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Szanowni Państwo!
Pierwszy rok bieżącej kadencji samorządu postawił przed nami bardzo duże wymagania.
Nie inaczej będzie w roku przyszłym. Kontynuacja podjętych inwestycji i realizacja kolejnych
zadań to nie lada wyzwanie. Zapewniamy, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy,
aby Człuchów z każdym dniem robił się piękniejszy i bardziej przyjazny dla wszystkich.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu, aby ten
niezwykły czas dostarczył wiele radości i rodzinnego ciepła, a Nowy Rok
obfitował w sukcesy i same dobre wiadomości.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Górny

Burmistrz Człuchowa
Ryszard Szybajło

REMONT BUDYNKU MIEJSKIEGO
DOMU KULTURY

RUSZYŁA PRZEBUDOWA
We wrześniu ruszyła przebudowa Miejskiego
Domu Kultury w Człuchowie. Budynek będzie
miał nowe wnętrza, windę dla niepełnosprawnych i zmodernizowane otoczenie. Wszystko
ma być gotowe do końca października 2020 r.
W budynku trwają prace rozbiórkowe i instalacyjne. Po remoncie będzie on nowoczesnym
obiektem, pełniącym funkcję centrum kultury
oraz centrum usług społecznych integrującym
społeczność lokalną.
Modernizacja spowoduje zwiększenie powierzchni użytkowej budynku, nowością będzie
m.in. zagospodarowane poddasze. Zostaną
tam utworzone nowe pracownie. Powstanie
też dodatkowy balkon, z którego będzie można
oglądać wydarzenia organizowane w sali widowiskowo–teatralnej. Przed budynkiem powstaną nowe parkingi, odnowiona zostanie też elewacja. Nie zmieni się natomiast bryła budynku.
Po modernizacji i urządzeniu w nim Centrum
Rodzin, zwiększy się przepustowość obiektu
z 300 do ponad 600 osób tygodniowo.
Obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Po remoncie do dyspozycji
niepełnosprawnych będzie winda. Przed domem kultury zaplanowano 16 miejsc postojowych, w tym 2 dla niepełnosprawnych.

TYMCZASOWA SIEDZIBA
Na czas remontu obiektu siedziba MDK została przeniesiona do budynku byłego gimnazjum
przy ul. Szkolnej 3. Osobne wejście do nowej
siedziby znajduje się od strony stadionu. Do
dyspozycji placówki jest tam całe drugie piętro
szkoły oraz mała sala gimnastyczna z zapleczem, która pełnić będzie funkcję sali widowiskowej i treningowej.
Przez najbliższy rok to właśnie na ul. Szkolnej
prowadzone będą wszystkie zajęcia organizowane przez MDK. Wyjątkiem są spotkania Klubu Seniora Róża, który działa tymczasowo przy
ulicy Zamkowej oraz sekcja haftu, która spotyka
się w pomieszczeniach przy al. Wyszyńskiego.
CENTRUM RODZIN
Swoją siedzibę w remontowanym właśnie budynku Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Traugutta będzie miało również Centrum Rodzin –
nowa placówka, która rozpocznie działalność
pod koniec przyszłego roku. Centrum uzupełni
ofertę kulturalną miasta, przy czym jego funkcja
będzie skierowana bardziej w kierunku pomocowo–opiekuńczym.
Centrum Rodzin będzie instytucją otwartą na
wszystkich, bez względu na wiek, czy status
społeczny i materialny. Instytucja ma być przede
wszystkim wsparciem dla rodzin na każdym etapie ich życia. Będzie to także baza dla osób niepełnosprawnych i seniorów.
Pomieszczenia centrum będą wyposażone
w sprzęt komputerowy i tablice multimedialne.
Będą tam funkcjonowały dwa aneksy kuchenne
i sala do rehabilitacji. Placówka prowadzić będzie świetlicę dla dzieci i młodzieży, nieodpłatne
kursy języków obcych i zajęcia komputerowe.
Będzie też wsparciem dla rodziców, którzy borykają się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Zainteresowani będą mogli skorzystać
z pomocy psychologa, prawnika lub asystenta
rodziny.
Pracownicy Centrum Rodzin prowadzić będą
także zajęcia plenerowe, m.in. organizować
zabawy
na
osiedlowych
podwórkach.

Instytucja poprowadzi też Klub Seniora zajmujący się całodniową opieką nad osobami
w podeszłym wieku.
Centrum Rodzin oraz dom kultury
w przyszłości działać będą w jednym budynku przy ul. Traugutta 2. Cała inwestycja będzie kosztowała ponad 4,8 mln zł.
Dofinansowanie tego zadania w wysokości ponad 2,1 mln zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa.

REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA
NAD JEZIOREM

Letnie prace drogowe w mieście objęły również
ul. Jacka i Agatki na odcinku od ul. Garbarskiej
do przedszkola. Główne prace na tym odcinku
zostały zaplanowane na okres wakacyjny, kiedy
przedszkole nie funkcjonowało.
Modernizacja ul. Jacka i Agatki to część realizowanego w Człuchowie programu rewitalizacji
Śródmieścia. Jeden z etapów stanowią właśnie
roboty drogowe w sąsiedztwie jez. Urzędowego.
W ramach zadania na ul. Jacka i Agatki ułożono
nową nawierzchnię.

W ramach tego samego przedsięwzięcia
przy promenadzie powstaje nowy ciąg pieszo–
jezdny łączący ul. Jacka i Agatki ze Szczecińską przy hotelu. Zakres tego zadania obejmuje
utwardzenie drogi o długości ok. 220 mb kostką brukową, wykonanie oświetlenia drogowego
oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a także
budowę nowego muru oporowego.
W efekcie zmieni się organizacja ruchu na ulicach objętych modernizacją. Ruch dwukierunkowy będzie odbywać się ul. Szczecińską na
odcinku od Hotelu nad Jeziorem do parkingu
przy przedszkolu. Natomiast od przedszkola do
ul. Garbarskiej będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy. Takie rozwiązanie zwiększy dostępność mieszkańców do przestrzeni publicznej
nad jeziorem.
Na grudzień przewidziano realizację drugiego
etapu rewitalizacji Śródmieścia obejmującego
zagospodarowanie terenu nad jez. Urzędowym.
Na ukończeniu są prace związane z wykonaniem tarasu widokowego i trzech drewnianych
altan rekreacyjnych przy promenadzie. Dodatkowymi atrakcjami będą plac zabaw i siłownia
plenerowa. Prace obejmują również małą architekturę i zieleń.

OŚWIETLENIE NA PRZEJŚCIACH
DLA PIESZYCH
Kolejne przejścia dla pieszych w Człuchowie
zyskały dodatkowe oświetlenie. Przy większości
przejść na ulicach asfaltowych zamontowano
lampy, które po zmroku punktowo doświetlają
pasy. Dzięki temu pieszy na przejściu jest bardziej widoczny dla kierującego pojazdem.
W pierwszej kolejności lampy zostały zamontowane na przejściach przy najbardziej ruchliwych trasach, w szczególności przebiegających
przez miasto drogach krajowych nr 22 i 25.
Doświetlona została również ścieżka rowerowa od skrzyżowania z ul. Wołodyjowskiego do
skrzyżowania z osiedlem Rychnowy Przylesie.

Program doświetlenia ulic, przejść dla pieszych oraz ścieżek rowerowych jest finansowany wspólnie przez Urząd Miejski w Człuchowie
i spółkę Energa Oświetlenie. Kosztowało to dotychczas ok. 600 tys. zł.

REMONT ULICY JEZIORNEJ

Do końca roku potrwa modernizacja ul. Jeziornej w Człuchowie. Zadanie obejmuje łącznie
ponad pół kilometra starej drogi. Wykonano już
asfaltową jezdnię o szerokości 5 metrów z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 metrów.
Przy okazji remontu drogi zbudowana została
także nowa kanalizacja deszczowa wraz z separatorami oraz sieć gazowa. Na remontowanej
ulicy powstanie też bezpieczne skrzyżowanie
z ul. Brzezińskiego wraz z progiem zwalniającym. Modernizacja ul. Jeziornej kosztuje ponad
1,5 mln zł. Inwestycja jest w całości finansowana z budżetu miasta.

REMONT DROGI DO SIEROCZYNA

Miasto Człuchów wyłożyło na tę inwestycję ze
swojego budżetu 100 tys. zł w 2018 r. i 358,3
tys. zł w roku 2019.

Rozpoczęły się długo wyczekiwane prace
remontowe na ul. Traugutta w Człuchowie na
odcinku od obwodnicy miasta w kierunku Sieroczyna. Zadanie wykonuje powiat człuchowski,
jednak miasto jest jednym z partnerów współfinansujących to zadanie.
Dotychczas zrealizowany został pierwszy etap
inwestycji – ok. 800 metrów drogi. Obok powstał
już trakt pieszo–rowerowy. Inwestycja na tym
etapie kosztowała nieco ponad 2 mln zł. Połowę
tej kwoty stanowi dofinansowanie z rządowego
Funduszu Dróg Samorządowych.

REMONT ULIC CHROBREGO, MONIUSZKI, CHOPINA I SŁONECZNEJ

3,5 mln zł kosztowały prace budowlane
przeprowadzone na czterech kolejnych
ulicach na osiedlu Wschód w Człuchowie, 1,5 mln to dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, reszta kosztów została pokryta
z budżetu miasta. Inwestycja została
już zakończona i oficjalnie oddana do
użytku.
Wyremontowano ulice: Chrobrego,
Chopina, Moniuszki i Słoneczną. Zanim
ułożono nowe nawierzchnie, wymienio-

REMONTY SIĘGACZY
NA LEŚNEJ I KAMIENNEJ
118 tys. zł kosztowała przebudowa kolejnych
odnóg ulic Leśnej i Kamiennej. Zakres robót objął utwardzenie nawierzchni kostką betonową,
w ten sposób utworzone zostały ciągi pieszo–
jezdne wraz z chodnikami. Wcześniej sięgacze
te były drogami gruntowymi. Prace zakończyły
się we wrześniu br.

no tam całą infrastrukturę podziemną. Drogi
mają teraz właściwe odwodnienie i oddzieloną
kanalizację sanitarną od
deszczowej. Nawierzchnie wyremontowanych
dróg zostały utwardzone: na ul. Chrobrego wylano asfalt, a na
ul. Chopina, Moniuszki
i Słonecznej – ułożono kostkę betonową.
Powstały także nowe
ciągi pieszo–rowerowe
i miejsca postojowe.
Nowością jest rondo na
ul. Chrobrego, na skrzyżowaniu z ul. Chopina
i drogą przecinającą
os. Młodych.

DALSZY CIĄG ROZDZIAŁU KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ
Od wiosny realizowane były kolejne etapy kilkuletniej inwestycji związanej z rozdziałem kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Człuchowie,
polegającej przede wszystkim na budowie i modernizacji sieci deszczowej.
Zaplanowane na ten rok prace wymagały
zdjęcia nawierzchni i wykonania głębokich wykopów, a jednocześnie okresowego zamykania
niektórych ulic, ponieważ pod jezdnią trzeba
było ułożyć nowe rury. Roboty prowadzone były
m.in. na ulicy Szczecińskiej, Sobieskiego, Traugutta i Placu Bohaterów. Po zakończeniu prac
na wszystkich wykonanych odcinkach została
odtworzona asfaltowa nawierzchnia.
Przy okazji budowy sieci, również właściciele
nieruchomości przyległych mogli wnioskować
za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. o przyłączenie swoich posesji
do kanalizacji deszczowej.
Od listopada aż do wiosny żadne kolejne roboty nie będą rozpoczynane. W przyszłym roku
prace będą kontynuowane w ścisłym centrum

REMONT DWORCA PKP
W bieżącym roku w ramach projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących...”
realizowany jest remont człuchowskiego dworca kolejowego. Wygląd zmieni nie tylko budynek
dworca, ale również jego otoczenie.
Obszar ten ma być docelowo miejskim centrum
przesiadkowym. Powstają tam parkingi, postój
taksówek, zatoki autobusowe i infrastruktura
do obsługi podróżnych. Z lewej strony budynku
teren został już utwardzony kostką betonową.
Zamontowano wiatę dla autobusów, a w samym
budynku prowadzone są prace instalacyjne,
elektryczne i sanitarne. Na zewnątrz docieplane

miasta – na ulicach Żółkiewskiego, Krzyżowej
i przy Rynku. Budowa sieci kanalizacji deszczowej prowadzona będzie także na ul. Dąbrowskiego przy Urzędzie Gminy, na Kwiatowej
przy Starostwie Powiatowym oraz na Szkolnej
przy Ośrodku Sportu i Rekreacji. Inwestycja ta
niewątpliwie wpłynie pozytywnie na środowisko
naturalne, na retencję wód w mieście, odciąży
oczyszczalnię ścieków oraz zmniejszy ryzyko
podtopień.
Wartość zadania w roku 2019 wyniosła
1 916 343,75 zł, 70% tej kwoty to dofinansowanie ze środków EFRR.

są ściany i montowana dachówka ceramiczna.
Całość inwestycji ma kosztować 4,6 mln zł,
a prawie 2,5 mln zł stanowi dofinansowanie
z EFRR. Dworzec wraz otoczeniem zostanie
oddany do użytku jesienią przyszłego roku.

BUDŻET OBYWATELSKI.
BEZPŁATNE SZKOLENIA
Z PIERWSZEJ POMOCY
Od lipca w Człuchowie odbywały się bezpłatne
kursy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenia obejmowały zarówno część
teoretyczną, jak i zajęcia praktyczne. Podczas
zajęć poruszano także zagadnienia psychologicznych i prawnych aspektów udzielania pierwszej pomocy, kształtowano m.in. umiejętności:
wzywania pomocy, resuscytacji krążeniowo–oddechowej, obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED. W szkoleniach wzięli
udział m.in. pracownicy urzędów i instytucji publicznych, członkowie klubów seniora i zainteresowani tematem mieszkańcy.

Z inicjatywą zakupu sprzętu i przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców wyszli dwaj ratownicy medyczni: Marek Zaremba
i Aleksander Barański. To oni zgłosili do budżetu
obywatelskiego pomysł, który znalazł uznanie
w oczach głosujących mieszkańców.
W ramach tego przedsięwzięcia w mieście
zainstalowano automatyczne defibrylatory i wyposażono jednostki miejskie w specjalistyczne
torby medyczne.
Defibrylatory zamontowano na ścianie szaletu miejskiego – przy wejściu do parku, na ścianie gabinetu stomatologicznego „Uśmiechnij

się” – przy drodze krajowej nr 22, na budynku
laboratorium bakteriologicznego na os. Witosa.
Czwarty defibrylator w sezonie letnim znajdował
się na plaży miejskiej, poza sezonem służy ratownikom na basenie przy ulicy Koszalińskiej.
Wszystkie urządzenia pracują w trybie automatycznym. Po zdjęciu pokrywy ochronnej uruchamia się głośny alarm informujący o ich użyciu. Następnie urządzenie samoczynnie wydaje
instrukcje głosowe osobie prowadzącej akcję
ratunkową.
Torby medyczne pozostaną na wyposażeniu:
Urzędu Miejskiego, Miejskiego Domu Kultury,
Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz Muzeum Regionalnego.

SKATEPARK ZMODERNIZOWANY
Modernizacja skateparku przy ul. Szkolnej
również znalazła się na liście inicjatyw zgłoszonych i wybranych do realizacji w ramach Człuchowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 r.
Wiosną na obiekcie zamontowano nowe urządzenie typu FunBox.
Waży ono ponad 17 ton i składa się z kilku
modułów. W rzucie ma wymiary 9x7 metrów.
Konstrukcja urządzenia wykonana jest z betonu oraz ocynkowanych elementów stalowych,
co zapewnia gładkość powierzchni użytkowych
oraz odporność na działanie warunków atmosferycznych.
Użytkownicy skateparku już w wakacje mogli
korzystać z nowej atrakcji.

NOWY WICEBURMISTRZ

NOWA DYREKTOR BIBLIOTEKI

Od połowy roku miasto ma nowego wiceburmistrza. Został nim Tomasz Kowalczyk. Przez
ostatnie 10 lat pracował w Urzędzie Miejskim
w Sępólnie Krajeńskim.
Nowy zastępca
burmistrza
posiada
wykształcenie wyższe budowlane
oraz uprawnienia do kierowania
robotami
budowlanymi
o specjalności
konstrukcyjno–
budowlanej.
Nadzoruje teraz
prace trzech referatów: Referatu Przestrzeni
i Ochrony Środowiska, Referatu Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa oraz Referatu Inwestycji i Infrastruktury.

Karolina Baranowska jest od 26 lipca br. nowym dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Człuchowie. Zastąpiła na tym stanowisku wieloletnią dyrektor – Marię Dąbrowską,
która
odeszła
na emeryturę po
przepracowaniu w placówce
prawie 40 lat,
z czego ponad
25 na stanowisku dyrektora.
Nowa dyrektor
jest doskonale
znana czytelnikom, ponieważ
od 15 lat pracuje
w naszej bibliotece. Do tej pory zajmowała się
głównie realizacją projektów i szkoleń, prowadziła stronę internetową, profil na facebooku
i tworzyła materiały promocyjne dla biblioteki.

NOWE STAWKI OPŁAT
I PODATKÓW

Rok 2020 przyniesie również wzrost stawek
podatków lokalnych, nowe – uchwaliła już Rada
Miejska. O 3 gr na m² powierzchni lokalu wzrośnie podatek od nieruchomości mieszkalnej.
Stawka dla właścicieli obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza wzrośnie o 84 gr. Średnio podatek od nieruchomości
w Człuchowie wzrośnie o 4%.
Od nowego roku właściciele mieszkań płacić będą 67 gr za m² powierzchni. Właściciele
firm zapłacą natomiast 21,78 zł za m². Podatek od środków transportowych zwiększy się
w przypadku małych ciężarówek z 600 na 624
zł, a dużych autobusów z 1 452 zł na 1 512 zł
rocznie. Podatek od posiadania psa wynosić
będzie 40 zł. Opłata targowa zwiększy się o 50
groszy za m² zajmowanego miejsca.
Ostatnie podwyżki podatków w Człuchowie zatwierdzono w listopadzie 2016 r. Od tego czasu
wysokość tego typu opłat pozostawała na stałym poziomie.

Od nowego roku mieszkańcy Człuchowa będą
płacić za odbiór odpadów komunalnych 21 zł od
osoby miesięcznie. Zgodnie z nowymi przepisami od stycznia wszystkie śmieci trzeba będzie
obligatoryjnie segregować. Mieszkańcy, którzy
tego nie zrobią, mogą być obciążeni opłatą dodatkową w wysokości trzykrotności stawki podstawowej.
Dotychczas w Człuchowie osoby segregujące
odpady płaciły 17 zł miesięcznie, niesegregujący – 21 zł. Teraz wszyscy będą płacili 21 zł.
Podwyżka wynika ze wzrostu kosztów związanych z odbiorem odpadów i podwyżką opłaty
środowiskowej.
Śmieci w Człuchowie odbierane są od mieszkańców raz w tygodniu. Trafiają one do Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze koło Chojnic.

CAMPING NR 8O WŚRÓD KRAJOWYCH LIDERÓW
Człuchowski Camping nr 80 położony nad
jeziorem Rychnowskim w bieżącym roku dwukrotnie otrzymał prestiżową nagrodę Mister
Camping. W konkursie organizowanym przez
Polską Federację Campingu i Caravaningu
w swojej kategorii zajął III miejsce – zarówno za
rok 2018, jak i 2019.
Oceny obiektów dokonują w sezonie turystycznym jego użytkownicy. Wśród nich są także anonimowi przedstawiciele federacji, występujący w
roli tajemniczego klienta. Ocenie poddawanych
jest obecnie ponad 250 kempingów w Polsce.
W roku 2019 po raz pierwszy campingi oceniano także pod kątem przystosowania do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Człuchowski obiekt
spełnia te normy, otrzymał więc dodatkowe wyróżnienie.
Nadanie tytułu Mister Camping nie wiąże się
z żadnymi wydatkami ze strony właściciela
obiektu. PFCC w swoich materiałach promocyjnych i środkach masowego przekazu będzie
rekomendowała człuchowski camping, poprzez
wydawnictwa i artykuły w Polsce i za granicą,
jako bezpieczny i przyjazny turystom.

NAGRODY SPECJALNE BURMISTRZA JESZCZE W TYM ROKU
Jeszcze w tym roku zostaną wręczone pierwsze Nagrody Specjalne Burmistrza za kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta poprzez
ponadprzeciętną działalność na arenie krajowej
i międzynarodowej. Termin przyjmowania wniosków o przyznanie tegorocznych nagród upływa
18 grudnia br. Kolejne wnioski będzie można
składać przez cały rok.
Nagroda przyznawana jest za rok kalendarzowy, w którym składany jest wniosek. Jeden
kandydat w danym roku kalendarzowym może
otrzymać jedną nagrodę. Ma ona charakter motywacyjny i jest wypłacana w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Zaletami Campingu nr 80 oprócz bezpośredniego dostępu do jeziora, są także znajdujące
się nieopodal atrakcje: park wodny, park linowy, mini golf, siłownia plenerowa i dwa place
zabaw. Plaża w sezonie letnim jest strzeżona. Człuchowski obiekt zajmuje obszar prawie
9 hektarów. Jest on w stanie przyjąć 450 osób
jednocześnie.

Również nasze pole do gry w minigolfa w tym
roku otrzymało certyfikat World Minigolf Sport
Federation czyli Światowej Federacji Minigolfa Sportowego. Oznacza to, że jest to miejsce
oficjalnie uprawnione do rozgrywania turniejów
rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Na
świeżo certyfikowanym polu w lipcu br. zostały
rozegrane dwa turnieje z cyklu Pucharu Polski.
Formularz wniosku oraz regulamin dostępne
są na stronie internetowej miasta czluchow.eu
w zakładce wnioski oraz w Urzędzie Miejskim
w pok. nr 6. Kandydatem do nagrody może być
zarówno osoba fizyczna, jak i klub, organizacja
czy przedsiębiorstwo. Nie musi to być mieszkaniec Człuchowa, czy firma posiadająca siedzibę
w Człuchowie, ale jego działalność jednoznacznie powinna promować miasto. Wnioskodawcą
nie musi być kandydat, ale to on powinien wyrazić pisemną zgodę na zgłoszenie do nagrody.
Decyzje o przyznaniu nagród podejmie burmistrz po zapoznaniu się z opinią komisji oceniającej wnioski.
Uroczyste wręczenie pierwszych nagród
specjalnych zaplanowane jest na 30 grudnia
w człuchowskim zamku.

MIASTO CZŁUCHÓW
PRZYJAZNE SENIOROM
Burmistrz Człuchowa Ryszard Szybajło odebrał nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego w konkursie „Pomorskie dla Seniora”
w kategorii Samorząd Przyjazny Seniorom. To
już drugi taki tytuł dla miasta, pierwszy został
przyznany w roku ubiegłym.
Miasto podejmuje od lat różne działania na
rzecz seniorów, aby zapewnić im jak najlepszą
jakość życia. Jest siedzibą kilkunastu klubów
seniora, ponadto funkcjonuje tu Uniwersytet
Trzeciego Wieku. Rozpoczęła się też realizacja projektu dofinansowanego ze środków ze-

CZŁUCHOWSKI MURAL
NAD JEZIOREM

Zamek, jeziora, las i akcenty boogie, czyli wszystko to, co kojarzy się z Człuchowem
uwieczniono na kilkumetrowym muralu, który
powstał przy promenadzie nad jez. Urzędowym

WYSOKA FREKWENCJA
W MUZEUM
35 620 osób do końca listopada 2019 r. odwiedziło Muzeum Regionalne w Człuchowie. Placówka cieszy się ogromną popularnością wśród
turystów i jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w Człuchowie.
W sezonie letnim prezentowane były wystawy

wnętrznych, którego efektem będzie utworzenie
Centrum Rodzin, gdzie nacisk będzie położony
m.in. na potrzeby seniorów.
pomiędzy Przedszkolem Miejskim a szpitalem.
Graffiti stworzyło czworo młodych artystów: Michał Gałan z Człuchowa, „Teetos” i „Roza” z Piły
oraz „Ktoś” ze Starogardu Gdańskiego. Malowanie trwało kilka godzin, artyści zużyli w sumie
75 puszek kolorowych farb w sprayu i pokryli
nią ponad 55 m2 muru. Każdy mógł przyjrzeć
się pracy profesjonalnych grafficiarzy, ponieważ
malowaniu muralu towarzyszył piknik z muzyką
zorganizowany przez MDK w Człuchowie.
Mural powstał na prywatnym murze odgradzającym posesję od ścieżki spacerowej. Powierzchnia została udostępniona nieodpłatnie
przez państwa Bogumiłę i Janusza Markiewiczów. Z inicjatywą powstania graffiti w tym miejscu wyszedł jeden z mieszkańców miast – Marek Latawiec. Malowidło jest dodatkową atrakcją
człuchowskiej promenady.
z zakresu historii, etnografii, sztuki i archeologii.
Obecnie można oglądać wystawy „Niepodległość jest kobietą” oraz zbiór prac Wandy Frąckowskiej „Woskiem malowane”.
Obecnie Muzeum Regionalne w Człuchowie
działa w systemie zimowym. Można je zwiedzać
w godzinach 8.00–16.00 od poniedziałku do
piątku oraz w drugą i czwartą niedzielę miesiąca
w godzinach 10.00–16.00.

NOWE LAPTOPY DLA CZŁUCHOWSKIEJ PODSTAWÓWKI

Wszysko to w ramach finansowanego przez
Unię Europejską programu „Ja w Internecie”.
Program ten umożliwił przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dorosłych. Mieszkańcy
skorzystali z bezpłatnych szkoleń dotyczących
obsługi ePUAP-u, nowoczesnych stron internetowych i poczty elektronicznej. Poznawali także
sposoby dokonywania bezpiecznych transakcji
w Internecie i metody gwarantujące bezpieczeństwo dzieci w sieci.
Jednym z elementem programu był zakup sprzętu komputerowego, czyli laptopów
z ekranami dotykowymi o wartości 60 tys. zł. To
właśnie one po zakończeniu szkoleń trafiły do
miejskiej podstawówki. Uczniowie i nauczyciele
mogą z nich korzystać w bibliotece szkolnej.

26 nowoczesnych laptopów trafiło do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Przyjaciół Ziemi.

DENTYSTA DLA KAŻDEGO UCZNIA
Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 1 w Człuchowie mają dostęp do bezpłatnych
usług stomatologicznych. Opieka stomatologiczna ma polegać przede wszystkim na regularnej kontroli stanu uzębienia każdego ucznia
i w razie potrzeby leczeniu zębów.

NAGRODY DLA ZDOLNYCH
UCZNIÓW
W czerwcu br. Rada Miejska w Człuchowie
przyjęła Lokalny Program Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Akcją objęto
uczniów klas IV–VIII ze Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Przyjaciół Ziemi.
Program przewiduje nagradzanie uczniów
zdolnych i aktywnych społecznie. Ważna jest nie
tylko średnia ocen, ale także udział w konkursach przedmiotowych, interdyscyplinarnych lub
zawodach sportowych. Istotna jest też aktywna
działalność na rzecz społeczności szkolnej.
Kandydatury uczniów zostały zgłoszone
przez dyrektora szkoły. Pierwsze nagrody zo-

Niestety nie będzie gabinetu stomatologicznego w budynku szkolnym, ze względu na zbyt
duże koszty jego przygotowania i wyposażenia.
Miasto wybrało współpracę z gabinetem Iwony Filipowicz–Chajzler, znajdującym się przy
ul. Kołłątaja. Wizyty kontrolne uczniów są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
stały przyznane w czerwcu br., otrzymały je
22 osoby. Łączna kwota wypłacona wyróżnionym to 10 tys. zł.

OFICJALNE OTWARCIE OCZYSZCZALNI PO REMONCIE

Zakończyła się modernizacja człuchowskiej oczyszczalni ścieków. Była to najdroższa
w ostatnich latach inwestycja w Człuchowie. Pochłonęła prawie 27 mln zł. Ostatnią modernizację obiektu przeprowadzono w 2001 r. Przez ten

KOLEJNA STREFA AKTYWNOŚCI
W CZŁUCHOWIE

Czynna jest już Otwarta Strefa Aktywności
przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Człuchowie. To piąta taka atrakcja uruchomiona w mieście. Pozostałe znajdują się w parku miejskim,
w kompleksie OSiR nad jez. Rychnowskim oraz
na osiedlach: Wazów i Witosa.

czas wiele się zmieniło w technologii oczyszczania i przepisach dot. ochrony środowiska, wzrosła także ilość dostarczanych ścieków.
Część infrastruktury zautomatyzowano i zhermetyzowano. Po przebudowie nie zwiększyła
się przepustowość oczyszczalni, zmienił się natomiast ciąg technologiczny oczyszczania ścieków. Teraz jest on bardziej precyzyjny i odporny
na ewentualne anomalie pogodowe, takie jak
silne roztopy śniegu lub nawalne deszcze. Dzisiaj to jeden z najnowocześniejszych tego typu
obiektów w regionie.
Inwestycja była dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości prawie 14 mln zł. Modernizacja człuchowskiej oczyszczalni znalazła się
na sporządzanej przez fundusz liście 30 najlepszych inwestycji środowiskowych w Polsce.

Nowo otwarty obiekt jest największym i najnowocześniejszym w mieście. Został on zbudowany w tzw. wariancie rozszerzonym, co oznacza,
że oprócz siłowni plenerowej, urządzony został
tam także plac zabaw dla dzieci.
Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ulicy
Szkolnej kosztowała 132 tys. zł. 50 tys. to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Obiekt jest ogólnodostępny. Można z niego korzystać przez całą dobę.

