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Drodzy Mieszkańcy.
Czerwiec to dobry czas na zamknięcie wszelkich zeszłorocznych podsumowań i rozpoczęcie przygotowań do wakacji. Aby pomóc mieszkańcom
Człuchowa w wykonaniu obu tych zadań oddajemy w Państwa ręce kolejny numer biuletynu „Prosto z Ratusza”.
Jako samorząd szczebla gminnego zamknęliśmy rok 2021 udzieleniem
burmistrzowi przez Radę Miejską w Człuchowie absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Jednak zakończenie niektórych inwestycji
nie spowodowało przestoju w pracach na rzecz poprawy poziomu życia
naszych mieszkańców, kontynuujemy i rozpoczynamy kolejne zadania, nie
ustając w staraniach o środki zewnętrzne. O wielu z nich mogą Państwo
przeczytać na kartach biuletynu. Wewnątrz niego znalazła się ulotka zachęcająca do korzystania z transportu zbiorowego. Ufamy, że zgromadzone w niej informacje, będą przydatne i wykorzystywane w każdym gospodarstwie domowym w Człuchowie na co dzień.
Ostatnią stronę informatora stanowi tradycyjnie kalendarz imprez letnich. Zachęcamy, zarówno mieszkańców, jak i gości do licznego uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez podległe miastu
jednostki oraz działające wśród nas organizacje pozarządowe. Jesteśmy
przekonani, że po dwóch latach pandemicznych ograniczeń, powrót do
normalności będzie dla wszystkich nagrodą za długie miesiące wyrzeczeń.
Zapraszamy również do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym
naszego miasta przybyłych z Ukrainy uchodźców, którzy zostali niestety
zmuszeni do opuszczenia swoich domów przez napaść Rosji na ich ojczyznę. Dziękując mieszkańcom naszego miasta za otwarcie dla tych osób
swoich domów i serc, kierujemy do obywateli Ukrainy wyrazy wsparcia
oraz życzenia rychłego zakończenia wojny i powrotu do domów.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Górny

Burmistrz Człuchowa
			

Ryszard Szybajło

ABSOLUTORIUM ZA ROK 2021 UDZIELONE JEDNOGŁOŚNIE
Już 26 kwietnia Rada Miejska w Człuchowie udzieliła Burmistrzowi Miasta absolutorium z wykonania budżetu za rok 2021.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. Człuchów jest pierwszym samorządem w powiecie człuchowskim, w którym już odbyła się sesja absolutoryjna.
Głosowanie nad wotum zaufania i absolutorium dla Ryszarda Szybajły poprzedziło opracowanie kolejnego Raportu o stanie Gminy Miejskiej Człuchów
w roku 2021. Istniała możliwość wniesienia uwag, jednak do debaty nad raportem
nie zgłosił się żaden mieszkaniec miasta.
Z ubiegłorocznych wydatków budżetowych Miasta Człuchowa, aż 33 procent
pochłonęły wydatki związane z pomocą
społeczną. 21 procent to wydatki związane z oświatą. Prawie jedna czwarta
budżetu to z kolei wydatki inwestycyjne.
Na liście zrealizowanych zadań była m.in.
przebudowa ulic: Kościuszki i Racławickiej oraz alei: Wyszyńskiego i Lawendowej. Zbudowano także kolejny sięgacz na
ulicy Leśnej oraz zmodernizowano skrzyżowanie alei Wojska Polskiego z ulicą
Kasztanową. Rok 2021 to także zakończenie programu Rewitalizacji Śródmieścia
w Człuchowie. Jednym z jego elementów była przebudowa obiektu Miejskiego Domu Kultury. Nową instytucją, uruchomioną w jego wnętrzach jest Centrum
Rodzin. W ramach tego samego programu
kompleksowej rewitalizacji doczekały się
otoczenia obiektów przy ulicy Szczecińskiej 21, 22, 23 i 25, przy Sobieskiego 8
oraz przy kompleksie budynków Sobieskiego 1 / Szczecińska 14. Z budżetu miasta natomiast wyremontowano elewację
kamienicy przy ulicy Felczaka.
150 tysięcy złotych kosztował budżet
obywatelski. Zgodnie z decyzją miesz-

kańców do realizacji przyjęto trzy zadania. Pierwsze zakładało przygotowanie
terenu pod budowę boiska dla dzieci na
osiedlu Sikorskiego. Drugie to elektryfikacja i montaż monitoringu na człuchowskim torze motocrossowym. Trzecim
wybranym przez mieszkańców zadaniem
była budowa ogólnodostępnego placu zabaw z mini siłownią przy Szkole Podstawowej nr 1.
Wśród ubiegłorocznych, prawie 18 milionowych wydatków inwestycyjnych, aż
13 milionów stanowiły pozyskane przez
miasto dotacje rządowe i unijne.

Dochody Gminy Miejskiej Człuchów za
rok 2021 zostały zrealizowane na poziomie
108,3% w stosunku do planowanych, była
to kwota 75 166 083,36 zł. Wydatki natomiast stanowiły kwotę 76 013 934,31 zł, co
oznacza, że zostały zrealizowane w 94,09%.
Wydatki na inwestycje zaplanowane na 18
451 710,81 zł, zostały wykonane w kwocie 17 643 730,13 zł, co stanowi 23,21%
wszystkich wydatków miasta w roku 2021.
Wolne środki i nadwyżka wyniosły łącznie
11 189 155,25 zł, a zadłużenie na koniec
roku: 16 535 827,72 zł, czyli 22% w stosunku do wykonanych dochodów.

POZIOM OBSŁUGI INTERESANTA BIZNESOWEGO WCIĄŻ WYSOKI
Jest duża szansa, że Gmina Miejska Człuchów po raz siódmy z rzędu znajdzie się w gronie laureatów konkursu „Gmina na 5!”, ponieważ miasto
otrzymało zaproszenie na uroczystą galę podsumowującą edycję 2021/22,
która odbędzie się w Warszawie w połowie czerwca. Wówczas otrzymałoby
również tytuł Złota Gmina na 5!, już po raz szósty.
Wyróżnienie przyznaje samorządom
atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. W rankingu badany jest poziom
obsługi klienta biznesowego. Klasyfikacja przygotowywana jest na podstawie
badań prowadzonych przez warszawską
uczelnię. W badaniu oceniana jest między
innymi korespondencja z potencjalnym
inwestorem, zarówno w języku polskim,
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jak i angielskim. Sprawdzana jest
też strona internetowa urzędu pod
względem jej przydatności dla
przedsiębiorców. Wszystkie badania prowadzone są w formule
tajemniczego klienta, to znaczy,
że urzędnik nigdy nie wie, czy
koresponduje z ankieterem, czy
z prawdziwym przedsiębiorcą. Tytuł ma charakter prestiżowy.

TEREN POD BUDYNEK KOMUNALNY W RAMACH SIM PRZEKAZANY
Prawdopodobnie już wiosną przyszłego roku ruszą w Człuchowie prace związane z budową pierwszego budynku wielorodzinnego, powstającego w ramach Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych.
Dnia 30 marca br. podczas zgromadzenia wspólników SIM KZN Pomorze Sp.
z o.o., które odbyło się w Człuchowie,
podpisano akt notarialny. Na jego mocy
przekazano spółce grunt przy alei Lawendowej. Uruchomiło to formalnie proces
inwestycyjny. W tym roku przygotowany
będzie budżet zadania oraz dokumentacja techniczna. W przyszłym – ogłaszane
mają być przetargi na budowę.
Człuchów jest drugą gminą z województwa pomorskiego, która wniosła
aport do spółki i jest też gminą, dla której składany będzie wniosek o dofinansowanie inwestycji, będzie też w pierwszej
piątce gmin, w których spółka rozpocznie
budowę. Oprócz Człuchowa, podobne
inwestycje będą realizowane niebawem
również w Suchym Dębie, Czersku, Gniewie i Dzierzgoniu.
W całej Polsce powstały już 24 Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe. To one będą
zabiegały o tanie kredyty i dofinansowania inwestycji. Właścicielami i zarządca-

mi mieszkań będą spółki. Lokatorzy, którzy wniosą własny wkład finansowy, staną
się współudziałowcami. Po kilku latach
będą oni mogli wykupić swoje lokum na
własność. Program zakłada także możliwość współfinansowania budowy mieszkań przez przyszłych lokatorów lub gmi-

PRZY PLAŻY OSIR POWSTANĄ
NOWE DOMKI LETNISKOWE

ny, które chciałyby określoną pulę lokali
mieć na własność.
Obiekt w Człuchowie powstanie przy
alei Lawendowej. Gotowa jest już koncepcja budynku, będzie to obiekt trzypiętrowy, w którym powstanie 24 do 26
mieszkań o średniej powierzchni 50 m2.

wizualizacja

CYFROWA GMINA
DLA CZŁUCHOWA

Dwa nowe, całoroczne domki letniskowe powstaną na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy plaży w Człuchowie.
Powiększą one bazę noclegową Campingu nr 80 o kolejne
12 miejsc. Domki będą gotowe jeszcze przed pełnią sezonu
letniego. W wakacje skorzystają z nich pierwsi turyści.

Urząd Miejski w Człuchowie otrzymał kolejne dofinansowanie, są to środki z projektu Cyfrowa Gmina w wysokości
ponad 400 tysięcy złotych.

Nowopowstałe obiekty będą w pełni wyposażone, włącznie
z ogrzewaniem, toaletami, ciepłą wodą i kanalizacją. Prace
budowlane wykonuje firma z Człuchowa, której oferta złożona w przetargu była najkorzystniejsza. Całość ma kosztować
330 tysięcy złotych. 100 tysięcy to dofinansowanie pozyskane
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Mogą być one przeznaczone na zakup nowoczesnych technologii poprawiających bezpieczeństwo systemów komputerowych, którymi posługuje się samorząd. Przyznane pieniądze
zostaną przeznaczone m.in. na zakup nowego sprzętu komputerowego, laptopów, programów do poprawy cyberbezpieczeństwa w urzędzie, utworzona zostanie również nowa serwerownia. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach programu Polska Cyfrowa. Pokrywa on 100% kosztów zadania. Specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie zakupione będą jeszcze w tym roku.
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REMONT ULICY BEMA ZAKOŃCZONY
Przebudowa ulicy Bema w Człuchowie zakończyła się wcześniej niż zakładano. Jej wizerunek uległ istotnym zmianom. Prace
budowlane trwały blisko rok.
Pierwotnie nawierzchnię tej ulicy stanowiła stara, nierówna trylinka, bez możliwości odwodnienia drogi. Po przebudowie
jest nowa nawierzchnia z kostki betonowej

typu polbruk i nowe chodniki. Został wybudowany również nowy kanał technologiczny, w którym będą umieszczone instalacje internetowe i światłowodowe.

Całe zadanie kosztowało blisko 2 miliony złotych, w tym 1,2 miliona zł stanowiły
pozyskane przez miasto środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

NOWE WIATY ŚMIETNIKOWE W CZŁUCHOWIE
Nowe, estetyczne wiaty śmietnikowe staną w pobliżu centrum Człuchowa. Instalacje zostaną zbudowane na ulicach: Długosza, Lipińskiego i Królewskiej. Ma to na celu przede wszystkim poprawę estetyki tych miejsc.
Zadanie zakłada budowę trzech nowych wiat. Będą one dostępne zarówno dla mieszkańców, jaki i przedsiębiorców działających w strefie śródmiejskiej. Wokół nowych instalacji wymieniona będzie też nawierzchnia, tak aby wszystko stanowiło
w przyszłości spójną, estetyczną całość. Oprócz trzech nowych
wiat śmietnikowych, w tym miejscu powstaną też nowe drogi
dojazdowe, chodniki i utwardzenia terenu. Będą też elementy
małej architektury oraz nowe nasadzenia.
Prace budowlane już trwają. Wykonawca ma czas na zrealizowanie zadania do sierpnia, choć jak zapowiada, wszystko będzie
gotowe już w lipcu. Budowa wiat i modernizacja otoczenia ma
kosztować niespełna 340 tysięcy złotych. Zadanie jest w całości
finansowane z budżetu miasta.

NA CMENTARZU POWSTANIE KOLUMBARIUM
Na człuchowskim cmentarzu komunalnym zostanie zbudowane kolumbarium. Będzie to pierwsza taka budowla w mieście.
Do tej pory prochy w urnach były grzebane w ziemi. Obiekt będzie miał 80 nisz.
Przedsiębiorstwo Komunalne zarządzające cmentarzem w poprzednich latach ogłaszało nawet przetargi na wykonanie takiej
budowli. Nie było jednak chętnych do podjęcia się tego typu zlecenia. Teraz, gdy ratusz ogłosił przetarg, oferty złożyły 2 firmy
gotowe wykonać tę inwestycję. Najlepszą ofertę złożyła firma
Usługi Ogólnobudowlane Grzegorza Drewczyńskiego z Brzeźna.
Będzie ona miała 4 miesiące na wykonanie zadania. Kolumbarium będzie wykonane z żelbetu. Pokryte będzie ono częściowo
płytami granitowymi i klinkierem. Budowla powstanie na końcu
alei zasłużonych. Przy kolumbarium zamontowane będą też ławki, kosze na śmieci oraz urządzona zostanie drobna zieleń. Inwestycja ma kosztować niespełna 220 tysięcy złotych.
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wizualizacja

RUSZYŁY PRACE PRZY PRZEBUDOWIE UL. SKRZETUSKIEGO
Ruszyły już roboty drogowe na ulicy Skrzetuskiego, jest to droga położona w północnej części miasta, utwardzona dotychczas jedynie płytami betonowymi. Ul. Skrzetuskiego ma znaczenie dla ruchu drogowego w mieście w sytuacjach awaryjnych
w ciągu drogi krajowej nr 22, ponieważ może stanowić objazd dla samochodów osobowych poruszających się na odcinku
Człuchów – Chojnice.
Prace potrwają rok. Budowa będzie
kosztowała ponad 8 milionów złotych.
Przetarg na wykonanie tego zadania wygrała firma Telmax z Człuchowa. Ulica
będzie utwardzona asfaltem, a drogi dojazdowe – kostką betonową. Na miejscu
wykonywane będą też wodno-kanalizacyjne prace ziemne, oświetlenie całej ulicy oraz kanał technologiczny. Istniejąca
tam napowietrzna linia energetyczna zostanie skablowana.
Przebudowywany odcinek ulicy Skrzetuskiego ma długość 1,7 kilometra. Zadanie jest dofinansowane ze środków rządowych w ramach Rządowego Funduszu
Polski Ład.

REMONTY KOLEJNYCH PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH
W Człuchowie przebudowano kolejne dwa przejścia dla pieszych. Modernizacji poddano: przejście przy Placu Bohaterów
oraz przeciwległe przejście na ulicy Zamkowej.
W ramach tego zadania przejścia te
zostały wyniesione ponad poziom jezdni, w celu uspokojenia ruchu pojazdów.
Wykonano także oznakowanie pionowe
i poziome oraz oświetlenie przejść. Całe
zadanie kosztowało 122 tysiące złotych,
w 80% było dofinansowane z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg.

TOWAROWA I MICKIEWICZA BĘDĄ REMONTOWANE
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg będzie źródłem kolejnego dofinansowania dla Człuchowa przeznaczonego na remont następnej
drogi miejskiej. Spośród wniosków złożonych przez miasto do dofinansowania wybrane zostały ulice: Towarowa i Mickiewicza.
Obie ulice położone są w południowej części Człuchowa.
Ulica Mickiewicza to trakt wiodący wzdłuż torów kolejowych. Towarowa to z kolei dojazd do znajdujących się tam
jedenastu człuchowskich firm od ul. Mickiewicza.
Dofinansowanie wyniesie 1,27 mln zł i stanowi połowę
wartości inwestycji, pozostały koszt będzie pokryty z budżetu własnego miasta. Obie ulice leżą na terenie miasta
w obszarze, gdzie swoje siedziby mają głównie firmy. Ulica
Towarowa zostanie poddana przebudowie, mającej na celu
wykonanie nowej kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, jezdni z kostki brukowej, choć pierwotnie planowano nawierzchnię z masy bitumicznej, wykonaniu
oświetlenia drogi i kanału technologicznego. Natomiast na
części ulicy Mickiewicza wybudowany zostanie nowy chodnik. Inwestycja powinna być gotowa najpóźniej w listopadzie
tego roku.
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MAJÓWKOWY PINKNIK
DZIECI – DZIECIOM
Koncerty, zabawy, dmuchane zamki, konkursy i prezentacje sprzętu towarzyszyły tegorocznemu majówkowemu
festynowi „Dzieci dzieciom”, który odbył się 2 maja na
plaży w Człuchowie. Wydarzenie zorganizowały wspólnie:
Miasto Człuchów, Gmina Człuchów, Powiat Człuchowski, Miejski Dom Kultury w Człuchowie, Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Człuchowie, Miejska Biblioteka Publiczna
w Człuchowie oraz Stowarzyszenie Człuchowskie Forum
Samorządowe. Organizację pikniku wsparło również wiele
instytucji, firm i organizacji, a także osób prywatnych.

NOC MUZEÓW 2022 –
HISTORYCZNIE I WIDOWISKOWO
Średniowieczna wioska, pokazy sokolnictwa, bezpłatne
zwiedzanie zamku – to tylko część atrakcji przygotowanych na tegoroczną Noc Muzeów w Człuchowie. Festyn
uświetniający tę ogólnopolską akcję, odbył się na przedzamczu Zamku Krzyżackiego. Przez sześć godzin człuchowską warownię odwiedziły tysiące zwiedzających.
Każdy mógł zajrzeć we wszystkie jej zakamarki. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się imprezy towarzyszące, m.in. pokaz ogni.

TRWA PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO
Jesienią tego roku powinien być gotowy modernizowany właśnie stadion Ośrodka Sportu i Rekreacji w Człuchowie.
Do tej pory był on tylko stadionem piłkarskim, niebawem stanie się także obiektem lekkoatletycznym.
Wokół murawy powstaje bieżnia tartanowa. Będą tam też skocznie do skoku
w dal, wzwyż oraz do skoku o tyczce, powstanie rzutnia do rzutu oszczepem oraz do
pchnięcia kulą. Wykonana jest już podbudowa pod przyszłą bieżnię, trwa układanie
obrzeży wraz z ogrodzeniem bieżni. Część
lekkoatletyczna powstanie wokół murawy
piłkarskiej, która nie jest przedmiotem inwestycji. Boisko pozostanie w niezmienionym kształcie.
Plac budowy wizytowali już człuchowscy radni. Prace budowlane powinny się
zakończyć na przełomie września i października tego roku. Później rozpocznie się
okres uzyskiwania pozwoleń oraz certyfikacji obiektu przez Polski Związek Lekkiej
Atletyki. Finalnie obiekt ma być oddany
do użytku do końca tego roku. Wszystko
ma kosztować 5,3 mln złotych, jest w tym
1,7 mln zł stanowiące dofinansowanie
z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

KOMPUTERY Z PROGRAMU PPGR TRAFIĄ DO MIESZKAŃCÓW MIASTA
Komputery i tablety o łącznej wartości 704 tys. złotych trafią do uczniów, których rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie
pracowali w przeszłości w Państwowych Gospodarstwach Rolnych.
Miasto Człuchów otrzymało dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego
w ramach programu realizowanego przez
Centrum Projektów „Polska Cyfrowa”.
Po rozstrzygnięciu przetargu na dostawę komputerów i tabletów, który ogłosi
Gmina Miejska Człuchów, sprzęt zostanie
przekazany uczniom.
Wniosek złożony przez miasto obejmował 287 dzieci zamieszkałych na terenie
Człuchowa i uczęszczających do szkół
podstawowych i średnich. Głównym warunkiem przystąpienia do konkursu było
udowodnienie pokrewieństwa z osobą pracującą w PGR-ach oraz udowodnienie faktu zatrudnienia przodków w byłych zakładach Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem
wartość sprzętu nie powinna być większa
niż 2500 zł za komputer i 1000 zł za tablet. Sprzęt zostanie przekazany dzieciom

za darmo i na własność. Dokładny termin dostawy nie został jeszcze określony.
Program zakłada, że stanie się to jeszcze
w tym roku.

zdjęcie ilustracyjne, fot. pixabay.com
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REKORDOWY FINAŁ WOŚP W CZŁUCHOWIE
Ponad 400 tysięcy złotych zebrał w tym roku człuchowski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To kolejny rekord,
który padł w Człuchowie. W tym roku sztab obejmował swoim zasięgiem Miasto Człuchów, Gminę Wiejską Człuchów, Gminę Rzeczenica i Gminę Przechlewo.
Miejski Dom Kultury, który w tym roku
znów był bazą człuchowskiego sztabu,
odwiedzało mnóstwo ludzi. W tym roku
w człuchowskim sztabie pracowało 110
wolontariuszy. Zgłoszonych było więcej,
jednak choroba lub obowiązkowa kwarantanna nie pozwoliła im przystąpić do
pracy.
Do orkiestry licznie przyłączyły się
firmy, stowarzyszenia, organizacje i instytucje z Człuchowa i okolic, m.in. Koła
Gospodyń Wiejskich. Było grillowanie,
w muzeum można było oglądać najnowszy film o Człuchowie, morsy morsowały,
była Roksana Bogusz, finalistka telewizyjnego programu MasterChef oraz detektyw Krzysztof Rutkowski ze swoimi
niezwykłymi pojazdami.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się licytacje, szczególnie tradycyjnych
złotych i srebrnych serduszek, przygotowywanych co roku przez miejscowego
złotnika. Posiadają one okolicznościowe
zdobienie, charakterystyczne dla człuchowskiego sztabu. Najdroższe – złote
serduszko zostało sprzedane za 11 500 złotych. Pierwsze srebrne serduszko sprzedano za 3200 złotych. Drugie najpierw
sprzedano za 3000 złotych, lecz darczyńca
podarował je sztabowi i wystawił na ponowną licytację. W tej sposób zarobiono
na nim kolejne 3500 złotych. Karnety na
zajęcia jogi sprzedano za łączną kwotę
ponad 10 tysięcy złotych. Dzień w fotelu
burmistrza sprzedano za 1500 złotych.
Sztab orkiestry jest pełen uznania dla
zaangażowania w tę akcję charytatywną wszystkich człuchowian i mieszkańców sąsiednich gmin. Członkowie sztabu
uważają, że to wspólny sukces, i zasługa
wszystkich, którzy nawet maleńkim wkładem wsparli tę akcję.
Natomiast Rada Miejska wraz Burmistrzem Człuchowa, jak co roku, wręczyła
oficjalne podziękowania przedstawicielom sztabu. Otrzymali je: Człuchowski
Sztab WOŚP, Stowarzyszenie Sabat Szefowych oraz firma Odejewski – Odan
Sp. z o.o. W ich imieniu podziękowania
odebrali: Adam Bondarenko, zastępca
szefowej człuchowskiego sztabu oraz Izabela Odejewska, organizatorka śniadania
z Sabatem – cyklicznej imprezy, podczas
której prowadzone są licytacje na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

fot. sztab WOŚP w Człuchowie

fot. sztab WOŚP w Człuchowie

fot. sztab WOŚP w Człuchowie
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CZŁUCHÓW NA EXPO W DUBAJU
Sztandarowa, człuchowska impreza muzyczna czyli Polish Boogie Festival została zaprezentowana na światowej wystawie
Expo 2020 w Dubaju. Wystawa ta to największe na świecie targi prezentujące dorobek kulturalny, naukowy i technologiczny
niemalże wszystkich krajów świata.
Gospodarzem obecnej edycji były Zjednoczone Emiraty Arabskie. Pierwotnie
wystawa miała się odbyć rok wcześniej,
jednak ze względu na pandemię koronawirusa, imprezę przeniesiono na przełom
roku 2021 i 2022.
Polskę na Expo w Dubaju reprezentowały największe krajowe koncerny
produkcyjne, handlowe i usługowe, zakłady rzemieślnicze oferujące unikatowe
produkty oraz usługi w zakresie nowoczesnych technologii. Do strefy kultury
i sztuki zaproszono między innymi Bartłomieja Szopińskiego i Adama Bondarenkę,
organizatorów Polish Boogie Festivalu,

odbywającego się co roku latem w Człuchowie, jednego z największych festiwali
boogie-woogie w Europie. Dzięki temu
publiczność z całego świata dowiedziała
się nie tylko, gdzie leży Człuchów, ale
także czym jest festiwal i muzyka boogie-woogie.
Wyjazd do Dubaju był możliwy dzięki
współpracy z Departamentem Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego. W efekcie w polskim pawilonie w Dubaju prezentowano walory regionu, ale również Człuchów i jego festiwal. Koncert fortepianowy w wykonaniu
Bartłomieja Szopińskiego zrobił pioru-

nujące wrażenie na widzach. Mieszkańcy
i turyści goszczący na Expo byli zaskoczeni, że w ten sposób można wykorzystać fortepian.
W tym roku Polish Boogie Festival organizowany będzie już po raz osiemnasty,
co ciekawe będzie miał także swoje stanowisko recepcyjne na lotnisku im. L. Wałęsy w Gdańsku. Co roku na scenie festiwalu prezentują się największe światowe
gwiazdy nurtu boogie-woogie i rockabilly, a publiczność stanowią goście nie tylko z Polski, ale także z Niemiec, Stanów
Zjednoczonych, Francji, Włoch i krajów
skandynawskich.

fot. archiwum prywatne A. Bondarenki

UCHODŹCY Z UKRAINY W CZŁUCHOWIE
W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, czyli po dniu 24 lutego 2022 r. pobyt na terenie Człuchowa zgłosiło
282 osób, w połowie maja nadal przebywało ponad 260 osób.
Zdecydowana większość uchodźców znalazła schronienie
w domach prywatnych mieszkańców naszego miasta – 237 osób.
Ponadto 22 osoby przebywają w Domu Sportowca Ośrodka
Sportu i Rekreacji, a 3 osoby w PHUP DUET.
Od czasu rozpoczęcia wojny przez Rosję w Urzędzie Miejskim w Człuchowie nadano 498 numerów identyfikacji PESEL
obywatelom Ukrainy. Z systemu opiekuńczo – wychowawczego i edukacyjnego korzysta 89 dzieci, w tym 3 dzieci z opieki
żłobkowej, 20 dzieci z opieki przedszkolnej, 11 dzieci z edukacji w oddziale przedszkolnym w szkole, a 55 dzieci – z edukacji
w szkole podstawowej.
Ponadto dwa obiekty noclegowe dla uchodźców przeznaczyło Starostwo Powiatowe w Człuchowie. Są to Powiatowa Bursa
Szkolna, w której przebywa około 150 osób, a także Ośrodek
Szkolenia i Wychowania OHP, który przyjął pod swój dach około 70 osób.
Liczba uchodźców w Człuchowie waha się ze względu na wyjazdy niektórych osób w inne miejsca, ale również ze względu na
powroty do Ukrainy.
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W pomoc dla uchodźców włączyło się również wielu mieszkańców Człuchowa, jak również instytucji, firm i organizacji, zorganizowano np. naukę jezyka polskiego, czy sklepik społeczny.

FILM I ALBUM NA PODSTAWIE STARYCH WIDOKÓWEK
Muzeum Regionalne w Człuchowie przygotowało niecodzienne materiały promujące tę placówkę i posiadane przez nią zasoby starych widokówek. Jeden z nich to dwunastominutowy film, w którym prezentowane jest miasto z początków XX wieku.
Drugą jest album „Człuchów na dawnej pocztówce”. Obie propozycje powstały na bazie starych pocztówek, wydawanych
w Człuchowie przed rokiem 1945.
Wspomniany film powstał przy wykorzystaniu najnowszych technik cyfrowych,
dzięki którym udało się ożywić zawarte na
pocztówkach widoki. Dzięki temu pojawia
się na nich ruch uliczny i aktorzy odgrywający swoje sceny, a całość wygląda jak
prawdziwy film zrealizowany przed laty.
Film jest swojego rodzaju wycieczką,
w której jeden z autentycznych mieszkańców, oprowadza widza ulicami miasta odwiedzając istotne miejsca w Człuchowie.
Film można oglądać na ekspozycji stałej
„Z dziejów miasta i regionu”, znajdującej
się na najniższej kondygnacji muzeum.
Dostępny jest dla wszystkich zwiedzających, przez cały dzień, w godzinach
otwarcia muzeum.

Publikacja albumowa przedstawiająca
stary Człuchów zawiera 168 pocztówek
pochodzących ze zbiorów muzeum. Zostały one wybrane z całego zbioru. Są
ułożone fragmentami miasta w podzbiory, każdy z nich poprzedzony jest krótkim wstępem. Komentarze znajdujące się
w albumie są napisane w języku polskim
i w angielskim.
Album jest dostępny w sprzedaży. Można go nabyć w sklepie muzealnym przy
wejściu do zamku, gdzie również dostępne są inne, starsze publikacje i gadżety
związane z zamkiem.
W sezonie letnim, aż do końca września, muzeum czynne jest od wtorku do
niedzieli w godz. 10:00 - 18:00. Można

oglądać wystawy stałe, m.in. „Badania
archeologiczne na człuchowskim wzgórzu zamkowym”, „Pradzieje ziemi człuchowskiej”, „Z dziejów miasta i regionu”.
W najbliższych miesiącach zwiedzający
mogą również zobaczyć nowe wystawy
czasowe: w czerwcu - „Od miechówki
do cyfrówki” ze zbiorów Adama Pliszki i „Malarstwo Stanisławy Sierant”,
w czerwcu i lipcu - wystawę malarstwa
Roberta Kukli, natomiast w lipcu i sierpniu - wystawy: „Zamki Państwa Krzyżackiego w Prusach” oraz „Zabytkowa
broń palna z kolekcji Zenona Misiaka”.
Ciekawie zapowiada się też kolejna edycja Zamkowego Pikniku Historycznego
zaplanowana na 13 sierpnia.

kadr z filmu

ROK 2021 W STATYSTYKACH URZĘDU STANU CYWILNEGO
Mniej urodzeń i ślubów, więcej zgonów i rozwodów stosunku do roku poprzedniego – takie statystyki za rok ubiegły przedstawił Urząd Stanu Cywilnego w Człuchowie.
W minionym roku w Człuchowie urodziło się 86 dzieci. Wśród
nich było 49 chłopców i tylko 37 dziewczynek. W porównaniu
z rokiem 2020, urodzeń było o 17 mniej. W roku 2021 w Człuchowie zmarło 198 osób. W roku 2020 było to 170 osób.
Człuchowski USC zarejestrował 104 związki małżeńskie, 45
z nich to śluby cywilne, a 59 – konkordatowe. Dla porównania
w roku 2020 w Człuchowie zawarto 109 ślubów. W ciągu minionego roku zarejestrowano 61 rozwodów. To o 22 więcej niż w roku
2020.
Miniony rok obfitował za to w jubileusze małżeńskie. Uroczystości 50-lecia małżeństwa świętowało w Człuchowie 12 par. Kolejne 3 pary obchodziły jubileusz 60-lecia małżeństwa. Rok 2021
dla dwóch małżeństw z Człuchowa był także jubileuszem 65-lecia
ślubu. Dla wszystkich par obchodzących złote gody zawnioskowano
o przyznanie okolicznościowych medali.
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