na 
wydzieleniu dodatkowych 
pomieszczeń: toalety oraz 
kotłowni. Dalej zostaną 
wykonane nowe podłogi, 
posadzki, okładziny ścian 
i sufitów, a także położona 
zostanie nowa instalacja 
wodociągowa, elektryczna 
i kanalizacja sanitarna. Na 
terenie wokół budynku za-
planowano wyremontowa-
nie schodów zewnętrznych 
i wykonanie utwardzonych 
dojść.  
Nowa świetlica będzie sta-
nowić piękną wizytówkę 
Sołectwa Drzonowo i całej 

Gminy Człopa. Świetlica 
rozszerzy ofertę kulturalną 
Gminy Człopa, umożliwi 
prowadzenie działalno-
ści kulturalnej, społecznej 
czy edukacyjnej na tere-
nie Drzonowa Wałeckiego. 
Zrealizowany projekt wpły-
nie pozytywnie na lokalną 
społeczność. Wyremonto-
wany obiekt poprzez jego 
wielofunkcyjność umożliwi 
działalność społeczno-kul-
turalną, co wpłynie pozy-
tywnie na kulturalny roz-
wój mieszkańców gminy.

Paulina Samolczyk

Gmina Człopa, wspólnie ze Szkołą 
Podstawową w Człopie, zakończy-
ła realizację projektu pn. „Dosko-
nalenie kompetencji kluczowych 
uczniów Publicznego Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Człopie”. Nad-
szedł więc czas na podsumowanie.

Zadania projektowe już od samego po-
czątku nie były łatwe do wykonania. 
Gimnazjum, które miało być benefi-
cjentem wsparcia, włączono w związku 
z reformą oświatową, do Szkoły Pod-
stawowej w Człopie i to właśnie 118 
uczniów tej  placówki zostało uczestni-
kami projektu.   
Tak więc wraz ze startem roku szkol-
nego 2019/2020 Szkoła Podstawowa w 
Człopie rozpoczęła realizację dodatko-
wych zajęć edukacyjnych, spotkań w za-
kresie doradztwa zawodowego, a także 
organizację szeregu wyjazdów eduka-
cyjno-kulturalnych.
Dodatkowo,, przez czas trwania pro-
jektu doposażono pracownie szkolne w 
nowy sprzęt multimedialny oraz pomo-
ce dydaktyczne m.in. monitory interak-
tywne, modele anatomiczne wybranych 
części ciała, fiszki do nauki j. obcych czy 
klocki do robotyki. W celu ułatwienia 
uczestnikom dotarcia na zajęcia, zaku-
piono autobus marki Ford Transit. Auto 
zostało wyprodukowane w 2017 roku, 

posiada 18 miejsc i okazało się niezbęd-
ne do realizacji zadań projektowych.
Niestety, w marcu nadszedł czas pan-
demii i nauki zdalnej. Projekt został 
wstrzymany. Uczestnicy powrócili do 
zajęć we wrześniu, by ponowie, po nie-
spełna dwóch miesiącach,  zasiąść przed 
ekranami komputerów. Okres ten po-
zwolił jednak na dokończenie realizacji 
projektu. Uczniowie i uczennice Szkoły 
Podstawowej zrealizowali zamierzone 
celi i uzyskali niezbędne umiejętności, 
wiedzę i kompetencje potrzebne w do-
rosłym życiu, m.in. zdolności do efek-
tywnego poszukiwania zatrudnienia 
czy umiejętnoś
 wykorzystania wiedzy w praktyce.
Wszystkie zaplanowane działania w 
ramach projektu udało się zrealizować, 
dzięki wspólnej pracy i zaangażowa-
niu dyrekcji, nauczycieli i pozostałych 
pracowników Szkoły Podstawowej w 
Człopie. Projekt „Doskonalenie kompe-
tencji kluczowych uczniów Publicznego 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czło-
pie” był współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 
2014-2020.

Paulina Samolczyk

Blisko 25 mln zł wsparcia 
trafiło w listopadzie do 131 
samorządów z naszego woje-
wództwa w ramach projektu 
pn. „POMORZE ZACHODNIE 
– BEZPIECZNA EDUKACJA”. 
Dotacja dla Gminy Człopa 
wyniosła ponad 50 tys. zł. 
Inicjatywa Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Za-
chodniopomorskiego współ-
finasowana jest przez Unię 
Europejską ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Zachodniopomor-
skiego 2014 – 2020.

Wysokość grantu dla danego 
samorządu zależała od liczby 
uczniów i nauczycieli z poszcze-
gólnych gmin i powiatów w 
ogólnej liczbie uczniów i nauczy-
cieli w całym województwie, na 
podstawie Systemu Informacji 
Oświatowej. Aby otrzymać do-
tację należało złożyć wniosek o 
udzielnie grantu. Gmina Człopa 
na początku października przed-
stawiła niezbędne dokumenty 
aplikacyjne. Po pozytywnej oce-

nie dokumentu, w dniu 16 listo-
pada 2020 r. podpisano umowę o 
udzielnie finansowego wsparcia 
z wyżej wymienionych środków.
Pieniądze zostaną przeznaczo-
ne   na zakup środków ochrony 
osobistej lub sprzętów do utrzy-
mania czystości i dezynfekcji w 
Szkole Podstawowej w Człopie 
oraz Przedszkolu Publicznym 
„Leśna Kraina” w Człopie. Pla-
cówki zaplanowały pozyskanie 
m.in.: maseczek, przyłbic, pły-
nów do dezynfekcji, ozonato-
rów, a więc najpotrzebniejszych 
środków do zachowania bezpie-
czeństwa i zapobieganiu rozprze-
strzeniania się koronawirusa na 
swoim terenie. 
Uruchomienie specjalnych 
środków finansowych dla JST 
na realizację przedsięwzięć 
związanych z walką i zapo-
bieganiem COVID-19 moż-
liwe było dzięki  opracowaniu 
i wdrożeniu przez Województwo 
Zachodniopomorskie Zachod-
niopomorskiego Pakietu Anty-
kryzysowego. 

Paulina Samolczyk

POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA

Kompetencje zdobyte 



Powoli, małymi kroczkami
Jedną z większych bo-
lączek naszej Gminy 
jeszcze do niedawna 
były mosty – na ulicy 
Młyńskiej, na drodze 
pomiędzy Bukowem i 
Wołowymi Lasami oraz 
w Załomie, przy Jelenim 
Rogu.

Pod koniec ubiegłego roku 
wykonany został general-
ny remont drewnianego 
mostu na ulicy Młyńskiej. 
Wymienione zostały belki 
nośne, przyczółki z drewna 
dębowego i bukowego, na-
wierzchnia oraz wykonane 
zostały nowe balustrady. 

Uzupełnione zostały także 
połączenia płyty mostu z 
nawierzchnią drogi.
Kilka dni temu zakończył 
się remont drugiego mo-
stu pomiędzy Bukowem a 
Wołowymi Lasami. Wy-
remontowano drewnia-
ne okładziny i podwaliny, 
wykonano metalowe po-
ręcze oraz utwardzono na-
wierzchnię po dwóch stro-
nach mostu. Remont mostu 
na tym odcinku drogi został 
wykonany we współpracy z 
Lasami Państwowymi w ra-
mach porozumienia z Nad-
leśnictwem Człopa.
Generalne remonty oby-

dwóch mostów opiewają 
na kwotę ponad 90 tys. zło-
tych.
Trzeci most, przy Jelenim 
Rogu, który jest w złym 
stanie technicznym w przy-
szłości również doczeka się 
remontu. Na chwilę obecną 
zlecone zostało wykonanie 
dokumentacji projektowo 
– kosztorysowej na zadanie 
remontu mostu w Załomie 
w ciągu drogi gminnej.  
Koszt samej dokumentacji 
wyniósł 19 557,00 zł

Paulina Drabińska
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Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Wołowych Lasach zostanie przebudo-
wany i rozbudowany. Remiza nie jest w 
najlepszym stanie, dlatego Gmina posta-
nowiła wykonać remont z zakresu robót 
rozbiórkowych, wykonania ścianek dzia-
łowych, posadzek, tynków wewnętrz-
nych, gładzi, sufitów podwieszanych. W 
celu zapewnienia pełnego bezpieczeń-
stwa wykonana będzie również nowa 
instalacja sanitarna, elektryczna i odgro-

mowa.  Nie zabraknie również białego 
montażu. Prace wykona firma Usługi 
Budowlano-Wykończeniowe  Roman 
Prywerek z Wielenia. Termin wykona-
nia prac zaplanowany jest do końca maja 
2021 r. Koszt remontu to 109  000,00zł. 
Mamy nadzieję, że wykonany remont 
poprawią komfort i bezpieczeństwo pra-
cy naszych druhów.

Paulina Drabińska

Trwają prace przebudowy ul. Przed-
szkolnej w Człopie. Zakres prac obej-
muje przebudowę ul. Przedszkolnej o 
szerokości jezdni 5,5 m, budowę chodni-
ków dla pieszych o szer. 2,0 m, zjazdów 
na posesję o szerokości od 3,5 do 4,0 m, 
odwodnienia do istniejącej kanalizacji 
deszczowej w ul. Akacjowej i ul. Przed-

szkolnej. Całkowity koszt przebudowy 
wynosi 167.000,00 zł brutto. Wykonawcą 
robót jest firma ZHUP Małgorzata Bu-
kała z siedzibą w Człopie.

Paulina Drabińska

Przebudowa i rozbudowa 
Remizy Strażackiej 

w  Wołowych Lasach

Przebudowa łącznika 
ul. Przedszkolnej z ul. Akacjową



MIESZKANIA CHRONIONE
Gmina Człopa realizuje projekt dofi-
nansowany z Funduszy Europejskich 
pn. „Ku samodzielności – mieszka-
nia chronione w Gminie Człopa”. Ce-
lem projektu jest ułatwienie dostępu 
do przystępnych cenowo, trwałych, 
wysokiej jakości usług społecznych 
świadczonych w interesie ogólnym 
w postaci mieszkań chronionych – 
treningowych, przy jednoczesnym 
przygotowaniu ich mieszkańców 
do samodzielnego funkcjonowania  
w środowisku i integracji ze spo-

łecznością lokalną. Projekt zapewnia 
usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie 
i utrwalanie samodzielności w ra-
dzeniu sobie z występującymi pro-
blemami, osobom i rodzinom znaj-
dującymi się w sytuacji kryzysowej. 
 W wyniku rozpoczętej 
dnia 12 maja 2020 r. rekrutacji, zo-
stało zakwalifikowanych do udziału 
w projekcie 3 mieszkańców Miasta 
i Gminy Człopa. Uczestnikom pro-
jektu umożliwiono zamieszkanie 
w lokalach chronionych oraz za-

pewniono kompleksowe wsparcie, 
zindywidualizowane i dostosowane 
w jak największym stopniu do zdia-
gnozowanych potrzeb.
Na realizację projektu w okresie od 
01.09.2019 r. do 31.12.2022 r. Gmina 
Człopa otrzymała dofinansowanie w 
kwocie 650 174,06 zł., przy wkładzie 
własnym w kwocie 34 219,69 zł. 

MGOPS
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MGOPS z nowym busem!

Placówka Wsparcia Dziennego Cieszynka
Miejsko Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Człopie od-
niósł kolejny sukces w aplikacji 
o środki unijne. Projekt nosi na-
zwę „Placówka wsparcia dzien-
nego Cieszynka” i jest to trzeci 
projekt, który będzie realizowany 
przez tę jednostkę w nadchodzą-
cych latach.

Placówka wsparcia dziennego Cie-
szynka będzie czynna od ponie-

działku do piątku w godz. od 13.00 
do 19.00. Prace nad projektem ru-
szą w styczniu i rozpoczną się ada-
ptacja pomieszczeń w niewykorzy-
stanej do tej pory części budynku 
MGOPS.  Po zakończeniu remontu 
i zakupie niezbędnego wyposażenia  
placówka rozpocznie swoją działal-
ność. 
Jej podopiecznymi będzie 30 dzie-
ci, które będą brały udział w zaję-
ciach dostosowanych do ich po-

trzeb m.in. z języka angielskiego, 
matematyki, nauk przyrodniczych 
i naukowo-technicznych, zajęć 
sportowych, logopedycznych czy 
socjoterapii. Ponadto uczestnicy 
otrzymają pomoc w odrabianiu 
lekcji, nauce szkolnej oraz wezmą 
udział w wyjazdach edukacyjno-
-kulturalnych. W projekcie wspar-
ciem oprócz dzieci zostaną objęci 
również ich rodzice, dla których 
pracownicy placówki przygotują 

specjalne szkolenia mające na celu 
wzmocnienie kompetencji rodzi-
cielskich, czy poprawę relacji rodzic 
– dziecko.
Celem zadania jest zapobieganie 
zjawisku wykluczenia społecznego 
i ubóstwa oraz wspieranie rodziny 
poprzez działania obejmujące zin-
dywidualizowane i kompleksowe 
wsparcie dzieci i  ich rodziców z te-
renu gminy Człopa.
Zadanie otrzymało dofinansowanie 

z Unii Europejskiej ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Za-
chodniopomorskiego na lata 2014 – 
2020. Wartość całkowita projektu to 
1 688 404,80 zł z czego 1 505 004,80 
zł to środki unijne.

MGOPS

20 listopada nastąpiło uroczyste 
przekazanie nowego samochodu 
Ford Transit Custom Kombi dla 
Miejsko – Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.

Burmistrz Miasta i Gminy Człopa 
Jerzy Bekker wraz z Zastępcą Bur-
mistrza Joanną Jastrzębowską sym-
bolicznie przekazali Kierownikowi 
MGOPS Elżbiecie Drab kluczyki 
do nowego samochodu. Poprzed-
ni bus już się wysłużył, dlatego 
Gmina Człopa złożyła wniosek do 
Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych na 
dofinansowanie w ramach progra-
mu pn.: „Program wyrównywania 
różnic między regionami III – ob-
szar D.” projektu pn. „Likwidacja 
barier transportowych na terenie 
Miasta i Gminy Człopa” na zaku-
pu nowego samochodu. Samochód 
przystosowany jest do przewozu 

osób niepełnosprawnych – posiada 
specjalny wysuwany stopień uła-
twiający wsiadanie oraz miejsce na 
wózek inwalidzki. Nowy zakup z 
pewnością poprawi bezpieczeństwo 
oraz komfort jazdy osób niepełno-
sprawnych z terenu naszej gminy 
do Warsztatu Terapii Zajęciowej, 
Zakładu Aktywności Zawodowej, 
Stowarzyszenia Dzieci Niepełno-
sprawnych Uśmiech, Przedszkola 
Terapeutycznego Tuptuś oraz na 
rehabilitację.
Wykonawcą jest firma AUTOKA-
MAG Sp. z o. o., Ul. Kossaka 76, 64-
920 Piła. Całkowity koszt projektu 
to 150.000,00 zł brutto – 90.000 zł 
dofinansowanie z PFRON, 60.000 
zł środki z budżetu Gminy Człopa.

Paulina Drabińska



DOM KULTURY W CZŁOPIE
red. Jolanta Drabińska

6

„Mała Książka - Wielki Człowiek”

Ogłoszenie wyników konkursu 
,,OKŁADKA KSIĄŻKI”

Zajęcia Tan-Step

„Wieczór bajek pod chmurką”

Wakacyjny kamyk

Wyjątkowy kącik dla najmłodszych

PRACA W CZASACH PRL

Najwyższy czas przygotować się na 
długie jesienno-zimowe wieczory 
i popołudnia, podczas których nie 
powinno zabraknąć dobrej książki 
– dla rodzica i dla dziecka.   War-
to zatem udać się do pobliskiej bi-
blioteki, gdzie na każdego Małego 
Czytelnika w wieku przedszkolnym 
czeka wyjątkowa Wyprawka Czytel-
nicza przygotowana przez Instytut 
Książki.

Kampania trwa – mamy zapisanych w 
bibliotece w Człopie i w filiach: Trzebin, 
Mielęcin, Wołowe Lasy ponad 40 małych 
czytelników. Dzieci odbierają wyprawki i 
upominki oraz samodzielnie podejmują 
wybór za wypożyczoną książkę.
Część małych czytelników odebra-

ła już imienne dyplomy oraz naklejki 
„Super czytelnika”. Oprócz dyplomów 
otrzymali drobne upominki w torbach 
uszytych specjalnie dla przedszkola-
ków przez pracowników Domu Kultury. 
Brawo!!!
Zapraszamy do włączenia się do akcji o 
odwiedzin biblioteki po zniesieniu obo-
strzeń!

Dom Kultury w Człopie zorganizował  
konkurs plastyczny pt. ,,Mój zaczarowany 
piórnik”
Do Organizatorów nadesłano 35 prac.
Wyniki:
I- Magdalena Majchrzak 10 lat
II- Aleksandra Węgrzyn   12 lat
III- Wiktoria Paliwoda       12 lat

Wyróżniono:
Mariankę Głodowską lat 2 i Monikę Ba-
naskiewicz lat 14

W związku ze stanem epidemii Organi-
zatorzy informują ,że nagrody  będą prze-
kazane w stosownym czasie jak tylko zo-
staną poluzowane obostrzenia dotyczące 
COVID-19.
Wszystkim gratulujemy. 

Za nami spotkanie z waka-
cyjnego wieczoru bajek ,,Pod 
chmurką”. Dziękujemy wszyst-
kim za przybycie. Tego dnia, 
może nie było zbyt wielu chmur 
na niebie, lecz mimo to czytanie 
upłynęło w bardzo miłej i ka-
meralnej atmosferze. Na naszej 
lektorskiej kanapie, w kolorze 

pięknego turkusu, zasiadła go-
ścinnie   Pani Grażyna Bekker, 
która w niebywały sposób za-
czarowała dzieci swoją osobo-
wością i kunsztem lektorskim. 
Przeniosła je w krainę bajek 
i wierszyków, zapisanych na 
kartach książek z naszej biblio-
teki.   Rymowanki, wyliczanki, 

wierszyki, bajki, śmiech i dys-
kusja rozbrzmiewały echem po 
okolicznych uliczkach, a dzieci 
nie tylko zostały obdarowane 
pięknymi treściami z książek, 
ale też słodkościami, które sfi-
nalizowały tą bajeczną atmos-
ferę.

„Wakacyjny kamyk” to temat 
przewodni zajęć przy Domu 
Kultury i Miejskiej Bibliote-
ce. Na świeżym powietrzu, 
przy bezchmurnej pogodzie 
dzieci malowały kamyki, 
na których nanosiły swoje 
fantazyjne pomysły. Zaan-
gażowanie i kreatywność 
dzieci odzwierciedliło się na 
kolorowych kompozycjach 
kamiennych.   Dzieci zosta-
wiły po kamyku na wystawę, 
a pozostałe wakacyjne ka-
myki zabrały na pamiątkę.

Wyjątkowym miejscem w prze-
strzeni Miejskiej Biblioteki w 
Człopie jest Kącik Malucha. 
Został stworzony z myślą o naj-
młodszych czytelnikach odwie-
dzających. Miejsce przyjazne 
młodym użytkownikom ma 
za zadanie przez zabawę wpro-
wadzić dzieci w świat książek. 
Sprzyja temu wyposażenie ką-
cika, w którym znajdują się ko-
lorowe   pufy, pluszowe i drew-
niane zabawki, bezpieczne dla 
dzieci. Czytanie ma być zabawą 
i przyjemnością, dlatego nie za-
braknie tu kolorowych książe-
czek z twardymi stronami, które 
wprowadzą najmłodszych w 
magiczny świat. Towarzyszący 
dzieciom rodzice bez pośpiechu 
będą mogli wybrać lekturę dla 
siebie. Mamy nadzieję, że dzięki 

temu miejscu uda nam się choć 
po części wpłynąć na kształto-
wanie postaw czytelniczych u 
dzieci, rozbudzić zaintereso-

wanie lekturą i uświadomić ro-
dzicom, jak ważne w rozwoju 
dziecka jest głośne czytanie.

Wszyscy tęsknimy za aktywnością, tańcem i spor-
tem dlatego 2 października 2020r. przed Domem 
Kultury odbyły się pierwsze zajęcia taneczne na 
powietrzu. Taniec na stepach zainteresował bar-

dzo dużo Pań. Wspólna zabawa, wysiłek, muzyka 
pozwoliły Paniom odreagować stres. Instruktarzu 
udziela Pani Jolanta Olkowska i Beata Drabińska. 

Dom Kultury w Człopie zachęca 
Seniorów do udziału w konkursie 
Internetowym ,,PRACA W CZA-
SACH PRL”

Lata mijają, ale nasze wspomnienia 
nigdy nie znikną. Zawsze będziemy 
trzymać je w pamięci i w sercu. Jeśli 
pragniesz dodać im jeszcze większej 
wyjątkowości, weź udział w konkur-
sie, który jest związany z pracą w epo-
ce PRL: https://www.aplikuj.pl/
konkurs-prl-pomorze
Szanowni Państwo z województwa 
pomorskiego i zachodniopomorskie-
go! Portal Aplikuj.pl organizuje dla 
Was świetną zabawę z atrakcyjnymi 
nagrodami. Jak wziąć udział w na-
szym konkursie?
Wystarczy wysłać przez internetowy 
formularz zgłoszeniowy https://www.
aplikuj.pl/konkurs-prl-pomorze-zgloszenie 

3 zdjęcia/ skany fotografii ze swoje-
go dawnego miejsca zatrudnienia w 
okresie PRL. Można upoważnić do 
tego zadania kogoś bliskiego: członka 
rodziny, opiekuna czy sąsiada. Osoby, 
które chcą dołączyć do naszego kon-
kursu muszą mieć ukończone 50 lat.
Do wygrania wartościowe nagrody 
w postaci telefonów komórkowych, 
książek, kursów komputerowych 
(strefakursow.pl), wycieczek do Skan-
dynawii (fregata.pl) oraz praktycz-
nych gadżetów!
Zdjęcia można nadsyłać do 12 stycz-
nia 2021 roku. Konkurs jest przepro-
wadzany w bezpiecznej i wygodnej 
internetowej formie.
Pozwól przywołać do siebie fanta-
styczne wspomnienia. Pokaż innym 
siebie i swoją pracę z czasów PRL i 
zgarnij atrakcyjne nagrody!



Pasowanie na ucznia SP w Człopie Dzień Edukacji Narodowej

Żyj zdrowo, 
jedz kolorowo!

1 października 2020 
roku w Szkole Pod-
stawowej w Człopie 
odbyła się uroczy-
stość „Pasowania 
uczniów klas pierw-
szych”. 
W spotkaniu wzięli udział 
uczniowie klas I a i I b, rodzice, 
pani dyrektor Wiesława Sieczka 
oraz pani wicedyrektor Anna 
Witulska.  W tym roku szkol-
nym uroczystość   przybrała 
nieco inną formę. Ze względu 
na zachowanie zasad reżimu sa-

nitarnego klasy podzielono na 2 
grupy. Uczniów i zaproszonych 
gości powitał wychowawczynie. 
Później przyszedł czas na wy-
jątkowe życzenia od klasy II a, 
która wraz z wychowawczynią-
-p.G.Bekker- przygotowała je w 
formie krótkiego filmu. Następ-
nie głos zabrały pierwszaki, któ-
re podczas występu artystyczne-
go recytowały wiersze i pięknie 
śpiewały. Ślubowanie odbywało 
się w podniosłej atmosferze z to-
warzyszeniem Sztandaru Szkoły, 
a uczniowie dzielnie poddawali 
się „dyrektorskiej kredce”, która 
symbolicznie opadając na ich 

ramię, pasowała ich na uczniów 
klasy I. Następnie uczniowie 
wysłuchali życzeń od pani Dy-
rektor i otrzymali piękny kwiat 
do dekoracji sali lekcyjnej oraz 
pomoc dydaktyczną do edukacji 
matematycznej- wagę szalkową. 
Kolejne życzenia w kierunku 
uczniów popłynęły od rodziców, 
a razem z nimi niespodzianki w 
postaci czapek oraz kubków ze 
zdjęciem szkoły. Organizator-
kami uroczystości były wycho-
wawczynie klas pierwszych p. 
Marta Warszycka i p. Agnieszka 
Paradowska – Rakowska.

13 października 2020r. 
w Szkole Podstawowej 
w Człopie obchodzono 
Dzień Edukacji Narodo-
wej. W tym roku szkolnym, 
ze względu na trwającą 
epidemię, świętowaliśmy 
w inny sposób niż zwykle.  
Społeczność szkolna nie spotkała się 
niestety na wspólnej akademii. Ucznio-
wie kl. III b wraz z wychowawczynią p. 

B. Olczak, przygotowali montaż słow-
no-muzyczny, który został sfilmowany 
przez p. S. Zarembę i zaprezentowany 
podczas zajęć wychowawczych.   Dzieci 
zwróciły uwagę na rolę nauczycieli w ich 
życiu oraz podziękowały za trud włożony 
w ich edukację i wychowanie. Pani Dy-
rektor-Wiesława Sieczka- podziękowała 
wszystkim pracownikom za sumienną 
pracę i życzyła zdrowia oraz satysfakcji z 
wykonywanych zadań.

7SZKOŁA PODSTAWOWA W CZŁOPIE
red. Anna Witulska

22 października 2020r. 
w Szkole Podstawo-
wej w Człopie odbyła 
się akcja „Żyj zdrowo, 
jedz kolorowo”. Wzię-
li  w niej udział wszy-
scy uczniowie z klas 
1-8. Celem działań 
była promocja zdro-
wego odżywiania, w 
tym zachęcanie do 
spożywania owoców 
i warzyw oraz warto-
ściowych soków. 

Uczniowie obejrzeli z wy-
chowawcami krótkie pre-
zentacje o zasadach żywie-

niowych i omówili piramidę 
zdrowego żywienia. Podczas 
drugiej części lekcji dzieci 
wraz z wychowawcą, spo-
żyli „wzorcowy zestaw śnia-
daniowy” (kanapka + owoc 
lub warzywo + sok owoco-
wy).   Wychowawcy zadbali 
o estetykę podania śnia-
dania. Akcję przygotowali 
pedagodzy szkolni: p.Hali-
na Koczmara i p.Agniesz-
ka Molińska. Sponsorem   
kanapek i soków w ramach 
promocji zdrowia była 
Gminna Komisja Rozwia-
zywania Problemów Alko-
holowych w Człopie.



PRZEDSZKOLE PUBLICZNE LEŚNA KRAINA W CZŁOPIE
red. Joanna Pilarska

Dzień Przedszkolaka 11 listopada

Dzień Pluszowego Misia

Jesienne krajobrazy

Akcja sprzątania świata

Dzień Edukacji Narodowej

21 września 2020r. świętowaliśmy Dzień Przedszkolaka. Wszystkie dzieci po śniadaniu 
miały okazję do wspólnych zabaw w salach. Dzisiejszy dzień dostarczył dzieciom kolej-
nych okazji  do świętowania, wesołej zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem.

10 listopada odbyły się w naszym przedszkolu uroczyste obchody Narodo-
wego Święta Niepodległości. We wszystkich grupach przedszkolnych odbyły 
się apele, na których dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki o tematyce 
patriotycznej. O godz. 11:11 w przedszkolu rozbrzmiewał Hymn Narodowy, 
który odśpiewały przedszkolaki wspólnie z pracownikami przedszkola.

Dzieci z Przedszkola Publicznego „Leśna Kraina” w Człopie w środę 
25.11.2020r., podobnie, jak każdego roku, włączyły się w obchody Świato-
wego Dnia Pluszowego Misia. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju 
dzieci w tym roku nie mogły przynieść swoich misiów z domu, jednak bra-
ły udział w wielu aktywnościach związanych z tym sympatycznym świętem. 
W każdej grupie było mnóstwo atrakcji i integracji. Dzieci poznały historię 
misia pluszowego, wykonały opaski z misiem na głowę, kolorowały obrazki 
przedstawiające misie, poznały różne misie z bajek, itp. Brały udział w róż-
nych zabawach muzycznych i ruchowych pod znakiem „Pluszowego misia”.
     Na koniec dnia dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i znaczki „Przyja-
ciela misia”. Dzień upłynął wszystkim w bardzo miłej i wesołej atmosferze.

15 września przedszkolaki z grupy WIEWIÓRKI rozmawiały o jesiennych krajobrazach. 
Wspólnie postanowiliśmy zabawić się w malarzy, tylko w trochę inny sposób. Malowanie 
na folii to wspaniała zabawa, której dzieci oddały się z wielką radością. Malowanie to oka-
zało się zabawą pobudzającą wszystkie zmysły w trakcie której, dzieci eksperymentowały z 
kolorami i wykazywały się niezwykłą inwencją twórczą. Było także okazją do  plastyczne-
go przeżywania sztuki w różnych jej aspektach oraz  do ćwiczeń manualnych, co ostatecz-
nie zaowocowało pięknymi wytworami. Dla dzieci była to świetna zabawa.

Dzień Edukacji Narodowej to dzień szczególny. W tym roku Dzień Edukacji 
Narodowej odbywał się w trudnym okresie. 14 października w przedszkolu 
to nie tylko Dzień Nauczyciela, to święto wszystkich tych, którzy oddają całe 
swoje serce, aby dzieciom w przedszkolu było naprawdę dobrze i bezpiecznie. 
Świętował  więc cały personel Przedszkola. W ramach podziękowań dzieci 
narysowały portrety pracowników Przedszkola, które zostały zaprezentowa-
ne na wystawie. Przedszkolaki złożyły życzenia i zaśpiewały piosenki swoim 
Paniom. Ten dzień dla wszystkich upłynął w miłej i serdecznej atmosferze.

Sprzątanie Świata jest częścią Międzynarodowego Ruchu na Rzecz Ochrony Środowiska. 
Akcja ta została zapoczątkowana w 1989 roku w Australii. Polska włączyła się do niej 
w 1994 roku. Od tego czasu w każdy trzeci weekend września prowadzone są działania 
propagujące ograniczenie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling. Trady-
cyjnie do akcji włączyło się nasze przedszkole. Tegoroczna akcja różniła się od poprzed-
nich edycji z powodu pandemii Covid-19. W dniu 18 września 2020 r. przedszkolaki z 
wszystkich grup aktywnie włączyli się do akcji i posprzątały cząstkę naszego kraju -  te-
ren wokół przedszkola.
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Z ŻYCIA SOŁECTW
red. Paulina Drabińska

Rok 2020 był trudny również 
dla Sołectw. Obostrzenia, 
które zostały wprowadzone 
znacznie ograniczyły działal-
ność sołtysów i mieszkań-
ców. Mimo braku corocznych 
festynów i innych wydarzeń 
kulturalnych, sołectwa mogą 
pochwalić się swoimi  doko-
naniami.

W Szczuczarzu zakupiono kosiar-
kę na potrzeby sołectwa. Świetlica 
doczekała się remontu instalacji 
elektrycznej. Doposażono świetlicę 
w kuchenkę elektryczną, 40 krzeseł 
oraz drobny sprzęt AGD.
Sołectwo Bukowo wykonało w 
Czaplicach podłoże z kostki bru-
kowej pod przystanek autobusowy 
oraz zakupioło wiatę przystanko-
wą. Zakupiono do świetlicy artyku-
ły sportowe a najmłodsi otrzymali 
paczki na Mikołajki. 
Sołectwo Drzonowo postawiło na 

zakup mebli kuchennych do świe-
tlicy w Drzonowie i w Drzonowie 
Wałeckim oraz sprzętu AGD, firan 
i rolet. W letnie dni sołtys zorga-
nizowała wspólne sprzątanie wsi z 
najmłodszymi a na mikołajki kon-
kurs plastyczny pt. „Mikołajki”, w 
którym dzieci otrzymały słodkie 
upominki.  
Mieszkańcy Wołowych Lasów 
mogą już prężnie zbierać plastiko-
we nakrętki i dzięki temu pomagać 
osobom potrzebującym, ponieważ 
zakupiono pojemnik na nakrętki w 
kształcie serca. Plac zabaw stał się 
bezpieczniejszy, dzięki wykonaniu 
pełnego ogrodzenia a zjeżdżalnia 
doczekała się nowego ślizgu. Z 
myślą o przyszłych festynach zaku-
piono 20 kompletów stolików pik-
nikowych, 2 namioty ekspresowe, 
grill oraz kijki do ogniska. Ochot-
nicza Straż Pożarna w Wołowych 
Lasach wzbogaciła się o sprzęt 
specjalistyczny oraz ubrania. Naj-

młodsi natomiast otrzymali paczki 
na dzień dziecka. Zakupiono drob-
ne narzędzia ogrodowe oraz zasa-
dzono nowe krzewy i kwiaty. 
Długo wyczekiwane lampy solarne 
w końcu stanęły w Przelewicach 
poprawiając bezpieczeństwo pie-
szych i kierowców. Zakupiono rów-
nież kosiarkę na potrzeby sołectwa. 
Na terenie Jaglic pojawiły się ła-
weczki, na których można odpo-
cząć. Zakupiono komplety pikni-
kowe a przy placu zabaw stanęła 
altana. W trosce o ład i porządek 
wsi zakupiono kosiarkę oraz donice 
i kwiaty. Zakupiono również sprzęt 
sportowy do świetlicy a najmłodsi 
otrzymali paczki na Mikołajki. 
Wspólne starania sołtysa Dzwo-
nowa i mieszkańców zaowocowały 
wykonaniem solidnej kładki pro-

wadzącej ze stromego zbocza w 
Dłusku do jeziora. W ramach fun-
duszu sołeckiego zakupiono stoły 
i krzesła do świetlicy oraz ławki 
piknikowe i namioty. Odświeżona 
została również elewacja świetlicy 
w Dzwonowie.   
Trzebin w tym roku uzyskał grant 
na zakup altany i grilla w wysoko-
ści 10 000 zł. Ponadto ze środków 
własnych wykonano polbrukowe 
podłoże pod altanę. Z funduszu 
sołeckiego zakupiono do świetlicy 
wiejskiej kuchenkę z piekarnikiem, 
wyposażenie gastronomiczne oraz 
kolumnę z głośnikiem i oświetle-
niem. Na potrzeby sołectwa zaku-
piono również obszerny namiot o 
wymiarach 5x12 metrów. Miesz-
kańcy wspólnymi siłami ułożyli 
polbruk pod wiatę przystankową, 
którą zakupiło sołectwo. Zasadzo-
no nowe krzewy koło świetlicy oraz 
częściowo w parku. 
W Pieczyskach wykonano remont 
drogi we wsi, zakupiono stoły i 
krzesła na świetlicę oraz kosiarkę. 
Najmłodsi otrzymali paczki z oka-
zji Mikołajek.
Sołectwo Mielęcin wykonało po-
dest z kostki brukowej na placu 
koło szkoły, wymieniło drzwi wej-
ściowe do świetlicy oraz zakupiło 
część wyposażenia do świetlicy – 
stoły, chłodziarkę, telewizor oraz 
sprzęty do siłowni wewnętrznej. 
Mieszkańcy wspomagają akcje 
charytatywne zbierając nakrętki 
do metalowego serca, które stanęło 
przy przystanku. Ponadto w Mielę-
cinie przybyłych do miejscowości 
przyjezdnych wita drewniana ta-
blica. 
Teren rekreacyjny wokół placu za-
baw w Golinie sukcesywnie jest 
upiększany i modernizowany. W 
tym roku dokończono ogrodzenie 
placu zabaw zapewniając bezpie-

czeństwo dzieciom podczas zaba-
wy. Droga na odcinku Brzeźniak 
– Golin została wyrównana, a w 
miejscowości Jelenie powstała wia-
ta rekreacyjna. Ponadto sołectwo 
zakupiło dmuchawę do liści. 
Świetlica w sołectwie Załom dzięki 
uprzejmości i pomocy finansowej 
Pani Anny Małeckiej zyskała nowy 
front – wykonana została nowa ele-
wacja. Przygotowano kompletną 
dokumentację, dzięki której przy 
świetlicy powstała siłownia pod 
chmurką. Wiosną dzięki wspól-
nym działaniom mieszkańców i 
Pani Sołtys stanął w Załomie nowy 
kwietnik w formie pociągu oraz 
oryginalne donice z cementu. Za-

kupiono i wsadzono kwiaty w nowe 
donice, jak i w te już istniejące. 
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Dnia 22.06.2020 roku, 
Klub Seniora udał 
się na wycieczkę do 
Kołobrzegu. Senio-
rzy najpierw zwie-
dzili zabytkową Ka-

tedrę w Kołobrzegu 
a następnie udali się 
na spacer brzegiem 
morza. Po zjedzeniu 
pysznej rybki, Senio-
rzy poszli nad morze 

zażywać kąpieli mor-
skiej i słonecznej. 
To był bardzo uda-
ny wyjazd. Wszyscy 
wrócili zadowoleni i 
wypoczęci. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na 
lata 2014 – 2020.

Zaraz z pojawieniem się 
pierwszych grzybów Se-
niorzy ruszyli w las w ra-
mach zajęć ruchowych. 
Podczas grzybobrania 

Seniorzy znaleźli jeszcze 
inne „Grzyby” które zo-
stały posprzątane i do-
starczone do PSZOK. 

W związku z zakończe-
niem wakacji w ramach 
projektu zostało zorga-
nizowane ognisko. Pod-
czas ogniska odbyło się 
wiele różnych zabaw. Nie 
obyło się również bez tań-

ca i muzyki. W spotkaniu 
udział wzięli Kierownik 
MGOPS, pracownicy oraz 
instruktorzy prowadzący 
na co dzień zajęcia w Klu-
bie Seniora.

W każdy patek w Klu-
bie Seniora odbywają 
się „Kuchenne Rewolu-
cje”. Seniorzy integrują 
się. Wspólnie gotują, 
kroją, pieką, szyku-
ją i konsumują. Jest 
to wspaniała zabawa i 
mile spędzony czas.
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Wyjazd do Kołobrzegu

„ZAJĘCIA MANUALNE” 
TWORZYMY W CZASIE PANDEMII

Przyjemne z pożytecznym

Ognisko integracyjne 
„Zakończenie lata”

„Kulinarne 
Piątki”

KĄCIK SENIORA
red. Izabela Głodowska



Międzynarodowy 
Puchar Karate 

W.S.I Poland

Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych  
dla Gminy Człopa na lata 

2021 – 2028.

Zadanie zmodernizo-
wania trybun na Stadio-
nie Miejskim w Człopie 
właśnie zostało zakoń-
czone. Dotacja celowa 
w wysokości 19  000,00 
zł udzielona przez Wo-
jewództwo Zachodnio-
pomorskie poprawiła 
standard stadionowych 
trybun, a konkretnie 
sektora gości.

Dla przypomnienia, prace 
objęte dofinansowaniem po-
legały na ułożeniu betonowej 
kostki brukowej pomiędzy 
poszczególnymi rzędami 
trybun, zamontowaniu no-
wych siedzisk, wykonaniu 
chodnika od wejścia do sek-
tora do trybun, zainstalowa-
niu dwóch furtek, wreszcie 

ogrodzeniu ogrodzeniem 
panelowym całego sektora 
gości oraz strefy buforowej. 
Infrastruktura przeznaczo-
na dla kibiców jest równie 
ważna, jak sprzęt i obiekty, 
z których korzystają oglądani 
przez nich sportowcy. Kom-
fort kibicowania na Stadio-
nie Miejskim w Człopie uległ 
poprawie. Zmodernizowane 
trybuny to lepsza jakość do-
pingu. Modernizacja Stadio-
nu ma na celu stworzenie 
odpowiedniej bazy sporto-
wej dla mieszkańców naszej 
Gminy. Poprzez udział w 
imprezach sportowych, tre-
ningach klubów sportowych 
i lekcjach wychowania fizycz-
nego lokalna społeczność ma 
szansę m.in. poprawić ogólną 
sprawność fizyczną a przez to 
prowadzić zdrowy i aktywny 

tryb życia.
Za realizację zdania odpowie-
dzialny był Zakład Handlowo 
Usługowo Produkcyjny Pani 
Małgorzaty Bukały z Człopy. 
Wartość wykonanych  ro-
bót wyniosła ok. 48  000,00 
zł.  Wsparcie pieniężne na 
wykonanie inwestycji „Mo-
dernizacja trybun Stadionu 
Miejskiego w Człopie” udzie-
lona została przez Marszałka 
Województwa Zachodniopo-
morskiego w ramach pomo-
cy finansowej jednostkom 
samorządu terytorialnego 
z obszaru województwa za-
chodniopomorskiego z prze-
znaczeniem na poprawę i 
modernizację infrastruktury 
sportowej w 2020 r.

Paulina Samolczyk

W tegorocznym kon-
kursie zorganizowanym 
przez Marszałka Woje-
wództwa Zachodnio-
pomorskiego GRAN-
TY SOŁECKIE 2020, 
pomoc finansową w 
kwocie 10  tys. zł otrzy-
mało Sołectwo Trzebin. 
Właśnie zakończyła się 
realizacja zwycięskiego 
projektu. 

Sołectwo Trzebin wygraną 
dotację przeznaczyło na wy-
konanie zadania pn. „Budo-
wa drewnianej wiaty z gril-
lem w Trzebinie”. Mieszkańcy 

własnym zakresem prac przy-
gotowali teren przy świetlicy 
wiejskiej, następnie ułożona 
została kostka brukowa. Pod 
koniec listopada zamontowa-
no altanę. Ostatni element – 
sześciokątny grill z kominem 
dotarł jako ostatni. Całość 
tworzy przyjemne miejsce do 
spotkań mieszkańców wsi, 
wpływa pozytywnie na es-
tetykę terenu rekreacyjnego 
Sołectwa. Mieszkańcy zyskali 
atrakcyjne miejsce do orga-
nizacji spotkań plenerowych 
i imprez integracyjnych. Bę-
dzie to również miejsce spo-
tkań młodzieży i osób star-
szych.

Dziękujemy Sołtysowi wsi 
- Panu Janowi Wernerowi 
oraz wszystkim pozostałym 
mieszkańcom Trzebina zaan-
gażowanym w realizację za-
dania. Życzymy powodzenia 
w następnych edycjach kon-
kursu.

Paulina Samolczyk

W dniach 26-27.09.2020 r. odbyło 
się Szkolenie krajowe W.S.I Poland 
oraz Międzynarodowy Puchar Karate 
W.S.I Poland, w obu przedsięwzięciach 
uczestniczyli zawodnicy z Człopy.

  Choć była to nieliczna grupa jednak 
spisała się na medal i to nie jeden! Łącz-
nie zdobyli 6 medali. Każdy z nich wy-
walczył jakieś trofeum. A oto wyniki:

Kacper Strzelecki - I miejsce w konku-
rencji KATA; 
Marta Nowak - III miejsce w konkuren-
cji KATA oraz II miejsce w konkurencji 

KUMITE;

Honorata Kociuba - II miejsce w konku-
rencji KATA oraz III miejsce w konku-
rencji KUMITE;

Kacper Żygadło - III miejsce w konku-
rencji KATA. 

Wszystkim zawodnikom serdecznie 
gratulujemy. Brawo!

Piotr Grzechowiak

W dniu 16 listopada 
2020 r. rozpoczął pra-
cę Zespół Ds. Opra-
cowania Strategii 
Rozwiązywania Pro-
blemów Społecznych 
dla Gminy Człopa na 
lata 2021 – 2028.
Strategia Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych to usystematy-
zowana, długoterminowa i per-
spektywiczna koncepcja polityki 
społecznej, mająca na celu objęcie 
wsparciem osoby dotknięte wyklu-
czeniem społecznym oraz stwo-
rzenie optymalnych warunków 
dla funkcjonowania społeczności 
lokalnej. Głównym zadaniem stra-
tegii jest wyrównanie szans społecz-
nych mieszkańców miasta dzięki 
efektywnej współpracy wszystkich 
partnerów działających w obszarze 
polityki społecznej.
Aktualnie jesteśmy na etapie dia-
gnozowania problemów gminy i 
określania jej mocnych i słabych 

stron. Istotnym narzędziem wy-
korzystywanym do tego celu była 
ankieta, którą skierowaliśmy do 
mieszkańców naszej gminy, aby 
mogli współuczestniczyć w tworze-
niu strategicznego dokumentu.
Dziękujemy mieszkańcom za zaan-
gażowanie w wypełnianie anonimo-
wych ankiet, które były dostępne w 
Miejsko – Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej oraz na stronach 
internetowych: http://www.czlopa.
pl, http://mgopsczlopa.naszops.pl. 
Przeprowadzone badanie miało na 
celu poznanie opinii społeczności 
lokalnej na temat warunków życia  
w gminie oraz opinii dotyczących 
najważniejszych problemów spo-
łecznych, określenie potrzeb i wy-
znaczenie kierunków działań sa-
morządu Gminy Człopa w sferze 
społecznej. Na podstawie zebra-
nych informacji zostaną stworzone 
zbiorcze zestawienia, które będą 
wykorzystane do opracowania Stra-
tegii Rozwiazywania Problemów 
Społecznych Gminy Człopa na lata 
2021 – 2028. 

SEKTOR GOŚCI ODNOWIONY

Wiata z grillem w Trzebinie gotowa 
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W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok, pełni

nadziei spoglądamy w przyszłość. Na ten wyjątkowy czas

życzymy serdecznych spotkań, przyjaznych twarzy, dużo radości,

szczęśliwych wspomnień, pogody ducha 

i spełnienia marzeń. Niech radosna atmosfera Świąt

przepełnionych miłością, spokojem i przyjaźnią zagości 

w naszych sercach na dłużej.

Najserdeczniejsze życzenia składają: Dyrektor Przedszkola

Publicznego „Leśna kraina” w Człopie, pracownicy, Rada

rodziców oraz dzieci.


