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CZERWIEC
  1-30  

LIPIEC
  1-31    wystawy w : Muzeum Regionalnym
              - „Zdzisław Beksiński – od fotografii 
                do fotomontażu komputerowego”
              - „Warszawskie srebra” 
    14      Giełda Birofilska MDK
    14      Biało-czerwony Piknik Rodzinny 
               i Turniej Siatkówki Plażowej - plaża
               OSiR    
    

   15      Spławikowy Puchar Lata - przystań 
               PZW
   25      Lawendowy Jarmark św. Jakuba
                 Rynek

 
   26.07 – Canpol Night – koncert 

       w kompleksie turystycznym CANPOL

   27.07 – miasteczko festiwalowe, 

        warsztaty taneczne, koncert Friday 

        Night Lights oraz boogie party

        polana rodzinna w Lasku Luizy

   27.07 – Cafe Racer Sprint – wyścig

        uliczny motocykli Cafe Racer 

        ul. Jerzego z Dąbrowy

   28.07 - miasteczko festiwalowe,

       warsztaty taneczne, gastronomia, 

   28.07 – Saturday Night Lights – koncert

       galowy oraz boogie party polana

       rodzinna w Lasku Luizy   

SIERPIEŃ
  1-31    wystawy w :     Muzeum Regionalnym
              - „Zdzisław Beksiński – od fotografii 
                do fotomontażu komputerowego”
              - „Warszawskie srebra” 
    11       Zamkowy Piknik Historyczny – 
                Muzeum Regionalne w Człuchowie
    18      CZW Rap Night stadion OSiR
 24-25   Dni Powiatu i Pożegnanie Lata
                 stadion OSiR

15-19 Dni Człuchowa 

DZIEŃ KULTURALNY I ROZRYWKOWY

             Stadion OSiR

17:00 występy lokalnych artystów 

       z przedszkoli i szkół miejskich

18:00 pokazy grup tanecznych,

       wokalnych i solistów MDK

20:30 koncert zespołu SKANER

22:00 koncert zespołu FUN FACTORY

   XIII Polish Boogie Festival26-28

14-15
Mistrzostwa Polski 

                 

tor przy ul. Kamiennej
w Motocrossie

Lato 2018 w CzłuchowieLato 2018 w Człuchowie

Ryszard Szybajło

Wystawy w Muzeum Regionalnym:
- „Corinna Kidoń. Buntspiel. Wystawa 
     malarstwa i grafiki” 
- „Drogi do niepodległości” 
- „Architektura zamku w Człuchowie 

DZIEŃ SPORTOWY

„Biegaj z nami dla Niepodległej” biegi 

dla dzieci i młodzieży - Rynek

DZIEŃ REKREACYJNY

Rajd pieszy „Szlakiem człuchowskich 

zabytków”, start: godz. 15:00  zamek

15

16

17

DZIEŃ OFICJALNY

Prelekcja na temat lokacji miasta, 

wystawa i wręczenie nagród w 

konkursie plastycznym :00 , godz. 13

MDK 

19

Szanowni Państwo!

 Kończy się pierwsze półrocze bieżącego roku. Cieszymy się bardzo, że owoce działań 

obecnych władz są widoczne nie tylko na ulicach naszego miasta. Wciąż coś się w Człuchowie 

dzieje, zarówno w sferze inwestycji drogowych, jak i w sferze społecznej, czy też 

gospodarczej. Potwierdzeniem obrania właściwego kierunku rozwoju naszego miasta 

jest pozycja Gminy Miejskiej Człuchów w kilku rankingach tworzonych bezpłatnie 

przez niezależne organizacje na podstawie obiektywnych danych. 

Człuchów jest krajowym liderem w rankingu oceniającym 

zaangażowanie w kulturę, a także na polu jakości obsługi 

inwestorów drogą elektroniczną.

      
   23     Street Jam i Festiwal Sportów Wodnych
              plaża OSiR

 stadion OSiR   29      Festiwal DISCO POLO -



ROK 2017 W SAMORZĄDZIE

 Rok 2017 został oceniony jako dobry 
rok dla naszego samorządu. Miasto zrealizowało 
wszystkie zaplanowane zadania dofinanso-
wane ze środków zewnętrznych. Był to kolejny 
rok z rzędu bez podnoszenia podatków i opłat 
lokalnych, plan sprzedaży gruntów został 
zrealizowany aż w 107 procentach. W ubiegło-
rocznym budżecie miasta wypracowano 
nadwyżkę, zmniejszyło się też jego zadłużenie, 
w 2018 r. jest jeszcze niższe - 
najniższe od 20 lat.
 W roku 2017 zreali-
zowano kilka inwestycji o łącznej 
wartości ponad 6 milionów 
złotych. Największą była termo-
modernizacja budynku byłego 
gimnazjum. W Człuchowie 
powstał też Środowiskowy Dom 
Samopomocy i został rozwiązany 
problem braku miejsc w przed-
szkolach i żłobkach.
 W roku 2018 Miasto 
Człuchów planuje wydać na 
inwestycje 18 mln zł. To rekord 
w historii tego samorządu. Na 
liście zadań znalazły się m.in.: 
budowa Transportowych Węzłów 
Integrujących, która zmieni 
otoczenie dworca kolejowego 
oraz skomunikuje go bezpie-
cznym i  c i ągami  p ieszym i  
i rowerowymi z centrum miasta, 
wyremontowanie pięciu ulic: 
Grodziska, Zatorza, Potockiego, 

Kosynierów i Rataja, rozpoczną się również 
zapowiadane od jakiegoś czasu duże 
przedsięwzięcia dofinansowane ze środków 
zewnętrznych: wymiana oświetlenia ulicznego 
na energooszczędne i uporządkowanie systemu 
odprowadzania wód opadowych. Pomimo 
wysokich wydatków na inwestycje zadłużenie 
miasta maleje, a jest to możliwe dzięki 
znacznemu udziałowi środków unijnych 
w realizowanych w tym roku inwestycjach.

ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 Rada Miejska w Człuchowie wprowa-
dziła zwolnienia z podatku od nieruchomości, 
dla przedsiębiorców, którzy zbudują swój zakład 
na terenie miasta, zarówno nowych, jak 
i działających już na rynku lokalnym.
 Według przyjętej zasady, każdy przed-
siębiorca, który zbuduje zakład o powierzchni do 
500 m kw. będzie mógł się ubiegać o zwolnienie 
z podatku od nieruchomości na okres jednego 

roku. Za nową budowlę o powierzchni do 2000 m 
kw. zwolnienie to wyniesie maksymalnie dwa 
lata, a jeśli powyżej 2000 m kw. -  trzy lata. 
Przepis dotyczyć będzie jednak tylko tych 
przedsiębiorców, którzy nie zalegają z innymi 
podatkami i opłatami.
 Spowoduje to wzrost zainteresowania 
terenami inwestycyjnymi w Człuchowie, jednak 
najważniejszym efektem tego posunięcia ma być 
stworzenie w przyszłości nowych miejsc pracy 
dla lokalnej społeczności.

SZANSA DLA MIESZKAŃCÓW

 Dnia 7 maja br. upłynął termin składania 
wniosków o dopłaty do wymiany starych, 
węglowych pieców centralnego ogrzewania na 
nowe, ekologiczne źródła ciepła m.in. opalane 
gazem. Miasto ponownie ubiegać się będzie 
o środki pochodzące z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku poprzez przystąpienie do 
tegorocznej edycji konkursu grantowego "Czyste 
powietrze Pomorza".
 Z możliwości dofinansowania będą 
mogli skorzystać ci właściciele nieruchomości, 
którzy ogrzewają swoje mieszkania węglem lub 
koksem. Wymiana pieca na gazowy, olejowy, 
pompę ciepła lub podłączenie budynku do 
miejskiej sieci grzewczej, da prawo do ubiegania 
się o dotację. Propozycja skierowana była 
również do wspólnot mieszkaniowych.
 Ostatecznie 16 gospodarstw domo-

wych będzie miało szansę na dofinansowanie do 
35% wartości modernizacji systemu grzewcze-
go, lecz nie może to być kwota wyższa niż 
5250,00 zł.  Rozstrzygnięcie konkursu przez 
WFOŚiGW w Gdańsku planowane jest na koniec 
czerwca br.
 Przedsięwzięcie wpłynie na ograni-
czenie emisji szkodliwych substancji do 
atmosfery na terenie naszego miasta.

Korzystamy z dofinansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

NOWE LATARNIE ULICZNE

 W połowie czerwca rozpocznie się 
wymiana lamp oświetleniowych na ulicach 
Człuchowa. Prace te potrwają około miesiąca, 
będą wykonywane popołudniami i wieczorem. 
Jest to finał dużego projektu modernizacyjnego 
realizowanego w partnerstwie z Gminą 
Człuchów pt. „Modernizacja oświetlenia 
zewnętrznego na energooszczędne w ciągach 
komunikacyjnych oraz ogólnodostępnych 
przestrzeniach publicznych w Gminie Miejskiej 

Człuchów i Gminie Człuchów”.
 Ale to nie wszystko, co w sferze 
oświetlenia miasta zaplanował ratusz na ten rok. 
Przygotowano bowiem także projekty na budowę 
nowych punktów świetlnych. Łącznie będzie ich 
28. Latarnie powstaną na ulicach: Podbipięty (14 
szt.), Lawendowej  (11 szt.) oraz Polnej i 
Moniuszki (3 szt.). Jest szansa, że prace 
budowlane ruszą jeszcze w tym roku. Wszystko 
zależy jednak od wielkości oszczędności, jakie 
uda się wypracować w miejskim budżecie.



W CZOŁÓWCE OGÓLNOPOLSKICH 
RANKINGÓW

 Miasto Człuchów wyróżnia się na tle 
podobnych jednostek samorządowych. Pod 
koniec ubiegłego roku znalazło się na 43 miejscu 
ogólnopolskiego rankingu najdynamiczniej 
rozwijających się gmin. W zestawieniu tym, 
ogłaszanym przez Politechnikę Warszawską, 
sklasyfikowano 2478 gmin. Ale rok 2018 
przyniósł znacznie więcej powodów do dumy 
władzom i mieszkańcom miasta. Człuchów 
okazał się krajowym liderem rankingu samo-
rządów zaangażowanych w kulturę opracowa-
nego przez Narodowe Centrum Kultury – zajął 
pierwsze miejsce w Polsce wśród gmin miejskich 
o średnim poziomie zamożności. Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie przyznała miastu po raz 
drugi z rzędu aż 2 tytuły, będące owocami 
rankingu jakości obsługi inwestorów drogą 
elektroniczną przez gminy, czyli tytuł Złota 
Gmina na 5! i Gmina na 5! Tym pierwszym 
wyróżniono zaledwie 5 gmin w Polsce.  

 Ponadto Człuchów został uhono-
rowany tytułem Miasto Przyjazne Firmom 2017, 
który przyznaje Instytut Europejskiego Biznesu. 
Jest to owoc XI edycji Konkursu Samorząd 
Przyjazny Firmom 2017. Otrzymało go 321 miast 
i miejscowości, w których siedziby miały 
minimum 3 Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 
oraz minimum 10 dynamicznych firm, których 
wartość rynkowa wzrosła o minimum 10 proc. 
w ciągu roku.
 Optymizm wywołują również inne 
bezpłatne rankingi, opracowywane na podstawie 
obiektywnych danych, jak np.: ranking funduszy 
unijnych w gminach opracowany na podstawie 
danych GUS, w którym miasto zajęło 68 miejsce 
wśród sklasyfikowanych 2238 gmin w Polsce, 
czy ranking gmin pod względem liczby 
podmiotów gospodarczych na 1 tysiąc 
mieszkańców, także sporządzony na podstawie 
danych GUS, w którym Człuchów zajął 62 
miejsce wśród 2478 sklasyfikowanych gmin 
w Polsce, z wynikiem 155,84 podmioty 
gospodarcze na tysiąc mieszkańców.

BUDŻET OBYWATELSKI NA 2019

 W przyszłorocznej edycji budżetu 
obywatelskiego dla Miasta Człuchowa do 
dyspozycji mieszkańców będzie tak jak obecnie, 
150 tysięcy złotych. Podobnie jak w 2018 r. 
przewidywane jest wprowadzenie do budżetu 
obywatelskiego kilku zadań, przy czym jedno nie 
może być droższe niż 45 tysięcy złotych, ani 
tańsze niż 10 tysięcy złotych.
 Propozycje zadań można zgłaszać 

w terminie od 1 czerwca do 31 sierpnia. Każdy 
wniosek będzie musiał być poparty co najmniej 
25 podpisami mieszkańców. Regulamin i wzory 
formularzy są dostępne na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego (www.czluchow.eu) oraz 
w sekretariacie Ratusza.
 G łosowan ie  odbędz ie  s i ę  21  
października w godzinach od 8.00 do 18.00 
w siedzibie Urzędu Miejskiego. Będzie ono miało 
formułę podobną do referendum. Mogą w nim 
wziąć udział wyłącznie mieszkańcy miasta, 
uprawnieni do głosowania.

SZALET MIEJSKI W REMONCIE

 Na koniec czerwca przewidywane jest 
zakończenie remontu szaletu miejskiego. Po 
zakończeniu prac będzie on miał nową armaturę, 
przebudowane wnętrze i będzie dostosowany do 
potrzeb osób niepełnosprawnych.

 Prace obejmują także remont elewacji, 
ocieplenie stropu i dachu, ocieplenie ścian 
zewnętrznych oraz wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej. Na drzwiach wejściowych 
zamontowany zostanie wrzutnik monet. 
Wewnątrz będą dwie kabiny, jedna damska, 
druga męska, a na zewnątrz również monitoring 
obiektu.

STAWIAMY NA EKOLOGIĘ

 Najpotężniejszą inwestycją dofinanso-
waną ze środków unijnych w Człuchowie jest 
Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Oczyszcza-
lni Ścieków w Człuchowie, realizowana w ra-
mach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020. Koszt całkowity 
projektu to 26 741 322,84 zł, dofinansowanie 
z Funduszu Spójności wynosi 13 931 356,35 zł 
(tj. 85% wydatków kwalifikowanych).
 Korzyści wynikające z realizacji 
przedsięwzięcia to:
- dotrzymanie aktualnych parametrów ścieków 
oczyszczonych, jak i przyjęcia ścieków 
o zwiększonym ładunku zanieczyszczeń,
- zwiększenie niezawodności procesu 
oczyszczania w sytuacji: nawalnych deszczy, 
topnienia śniegu, remontu bądź awarii jednego 
z reaktorów SBR,
- ograniczenie emisji gazów, udział energii 
odnawialnej w zużyciu energii ogółem, wzrost 

efektywności energetycznej.
 Do dużych inwestycji proekologicznych 
miasta należą także: rozdział kanalizacji 
ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej, modernizacja oświetlenia zew-
nętrznego na energooszczędne w ciągach 
komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrze-
niach publicznych, a także modernizacja źródeł 
systemów grzewczych polegająca na wsparciu 
finansowym wymiany pieców węglowych na 
gazowe.



INWESTYCJE NA DROGACH

 Pierwsza połowa 2018 r. przyniosła 
intensyfikację działań w zakresie realizacji 
zapowiadanych inwestycji drogowych. Oprócz 
podjęcia remontów aż pięciu dróg miejskich, 
przystąpiono już do realizacji programu budowy 
węzłów komunikacyjnych, a także innych działań 
związanych z infrastrukturą drogową.
 W ramach budowy węzłów komunika-
cyjnych trwa wykonywanie podbudowy 
i ustawianie obrzeży na ścieżkach pieszo – 
rowerowych. Zakończenie tej części projektu 
planowane jest na koniec października.  
Modernizacja ulic to początek całego procesu. 
Ponadto w otoczeniu dworca kolejowego 
powstanie nowy asfalt, nowe ścieżki rowerowe 
i chodniki, a nawet teren rekreacyjny 
z ławeczkami i oświetleniem. Remont otoczenia 
dworca oraz ulic Kraszewskiego i Dworcowej 
to elementy większego projektu partnerskiego. 
Realizacja tego zadania ma kosztować 1,2 mln 
zł, 85% tej kwoty to dofinansowanie unijne.
 Przy ulicy Chrobrego powstało  275 m 
nowego chodnika, wykonana została nowa 
nawierzchnia z kostki betonowej i krawężniki, 
a także wjazdy do posesji. Koszt całego zadania 
to około 120 tysięcy złotych. 
 Na kon iec  maja  gotowa by ła  
ul. Potockiego, gdzie utwardzono drogę grunto-
wą. Wykonano z kostki betonowej nową 
nawierzchnię jezdni, chodników i zjazdów do 
posesji.

 Na ul. Rataja zostały już wybudowane 
miejsca postojowe dla samochodów osobowych. 
W połowie czerwca wykonana zostanie nowa 
nakładka bitumiczna na istniejącą jezdnię.
 

 
 
 Utwardzenia drogi gruntowej doczekali 
się również mieszkańcy ul. Grodzisko. Do 15 
czerwca br. zostanie tam wykonana nowa 
nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów do 
posesji z kostki betonowej. Wcześniej wykonano 
również roboty ziemne związane z remontem 
sieci wodno – kanalizacyjnej i podbudową pod 
nową nawierzchnię.

 Podobne prace prowadzone są na 
Zatorzu oraz na ul. Kosynierów. Tam prace 
budowlane powinny się zakończyć do połowy 
lipca.

 W ramach działań podejmowanych 
w infrastrukturze drogowej  podpisano także 
umowę użyczenia gruntu z inwestorem 
budującym restaurację znanej amerykańskiej 
sieci na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II 
i ul. Koszalińskiej. Użyczenie jest związane 
z budową drogi dojazdowej od ul. Koszalińskiej 
do przyszłej restauracji. Będzie ona miała 6 m 
szerokości, będzie odcinkiem ogólnodostępnym, 
a wzdłuż niej powstanie około 30 miejsc 
parkingowych.

 

AKTYWIZACJA SENIORÓW

 Miasto Człuchów aktywizuje różne 
grupy społeczne, szczególnie zagrożone 
wykluczeniem społecznym. Zdecydowało się 
przystąpić do projektu „E-mocni – cyfrowe 
kompetencje, realne korzyści”. Dzięki temu 150 
osób starszych, niepełnosprawnych i bezro-
botnych korzysta ze szkoleń z zakresu obsługi 
komputera. Zajęcia prowadzi Miejska Biblioteka 
Publiczna. Potrwają one do czerwca 2019 r. 
Kursanci uczą się w grupach wiekowych, między 
innymi tego jak założyć skrzynkę e-mail, jak 
napisać list w edytorze tekstu lub jak korzystać 
z bankowości elektronicznej. Zajęcia odbywają 
się w zależności od potrzeb, nawet do trzech razy 
w tygodniu. Biblioteka otrzymała wyróżnienie 
w konkursie Marszałka Województwa 
Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora” jako 
samorząd przyjazny seniorom – miejsce 

ulubione przez seniorów.
 Od kilku miesięcy seniorzy mają 
również do dyspozycji Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. Liczba chętnych do wzięcia udziału 
w tworzeniu uniwersytetu, przeszła najśmielsze 
oczekiwania inicjatorów tej formy aktywności 
społecznej w Człuchowie. Opiekę merytoryczną 
nad UTW sprawuje Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej  w Człuchowie.  Słuchacze 
uniwersytetu mają możliwość uczestniczenia 
w wykładach naukowych o różnorodnej 
tematyce,  warsztatach ar tystycznych,  
laboratoriach i wyjazdach studyjnych, a także 
wydarzeniach kulturalnych, jak np. spektakl 
teatralny, czy koncert pianistyczny.
 Działania aktywizacyjne skierowane do 
seniorów przynoszą widoczne efekty. Najstarsi 
mieszkańcy miasta są grupą społeczną, która 
chętnie angażuje się we wszelkie konsultacje 
społeczne oraz wydarzenia kulturalne.


