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

Inwestycja ma być zrealizowana w 
ramach rządowego programu 100 
Obwodnic.

W chwili obecnej trwają prace nad 

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

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

Podstawowe parametry technicz-
ne:

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

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

Planowane daty inwestycji

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

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

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

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

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

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

„Rodzic na zastępstwo” 



Co można …?

Chciałoby się zrobić wszystko i 
rozwiązać każdy pojawiający się 
problem. Jest jednak niezwykle 
trudno uporać się z problema-
mi, które wyrastają „jak grzyby 
po deszczu”, a każdy pociąga za 
sobą konieczność wydawania 
pieniędzy. Pieniądze mają to 
do siebie, że nie chcą się mno-
żyć na życzenie i tu tkwi sedno 
problemu. Pracujemy nad ich 
pozyskaniem. W roku 2020, w 
ramach pozyskanych środków 
zewnętrznych  otrzymaliśmy 
kwotę 3 866 452,95 zł – to po-
nad 13% wszystkich docho-
dów Gminy Człopa. Pozyskane 
środki przeznaczane są na ko-
lejne inwestycje. Potrzeby gmi-
ny można porównać do długiej 
drogi, która przed nami. Ale na-
wet najdłuższą drogę pokonuje 
się małymi krokami. Każdy ko-
lejny rok jest ciągłą walką, aby 
pozyskać jak najwięcej środków 
i wykonać tyle ile się da.
Stereotypowa ocena pracy sa-
morządu, która co jakiś czas 
wybrzmiewa z ust mieszkań-
ców sprowadza pracę dziesią-
tek osób do stwierdzenia: nic 
się nie robi. Niezależnie od 
oderwania od rzeczywistości, 
tego typu wyrażenia zyskują 
poklask wcale niemałej grupy 
mieszkańców. Wydaje się oczy-
wistym, że osoby tak oceniające 
pracę innych nie postarały się o 
zdobycie choćby elementarnej 
wiedzy na temat będący przed-
miotem osądu. Tu nie chodzi  
o jakieś szczegółowe, wyszuka-
ne analizy, ale o sięgnięcie po 
wiedzę, która jest na wyciągnię-
cie ręki.
Pierwszym takim kompendium 
wiedzy dostępnym na stronie 
internetowej Gminy Człopa jest 
raport o stanie gminy. Już po-
bieżna lektura dostarczy infor-
macji o skali wydatkowanych 
pieniędzy i o ich przeznacze-
niu za ubiegły rok. To właśnie 
jest bardzo istotna informacja, 
która dostarcza czytelnikowi 
wiedzy na temat tego, co moż-
na. A można tyle i tylko tyle, na 
ile starczy pieniędzy. Dalej, czy-
telnik dowie się, że samorząd 
gminy to organizm naczyń po-
łączonych, gdzie praca urzędu i 
innych jednostek organizacyj-
nych jest ściśle ze sobą powią-
zana. Za działaniami i liczbami 
kryją się dziesiątki 

osób dbających o to, aby dzieci 
miały gdzie i jak się uczyć, gdzie  
i jak spędzać czas wolny, komu 
i jak przyjść z pomocą w razie 
potrzeby, jak zaspokoić podsta-
wowe potrzeby i utrzymać in-
frastrukturę.
Trzeba zobaczyć na co wydaje 
się pieniądze by rzetelnie do-
konać oceny, czy wydatki te są 
potrzebne. Fakty przeczą twier-
dzeniu o braku pracy. 
Rok 2021, jak każdy poprzed-
ni nie należał i nie należy do 
łatwych. Aby móc realizować 
inwestycje trzeba dysponować 
dokumentacją techniczną. Taka 
przygotowywana jest dla budo-
wy sieci wodociągowej do miej-
scowości Nałęcze i w Załomie, 
budowy drogi gminnej przy je-
ziorze Trzebin, czy dla Osiedla 
Sosnowego w Człopie. Powstaje 
dokumentacja drogi gminnej 
ul. Leśnej w Człopie, drogi przez 
miejscowość Przelewice i dla 
odcinka drogi Golin – Brzeź-
niak. Niedawno ukończyliśmy 
przebudowę remizy strażackiej  
w Wołowych Lasach i wymie-
niliśmy pokrycie dachowe 
pod starą częścią obiektu. Od 
niedawna ruszyła placówka 
wsparcia dziennego dla dzie-
ci i młodzieży. Na jej potrzeby 
zaadoptowano pomieszczenia 
po dawnej bibliotece. Przygoto-
wujemy dokumentację budowy 
sieci wodociągowej i oświetle-
nia na ul. Bydgoskiej, budowy 
oczyszczalni ścieków w Czło-
pie, budowy świetlicy wiejskiej 
w Czaplicach. Kilka miesięcy 
temu ukończyliśmy przebudo-
wę budynku świetlicy wiejskiej 
w Drzonowie Wałeckim W tym 
roku czeka nas jeszcze moder-
nizacja  stadionu miejskiego w 
Człopie i przebudowa budynku 
szatni, budowa placów zabaw w 
Załomie Przelewicach, Dłusku i 
Jeleniach. 
Od dwóch lat informuję, że 
najważniejszymi inwestycja-
mi tego roku, które mam na-
dzieję rozpoczniemy będą: 
budowa ośrodka zdrowia i 
żłobka, przy ul. Przedszkolnej  
i Brzozowej w Człopie. Doku-
mentacja na te inwestycje jest 
gotowa. Mamy też pozwolenie 
na budowę. Wiele problemów 
z funkcjonowaniem ośrodka 
zdrowia spowodowane jest wła-
śnie bazą lokalową. Nowy obiekt 
będzie miał wydzielone strefy 
dla osób zdrowych i chorych, 

osobne poczekalnie i gabinety 
lekarskie. Z kolei żłobek, to bar-
dzo wyczekiwana inwestycja, 
szczególnie dla mam aktyw-
nych zawodowo. Nowoczesny 
obiekt na miarę dwudziestego 
pierwszego wieku. Lokalizacja 
tych inwestycji podyktowana 
jest istnieniem nowoczesnej 
infrastruktury dodatkowej w 
postaci wybrukowanych ulic z 
chodnikami, a co najważniejsze  
z przygotowanymi miejsca-
mi parkingowymi. Te roz-
wiązania komunikacyjne  
i bezpieczeństwo użytkowni-
ków przesądziły o wyborze 
miejsca.

Nowe obowiązki właścicieli.

Od 1 lipca 2021 r. każdy właści-
ciel lub zarządca budynku jest 
zobowiązany złożyć do właści-
wego urzędu gminy deklarację 
o źródłach ciepła lub źródłach 
spalania paliw. Deklaracja tra-
fi do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków (dalej: 
CEEB). 
Do ustawy z dnia 21 listopa-
da 2008 r. o wspieraniu ter-
momodernizacji i remontów 
oraz o centralnej ewidencji 
emisyjności budynków wpro-
wadzono szereg obowiązków, 
wynikających z utworzenia 
wspomnianej ewidencji, ob-
ciążających różne podmioty. 
CEEB jest prowadzona przez 
ministra właściwego do spraw 
budownictwa, planowania  
i zagospodarowania przestrzen-
nego oraz mieszkalnictwa (obec-
nie minister rozwoju, pracy  
i technologii). 
Dzień wdrożenia rozwią-
zań technicznych umożli-
wiających złożenie deklaracji  
o źródłach ciepła lub źródłach 
spalania paliw z wykorzysta-
niem systemu teleinforma-
tycznego obsługującego CEEB 
określono na dzień 1 lipca 
2021 r.
Od dnia 1 lipca 2021 r., właści-
ciel lub zarządca budynku lub 
lokalu ma obowiązek złożyć 
deklarację o źródłach ciepła 
wykorzystywanego na potrze-
by budynku lub lokalu lub źró-
dłach spalania paliw.
Co do zasady nowy obowiązek 
dotyczy właścicieli budynków 
lub lokali, nie zaś podmiotów 
dysponujących innymi tytułami 
prawnymi do lokalu np. najem-
ców. Jeżeli jednak w budynku 
występuje wspólne źródło cie-
pła, a budynek ma zarządcę to 
wówczas zarządca będzie zobo-
wiązany do złożenia deklaracji, 
nie zaś właściciel. Współwłaści-
ciele odpowiadają w tym przy-
padku solidarnie.
Pod pojęciem źródła spalania 
paliw rozumie się natomiast 
część instalacji spalania paliw 
będącą stacjonarnym urządze-
niem technicznym, w którym 
następuje utlenianie paliw w 
celu wytworzenia energii. Istot-
ne jest to, że nominalna moc 
źródeł ciepła musi być mniejsza 
niż 1 MW. 
Deklarację składa się w ter-
minie 14 dni od dnia pierw-
szego uruchomienia źródła 
ciepła lub źródła spalania pa-
liw. Z kolei w odniesieniu do 
źródła ciepła lub źródła spa-
lania paliw, eksploatowanych 
w dniu ogłoszenia komuni-
katu Ministra Rozwoju, Pracy  

i Technologii w sprawie określe-
nia dnia wdrożenia rozwiązań 
technicznych umożliwiających 
złożenie deklaracji o źródłach 
ciepła lub źródłach spalania 
paliw z wykorzystaniem syste-
mu teleinformatycznego obsłu-
gującego centralną ewidencję 
emisyjności budynków, czyli w 
dniu 25 marca 2021 r. dekla-
rację należy złożyć nie później 
niż w terminie 12 miesięcy od 
dnia ogłoszenia tego komuni-
katu.
W przypadku zmiany danych 
w postaci liczby i rodzaju eks-
ploatowanych w obrębie nie-
ruchomości źródeł ciepła lub 
źródeł spalania paliw oraz da-
nych o przeznaczeniu tych źró-
deł i wykorzystywanych w nich 
paliwach, na podmioty zobo-
wiązane do składania deklara-
cji nałożono także dodatkowy 
obowiązek w postaci złożenia 
nowej deklaracji. Obowiązek 
ten należy zrealizować w ter-
minie 14 dni od dnia, w którym 
zaistniała zmiana.
Deklarację należy złożyć do 
burmistrza w postaci pisem-
nej lub elektronicznej, za po-
mocą środków komunikacji 
elektronicznej. Zalicza się do 
nich zatem przede wszystkim 
pocztę elektroniczną.
Niezłożenie deklaracji w ter-
minie jest wykroczeniem 
zagrożonym karą grzywny  
w wysokości od 20 do 5.000 
złotych. Z kolei sprawca, który 
złożył deklarację po terminie, 
jeżeli złożenie deklaracji na-
stąpiło przed dniem, w którym 
burmistrz powziął wiadomość  
o popełnieniu wykroczenia do-
puszcza się wykroczenia, lecz 
nie podlega karze. Nie ulega 
wątpliwości zatem, że ignoran-
tia iuris nocet, lecz jeżeli jeszcze 
przed reakcją organu dokona-
my złożenia deklaracji, unik-
niemy kary.

Należy zwrócić uwagę, że no-
welizacja nie przewiduje nato-
miast sankcji za podanie w de-
klaracji niekompletnych lub 
nieprecyzyjnych, a przez co za-
zwyczaj błędnych danych, któ-
re następnie zostaną uwzględ-
nione w ewidencji. Co istotne, 
dane podane w deklaracji będą 
podlegały weryfikacji przez 
specjalistów (np. kominiarzy), 
którzy będą w stanie wykryć 
nieprawidłowości i wówczas 
dokonają zmodyfikowania da-
nych wskazanych przed pod-
miot składający deklarację.

Dylematy związane z budową 
obwodnicy.

Zakończył się etap konsultacji 
społecznych dotyczących budo-
wy obwodnicy Człopy w ciągu 
drogi krajowej 22. Każdy mógł 
wypowiedzieć swoje zdanie na 
ten temat i uzasadnić swoje sta-
nowisko. Od wielu miesięcy te-
mat budowy obwodnicy wywo-
łuje emocje dzieląc społeczność 
gminy na kilka grup. Niezależ-
nie od indywidualnych poglą-
dów na ten temat powinniśmy 
przyjąć, że budowa obwodnicy 
jest bardzo potrzebna – głównie 
ze względów bezpieczeństwa 
mieszkańców. Inne względy 
merytoryczne mają oczywiście 
znaczenie, ale nie powinny 
przesądzać o naszych relacjach 
z innymi. Obwodnica powsta-
nie prędzej czy później, a my 
będziemy tu żyć niezależnie 
od jej konkretnego przebiegu. 
Dlatego nie warto dla jej prze-
biegu narażać dobrych relacji ze 
współmieszkańcami gminy.

Burmistrz Miasta 
i Gminy Człopa 
Jerzy Bekker
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"Czytanie pod"Czytanie pod
chmurką"chmurką"

ZAPRASZAMY

 
Organizatorem jest:
Miejska Biblioteka 

w Człopie

e-mail: biblioteka@czlopa.pl
tel. 515322997

Kordynator spotkań:  Jolanta Olkowska

Regulamin spotkań na stronie internetowej
domkultury.czlopa.pl

Kontakt:

najmłodszychnajmłodszych
bajkosłuchaczybajkosłuchaczy   

na wieczór z bajką i zabawą
w wakacyjne wtorki 

 godz. 18.00



Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza! 
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Po zapoznaniu się z ra-
portem o stanie gminy 
oraz rozpatrzeniu spra-
wozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania przez burmi-
strza budżetu za rok 2020 
Rada Miejska w Człopie 
na czerwcowej sesji przy-
stąpiła  do głosowania nad 
votum zaufania i abso-
lutorium dla Burmistrza 
Miasta i Gminy Człopa Je-
rzego Bekkera.

Komisja rewizyjna roz-
patrzyła sprawozdanie 
finansowe oraz wniosko-
wała w sprawie udzielenia 

absolutorium organowi 
wykonawczemu z tytułu 
wykonania budżetu i przed-
stawiła Radzie Miejskiej 
ocenę wykonania budżetu 
za rok 2020. Dokumenty te 
uzyskały również pozytyw-
ną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej.
Za wotum zaufania dla bur-
mistrza oraz za udzieleniem 
burmistrzowi absolutorium 
głosowali wszyscy obecni 
radni (14 z 15 radnych).
Radni Rady Miejskiej wrę-
czyli kwiaty Burmistrzowi 
Jerzemu Bekkerowi, Za-

stępcy Burmistrza Joannie 
Jastrzębowskiej oraz Skarb-
nikowi Zofii Wach. 
Burmistrz podziękował za 
udzielone absolutorium i 
podkreślił, że jest to suk-
ces wielu osób i podmio-
tów, pracowników urzędu, 
w tym także mieszkańców 
miasta i gminy Człopa. 
Podziękował również prze-
wodniczącemu Rady Miej-
skiej Zbigniewowi Tymec-
kiemu oraz radnym Rady 
Miejskiej za współpracę. 

12 czerwca 2021 roku straża-
cy spotkali się na walnym ze-
braniu sprawozdawczo – wy-
borczym Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Człopie. 

Podczas zebrania udzielono za-
rządowi absolutorium za okres 
sprawozdawczy oraz dokona-
no wyboru nowych władz jed-
nostki. Prezesem Zarządu OSP 
Człopa została Joanna Paliwoda, 
Wiceprezesem i Naczelnikiem 
Jacek Skotnicki, Wiceprezesem 
Jerzy Bekker, Zastępcą Naczel-
nika Marcin Bachorski, Sekre-

tarzem Dariusz Pogorzelski, 
Skarbnikiem Mariusz Ławiński, 
Gospodarzem Adrian Roman, 
Kronikarzem Marcin Maciejasz 
a Członkiem Łukasz Medoliński. 
Ponadto poruszono tematy zwią-
zane z oceną funkcjonowania 
jednostki w roku 2020, stanem 
wyposażenia jednostki w sprzęt 
tj. aktualnymi potrzebami, sta-
nem wyszkolenia członków jed-
nostki, planami szkoleniowymi 
w 2021 roku oraz współpracą z 
samorządem gminy Człopa.

Miło jest nam poinformować, że 
inwestycja pn. „Budowa Ośrod-
ka Zdrowia i Żłobka dla dzieci 
w Człopie” jest już na etapie za-
awansowanym. 

Na chwilę obecną posiadamy pełną 
dokumentację projektową. Rozpo-
częcie prac budowlanych uzależnio-
ne jest jednak od ogłaszanych nabo-

rów wniosków na dofinansowanie 
w ramach programu „Maluch +”. 
Program „Maluch+” wspiera roz-
wój instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 - żłobków, klubów 
dziecięcych i dziennych opiekunów. 
Gmina Człopa zamierza starać się 
o dofinansowanie budowy żłobka, 
natomiast ośrodek zdrowia zosta-
nie wybudowany ze środków wła-

snych gminy. Dokumentację 
projektową w zakresie realizacji za-
dania wykonał Michał Kruczkow-
ski z Lubuskiego Centrum Budow-
nictwa Pasywnego na kwotę 100 
000 zł. W ramach żłobka w budyn-
ku zostały zaprojektowane dwa po-
mieszczenia dla dzieci w wieku 1-2 
lat oraz 2-3 lat, sypialnie, szatnia 
dla dzieci, sala zabaw, węzeł sani-
tarny (toalety, umywalki, brodziki, 
przewijaki, miejsce na nocniki). W 
części ośrodka zdrowia zaprojek-
towano dwa gabinety lekarskie dla 
lekarza rodzinnego, gabinet denty-
styczny, gabinet ginekologiczny, ga-
binet zabiegowy, dwie poczekalnie 
z osobnym wejściem dla pacjentów 
zdrowych i chorych, sanitariaty, 
archiwum oraz pomieszczenia go-
spodarcze. Na działce zaprojekto-
wano dojścia i dojazdy do budynku, 
miejsce na gromadzenie odpadów 
stałych oraz plac zabaw dla dzieci.

Liczymy, że nowy ośrodek zdrowia 
oraz żłobek znacznie ułatwią kom-
fort życia naszych mieszkańców 
oraz doskonale wpiszą się w krajo-

braz ulicy Brzozowej i Przedszkol-
nej.

Budowa Ośrodka Zdrowia i Żłobka dla dzieci w Człopie

Nowy samochód 
dla Posterunku Policji 

Podsumowanie strażackie  

14 kwietnia 2021 roku Burmistrz 
Miasta i Gminy Człopa podpisał 
umowę  z Komendantem Woje-
wódzkim Policji w Szczecinie, 
reprezentowanym przez Mar-
ka Jasztala – Zastępcę Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w 
Szczecinie, przy udziale nadko-
misarza Arkadiusza Góreckie-
go – Komendanta Powiatowego 
Policji w Wałczu. Przedmiotem 

umowy jest przekazanie na Fun-
dusz Wsparcia Policji 62.500,00 
złotych z przeznaczeniem na 
zakup samochodu osobowego 
typu SUV w wersji oznakowanej 
dla Komendy Powiatowej Policji 
w Wałczu Posterunku Policji w 
Człopie.



Złote gody  
Na przełomie marca 
i kwietnia Burmistrz 
Miasta i Gminy Człopa 
Jerzy Bekker wręczył 
medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie. 
Z powodu sytuacji epidemicz-
nej nie było możliwości zorga-
nizowania spotkania wszyst-
kich par w urzędzie. Jubilaci 
wyrazili zgodę na odwiedziny 
Burmistrza wraz z pracowni-
kiem Urzędu Stanu Cywilne-
go Bożeną Olejnik w ich do-

mach. Mimo, że uroczystość 
przebiegała inaczej niż zwy-
kle, wyróżnione małżeństwa 
nie kryły wzruszeń i dumy z 
tak pięknego jubileuszu. Bur-
mistrz Miasta i Gminy Człopa 
wręczył medale, życzenia oraz 
gratulacje w imieniu Prezy-
denta Rzeczypospolitej Pol-
skiej.
Jubileusz Złotych Godów 
obchodzili: Janina i Tadeusz 
Bierbasz, Kazimiera i Euge-
niusz Chejdys, Sabina i Tade-
usz Chomik, Maria i Wiesław 
Ciok, Jadwiga i Jan Mnich, 

Maria i Eugeniusz Olkowscy, 
Elżbieta i Janusz Parcheta, 
Anna i Zdzisław Piotrowscy, 
Henryka i Stefan Szałapscy, 
Janina i Czesław Szczepań-
scy oraz Danuta i Mieczysław 
Środa.
Po części oficjalnej jubilaci 
podziękowali za wizytę oraz 
wyróżnienia. Nie zabrakło 
także wspomnień i refleksji na 
temat obchodzonych godów 
oraz rozmów o codziennym 
życiu.

„Radosne Podwórecz-
ko” – pod taką nazwą 
powstaną dwa nowe pla-
ce zabaw w Przelewicach 
oraz w Załomie. 
Inwestycja ma na celu zago-
spodarowanie przestrzeni 
publicznej w infrastrukturę 
rekreacyjną sprzyjającą włą-

czeniu społecznemu oraz jed-
noczesnej poprawie jakości 
życia mieszkańców. W dniu 
19 kwietnia Burmistrz podpi-
sał umowę z Województwem 
Zachodniopomorskim, re-
prezentowanym przez Zarząd 
Województwa Zachodniopo-
morskiego na dofinansowanie 
tego przedsięwzięcia kwotą 48 
863,00 zł. Projekt „Radosne 

Podwóreczko” będzie realizo-
wany w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność” ob-
jętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020. 

10 maja 2021 roku w Sali 
narad Urzędu Miasta i 
Gminy Człopa odbyła 
się publiczna dyskusja 
nad projektem planu za-
gospodarowania prze-
strzennego dla części 

obrębu geodezyjnego 
Załom. 
Do 7 czerwca można było 
składać wnioski formalne do-
tyczące przygotowanego do-
kumentu. Aktualnie wnioski 
te zostały rozpatrzone przez 

Burmistrza i trafią finalnie do 
rozstrzygnięcia przez Radę 
Miejską w Człopie. Po tych 
czynnościach Rada Miejska 
będzie głosować nad przyję-
ciem przygotowanego planu.

4
Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy

Radosne Podwóreczko

Dokumentacja na przebudowę 
oczyszczalni ścieków 

Plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu Załom  

Oczyszczalnia ścieków w 
Człopie ma już swoje lata. 

Aby w dalszym ciągu bez proble-
mów służyła naszym mieszkańcom 
konieczna jest jej przebudowa. W 
dniu 6 maja Burmistrz Miasta i 
Gminy Człopa Jerzy Bekker pod-
pisał umowę z Firmą Projekt Ma-
lecha Sp. z o.o. z Poznania na wy-

konanie dokumentacji projektowo 
– kosztorysowej dla zadania pn. 
Przebudowa oczyszczalni ścieków 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
w miejscowości Człopa. Wartość 
umowy została określona na kwotę 
96 432,00 zł. brutto. Termin wyko-
nania dokumentacji wyznaczono 
na 20 grudnia 2021 roku.

Inaczej niż w poprzednich latach – 
nie było koncertów, występów, sto-
isk, licytacji, a mimo to mieszkańcy 
naszej gminy kolejny raz udowodnili, 
że mają dobre serca. 

W Domu Kultury sztab zorganizo-
wał mini sklepik z orkiestrowymi 
gadżetami, rękodziełem wykona-
nym przez mieszkańców i pracow-
ników DK oraz innymi darami. 
Wszystko oczywiście z zachowa-
niem zasad bezpieczeństwa i w 
reżimie sanitarnym. Osoby chętne 
mogły kupić dary, dokonać wpłaty 
indywidualne do puszki lub wes-
przeć wolontariuszy, którzy kwe-
stowali na ulicach miasta oraz w 
sołectwach. Nowością tegorocznego 
finału była możliwość dokonywa-
nia wpłat na eSkarbonkę utworzoną 
specjalnie dla naszego sztabu. Sym-
bolicznym zakończeniem 29 Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy były zimne ognie.

Podczas 29 Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy w Czło-
pie zebraliśmy

14 728,68 zł i 74,46 Euro!
z czego:
Wolontariusze: 5 901,85 zł
Radni Rady Miejskiej w Człopie: 
253,29 zł
Urząd Miasta i Gminy Człopa: 
353,41
Bank Spółdzielczy Człopa: 300,00 zł

ZGK ZB : 132,00 zł
MGOPS: 218,85 zł
Przedszkole Publiczne Leśna Kra-
ina: 1174,19 zł
Szkoła Podstawowa: 443,34
Wpłaty indywidualne: 1620,73 zł
Sklepik DK: 3334,77 zł
Anonim: 356,25 zł
Klub Radnych Niezależni: 300,00zł
eSkarbonka: 340,00 zł
Podziękowania od Szefa Sztabu dla 
OSP Człopa, Posterunku Policji w 
Człopie, Rodziców wolontariuszy, 
wolontariuszy i opiekunów: Marty 
Warszyckiej, Oliwii Nowak, komisji 
rozliczeniowej.
 
Sponsorzy i darczyńcy 29 Fina-
łu Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy: Agnieszka Szlędak, Bank 
Spółdzielczy Zakrzewo oddział 
Człopa, Firma „Iliko”, Klub Rad-
nych Niezależni, Atelier - Karoli-
na Matyniak, Dorota Aumueller, 
Zbigniew Tomczak, Klub Seniora 
MOPS, Magdalena Spychała, Syl-
wia Chorąży, Sklep Centrus, Marek 
Janik, Aneta Werner, Renata Jaro-
siewicz, Lidia Mieluch, Katarzyna 
Strzelecka, Orlen Stacja Paliw- Jerzy 
i Iwona Bryła, Centrum Ksero – Stu-
dio Reklamy Wałcz - Michał Śmist, 
Katarzyna Jurik, Sołectwo Załom, 
Urząd Miasta i Gminy Człopa.



Przestarzałe place zabaw 
dostaną nowe życie  

Kolejna modernizacja Stadionu Miejskiego   

5Wizyta Wojewódzkiego 
Komendanta Państwowej Straży 

Pożarnej w Szczecinie 

Dokumentacja na drogi gminne

XXV Zebranie Delegatów Stowarzyszenia 
Gmin Polskich Eroregionu Pomerania

Przebudowa i rozbudowa Remizy 
Strażackiej w  Wołowych Lasach

29 kwietnia Burmistrz Miasta 
i Gminy Człopa Jerzy Bekker 
uczestniczył w walnym zebra-
niu delegatów, które po raz 
drugi odbyło się on-line. W 
trakcie obrad przedstawiono 
sprawozdanie z działalności 

i sprawozdanie finansowe za 
rok miniony. Delegaci jedno-
głośnie przyjęli sprawozdanie 
Prezesa Zarządu Krzysztofa 
Soski z działalności Zarządu w 
2020 roku i otrzymał on abso-
lutorium. Zaakceptowano także 

przystąpienie do stowarzysze-
nia Gminy Połczyn Zdrój. W 
trakcie posiedzenia przedsta-
wiono plan pracy, projekt bu-
dżetu i omówiono temat stra-
tegii Euroregionu na kolejny 
okres. 

Burmistrz Miasta i Gminy Czło-
pa Jerzy Bekker przy kontrasy-
gnacie Skarbnika Zofii Wach 
podpisał umowę z Panem Mi-
chałem Kruczkowskim pro-
wadzącym działalność gospo-
darczą pod nazwą Lubuskie 
Centrum Budownictwa Pasyw-
nego Michał Kruczkowski z sie-
dzibą w Chwalęcicach. 

Przedmiotem umowy jest wyko-
nanie dokumentacji projektowo 
– kosztorysowej dla zadania pn. 
Przebudowa drogi gminnej w 
Przelewicach. Długość odcinka 
drogi wynosi ok. 1,2 km. Przebu-
dowa polegać będzie  na wyko-
naniu nowej nawierzchni jezdni 
drogi, umocnieniu poboczy zjaz-
dów, przystanków autobusowych 
wyposażonych w perony oraz 
wiaty przystankowe oraz oświe-
tlenia drogowego. Wartość umo-

wy określona została na kwotę 47 
674,80 zł brutto. Gmina Człopa 
ubiegała się o uzyskanie środków 
Funduszu Przeciwdziałania CO-
VID-19 dla  gmin z przeznacze-
niem na inwestycje realizowane 

w miejscowościach, w których 
funkcjonowały zlikwidowane 
państwowe przedsiębiorstwa go-
spodarki rolnej tj. w Przelewicach 
oraz Golinie, jednak wnioski zo-
stały rozpatrzone negatywnie.

Sejmik Województwa zachod-
niopomorskiego podjął uchwa-
łę rozstrzygającą konkurs w 
sprawie udzielenia pomocy 
finansowej jednostkom samo-
rządu terytorialnego z obszaru 
województwa zachodniopo-
morskiego z przeznaczeniem 
na poprawę i modernizację in-
frastruktury sportowej w 2021 
r.. Gmina Człopa otrzymała 
wsparcie finansowe na kolejne 
prace modernizacyjne trybun 
na Stadionie Miejskim. 

W dniu 11 czerwca br. w Staro-
stwie Powiatowym w Wałczu go-
ściła Członek Zarządu Wojewódz-
twa Pani Anna Bańkowska, która 
w imieniu Województwa Zachod-
niopomorskiego złożyła podpis 
pod umową przyznającą dofinan-
sowanie.
Całkowity koszt zadania: 51 802,68 
zł. brutto, dotacja celowa ze środ-
ków budżetu Województwa Za-
chodniopomorskiego wyniesie 20 
000,00 zł i  zostanie przeznaczona 
na dokończenie remontu części 
trybun dla kibiców gospodarzy.
W szczególności prace obejmą 
utwardzenie betonową kostką 
brukową dojścia oraz poszczegól-
nych rzędów trybun gości, montaż 
nowych siedzisk w sektorze gości 
oraz demontaż starego ogrodzenia 

sektora gospodarzy i budowę ogro-
dzenia panelowego o wys. 1,2 m 
wraz z montażem furtki obejmują-
cego cały sektor.
Wyżej wymienione prace remonto-
we są kolejnymi robotami dotyczą-
cymi Stadionu Miejskiego w Czło-
pie. Gmina już od kilku lat poprzez 
małe inwestycje stara się odnowić 
infrastrukturę tego obiektu. W tym 
roku, wyżej przedstawionymi pra-
cami montażowo – budowlanymi, 
pragniemy ostatecznie zakończyć 

modernizację trybun.
Modernizacja Stadionu ma na celu 
stworzenie odpowiedniej bazy 
sportowej dla mieszkańców naszej 
Gminy. Poprzez udział w impre-
zach sportowych i kulturalnych 
odbywających się na tym obiekcie, 
częste treningi klubów sportowych 
i lekcje wychowania fizycznego lo-
kalna społeczność ma szansę m.in. 
poprawić ogólną sprawność fizycz-
ną a przez to prowadzić zdrowy i 
aktywny tryb życia.

30 kwietnia gościliśmy w naszej 
Gminie Komendanta Wojewódz-
kiego Państwowej Straży Pożarnej 
w Szczecinie St. Bryg. mgr inż. 
Jarosława Tomczyka oraz Komen-
danta Państwowej Powiatowej 
Straży Pożarnej mł. bryg. Dariusz 
Lubianiec i jego zastępcę mł. ka-
pitana Marcina Kulczyka. Podczas 
spotkania z Burmistrzem oraz 

strażakami z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Człopie omówiono 
funkcjonowanie i potrzeby jedno-
stek Ochotniczej Straży Pożarnej 
działających na terenie Gminy 
Człopa. Uczestnicy omówili rów-
nież  mechanizmy finansowania 
zakupu nowych pojazdów pożarni-
czych dla jednostek OSP.

W miejscowościach Jelenie, 
Załom i Przelewice zdemonto-
wane zostały przestarzałe pla-
ce zabaw, aby ustąpić miejsca 
nowym. 5 maja Burmistrz Je-
rzy Bekker podpisał umowę z 
Panią Małgorzatą Bukałą pro-
wadzącą działalność gospo-
darczą pod nazwą ZHUP Mał-
gorzata Bukała z siedzibą w 
Człopie na demontaż, wywóz 
i utylizację starych urządzeń 
zabawowych. Wartość umowy 
określono na kwotę 3 100,00 
złotych brutto. Natomiast place 
zabaw przy ul. Moniuszki oraz 
ul. Osiedlowej zostaną wyre-
montowane za kwotę 6 700 zło-
tych brutto

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Wołowych Lasach został przebudowany i 
rozbudowany. Remont obejmował robo-
ty rozbiórkowe, wykonanie ścianek dzia-
łowych, posadzek, tynków wewnętrz-
nych, gładzi, sufitów podwieszanych. W 
celu zapewnienia pełnego bezpieczeń-
stwa wykonana została nowa instalacja 

sanitarna, elektryczna i odgromowa. 
Prace wykonała firma Usługi Budowla-
no-Wykończeniowe  Roman Prywerek z 
Wielenia. Koszt remontu to 109 000,00zł. 
Mamy nadzieję, że wykonany remont 
poprawi komfort i bezpieczeństwo pracy 
naszych druhów.
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Komunikat w sprawie wynajmu 
świetlic wiejskich na terenie 

gminy Człopa

Złote Pióro Miejskiej Biblioteki w Człopie

KRAJOBRAZ ZIMOWY TECHNIKĄ 3D

Wakacyjne atrakcje

Dyrektor Domu Kultury w Człopie 
informuje, że od 16 czerwca 2021 
roku można ponownie wynajmo-
wać pomieszczenia zlokalizowane 
w świetlicach wiejskich na terenie 
gminy Człopa.
Podczas wynajmu Najemca zobo-
wiązuje się do przestrzegania wszel-
kich przepisów związanych z prze-
ciwdziałaniem rozprzestrzeniania 
się wirusa COVID-19, w tym sto-
sownych rozporządzeń.
Po zakończeniu trwania umowy 
Najemca oddaje lokal posprzątany 
i zdezynfekowany środkami dezyn-
fekującymi o działaniu antywiruso-
wym i bakteriobójczym (nie wyma-
ga się wykonania dezynfekcji przez 
wyspecjalizowaną firmę).
I. Wytyczne dla organizatorów im-
prezy:

Dostosowanie liczby zaproszonych 
gości do wytycznych (limitów) zwią-
zanych z dopuszczalną liczbą osób w 
trakcie imprezy.
Poinformowanie gości i obsługi, że 
w imprezie nie mogą brać udziału 
osoby chore na COVID-19, zaka-
żone SARS-CoV-2, przebywające w 
kwarantannie, izolacji, manifestu-
jące objawy ze strony układu odde-
chowego.
Poinformowanie gości o wytycznych 
dotyczących wszelkich ustalonych 
zasad panujących w miejscu impre-
zy.
Organizatorzy i obsługa powinni 
nosić maseczki lub środki ochrony 
ust i nosa wskazane w obowiązują-
cych regulacjach prawnych.

Konkurs online dedy-
kowany był dla dzieci 
w II kategoriach wie-
kowych do 7 lat, od 
7- 14 lat.
W kategorii do lat 7 

pierwsze miejsce zdo-
byli Kornelia i Do-
minik Nowakowscy, 
drugie Amelia Jawor-
ska a trzecie Bartosz 
Jaworski

W kategorii od 7- 14 
lat pierwsze miejsce 
zajęła Antonina Dysz-
kant, drugie Damian 
Janus a trzecie Lucjan 
Kijek.

W pierwszym Konkursie Literackim – WIERSZ 
„Złote Pióro Miejskiej Biblioteki w Człopie”
spotkały się wiersze pięciu autorów z terenu 
Miasta i Gminy Człopa.

Jury pragnie pogratulować wszystkim uczestni-
kom odwagi, aby zaprezentować swoje utwory
i zgłosić się do konkursu.
Wiersze odsłoniły różnorodność tematyczną, 
wrażliwość, umiejętność obserwacji otaczające-
go świata i jego piękna. Cieszy fakt, że autorzy 
sięgnęli do szuflady z wierszami, czy też do „szu-
flady” swojego wnętrza, aby podzielić się z nami 
swoim doświadczeniem, osobistymi przeżyciami 
i zachwytem nad światem – jest to prawdziwy dar.
Jury na posiedzeniu zdecydowało przyznać:
 GRAND PRIX Teresie Kubiak za „Dorzuciła do 
wspomnień”
WYRÓŻNIENIA RÓWNORZĘDNE dla: Marii 
Sroczyńskiej, Krystyny Dyszkant, Izabeli Gło-
dowskiej, Wojciecha Wody.
 Wiersze oceniane były przez jury w składzie: Ewa 
Jaroszyńska – Przewodnicząca, Jolanta Drabińska 
– Dyrektor Domu Kultury w Człopie, Emilia Me-
dolińska – Instruktor Domu Kultury w Człopie.
 Nagrodami w konkursie jest statuetka „Złote 

Pióro” dla Laureatki konkursu i bony towarowe
dla wszystkich wyróżnionych.
Przewodnicząca jury pragnie podziękować or-
ganizatorom konkursu za jego ogłoszenie, za 
stworzenie przestrzeni do aktywności twórczej 
oraz prezentacji autorskich pomysłów. Wiersze 
uczestników sprawiły wielką przyjemność i spo-
wodowały pauzę w codzienności, sprowokowały 
do zatrzymania i ucieszenia się tym wszystkim, 
co stanowi o naszym człowieczeństwie. W pędzie 
życia często mijamy bezrefleksyjnie ważne i ulot-
ne chwile. Mamy nadzieję, że konkurs jest bar-
dzo dobrym początkiem i impulsem dla naszych 
mieszkańców do tego, aby ilustrować słowem 
otaczający świat. Jesteśmy ciekawi i zainteresowa-
ni, co jeszcze mogą nam Państwo zaprezentować 
w następnych edycjach konkursu, do czego już 
dziś zachęcamy.
Oficjalne podsumowanie i wręczenie nagród od-
było się na uroczystym spotkaniu
28 kwietnia 2021 r. w Miejskiej Bibliotece w Czło-
pie.
Koordynatorem tegorocznej edycji konkursu 
była Jolanta Olkowska – bibliotekarz Miejskiej 
Biblioteki w Człopie.

Z początkiem wakacji czekała niemała nie-
spodzianka na dzieci oraz dorosłych. Dom 
Kultury przygotował na Hali Widowisko-
wo – Sportowej Darmową Strefę Dmu-
chańców. 

Maluchy oraz dzieci i młodzież mogli szaleć 
do woli na dmuchanych zamkach. W chwili 
wytchnienia Burmistrz Jerzy Bekker, Dyrek-
tor Domu Kultury Jolanta Drabińska oraz 
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, 
Sportu i Infrastruktury Społecznej Regina 
Cieślak rozdawali lody oraz napoje. Nawet 
po kilkugodzinnych szaleństwach niektó-
rym ciężko było opuścić strefę zabawy. Tego 
samego dnia, wieczorem, na koneserów kina 
przygotowany był seans filmu komediowo-
-sensacyjnego „Bodyguard – zawodowiec” w 
„Kinie na leżakach”. Tydzień później do Czło-
py przyjechała kolejka. Kolorowa ciuchcia z 
wagonikiem mknęła ulicami naszego mia-
steczka wożąc mieszkańców oraz turystów. 
Atrakcja cieszyła się ogromną popularno-
ścią, i mimo, że trzeba było odczekać swoje 
w kolejce do przejażdżki, wszyscy uśmiech-
nięci opuszczali wagonik. Po wycieczce ko-
lejką spora grupa osób przyjęła wyzwanie 
taneczne do piosenki „Jerusalema”. Jest to 
południowoafrykański utwór, który zyskał 
nowe życie dzięki grupie tanecznej z Ango-
li i daje ludziom na całym świecie poczucie 
bycia częścią wspólnoty w trakcie izolacji 
spowodowanej pandemią COVID-19. Na 
placu targowym przy ul. Moniuszki zebrała 
się spora grupa mieszkańców – dzieci, mło-
dzież, osoby dorosłe, a nawet seniorzy. Część 
śmiałków ćwiczyła wcześniej kroki, jednak 
chętni, którzy przyszli na wyzwanie i nie 

znali dokładnie układu zostali przeszkoleni 
przez instruktora Jolantę Olkowską. Efek-
tem był wspólny taniec mieszkańców naszej 
gminy, oderwanie się od codziennych trosk 
i zmartwień oraz wspólna zabawa, której w 
ostatnim czasie tak nam brakowało. Organi-
zatorem atrakcji był Dom Kultury w Człopie.



Powiatowy konkurs  „Co wiemy o lesie?” Mały Miś w świecie wielkiej literatury 

Profilaktyka zawsze na czasie! 
Uroczyste zakończenie 

roku szkolnego 2020/2021 

20 maja uczniowie ośmiu szkół 
podstawowych z powiatu wałec-
kiego wzięli udział w powiato-
wym konkursie przyrodniczym 
pn. „Co wiemy o lesie?”, zorga-
nizowanym przez Szkołę Pod-
stawową w Człopie. Patronat 
nad rywalizacją objął Zachod-
niopomorski Kurator Oświaty 
w Szczecinie oraz Nadleśnictwo 
Człopa. Ze względu na wymogi 
epidemiczne konkurs miał cha-
rakter quizu on-line dla zespo-
łów czteroosobowych z trzech 

grup wiekowych: klas 1-3, 4-6 
i 7-8. Zadania dotyczyły znajo-
mości flory i fauny leśnej oraz 
budowy warstwowej lasu. Au-
torką testu konkursowego i ko-
ordynatorką wszystkich działań 
była p. Anna Bablak. Laureaci, 
trzy najlepsze zespoły w danej 
grupie wiekowej,  1 czerwca- 
otrzymają nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Kuratora 
Oświaty w Szczecinie oraz Nad-
leśnictwo Człopa. Zwycięzcy 
konkursu: klasy 1-3 Szkoła Pod-

stawowa nr 1 im. Kornela Maku-
szyńskiego w Wałczu, klasy 4-6 
Niepubliczna Szkoła Podstawo-
wa z Oddziałem Przedszkolnym 
w Dębołęce, klasy 7-8 Niepu-
bliczna Szkoła Podstawowa z 
Oddziałem Przedszkolnym w 
Dębołęce i Szkoła Podstawowa 
nr 1 im. Kornela Makuszyńskie-
go w Wałczu. Gratulujemy zwy-
cięzcom i dziękujemy za udział 
w konkursie!

W maju uczniowie klas 1-3 Szkoły Pod-
stawowej w Człopie zakończyli  realiza-
cję ogólnopolskiego programu edukacyj-
nego pn. „Mały Miś w świecie wielkiej 
literatury”, którego głównym celem było 
rozwijanie i promowanie czytelnic-
twa. Podczas serii zajęć z I modułu pn. 
„Książki z dzieciństwa” dzieci zajmowały 
się wyszukiwaniem ulubionych pozycji 
książkowych według tematów określo-
nych przez autorkę programu-Misiową 
Mamę. Następnie uczniowie, wraz z ro-
dzicami, tworzyli prezentację swoich ulu-

bionych książek: przygotowali opis oraz 
ilustrację do wybranej lektury. Ostatnim 
etapem było przedstawienie  na forum 
klasy ulubionej pozycji wydawniczej. 
II moduł pn.”Mały Miś w świecie emo-
cji” miał na celu rozwijanie inteligencji 
emocjonalnej dzieci. Mały Miś, poprzez 
opowiadania i wiersze, wprowadza dzie-
ci w świat emocji. Różnorodne ćwiczenia 
kształtowały u dzieci umiejętności roz-
poznawania, nazywania i rozróżniania 
emocji oraz rozwijały zdolności radzenia 
sobie z nimi.

7SZKOŁA PODSTAWOWA W CZŁOPIE

W marcu uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Człopie, w ramach działań pro-
filaktycznych, obejrzeli przedstawie-
nia teatralne on-line, teatru „Kurtyna” 
z Krakowa. Spektakl dla klas 1-3 pt. 
”Szlachetne zdrowie” to lekcja praw-
dziwej wiedzy o naszym ciele i dobrej 
kondycji psychofizycznej człowieka. 
Najmłodsi widzowie poznali tajniki za-
chowania zdrowej diety, wpływu zajęć 
ruchowo-sportowych na stan naszych 
organizmów oraz niepożądanych skut-
ków wszelkich szkodliwych dla czło-
wieka uzależnień. Dzieci dowiedziały 
się, jak właściwie korzystać z mediów 
elektronicznych i jak systematyczna 
praca i nauka wpływa na nasze samo-
poczucie.  Przedstawienie teatralne pt. 
„Internetowa afera” obejrzeli uczniowie 
klas 4-5 z wychowawcami. Mieli okazję 
dowiedzieć się, jak grupa rówieśnicza 
wpływa na ich zachowanie i innych 
osób. Mogli zaobserwować, jak zacho-
wać się w trudnych sytuacjach wymaga-
jących podjęcia szybkiej decyzji, w jaki 
sposób poprosić o pomoc. Dowiedzieli 
się, że w sieci nikt nie jest anonimowy, a 
zbyt długie korzystanie z mediów elek-
tronicznych może doprowadzić do uza-
leżnienia. „Powód do życia” to teatr dla  
klas 6-8.  Nawiązywał on do zdrowia i 
życia, jako najważniejszej wartości czło-
wieka. Przypomniał młodym ludziom, 
jak radzić sobie ze stresem, jak poko-
nywać słabości życiowe. Wskazywał, że 

słowa w ustach rówieśników mogą ranić 
innych, kiedy wypowiadają kłamstwo i 
plotkę. Podpowiadał, gdzie należy szu-
kać wsparcia i pomocy w sytuacjach 
„bez wyjścia”.  Na kanwie przedstawień 
pedagodzy szkolni ogłosili konkursy w 
3 grupach wiekowych. Uczniowie klas 
1-3 przygotowywali prace plastyczne 
pt. ”Cieszy się umysł, cieszy się ciało, że 
biegać i skakać może niemało”. Wszy-
scy wykonali zadanie, wpłynęło bardzo 
dużo prac. Komisja konkursowa pod-
jęła decyzję o nagrodzeniu całych klas 
nagrodami rzeczowymi. Nagrodzeni 
z klas 4-5, którzy wykonali prace pla-
styczne pt. „Weź nie hejtuj, weź pomóż” 
to: I miejsce Wiktor Stróżyński klasa 
5 a, II miejsce ex aequo: Patryk Guz 4 
c i Szymon Witczak 4 b, III miejsce ex 
aequo: Anita Zięba 4 a i Łukasz Jaworski 
4a. Przyznano również wyróżnienie  Se-
werynowi  Szeremetowi 4 c. Nagrodzeni 
w kategorii praca literacka - wiersz pt. 
”Co dodaje mi skrzydeł?” to:  I miejsce: 
Magdalena Rogala 6 a, II miejsce Julia 
Kufel 7 b, III miejsce Julia Matyniak 8 
b, w kategorii praca literacka -dłuższa 
forma wypowiedzi: I miejsce Oliwia 
Graś 6a, II miejsce Oliwia Jeziorska 7 
b, III miejsce Szymon Gotowiecki 8 
a. Fundatorem przedstawień i nagród 
konkursowych była GKRPA w Człopie. 
Akcję zorganizowały: p.H.Koczmara i 
p.A.Molińska.

25 czerwca społeczność 
Szkoły Podstawowej w Czło-
pie, podzielona na 2 grupy: 
kl.1-7 oraz kl.8, uroczysty-
mi apelami zakończyła rok 
szkolny 2020/2021. Swoją 
obecnością zaszczycili nas: 
Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Człopa p. Jerzy Bekker, 
Wiceburmistrz p. Joanna 
Jastrzębowska, Przewod-
nicząca Komisji Oświaty, 
Zdrowia, Sportu i Infra-
struktury Społecznej p. Regi-
na Cieślak, Prezydium Rady 
Rodziców z Przewodniczą-
cą p. Izabelą Głodowską, 
kierownicy jednostek or-
ganizacyjnych, ks. Mariusz 
Kałas, inspektor ds. oświaty 
p. Anna Grzech,  przedsta-
wiciel Nadleśnictwa Człopa 
oraz rodzice. Po przemówie-
niu Pani Dyrektor Wiesławy 
Sieczki, wręczone zostały 
świadectwa z wyróżnieniem 
i nagrody książkowe ufun-
dowane przez Radę Rodzi-
ców. Zebrani uczcili  minutą 
ciszy pracowników, którzy 
„odeszli do wieczności”- p. 
Zdzisława Kmiecia i p. Ra-

fała Templina. Następnie 
pożegnano pracowników, 
którzy po wieloletniej pra-
cy odchodzą na zasłużoną 
emeryturę: p.  Ewę Miko-
łajczak, p. Katarzynę Pogo-
rzelską, p. Halinę Rakowską 
i p. Małgorzatę Wiśniewską.  
Podczas drugiego apelu Pan 
J. Bekker wręczył Nagrody 
Burmistrza za wybitne osią-
gnięcia w nauce- średnia 
ocen min.5,25 i wzorowe 
zachowanie. Wskazano też 
najlepszą absolwentkę roku 
szkolnego 2020/2021- Mo-
nikę Banaskiewicz, która 
otrzymała pamiątkową sta-
tuetkę oraz nagrodę ufun-
dowaną przez p. R. Cieślak. 
Pani Dyrektor przekazała 
listy pochwalne rodzicom, 
których dzieci uzyskały 

średnią ocen przynajmniej 
5,00. Podziękowania otrzy-
mali również rodzice zaan-
gażowani  w pracę na rzecz 
szkoły. W krótkim prze-
mówieniu przewodnicząca 
RSU- H. Michalska, podzię-
kowała nauczycielom i wy-
chowawcom za trud włożo-
ny w edukację i wychowanie 
tegorocznych absolwentów. 
Po części oficjalnej, ucznio-
wie kl. 8 zaprezentowali 
montaż słowno-muzyczny 
pt. „Dziennik pokładowy”, 
którym podsumowali swoją 
naukę i pożegnali się z na-
uczycielami Szkoły Podsta-
wowej w Człopie. Ostatnim 
punktem spotkania był słod-
ki poczęstunek- tort- ufun-
dowany przez rodziców kl.8.



PRZEDSZKOLE PUBLICZNE LEŚNA KRAINA W CZŁOPIE

Dzień Dziecka  Konkurs KRUS   

Wycieczka do Drawieńskiego 
Parku Narodowego   

Dzień Mamy i Taty  

Dzień Dziecka to święto obchodzone niemal na całym świecie. Jednak nie we wszystkich 
krajach w tym samym dniu i w ten sam sposób. Różnice wynikają przede wszystkim z tra-
dycji narodowych i religijnych danego obszaru kulturowego. W Polsce jest obchodzone 1 
czerwca, a każdy rodzic o nim pamięta.

W przedszkolu tego dnia staraliśmy się jak to tylko możliwe, aby naszym dzieciom umilić 
czas. Przygotowano wiele atrakcji. Najwięcej radości przysporzyły jednak zawody sportowe 
na świeżym powietrzu! Była wspólna zabawa przy muzyce, konkurencje sportowe. Po wspól-
nej zabawie był słodki poczęstunek, popcorn, balonowe zwierzaki i malowanie twarzy. Dzień 
minął w miłej atmosferze a każde dziecko wróciło do domu z uśmiechem na twarzy. Wszyst-
kiego najlepszego naszym milusińskim składają wszyscy pracownicy przedszkola.

KRUS po raz jedenasty zaprosił najmłodszych mieszkańców terenów wiej-
skich do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bez-
piecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Celem działania kierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych 
jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z przebywaniem i za-
bawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. 

Dzieci z naszego przedszkola również wzięły udział w konkursie. Dwoje 
dzieci otrzymało nagrodę- puzzle a pozostali zostali wyróżnieni.

15. i 16. czerwca dzieci z grupy Słoneczka, Skrzaty i Wiewiórki wzięły udział 
w wycieczce edukacyjnej do  Drawieńskiego Parku Narodowego. Odwiedziły 
w ramach zajęć przyrodniczych Punkt Informacyjny Drawieńskiego Parku 
Narodowego w Głusku, gdzie poznały wiele gatunków ryb i zasad obowiązu-
jących w lasach i na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego.

Oprócz nauki miały czas na zabawę i posiłek przy ognisku. Ogromną wiedzą i 
pomocą w zwiedzaniu okazał się Pan Marcin Witczak, który zapewnił dzieciom 
wiele atrakcji. Wszyscy wrócili zmęczeni, ale bardzo zadowoleni i szczęśliwi. 
Dzieci otrzymały symboliczne upominki na pamiątkę wycieczki.

Z okazji Dnia Mamy i Taty w naszym przedszkolu odbyły się festyny rodzinne. Z tej oka-
zji dzieci wraz nauczycielami przygotowały wspaniały występ artystyczny dla rodziców. 
Były łzy szczęścia i wzruszeń. Po występie dzieci wręczyły rodzicom samodzielnie wyko-
nane upominki. Kolejną atrakcją był słodki poczęstunek zrobiony również przez dzieci 
oraz rodzinne pieczenie kiełbasek na ognisku. To był mile spędzony czas ...
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Z ŻYCIA SOŁECTW

Grant Sołecki 2021 dla Załomu i Pieczysk Przebudowa świetlicy 
wiejskiej  w Drzonowie 
Wałeckim zakończona

Działania zrealizowane z funduszu sołeckiego 
Fundusz sołecki to 
środki finansowe wy-
odrębnione w budże-
cie gminy, które są 
zagwarantowane dla 
sołectw na wykonanie 
przedsięwzięć służą-
cych poprawie warun-
ków ich życia. 
Na zebraniach wiejskich po-
dejmowane są decyzje przez 
mieszkańców, na co mają zostać 
wykorzystane ww. środki finan-
sowe. Sołectwa z terenu naszej 
gminy w roku 2021 mają do 
dyspozycji 248 607,21 zł. Kwota 
przyznana konkretnemu sołec-
twu uzależniona jest od ilości 
mieszkańców danego sołectwa. 
Najwięcej mieszkańców, przez 
co największą kwotę z funduszu 
sołeckiego ma sołectwo Mielę-
cin – 33 054,98 zł, a najmniejszą 
Załom – 13 301,40 zł. Poniżej 
przedstawiamy przedsięwzięcia 
w sołectwach.
Sołectwo Dzwonowo wykonało 
prace porządkowe na terenie 
przeznaczonym pod plac zabaw 
w Dłusku. Zaplanowany jest 
zakup kosiarki żyłkowej na po-
trzeby sołectwa oraz drobnych 

narzędzi i materiałów budow-
lanych. Drzonowo przeznaczy-
ło część pieniędzy z funduszu 
sołeckiego na naprawę pęknięć 
ściany w świetlicy. Zaplanowano 
remont przystanku w Drzono-
wie, zakup i montaż ławek na te-
renie sołectwa oraz zakup donic 
betonowych do Drzonowa Wa-
łeckiego. Jaglice aktywnie przy-
gotowują do użytku zakupiony 
plac przy świetlicy wiejskiej. 
Zakupiono krzesła i stoły do 
świetlicy. W sołectwie Bukowo 
zaplanowano odnowienie i ma-
lowanie przystanku w Bukowie, 
utwardzenie drogi w Krąpielu, 
uzupełnienie kostki przy przy-
stanku w Czaplicach, ułożenie 
nowej kostki pod przystankiem 
w Czaplicach. Planowana jest 
również budowa chodnika w 
Czaplicach – inwestycja podzie-
lona jest na etapy – trzy kolejne 
lata. Jedno z prężniej działają-
cych sołectw na terenie naszej 
gminy – Mielęcin. W Mielęcinie 
wyrównano teren przy świetlicy 
oraz w parku, zakupiono tabli-
ce z oznaczeniem ulic sołectwa, 
stoły i ławki na teren sołectwa, 
sprzęt sportowy do siłowni – 
maty wygłuszające, worek tre-
ningowy, rękawice bokserskie, 

piłki. Planowany jest zakup me-
bli do świetlicy. Koło Gospodyń 
Kalina zakupiło szafę do kuchni 
w świetlicy. Sukcesywnie pro-
wadzone są prace porządkowo 
– upiększające miejscowość. 
Również sołectwo Trzebin dba 
o swoje tereny zielone. Zaku-
piono donice, kwiaty, drzewka i 
krzewy ozdobne, które w więk-
szości zasiliły park. Zakupiono 
6 ławek parkowych, które nie-
bawem mają być zamontowane 

na terenie miejscowości. So-
łectwa Załom oraz Szczuczarz 
znaczną część funduszu sołec-
kiego przeznaczyły na świetlice 
- remont schodów oraz jednej 
ściany elewacyjnej świetlicy 
w Załomie oraz remont świe-
tlicy w Szczuczarzu. Sołectwo 
Pieczyska zaplanowało zakup i 
montaż dwóch lamp solarnych, 
a Golin wykonanie chodnika 
wzdłuż drogi gminnej rozpo-
czynającego się przy świetlicy. 

W Wołowych Lasach zarezer-
wowano środki na remont świe-
tlicy przy remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Remont obej-
mować będzie malowanie ścian, 
wymianę okien oraz wyłożenie 
polbruku przed wejściem. W 
Przelewicach zaplanowano bu-
dowę drewnianej wiaty oraz za-
kup blachy i materiałów do jej 
montażu.
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Podczas sesji (24 czerwca 
br.) Sejmik Województwa 
Zachodniopomorskiego 
podjął uchwałę w spra-
wie udzielenia pomocy 
finansowej gminom - lau-
reatom konkursu „Gran-
ty Sołeckie 2021”. Wśród 
zwycięzców znalazło się 
Sołectwa Załom i Pieczy-
ska.
W odpowiedzi na konkurs orga-
nizowany przez Marszałka Wo-
jewództwa Zachodniopomor-
skiego GRANTY SOŁECKIE 
2021 wpłynęło w tej edycji 428 
wniosków, z których wyłoniono 
180 zwycięskich sołectw. Gminę 
Człopa reprezentowały Sołectwa 
Załom, Trzebin, Wołowe Lasy, 
Pieczyska i Dzwonowo. 
Pomoc finansową w kwocie 
10 000,00 zł Sołectwo Załom 
przeznaczy na stworzenie „kina 
pod chmurką”. Prace obejmą 
wyrównanie terenu,  wysiew 
trawy, remont ściany bocznej 
budynku świetlicy, która będzie 
pełnić funkcję ekranu. Ponadto 
za otrzymane środki zakupio-
ne zostaną  drewniane leżaki, 
projektor, laptop, zestaw nagło-
śnieniowy, licencja oraz kom-
plet płyt z filmami. Kino letnie 
da możliwość mieszkańcom na 
oderwanie się od codziennych 
obowiązków i przyjemne spę-
dzanie czasu na świeżym powie-
trzu. Gotowe zadanie przyczyni 
się ponadto do integracji lokal-

nego społeczeństwa  i poprawy 
estetyki wsi.
Z kolei Sołectwo Pieczyska 
swojego granta przeznaczy na 
modernizację placu zabaw znaj-
dującego się we wsi. Projekt za-
kłada doposażenie obecnego  
miejsca zabaw dla dzieci w do-
datkowe urządzenia: zestaw za-
bawowy składający się z drabin-
ki wejściowej, wieży z pomostem 
i zjeżdżalnią, wejścia po rolkach 
oraz huśtawki. Ponadto na placu 
stanie również stelaż do koszy-
kówki, z trzema koszami i tubą, 
zakupione zostaną piłki, zosta-
nie wysypany żwir. Dodatkowo 
na placu zabaw zostaną posta-
wione kosze na śmieci przysto-

sowane do segregacji. Utwo-
rzenie nowej bazy rekreacyjnej 
dla najmłodszych mieszkańców 
lokalnej społeczności przyczyni 
się do poprawy estetyki wsi, za-
cieśnienia więzi sąsiedzkich oraz 
zwiększy atrakcyjność spędzania 
wolnego czasu w Sołectwie.
Laureatom – Sołectwu Pieczy-
ska oraz Sołectwu Załom gra-
tulujemy zwycięskiego projektu. 
Wszystkim Sołectwom, które 
przystąpiły do konkursu – dzię-
kujemy. Przygotowanie wnio-
sków nie było łatwe. Już teraz za-
chęcamy do udziału w kolejnych 
edycjach konkursu.

Z początkiem kwietnia 
bieżącego roku zakoń-
czyły się prace remonto-
wo-budowlane w budyn-
ku świetlicy wiejskiej w 
Drzonowie Wałeckim.

Przebudowa obiektu o pow. 
ok. 90 m kw. składającego się 
od tej pory z przedsionka i 
sali głównej polegała rozbiór-
ce wnętrza świetlicy: podłogi, 
legarów, pieca, ścian i demon-
tażu dotychczasowego wypo-
sażenia. Następnie wynikiem 
prac remontowych wydzielono 
dodatkowe pomieszczenia: to-
aletę oraz kotłownię. Dalej wy-
konano nowe podłogi, posadz-
ki, okładziny ścian i sufitów, a 
także położono nową instalację 
wodociągowa, elektryczną i ka-

nalizację sanitarną. Do tylnego 
wejścia do budynku prowadzą 
nowe schody zewnętrzne. Do 
głównego wejścia wykonano 
z kolei utwardzony podjazd.  
Działalność nowo przebudowa-
nej świetlicy umożliwi prowa-
dzenie działalności kulturalnej, 
społecznej czy edukacyjnej w 
Sołectwie Drzonowo.
Zadanie „Przebudowa budyn-
ku świetlicy wiejskiej w Drzo-
nowie Wałeckim, gm. Człopa” 
otrzymało finansowe wsparcie 
w wysokości ok. 101 624,000 
zł z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 
Całość inwestycji stanowił 
koszt ok. 211 000,00 zł.  
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INFORMACJA 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej - Zakład Budżetowy w Człopie 
informuje, że odczyty wodomierzy w III kwartale 2021 roku przez 
inkasenta naszego zakładu na terenie miasta Człopa będą 
wykonywane według poniższego harmonogramu. 

 
HARMONOGRAM ODCZYTU WODOMIERZY PRZEZ INKASENTA                            

NA TERENIE MIASTA CZŁOPA - III KWARTAŁ 2021 
  

          

                                      MIESIĄC / DZIEŃ 
 

                 ULICA 
LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ 

 

ZAKŁADY PRACY, SKLEPY 14 16 14 
 

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

21 20 21 

 

MONIUSZKI, ŻEROMSKIEGO, 
MŁYŃSKA 
 

22 23 22 
 

POŁUDNIOWA, SOBIESKIEGO, 
WARSZAWSKA, REYMONTA, 
PIASKOWA 

23 24 23 

 

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

26 25 24 

ZWP, POLNA, RYBACKA 27 26 27 

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

28 27 28 

 

KOLEJOWA, OSIEDLE SOSNOWE, 
NAD ŁĄKAMI, MONIUSZKI 10 

29 30 29 

 
                                                                                                             Zakład Gospodarki Komunalnej 
                                                                                                               Zakład Budżetowy w Człopie 



Koncert Zespołów 
ukraińskich Z początkiem czerw-

ca obchodziliśmy w 
naszej gminie długo 
wyczekiwany Dzień 
Dziecka. 
Najmłodsi zaczęli świętowanie 
od środy, 2 czerwca, gdzie na 
Stadionie Miejskim walczyli 

o Puchar Burmistrza Miasta i 
Gminy Człopa w piłkę nożną. 
Najlepszą drużyną w grupie 
starszej była FC Morena, druga 
OLP Zeus, a w grupie młodszej 
zwyciężyły Gumowe Drewnia-
ki. Najlepszym strzelcem i za-
wodnikiem w grupie młodszej 
był Jakub Mazurek. W grupie 
starszej najlepszym strzelcem 

okazał się Karol Janik, a naj-
lepszym zawodnikiem To-
biasz Majchrzak. Wyróżnienie 
otrzymała również zawodnicz-
ka Paulina Justka. 4 czerwca 
od samego rana na Hali Wi-
dowiskowo – Sportowej dzieci 
i młodzież mogła sprawdzić 
swoje oko w Turnieju Strzelec-
kim o Puchar Burmistrza. Cie-
kawostką był rzadko spotykany 
wynik w turniejach strzeleckich 
– 100/100 punktów, który uzy-
skała w swojej kategorii Agata 
Głodowska pozostawiając ry-
wali w tyle. Na drugim miejscu 
znalazł się Jakub Zych, a trzeci 
Patryk Szumiński. W kategorii 
do 12 lat pierwsze miejsce za-
jął Michał Tymecki, druga na 
podium była Marta Nowak, a 
trzeci Bartłomiej Witczak. Po 
części oficjalnej oraz rozda-
niu nagród i pucharów dzieci 
mogły próbować swoich sił w 
mobilnym miasteczku. Po za-
poznaniu ze znakami drogo-
wymi, torem przeszkód oraz 
zasadami bezpieczeństwa na 
torze uczestnicy korzystali z 
bezpłatnego sprzętu sportowe-
go i jeździli do woli. Tor był tak 
przygotowany, że nawet kilku-
letnie dzieci świetnie sobie ra-
dziły na rowerkach biegowych. 
W chwili wytchnienia dzieci 
korzystały z alkogogli – okula-
rów, które pokazują jak alkohol 
wpływa na zaburzenia widze-
nia i poruszania się. Aby prze-
konać się jak niebezpiecznie 
jest poruszanie się po alkoholu, 
dzieci pokonywały w alkogo-
glach slalom, i jak się okazało 
nie było to wcale łatwe. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się 
refleksomierz, który mierzył 
ile razy w ciągu 30 sekund za-
wodnik jest w stanie zgasić 
zapalające się losowo świateł-
ka. Śmiechu była co nie miara 
– efekty były różne, ale nie wy-
nik się liczył, tylko dobra zaba-
wa. Konkurencje oraz zabawy 
sportowe prowadził uczestnik 
X edycji Mam Talent – Piotr 
Bielak, który nawiązał świetny 
kontakt z dziećmi i młodzieżą. 
Na zakończenie przyszła chwi-
la odpoczynku po sportowych 
zmaganiach i uczestnicy mogli 
wygodnie usiąść na leżakach 
oglądając pokaz wyczynowy 
na rowerze. Wszyscy z zapar-
tym tchem parzyli jak Piotr 
Bielak wykonuje przeróżne 
triki rowerowe – podskoki, 
obroty i inne. Ci, którym temat 
jazdy wyczynowej był bliższy, 
składali różne wyzwania Bie-
lakowi, a ten bez problemu i 
z lekkością wykonywał każdą 
sztuczkę. Widzowie gromkimi 
brawami nagradzali każdy trik 
– skakanie na rowerze przez 
skakankę, skakanie tuż nad le-
żącą na ziemi osobą, przebicie 
balona podczas skoku z prawie 
dwumetrowego podestu. Naj-
większym aplauzem cieszył się 
jednak skok rowerem wzwyż 
przez tyczkę – udało się prze-
skoczyć aż 115 cm! Na zakoń-
czenie każdy mógł sobie zrobić 
pamiątkowe zdjęcie z Piotrem 
Bielakiem – nie zabrakło oczy-
wiście wspólnego zdjęcia!

Seniorzy z Klubu Seniora „Z pasją żyć i 
aktywnym być” 13.06.2021 roku uczest-
niczyli w Pikniku Seniorów w Ługach  
„...i znów zakwitły jabłonie”. To był Nasz 
debiut na scenie. Wszyscy bawili się w 
towarzystwie Klubów Seniora z rożnych 
miejscowości. Wymienialiśmy się do-
świadczeniem oraz zacieśnialiśmy znajo-

mości. Pomimo niesprzyjającej pogody 
bawiliśmy się bardzo dobrze. 
Klub Seniora działa prężnie i często orga-
nizuje różne przedsięwzięcia - wyjazd do 
kina, czy sprzątanie świata. Seniorzy jak 
co roku ruszyli w teren, aby okolica w któ-
rej spędzamy wolny czas była przyjazna, 
bezpieczna i czysta. 

27 czerwca odbył się XXV Wędrowny 
Festiwal Kultury Ukraińskiej. Tym ra-
zem przyjechał do nas zespół Huculska 
Zabawa. 

Tegoroczny koncert, mimo dużo wcze-
śniejszego zaplanowania, do ostatniej 
chwili stał pod wielkim znakiem zapy-
tania. Artystki bowiem przekraczały 
granicę Polski z Ukrainą w czasie, kiedy 
Rząd Polski wprowadził  przymusową 
kwarantannę dla osób przyjeżdżających 
z Ukrainy. Jednak dzięki staraniom fun-
dacji Prosvita i Panu Markowi Syrnykowi 
udało się skrócić kwarantannę i koncert 

się odbył. Zespół zaprezentował trady-
cyjne, jak i współczesne utwory w języku 
ukraińskim oraz polskim. Publiczność 
przybyła na Halę Widowiskowo – Spor-
tową aktywnie brała udział w koncercie 
śpiewając te najbardziej znane utwory. 
Nie zabrakło gromkich braw oraz wspól-
nych zdjęć z artystkami. Na zakończenie 
Burmistrz Jerzy Bekker podziękował 
za przepiękny i emocjonujący koncert. 
Organizatorem koncertu była Fundacja 
Prosvita oraz Dom Kultury. 

Dnia 13 czerwca 221 roku Klub Seniora 
„Senioritki” uczestniczył w XVII Pikniku 
Klubów Seniora „I znów zakwitły jabło-
nie” w Ługach gmina Dobiegniew. Senio-
rzy śpiewali i biesiadowali nad jeziorem 
Osiek. W tym roku przyjechało 16 zespo-
łów.

Wszystkie grupy zostały nagrodzone. By-
liśmy tym razem z Klubem Seniora
„Z pasją żyć i aktywnym być” w Klu-
bie Seniora w Człopie działającym przy  
M-GOPS w Człopie.

Dzień dziecka  

XVII Piknik Klubów Seniora 
„I znów zakwitły jabłonie” 
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Z pasją żyć i aktywnym być

WERBENA

Brzeźniak, Czaplice, Dłusko, Dzwonowo, Golin, Jelenie, Jeleni Róg, 
Miradź, Nałęcze, Pieczyska, Podgórze, Przelewice, Rybakówka, 

Szczuczarz, Trzebin, Załom, Zwierz

ZMIESZANE I BIODEGRADOWALNE
ŚRODA

LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ

LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ
14, 28 11, 25 8, 22

14, 28

LIPIEC
6, 13, 20, 27

SIERPIEŃ
3, 10, 17, 24, 31

Odpady w dniu odbioru należy wystawić przed posesję                                                     
do godziny 6:00.

TWORZYWA SZTUCZNE, MAKULATURA, SZKŁO
ŚRODA

GMINA CZŁOPA

14, 28 11, 25 8,22

LIPIEC SIERPIEŃ
7, 21 4, 18

Bukowo, Drzonowo, Drzonowo Wałeckie, Jaglice,                                                                 
Krąpiel, Mielęcin, Trzcinno, Wołowe Lasy

WRZESIEŃ
1, 15, 29

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych                                                                   
Miasto i Gmina Człopa                                                                                                        

VII - IX 2021

ZMIESZANE I BIODEGRADOWALNE

MIASTO CZŁOPA

TWORZYWA SZTUCZNE, MAKULATURA, SZKŁO

ZMIESZANE I BIODEGRADOWALNE

GMINA CZŁOPA

WTOREK

WTOREK

ŚRODA

WRZESIEŃ
7, 14, 21, 28

LIPIEC
6, 20

SIERPIEŃ
3, 17, 31

WRZESIEŃ



Punkt Szczepień Powszechnych 
na Hali Widowiskowo - Sportowej w Człopie

Unijny Certyfikat COVID – kiedy go szukać w telefonie

Szczepienia w gminie Człopa 

Dlaczego warto się zaszczepić 
przeciwko COVID-19?

(ul. Osiedlowa 9 – wejście od strony kortu)
Prosimy rejestrować się na szczepienia:
• pod nr telefonu: 989 (infolinia);
• w rejestracji na Hali Widowiskowo – 
Sportowej od poniedziałku do piątku w 
godz. 8.00-16.00 pod nr tel. 515 322 336
• osobiście zostawiając swoje dane (imię, 
nazwisko, pesel, numer telefonu)  - wejście 
główne do budynku Hali.
O terminie szczepienia zgłaszający zosta-
nie poinformowany SMS-em.
Koordynator ds. szczepień i transportu 
tel. 728-406-474 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 
15.00
(Urząd Miasta w Człopie Joanna Jastrzę-
bowska)
Zgodnie z wytycznymi Wojewody trans-

port przeznaczony jest dla osób:
1. Posiadających aktualne orzeczenie o 
niepełnosprawności w stopniu znacznym 
o kodzie R lub N, odpowiednio I grupę z 
wyżej wymienionymi schorzeniami;
2. Mających obiektywnie i niemożliwe do 
przezwyciężenia we własnym zakresie
trudności w samodzielnym dotarciu do 
najbliższego miejsca punktu szczepień;
3. Powyżej 70 roku życia, mających obiek-
tywne i niemożliwe do przezwyciężenia
we własnym zakresie trudności w samo-
dzielnym dotarciu
do najbliższego punktu szczepień. 

Uwaga! Punkt Szczepień Powszechnych 
na Hali Widowiskowo – Sportowej czyn-
ny jest tylko do 6 sierpnia 2021 roku!

Jak zdobyć Unijny Certyfikat COVID i mieć 
go w telefonie? Gdzie go teraz szukać i kiedy 
pojawi się w aplikacji mObywatel? Zaprasza-
my do lektury
Rozporządzenie dotyczące Unijnych Certyfi-
katów COVID (UCC) jest stosowane w Unii 
Europejskiej od 1 lipca. 

Jest, ale jeszcze będzie

Unijny Certyfikat COVID ułatwi podróżo-
wanie po Unii Europejskie. Nic więc dziwne-
go, że wiele osób chce go mieć. Jak go zdobyć, 
kto może to zrobić i gdzie go znaleźć? Wyja-
śniamy!

To Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Cer-
tyfikat znajdziecie po zalogowaniu się (np. 
profilem zaufanym), w zakładce „Certyfika-
ty” (znajdziecie ją na dole strony). Będąc tam 
wystarczy wybrać rodzaj certyfikatu i kliknąć 
„Pobierz kod QR”. Później wystarczy zapisać 

dokument na swoim urządzeniu lub wydru-
kować.
WAŻNE! Certyfikat mogą pobrać tylko osoby, 
które:
• są w pełni zaszczepione - otrzymały dwie 
dawki szczepienia lub przyjęły jednodawkową 
szczepionkę. Certyfikat jest ważny od 14. do 
365. dnia po podaniu ostatniej dawki lub

• otrzymały negatywny wynik testu na obec-
ność koronawirusa (czas ważności certyfikatu 
to 48 godzin) lub

• wyzdrowiały po COVID-19 (certyfikat jest 
ważny od 11. do 180. dnia od uzyskania pozy-
tywnego wyniku testu PCR).

Jeśli jesteście w jednej z tych grup – już dziś 
możecie pobrać swój Certyfikat.
Tak jak wspominaliśmy na początku - rozpo-
rządzenie dotyczące Unijnych Certyfikatów 
COVID będzie stosowane w Unii Europej-

skiej od 1 lipca. Przed tym terminem pojawią 
się nowe możliwości pobrania dokumentu. 
Certyfikaty pojawią się w aplikacjach IKP oraz 
mObywatel.
Co jest w telefonie?

Kto zna i ma aplikację może teraz zapytać – ale 
przecież w mObywatelu już jest certyfikat o za-
szczepieniu? To prawda, ale nie jest to unijny 
certyfikat (UCC), a krajowe zaświadczenie. Ta-
kie zaświadczenie pobrało już z naszej aplikacji 
ponad pół miliona użytkowników!
25 czerwca pojawiła się aktualizacja aplikacji, 
a wraz z nią – zamiast krajowych zaświadczeń 
pojawią się uznawane w krajach Unii Europej-
skiej Certyfikaty COVID. Od tego momentu 
swój Certyfikat będziecie mieli zawsze pod 
ręką, razem z innymi dokumentami, w apli-
kacji mObywatel. Wybierając się na wakacje w 
UE, wystarczy że na ekranie swojego telefonu 
pokażecie dostępny tam kod QR.
Źródło: www.gov.pl

1. Bo uchronisz siebie przed nie-
bezpieczeństwem - Z bardzo dużym 
prawdopodobieństwem – sięgającym 
nawet 95% – szczepienie uchroni Cię 
przed zakażeniem COVID-19.
2. Bo uratujesz komuś życie - Im wię-
cej będzie zaszczepionych osób, tym 
szybciej osiągniemy odporność popu-
lacyjną.
3. Bo możesz! - Szczepionki na koro-
nawirusa są dobrowolne, bezpłatne i 
skuteczne.
4. Bo pomożesz zwalczyć pandemię 
na świecie - Od wybuchu epidemii 
na COVID-19 zmarło już ponad 1,5 
mln ludzi na całym świecie. Każdy za-
szczepiony to potencjalnie od kilku do 
kilkunastu osób uchronionych przed 
zarażeniem. Już 50% zaszczepionej 
populacji istotnie wpłynie na zmniej-
szenie ryzyka szerzenia się w niej ko-
ronawirusa.
5. Bo zyskasz spokój - Szczepiąc się, 
zyskasz wewnętrzny spokój, wynika-
jący z bezpieczeństwa własnego i naj-
bliższych.
6. Bo szczepionki są bezpieczne - 
Szczepionki są badane przez najlep-
szych naukowców z całej UE. Ich do-
puszczenie do użytku jest zależne od 

decyzji Europejskiej Agencji Leków.
7. Bo zostaniesz zbadany - Przed 
szczepieniem zostaniesz przebadany 
przez lekarza. Dzięki temu sprawdzisz 
swój aktualny stan zdrowia.
8. Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy 
do normalności! - Szczepiąc się, przy-
czyniasz się do szybszego znoszenia 
ograniczeń i powrotu nas wszystkich 
do normalnego życia.
9. Powrót do normalności oznacza:
• odejście od maseczek,
• swobodne spotkania z rodziną i przy-
jaciółmi,
• powrót dzieci do szkół i rozwój ich 
kompetencji społecznych,
• dalszy rozwój gospodarki,
• ochronę miejsc pracy oraz szansę na 
nowe zatrudnienia,
• swobodny dostęp do basenów, siłow-
ni, kin i teatrów,
• wakacje bez ograniczeń,
• poprawę jakości życia nas wszystkich.
10. Szczepionki są najbardziej sku-
teczną metodą chroniącą przed za-
rażeniem różnymi chorobami. Ludz-
kość z powodzeniem korzysta z tej 
zdobyczy cywilizacji od kilkuset lat.

Według danych na dzień 19 lipca 
2021 roku stan szczepień w Gminie 
Człopa kształtuje się następująco:

Liczba zaszczepionych min. 1 dawką – 
2 061
Liczba mieszkańców w pełni zaszcze-
pionych – 1 773
Liczba mieszkańców - 4 871
Procent zaszczepionych min. 1 dawką 
– 42,3%

Procent mieszkańców w pełni zaszcze-
pionych – 36,3% 
Miejsce w rankingu ogólnopolskim – 
1162
Przedział wiekowy/Liczba zaszczepio-
nych min. 1 dawką
12-19 – 95 osoby
20-39 – 411 osób
40-59 – 653 osób
60-69 – 487 osób
70+ - 415 osób


