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    Szanowni Mieszkańcy.

Połowa bieżącego roku już za nami. Ten rok jest  rekordowym pod względem planowanych 
wydatków inwestycyjnych. Na poprawę naszej infrastruktury miejskiej zamierzamy bo-
wiem wydać ponad 23 mln złotych. Nowa Rada Miejska zatwierdziła już wykonanie 
budżetu za rok 2018, przyjęła wprowadzony nowymi przepisami prawa raport 
o stanie gminy i jednogłośnie udzieliła mi pierwszego w historii wotum 
zaufania. To też efekt zmiany przepisów, a także zachęta i impuls do 
dalszej wytężonej pracy na rzecz naszej społeczności lokalnej, 
czyli dla Was, drodzy Mieszkańcy. 

Burmistrz Człuchowa

Ryszard Szybajło



WIZYTA PREZYDENTA RP 
W CZŁUCHOWIE

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej An-
drzej Duda odwiedził Człuchów w pierwszej 
dekadzie stycznia br. W programie wizyty 
znalazło się m.in. otwarte dla publiczności 
spotkanie z mieszkańcami miasta w hali spor-
towej byłego gimnazjum, przy ulicy Szkolnej. 

 Wizyta Andrzeja Dudy była pokłosiem jego 
kampanii prezydenckiej sprzed czterech lat. Za-

powiedział on wówczas, że gdy zostanie prezy-
dentem będzie się spotykał z Polakami i odwie-
dzi każdy powiat w Polsce. W swoim wystąpieniu 
Andrzej Duda nawiązywał między innymi do hi-
storii Człuchowa oraz swoich lat młodzieńczych, 
gdy to, jak zapewniał, bywał w Człuchowie.

 Po zakończeniu części oficjalnej Prezydent 
rozmawiał bezpośrednio z mieszkańcami,  
a wieczorem w człuchowskim ratuszu spotkał się 
z samorządowcami z powiatu człuchowskiego  
i chojnickiego.

DOFINANSOWANIE 
NA PRZEBUDOWĘ KOLEJNYCH 

ULIC OSIEDLOWYCH

  Dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
kompleksowo przebudowane zostaną kolej-
ne ulice osiedlowe w Człuchowie. Są to ulice: 
Chrobrego, Moniuszki, Chopina i Słoneczna na 
osiedlu Wschód. Ich remont już się rozpoczął.

 W ramach tego zadania wykonane zostaną 
nowe sieci kanalizacji deszczowej, a w części 
ulicy Chopina wymieniony zostanie także wo-
dociąg. Po zrealizowaniu tego etapu prac na-
wierzchnie dróg zostaną utwardzone. Na ulicy 
Chrobrego położony będzie asfalt. Na pozo-
stałych trzech odcinkach – kostka betonowa.

 W tej części osiedla powstanie też mini 

rondo, miejsca parkingowe, ścieżka rowe-
rowa oraz nowe chodniki. Inwestycja ma 
kosztować łącznie prawie 3,8 mln złotych, 
ponad 2 mln złotych to dofinansowanie rządo-
we. Prace zakończą się jeszcze w tym roku.



PRZEJĘCIE I REMONT DWORCA 
KOLEJOWEGO

  W pierwszych dniach marca miasto Człu-
chów stało się właścicielem budynku dworca 
kolejowego w Człuchowie i przyległych do niego 
obiektów dworcowych. Przejęcie nieruchomości 
jest efektem pięcioletnich negocjacji z PKP. Po-
myślne dla miasta zakończenie rozmów umoż-
liwiło podjęcie prac remontowych związanych  
z rewitalizacją obiektu i otaczającej go prze-
strzeni. Zgodnie z 
zamierzeniami mia-
sta budynkowi zo-
stanie przywrócona 
funkcja dworcowa, 
wewnątrz ponownie 
zostanie urucho-
miona poczekalnia, 
a jeśli przewoźni-
cy kolejowi wyrażą 
taką wolę, otwar-
te zostaną kasy 
biletowe lub po-
wstaną biletomaty. 
Przed budynkiem 

powstaną miejsca postojowe dla autobusów 
i taksówek, zostanie powiększony plac ma-
newrowy. W planach jest także uruchomienie 
systemu roweru miejskiego. Ścieżki rowe-
rowe prowadzące do dworca już są gotowe.

 W drodze postępowania przetargowego wy-
łoniona została firma, która zajmie się remon-
tem budynku. Jest nią człuchowska Spółdziel-
nia Rzemieślnicza „Novena”. Koszt zadania 
wyniesie nieco ponad 4,5 miliona złotych. 
Prace rozpoczęły się od rozebrania niepo-
trzebnych już budynków i hal magazynowych.

 Na samym budynku dworca zostanie wymie-
niony dach. Powstanie też nowa elewacja nawią-
zująca swoim charakterem do wyglądu obiektu 
sprzed wojny. Wewnątrz na piętrze urządzone 
zostaną 4 mieszkania. Parter będzie do dyspo-
zycji podróżnych. Powstanie tam poczekalnia, 
przechowalnia bagażu oraz punkty usługowe. 

 Miasto ma już zabezpieczone środki na re-
alizację takiej inwestycji. Wszystko ma być go-
towe w roku 2020. Główne prace budowlane 
mają być wykonane jeszcze w tym roku. Na 
rok przyszły zaplanowano tylko wykończenia.

 Remont dworca zwiększa szanse na wzrost 
liczby połączeń kolejowych. W odległych, 
wprawdzie, planach ministerialnych jest także 
budowa nowego odcinka łączącego Człuchów 
z Wierzchowem Człuchowskim, które połączy-
łoby bezpośrednio Człuchów z Piłą i Krzyżem.



AKCJA – JEDNO DZIECKO, JEDNO 
DRZEWO

 Ratusz wraz z Nadleśnictwem Człuchów 
przystąpił do ogólnopolskiego programu „Jedno 
dziecko, jedno drzewo”. To akcja skierowana do 
rodziców, którzy chcieliby upamiętnić narodziny 
dziecka posadzeniem dębu w specjalnej alei. 
Pierwsze sadzenie w Człuchowie odbyło się 
w ostatnią sobotę kwietnia. Kolejne odbędzie 
się jesienią. Terminy są wyznaczane w okresie 
najbardziej sprzyjającym do przyjmowania się 
świeżo zasadzonych dębów. Sadzonkę otrzy-
muje się za darmo.

  Tegoroczna akcja skierowana jest do rodzi-
ców, których dzieci urodziły się w latach 2018–

2019. Zapisy do udziału w akcji przyjmowane 
są przez Karola Bielińskiego z człuchowskiego 
Nadleśnictwa (tel. 784 040 931), oraz w siedzi-
bie nadleśnictwa pokój nr 17.

REMONTY W CZŁUCHOWSKICH 
BUDYNKACH OŚWIATOWYCH

   Po feriach zimowych uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 1 wrócili do gruntownie wyremonto-
wanej stołówki. Może ona pomieścić jednocze-
śnie 100 osób. W ciągu ostatniego roku miasto 
Człuchów wydało w sumie prawie 200 tysięcy 
złotych na remonty i modernizacje wnętrz obiek-
tów szkolnych. Dzięki temu uczniowie mogą 
korzystać teraz również z nowoczesnych sal 
dydaktycznych i miejsc wypoczynku. Najwięcej 
środków przeznaczono na modernizację wnętrz  
i wyposażenia budynku szkoły przy ulicy Średniej.

  W zakończonym roku szkolnym nowy wi-

zerunek zyskały też szkolne świetlice. Są one 
przytulne i sprzyjają wypoczynkowi uczniów.  
W szatni każde dziecko ma swoją szafkę na 
ubrania i przybory. Do dyspozycji są również 
sala dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi oraz sala do gimnastyki korekcyjnej.



WOTUM ZAUFANIA  
DLA BURMISTRZA CZŁUCHOWA

  Rada Miejska w Człuchowie jednogłośnie 
udzieliła wotum zaufania Burmistrzowi Miasta. 
To pierwsze takie głosowanie, poprzedziła je 
prezentacja raportu o stanie gminy za rok 2018. 
Takie obowiązki wprowadziła zmiana przepisów 
wprowadzona począwszy od trwającej od jesieni 
ubiegłego roku kadencji. Ubiegłoroczny budżet 
miasta Człuchowa zamknął się kwotą około 63 
milionów złotych, 15 milionów wydano na inwe-
stycje, z tego aż 10 milionów to środki pozyska-
ne ze źródeł zewnętrznych. Na edukację dzieci  
i młodzieży wydaliśmy z kolei ponad 14 milionów 

złotych. Rok budżetowy 2018, mimo zakładane-
go pierwotnie deficytu, zakończono nadwyżką 
budżetową w wysokości 400 tysięcy złotych. 
Rada Miejska w Człuchowie udzieliła burmistrzo-
wi także absolutorium z wykonania budżetu.

CZŁUCHÓW  
ZNOWU ZŁOTĄ GMINĄ NA 5!

   Po raz trzeci z rzędu Gmina Miejska Człu-
chów została uhonorowana prestiżowym ty-
tułem Złota Gmina na 5! Tym samym obsługę 
klienta biznesowego w człuchowskim Urzędzie 
Miejskim uznano za jedną z najlepszych w kra-
ju. W ogólnopolskim 
rankingu sporządzo-
nym przez Szkołę 
Główną Handlową 
w Warszawie na-
sze miasto wyprze-
dziła tylko Gdynia. 
Czwarty rok z rzędu 
magistrat otrzymał 
tytuł Gmina na 5!. 
Przeprowadzone 
badanie jakości ob-
sługi potencjalnych 
inwestorów jest wy-
konywane na zasa-
dzie tajemniczego 
klienta, odbywa się 
drogą telefoniczną  
i elektroniczną. 

  Tytuł Gmina na 

5! przyznawany jest samorządom prowadzą-
cym wzorową obsługę interesanta biznesowe-
go w okresie badawczym. Tytuł Złota Gmina 
na 5! otrzymują gminy, które najwyższy poziom 
usług utrzymują przez 3 kolejne lata. Przyzna-
ne wyróżnienie ma charakter honorowy. Nie 
wiąże się ono z żadną gratyfikacją, ani też  
z kosztami. Badanie prowadzone jest co roku.



NADAL TRWAJĄ PRACE PRZY ROZ-
DZIALE SIECI KANALIZACYJNEJ

  Do jesieni przyszłego roku potrwają prace 
związane z przebudową sieci kanalizacyjnej  
w Człuchowie. W mieście prowadzony jest roz-
dział kanalizacji deszczowej od ogólnospław-
nej. Umożliwi to lepsze gospodarowanie woda-
mi i złagodzi skutki niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, ale wiąże się z utrudnieniami 
w ruchu w okolicach centrum miasta.

  Zadanie wymaga przebudowy istniejącej sie-
ci kanalizacyjnej, a w miejscach, gdzie jej nie 
ma, budowy nowej. Docelowo wszystko ma 
zadziałać w ten sposób, że ścieki komunalne 

będą odprowadzane do oczyszczalni, a wolne 
od zanieczyszczeń wody opadowe do jezior. 
Obecnie do oczyszczalni płyną zarówno ścieki, 
jak i deszczówka.

  Prace przy rozdziale sieci realizowane są już 
od ubiegłego roku, są podzielone na etapy, aby 
uniknąć całkowitego zakorkowania miasta. Za-
kończono już montaż separatorów na ul. Gar-
barskiej i wykonano prace na ulicy Szczeciń-
skiej, postępują one w kierunku centrum. Pod 
koniec czerwca rozpoczną się roboty na odcinku 
od ronda przy bankach do skrzyżowania z ulicą 
Traugutta. Na odcinku przed budynkiem sądu 
prace prowadzone będą do końca listopada.

  Ponadto wyprowadzenie wód opadowych do 
jezior spowoduje, że przepustowość komunal-
nej oczyszczalni ścieków nie zostanie od razu 
w pełni wykorzystana. To z kolei daje możliwość  
podłączenia do systemu nowych nieruchomo-
ści.

  Całe zadanie ma kosztować prawie 6 mln zł. 
Jest ono dofinansowanie w 85 procentach ze 
środków Unii Europejskiej. Wcześniej, za 27 mi-
lionów złotych wyremontowano także człuchow-
ską oczyszczalnię ścieków.

INAUGURACJA SEMESTRU UNI-
WERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

  Stu słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku rozpoczęło w Człuchowie trzeci se-
mestr nauki. W inauguracji kolejnego roku 
akademickiego uczestniczył między innymi 
wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
- Piotr Müller. Człuchowski uniwersytet dzia-
ła w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Zajęcia prowadzą natomiast wy-
kładowcy z Akademii Pomorskiej w Słupsku. 
Działalność uniwersytetu jest dofinansowywa-
na z budżetu państwa. Do niedawna było to  
w ramach programu pilotażowego. Teraz zapadła 
decyzja o wsparciu programu na okres trzech lat. 
Rząd w skali kraju przeznaczył na te i podobne 
placówki, aż 150 mln zł. Z tego tytułu Akademia 

Pomorska w Słupsku otrzymała grant w wyso-
kości ponad miliona złotych. Pieniądze mają być 
przeznaczone na organizację zajęć w Uniwersy-
tetach Trzeciego Wieku w Człuchowie, Bytowie, 
Słupsku i Ustce. Oficjalną umowę podpisano  
w sali głównej Zamku Krzyżackiego w Człucho-
wie.



NOWE SIŁOWNIE PLENEROWE  
I PLAC ZABAW

    
    Dwie kolejne siłownie plenerowe w Człu-
chowie zbudowano w ramach budżetu oby-
watelskiego. Nowe siłownie kosztowały łącz-
nie 85 tysięcy złotych. Powstały w parku za 
murami obronnymi zamku krzyżackiego oraz 
na os. Wazów w pobliżu galerii handlowej  
w centrum miasta. Wyposażono je także  
w drobną infrastrukturę wypoczynkową - ławki 
parkowe, kosze na śmieci i stojaki na rowery.

     Obiekty te są ogólnodostępne i nieogrodzone. 
Mieszkańcy mogą z nich korzystać bez ograni-
czeń. Obecnie w Człuchowie działają cztery 

siłownie pod chmurką, ale już wiadomo, że do 
końca roku powstanie jeszcze jedna, ponieważ 
miasto otrzymało 50 tysięcy złotych dofinanso-
wania na budowę Otwartej Strefy Aktywności  
z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach rzą-
dowego programu rozwoju małej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopo-
koleniowym - edycja 2019. Obiekt powstanie na 
ulicy Szkolnej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji. 
Tym razem budowana w Człuchowie Otwarta 
Strefa Aktywności będzie obiektem w tak zwa-
nym wariancie rozszerzonym. Oznacza to, że 
oprócz zestawu urządzeń siłowni plenerowej, 
urządzony będzie tam także plac zabaw oraz 
strefa wypoczynku dla całych rodzin. Budowa 
całego obiektu ma kosztować około 127 tys.
zł. W pierwszym półroczu roku 2019 powstał 
również piętnasty na terenie miasta plac za-
baw. Tym razem ogólnodostępny, bezpieczny 
obiekt zbudowano na ulicy Moniuszki, powstał 
w miejscu istniejącego tam wcześniej, ale 
już zniszczonego placu zabaw. Wyposażenie 
obiektu wykonano w całości z elementów stalo-
wych i kompozytowych. Jego trwałość powinna 
być zatem większa niż placów wykonywanych  
z elementów drewnianych.

DNI CZŁUCHOWA JUŻ ZA NAMI

    Cleo i Mesajah to główne gwiazdy, które zapre-
zentowały się podczas tegorocznych Dni Człu-
chowa. W kolejne już, tym razem 671 urodziny 
miasta, aktywnie włączyły się człuchowskie sto-
warzyszenia, które zadbały o wyeksponowanie 
najważniejszych walorów Człuchowa. Tradycyj-
nie rajd pieszy „Szlakiem wokół człuchowskich 
jezior” zorganizowało Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Człuchowskiej, a regaty o puchar Bur-
mistrza Człuchowa  - Klub Żeglarski VI-KING. 
Swoją kilkuletnią działalność w mieście zazna-
czyło także Człuchowskie Stowarzyszenie Ho-
norowych Dawców Krwi organizując spartakia-
dę z udziałem innych stowarzyszeń, a stadion 
miejski tętnił życiem dzięki grom i zabawom 

dla dzieci i młodzieży przygotowanym przez 
Miejski Klub Sportowy Piast U57 Człuchów.
W tegorocznych obchodach uczestniczyli rów-
nież goście z miast partnerskich Człuchowa.




