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INFORMATOR BURMISTRZA I RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE

Szanowni Mieszkańcy.
Zbliża się już koniec roku 2020, roku naznaczonego pandemią koronawirusa. Jednak,chociaż wielu z nas chciałoby jak najszybciej zapomnieć o epidemii i jej skutkach, każdy stara się żyć normalnie na miarę możliwości.
Widać to choćby po działaniach naszego miasta, których, wbrew pozorom, w drugim półroczu 2020 roku
było jednak sporo.
Przed nami kolejne święta, które raczej będą odbiegać od tradycyjnej formy. Mimo to, życzymy
wszystkim dużo spokoju, radości i miłości, a przede wszystkim zdrowia. Aby w naszych sercach i domach zagościła rodzinna atmosfera, gdyż taką właśnie zawsze niesie Narodzenie Dzieciątka w Betlejem.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Górny
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REMONTY ULIC
Prace budowlane na drogach w drugim półroczu 2020 r. to przede wszystkim elementy
większych projektów i inwestycji. Niektóre z nich prowadzone były we współpracy
z przedsiębiorcami lub mieszkańcami, część
finansowana była z budżetu miasta, a część
prac posiadała dofinansowanie ze środków
unijnych.
KRZYŻOWA, KRÓTKA I ŻÓŁKIEWSKIEGO
Przebudowa sieci kanalizacyjnej w centrum
miasta pociągnęła za sobą również prace m.in
na przylegających do Rynku ulicach: Krzyżowej,
Krótkiej i Żółkiewskiego. Mają one teraz nową
nawierzchnię na jezdni i chodnikach, ponieważ
po wykonaniu prac związanych z układaniem rur
kanalizacji deszczowej przystąpiono do jej odtworzenia.
STAJENNA
W drugiej połowie 2020 r. przeprowadzono
również trzeci i ostatni etap przebudowy ul. Stajennej. Pojawiła się tam nowa nawierzchnia, nowe
miejsca parkingowe, a także nowa wiata śmietnikowa. Znacząco zmienił się też wizerunek tej części miasta. Ulica ma teraz 5 metrów szerokości,
została utwardzona kostką betonową, a chodniki,
parkingi i wjazdy na posesję zostały wyłożone
starobrukiem. Urządzono tam także tereny zielone, a cały obszar został odwodniony. Roboty kosztowały 370 tys. zł.

ALEJA WOJSKA POLSKIEGO
W okolicach al. Wojska Polskiego wykonana została droga dojazdowa łącząca ją z nowymi obiektami mieszkaniowo–usługowymi powstałymi nad
Jeziorem Miejskim Małym. Odcinek ten został
utwardzony kostką polbrukową. Całość kosztowała 365 tys. zł, połowę tej inwestycji sfinansował
prywatny przedsiębiorca, prowadzący nieopodal
swoją działalność. Nowa droga ma długość 150
i szerokość 5 m. Przed ułożeniem nawierzchni
zbudowano tam także kanalizację deszczową.

SIĘGACZE NA LEŚNEJ I ZIELONEJ
Zakończyły się także prace drogowe na trzech
krótkich odcinkach dojazdowych do posesji na
ulicy Leśnej i Zielonej w Człuchowie. Wykonanie
tzw. sięgaczy częściowo sfinansowali mieszkańcy,
konkretnie dokumentację techniczną, niezbędną do wykonania zadania, natomiast z budżetu
miasta finansowane były roboty budowlane. Wyremontowane odcinki są teraz utwardzone kostką betonową i zyskały odwodnienie. Inwestycja
kosztowała 145 tys. zł.
TRAUGUTTA
W mijającym roku przebudowano również odcinek drogi dojazdowej do bloku mieszkalnego
przy ul. Traugutta 7a. W ramach tej inwestycji
nawierzchnia została utwardzona kostką betonową, wykonano nowy chodnik i odwodnienie. Inwestycja kosztowała 255 tys. zł. W 60% była ona
dofinansowana ze środków unijnych w ramach
projektu Rewitalizacji Śródmieścia w Człuchowie.

BEZPIECZNIEJ NA SZCZECIŃSKIEJ
Sześć przejść dla pieszych na ul. Szczecińskiej
w Człuchowie zostało doświetlonych lampami
LEDowymi oraz oznaczonych nowymi, fluorescencyjnymi pionowymi znakami drogowymi.
Na jezdni farbą chlorokauczukową wymalowano nowe biało – czerwone pasy. Poprawi to bezpieczeństwo na drodze, ponieważ po zmroku
i w trudnych warunkach pogodowych piesi są
lepiej widoczni. Inwestycja była realizowana na
wszystkich przejściach na całej długości ul. Szczecińskiej – od stacji paliw Orlen do pomnika na Placu Bohaterów.

REMONT ELEWACJI KINA
„UCIECHA”

Modernizacja kosztowała 107 tys. zł. Miasto
otrzymało na ten cel 80% dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w ramach programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.
W całej Polsce zaledwie 68 wniosków otrzymało
dofinansowanie w ramach tego programu, w naszym województwie – tylko 4.
Nowa elewacja, okna, drzwi, schody oraz napisy
elewacyjne przed wejściem i przy wyjściu – tak po
remoncie wygląda budynek człuchowskiego kina.
Obiekt przeszedł gruntowną modernizację części
zewnętrznej. Naprawie poddano dach i orynnowanie, a cały budynek docieplono. Zewnętrzna
elewacja zyskała nową estetykę. Pojawiła się też
nowa balustrada oraz oświetlenie zewnętrzne.
Całość kosztów realizacji tej inwestycji pokryła
część dodatkowych środków przyznanych miastu
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (tzw. Funduszu COVID-19), dokładnie jest to
prawie 350 tys. zł.

ZAKOŃCZYŁA SIĘ BUDOWA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przebudowa sieci kanalizacyjnej na ul. Szkolnej
zakończyła trwającą od 2018 r. budowę nowej infrastruktury kanalizacyjnej w Człuchowie. Dzięki
realizacji tego zadania kanalizacja sanitarna została oddzielona od ogólnospławnej. Teraz czyste
wody opadowe mogą spływać bezpośrednio do
okolicznych jezior, a do oczyszczalni trafią wyłącznie ścieki komunalne pochodzące z mieszkań i instytucji. Pozwoli to na zmniejszenie ilości ścieków

NOWA PREZES PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO
Helena Diakun jest nowym prezesem Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Człuchowie.
W przedsiębiorstwie pracuje od 2008 roku, ostatnio pełniła funkcję zastępcy kierownika Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji, a wcześniej była kierownikiem oczyszczalni ścieków w Człuchowie.
Ma 39 lat, z wykształcenia jest magistrem inżynierem inżynierii środowiska o specjalności technologia wody, ścieków i odpadów. Brała m.in. czynny
udział w projektowaniu i realizacji największego
człuchowskiego projektu unijnego, czyli wielobranżowego zadania „Modernizacja i rozbudowa
Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie”.
Jak sama o sobie mówi, należy do ludzi, dla których wykonywana praca to pasja, a nie obowiązek.

wpływających do miejskiej oczyszczalni, unormuje gospodarkę wodami opadowymi i zapobiegnie
podtopieniom ulic podczas obfitych opadów.
Kilkuletnie prace objęły niemalże całe śródmieście. W drugim półroczu roku 2020, oprócz ul.
Szkolnej, prace objęły również ul. Dąbrowskiego
przy Urzędzie Gminy. Wcześniej gruntownej modernizacji doczekały się sieci położone pod drogami w ścisłym centrum miasta oraz m.in. przy
ulicach: Kwiatowej, Jacka i Agatki, Garbarskiej,
Szczecińskiej, Traugutta i Sobieskiego.
Inwestycja ta, realizowana w ramach projektu
pod nazwą: „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice – Człuchów”, kosztowała prawie 6 mln zł, 70% wartości inwestycji
stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Zachęcamy właścicieli nieruchomości oraz firm
do przyłączenia prywatnych posesji do sieci kanalizacji deszczowej. Szczegółowych informacji
w tym zakresie udziela Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Człuchowie.

Dotychczasowa prezes Hanna Adamowska przeszła na emeryturę. O stanowisko prezesa ubiegało
się 5 osób.

NOWA SIEDZIBA MOPSU

Na koniec grudnia planowane jest zakończenie
prac adaptacyjnych w budynku byłego gimna-

NOWE PARKINGI W MIEŚCIE

zjum w Człuchowie, którego część stanie się nową
siedzibą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zmiana ta ma przede wszystkim zwiększyć komfort pracy i obsługi interesantów. Człuchowski
MOPS w nowej siedzibie zajmie jeden z trzech
pionów budynku. W nowym miejscu ośrodek będzie miał trzykrotnie więcej miejsca niż obecnie.
Adaptacja budynku przy ul. Szkolnej polega na
przebudowie byłych sal lekcyjnych na pomieszczenia biurowe oraz dostosowaniu tej części budynku do aktualnie obowiązujących przepisów
sanitarnych i przeciwpożarowych. Placówka będzie również miała osobne wejście.
Wartość inwestycji to prawie 535 tys. zł, ponad
500 tys. pochodzi z dodatkowych środków przyznanych miastu w ramach Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.

W roku 2020 regularnie rozbudowywana była
sieć parkingów w Człuchowie. Od połowy czerwca funkcjonuje 13 nowych miejsc parkingowych
przy ulicy Garbarskiej.

Kolejne 18 miejsc postojowych urządzono z kolei przed siedzibą Miejskiego Domu Kultury i Centrum Rodzin. Są tam też miejsca dla osób niepełnosprawnych. Obszar ten zostanie udostępniony
kierowcom po zakończeniu całości procesu modernizacji.

Znacznie więcej miejsc parkingowych, bo aż 67
powstało przy ul. Traugutta. Pierwsze 30 miejsc
zbudowano za budynkiem Miejskiego Domu Kultury. Powstały one w zupełnie nowym miejscu,
na terenie nieużywanym dotąd jako parking. Prowadzi do niego specjalnie w tym celu zbudowana
droga dojazdowa. Teren został utwardzony płytami ażurowymi i oświetlony. Roboty kosztowały
273 tys. zł.

Dodatkowo miasto wraz z powiatem człuchowskim przebudowało chodnik wzdłuż ul. Traugutta
w pobliżu skrzyżowania ze Średnią i Sobieskiego.
Dzięki temu powstało 19 nowych miejsc parkingowych.
W kolejnych latach nowe parkingi powstaną także przy Placu Bohaterów oraz przy ulicy Szczecińskiej za budynkiem biblioteki. Tym samym w centrum miasta przybędzie 140 miejsc postojowych.

ZAKOŃCZENIE PRAC BUDOWLANYCH NA DWORCU I W MDK
Pod koniec listopada zakończyły się również prace prowadzone w ramach dwóch największych
tegorocznych inwestycji w Człuchowie: modernizacji dworca kolejowego oraz budynku domu
kultury. Ich łączna wartość to ponad 10 mln zł. Są one w większości dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej.
PRZEBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
NA POTRZEBY UTWORZENIA CENTRUM RODZIN
Inwestycja była realizowana w ramach projektu
„Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2014–2020. Budynek po remoncie jest nowoczesnym obiektem, pełniącym dwie funkcje: Centrum
Rodzin oraz Miejskiego Domu Kultury.
Dzięki adaptacji poddasza budynek zwiększył
powierzchnię użytkową o ponad 400 m kw. Po
modernizacji obiekt zyskał nową elewację, nowe
wnętrza, a także windę dla osób niepełnosprawnych, które mają teraz dostęp do każdej kondygnacji budynku. Modernizacja spowodowała również powiększenie sali widowiskowo–teatralnej
poprzez wybicie części tylnej ściany sali i wykonanie balkonu, gdzie zamontowane zostały fotele
dla publiczności.
Teren wokół budynku został utwardzony, oświetlony i wyposażony w małą architekturę, np. ławki, donice na kwiaty, kosze na śmieci. Urządzono
także małe zieleńce i parkingi.

PRZEBUDOWA BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO W CZŁUCHOWIE
Inwestycja była realizowana w ramach projektu
„Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo–rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego
na terenie Chojnicko–Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Prace objęły: część
użytkową budynku na parterze, gdzie mieszczą
się pomieszczenia na kasy biletowe, poczekalnia,
toalety i przechowalnia bagażu; oraz piętro i poddasze, gdzie urządzono cztery mieszkania, które
wchodzą do mieszkaniowego zasobu miasta.
Obok dworca zbudowano przystanek dla autobusów, z którego odjeżdżać będą autobusy dowożące pasażerów do centrum miasta. Po drugiej
stronie obiektu dworcowego urządzone są parkingi oraz postój taksówek. Ponadto sam budynek
ma nową elewację z płytek klinkierowych, nawiązującą formą do początku XX w.
Modernizacja dworca i jego otoczenia kosztowała ponad 4,5 mln złotych, w tym prawie 2,5 miliona wyniosło dofinansowanie unijne, które stanowiło 85% kosztów kwalifikowanych projektu.
Wcześniej w ramach tego samego projektu wybudowano sieć ścieżek rowerowych, którymi
można dojechać od dworca kolejowego do różnych części miasta. Planuje się także uruchomienie w Człuchowie systemu roweru miejskiego.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
Ponad pół miliona złotych będą w sumie kosztowały podjęte w tym roku termomodernizacje budynków komunalnych w Człuchowie. Do remontu
wybrano cztery kamienice, które były w najgorszym stanie technicznym. W dwóch z nich prace
remontowe już się zakończyły.
Kamienica na ul. Zamkowej 13 zyskała nową
elewację i okna. Prace remontowe dobiegły końca
jeszcze w sierpniu.
Modernizacja pozostałych trzech kamienic realizowana jest w ramach programu Rewitalizacji
Śródmieścia w Człuchowie. Do remontu wyznaczono obiekt przy ul. Szczecińskiej 25.

CZŁUCHÓW ZŁOTĄ GMINĄ NA 5!
Po raz czwarty z rzędu
Gmina Miejska Człuchów
otrzymała tytuł „Złota Gmina na 5!”. Wyróżnienie jest
przyznawane samorządom
przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Poprzedza je gruntowne ba-

Budynek został docieplony i otynkowany, zyskał
też nowy dach. Naprawione zostały schody wejściowe oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej. Prace zakończyły się pod koniec października br.

Natomiast do połowy przyszłego roku potrwają
rozpoczęte już prace remontowe budynków nr 1
i 3 przy ul. Traugutta. Kamienice te przejdą kompleksowy remont dachów i elewacji frontowych,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a w ich
wnętrzu zostanie wymieniona instalacja centralnego ogrzewania, drzwi i podłogi oraz naprawione będą instalacje wodne i elektryczne. Zadanie
będzie kosztować 900 tys. zł. Dofinansowane
z Unii Europejskiej wynosi 65% wydatków kwalifikowanych.
W przyszłym roku planowane jest także uporządkowanie podwórek przy budynkach komunalnych.

danie poziomu obsługi interesanta biznesowego,
które przeprowadzają studenci i pracownicy naukowi uczelni.
Najlepsze samorządy otrzymują tytuł „Gminy na
5!”. Jeżeli dobry wynik utrzymywany jest przez
kolejne lata, gminie przyznawany jest tytuł „Złotej
Gminy na 5!”. Człuchów w tym rankingu wyróżniany jest od pięciu lat. Od czterech tytułem „Złotej Gminy na 5!”. Przyznany tytuł ma charakter
prestiżowy.

PROJEKT BUDOWLANY SIECI GAZOWEJ DLA CZĘŚCI CZŁUCHOWA
GOTOWY
Polska Spółka Gazownictwa opracowała projekt
budowlany sieci gazowej na terenie Człuchowa,
m.in. dla ulic: Traugutta, Kamiennej, Zbożowej,
Rzepakowej, Pszenicznej, Żytniej oraz Alei Lawendowej. Oznacza to możliwość złożenia wniosku
o wydanie warunków przyłączeniowych do sieci

WYBIEG DLA PSÓW
Przy stadionie miejskim w Człuchowie powstał
zupełnie nowy obiekt – pierwszy w mieście wybieg dla psów. Jest on wyposażony w urządzenia
treningowe, przestrzeń spacerową, a nawet psią
toaletę. O jego budowę postulowali mieszkańcy
w ramach budżetu obywatelskiego.
Na teren wybiegu można wejść również od ulicy
Kasztanowej. Teren ten jest ogrodzony, oświetlony oraz podzielony funkcjonalnie na trzy części.
Wybieg treningowy jest wyposażony w profesjonalne urządzenia, co w przyszłości umożliwi nawet przeprowadzanie tam psich zawodów sportowych.

gazowej przez mieszkańców tych ulic. Stosowne druki dostępne są na stronach internetowych
miasta i PSG. W wydanych warunkach przyłączeniowych określony zostanie możliwy termin przyłączenia oraz szacunkowa opłata przyłączeniowa.
PSG zastrzega jednak, że realizacja inwestycji
będzie możliwa w przypadku podpisania umów
przyłączeniowych przez co najmniej 40 podmiotów indywidualnych zlokalizowanych bezpośrednio przy zaprojektowanej sieci gazowej, w terminie do dnia 28 lutego 2021 r.

Pytania i wątpliwości należy kierować bezpośrednio
do PSG, do pana Roberta Korola na adres e-mail: sekcja.przylaczania.koszalin@
psgaz.pl lub telefonicznie
pod nr tel. 59 846 99 22.
Wypełnione wnioski trzeba przesłać na adres: Polska
Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,
Oddział Gazowniczy w Koszalinie, ul. Połczyńska 55/57,
75-808 Koszalin. Do 30 stycznia 2021 r. można je składać
także w informacji Urzędu
Miejskiego w Człuchowie.

Do końca listopada mieszkańcy mieli czas na
składanie wniosków na kolejne zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku.

CZŁUCHÓW WYGRZEBANY
Z MAKULATURY

„Człuchów wygrzebany z makulatury” to tytuł
najnowszej książki odnoszącej się do powojennej
historii Człuchowa, której wydawcą jest Urząd
Miejski w Człuchowie. Publikacja jest ostatnim
dziełem Grzegorza Janowczyka, znanego człu-

NOWY WITACZ PRZY DK 22

SERCA NA NAKRĘTKI
W Człuchowie stanęły dwa czerwone, metalowe
kosze w kształcie serca. Można do nich wrzucać
plastikowe nakrętki. Pojemniki znajdują się na
ul. Średniej, przy wjeździe do Szkoły Podstawowej
nr 1 i na ul. Szczecińskiej przed biblioteką miejską. Każdy z nich może pomieścić ponad 100 kilogramów surowca, który jest później sprzedawany, a pozyskane w ten sposób pieniądze zasilają
fundusz rehabilitacji lub leczenia chorych dzieci
naszego regionu.

chowskiego dziennikarza, a także laureata pośmiertnego wyróżnienia „Zasłużony dla miasta
Człuchowa”. Autor pracował nad nią trzy lata.
Oddał ją do prac redakcyjnych na kilka miesięcy
przed swoją śmiercią.
Publikacja oparta jest na cytatach z powojennej
prasy. Można w niej znaleźć m.in. historie znanych, człuchowskich artystów, teksty opowiadające o kulisach pracy PRL-owskiej Służby Bezpieczeństwa, o losach Kościoła w tamtym okresie,
o ważnych wydarzeniach w mieście, działalności
kulturalnej i sportowej człuchowian. Książka liczy
ponad 300 stron, jest zilustrowana unikatowymi,
niepublikowanymi nigdzie prędzej fotografiami.
Można bezpośrednio kupić ją w kasie Urzędu
Miejskiego w cenie 33 zł, ale również w sklepie
muzealnym na zamku. Na terenie kraju jest też
możliwość zakupu wysyłkowego, informacja pod
adresem mailowym promocja@czluchow.eu.

Przy drodze krajowej nr 22 na wjeździe do Człuchowa od strony Wałcza stanął nowy „witacz”.
Reklama graficznie jest podobna do tych, które
stoją na innych drogach wlotowych do miasta. Jest
jednak zdecydowanie większa. Nowy „witacz” ma
sześć metrów wysokości i jest teraz widoczny już
z daleka.
Nowa konstrukcja stanęła w miejscu innego,
mniejszego „witacza”. Zdemontowany, został
przeniesiony na drogę wojewódzką nr 188, wita
teraz kierowców wjeżdżających do Człuchowa od
strony Dębnicy.

KSIĄŻKA DLA MALUCHA
I SENIORA
Miejska Biblioteka Publiczna w Człuchowie pomimo pandemii włącza się zarówno w ogólnopolskie programy, jak i kreuje współpracę z różnymi
organizacjami na gruncie lokalnym. W ostatnim
półroczu szczególne akcje skierowała zarówno do
najstarszych, jak i do najmłodszych czytelników.
Z myślą o seniorach ruszyła usługa wypożyczania książek wraz z dostawą do domu. Wystarczy
wcześniej telefonicznie zgłosić zapotrzebowanie
na konkretny tytuł. Książki do domów, z zachowaniem reżimu sanitarnego, dostarczają osobom
starszym wolontariusze Stowarzyszenia Rodzina
Kolpinga.
Z kolei do najmłodszych czytelników, czyli do
dzieci z roczników 2014–2017, skierowana jest

dane historyczne. Powstaną też nowe mapy prezentujące faktyczny układ zabudowań wchodzących w skład średniowiecznej warowni.

fot. Marek Truszkowski
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akcja wyposażania maluchów w wyprawki czytelnicze w ramach programu „Mała książka – wielki
człowiek” realizowanego przez Instytut Książki
oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 59 83 41 116.

Latem na zamku w Człuchowie znów pojawili się
archeologowie z Uniwersytetu Warszawskiego.
Celem tegorocznych prac było zbadanie średniowiecznej zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie
warowni, zwłaszcza północno-wschodnia część
przedzamcza drugiego, z którego na powierzchni
ziemi do naszych czasów nie zachowało się nic.
W tym sezonie badawczym naukowcom udało
się znaleźć relikty architektury, w tym fragmenty
średniowiecznych zabudowań oraz muru oporowego. Wyniki poszukiwań pozwolą zaktualizować

Archeolodzy znaleźli także fragmenty ceramiki,
groty bełtów do kusz oraz bogaty zbiór bursztynów, złożony z blisko 40 paciorków oraz dużej
liczby nieobrobionych fragmentów i odpadów
produkcyjnych. Zapewne na terenie zamku funkcjonował warsztat produkujący elementy biżuterii z bursztynu.
Wszystkie znaleziska po oczyszczeniu i zakonserwowaniu w specjalistycznych laboratoriach
wrócą do człuchowskiego Muzeum Regionalnego.

WiFi4EU W CZŁUCHOWIE
W dziesięciu z planowanych 12 miejsc w mieście
udostępniony jest już bezpłatny dostęp do Internetu. Wśród budynków, w których można bez
ograniczeń korzystać z dostępu do sieci są: ratusz,
Szkoła Podstawowa nr 1, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum Regionalne, Dom Sportowca na
terenie OSiR-u przy ul. Szkolnej, a po zakończeniu
prac remontowych dołączą do listy również Miejski Dom Kultury i dworzec kolejowy. Ponadto z Internetu można korzystać również na Rynku, na
terenie ośrodka wypoczynkowego nad Jeziorem
Rychnowskim oraz na stadionie miejskim.
Aby skorzystać z tego udogodnienia należy
w swoim urządzeniu wyszukać sieć o nazwie WiFi4EU, po połączeniu z nią i zaakceptowaniu regulaminu w przeglądarce można bez ograniczeń korzystać bezpłatnie z Internetu. Na początku pracy
wyświetli się strona miasta.
Koszty zainstalowania hotspotów Wi-Fi w miejscach publicznych zostały sfinansowane przez

CzAMK PO RAZ SZÓSTY MISTRZEM
POLSKI W MOTOCROSSIE

Człuchowski Auto-Moto Klub po raz szósty
z rzędu wywalczył tytuł klubowego Mistrza Polski
w Motocrossie. Zwycięstwo zdobyli seniorzy, ale
także juniorzy (po raz trzeci z rzędu).
Tegoroczny sezon motocrossowy z powodu zagrożenia koronawirusem był krótszy niż zwykle,
rozegrano pięć zamiast siedmiu rund. Człuchowscy zawodnicy nie mieli sobie równych. Klub
zdobył 2109 punktów, a drugi – MX Lipno – 1463
punkty. W klasyfikacji juniorów różnica między
pierwszym, a drugim klubem wynosiła natomiast
zaledwie 47 punktów.
W klasyfikacji indywidualnej zawodnicy z Człuchowa również zdobyli tytuły Motocrossowego
Mistrza Polski: Tomasz Wysocki zdobył dwa tytuły – w klasie MX Open oraz MX2; Joanna Miller
– w klasie MX Kobiet (już po raz piąty). Czwarte
miejsce zajęła inna reprezentantka Człuchowa
– Karolina Jasińska. Maciej Zdunek zdobył tytuł

bon wysokości 15 tys. euro przyznany w ramach
unijnego instrumentu „Łącząc Europę” CEF Telecom. WiFi4EU to inicjatywa europejska, która
wspiera bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu w przestrzeniach publicznych we
wszystkich państwach członkowskich UE oraz
Norwegii i Islandii, w gminach, które nie oferują
jeszcze tego rodzaju bezpłatnego publicznego dostępu do Internetu.

Wicemistrza Polski w klasie MX Master, a w klasie MX2 Junior taki tytuł zdobył reprezentujący
Człuchów Vitali Makhnou, trzecie miejsce zajął
Artsiom Sazanovets. Czwarte miejsce w klasie
MX125 po zaliczeniu trzech z pięciu rund zajął
Damian Zdunek.

