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Drodzy Mieszkańcy. 

Wielkimi krokami zbliża się koniec roku, który jest okazją do zadumy i refleksji, to także czas podsumowania mijających miesięcy.
Rok 2022 był pod względem realizacji inwestycji jednym z najlepszych. Prawie wszystkie przedsięwzięcia, a w szczególności te 

najbardziej kosztowne, były wykonywane przy udziale środków zewnętrznych, głównie z funduszy rządowych. Kontynuowaliśmy 
rozbudowę infrastruktury drogowej. Udało się wyremontować ulice: Towarową, Mickiewicza, Bema…

Staramy się także, aby mieszkańcy mieli warunki do relaksu i wypoczynku, tego biernego, jak i aktywnego. Zmodernizowano 
stadion, wzbogacając go o tory lekkoatletyczne, skocznie do skoku w dal, wzwyż oraz do skoku o tyczce, rzutnię do rzutu oszczepem 
i do pchnięcia kulą. Na kempingu przy plaży OSiR powstały dwa nowe domki dla turystów, rozbudowano trasy w parku linowym 
i wykonano miasteczko rowerowe przy Szkole Podstawowej nr 1. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców wprowadzono 
także bezpłatną komunikację miejską.

Pomimo wysokiej inflacji i wielu innych trudności, w tym magicznym okresie Bożego Narodzenia życzymy, aby chwile 
spędzone w rodzinnym gronie były czasem okazywania sobie wzajemnej miłości i wsparcia, a nowy rok, choć jawi 
się jako trudny i pełen niepewności, niech, mimo wszystko, będzie lepszy od tego mijającego.

Przewodniczący                                                Burmistrz Człuchowa
 Rady Miejskiej
  Jerzy Górny                              Ryszard Szybajło
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KOMPLEKS LEKKOATLETYCZNY JUŻ GOTOWY
W połowie listopada oficjalnie został otwarty po remoncie kompleks lekkoatletyczny wokół płyty boiska na stadionie miej-
skim. Powstała tam infrastruktura do uprawiania różnych dyscyplin lekkoatletycznych. Obiekt jest teraz nie tylko stadionem 
piłkarskim, ale także pełnowymiarowym obiektem lekkoatletycznym. Uzyskał już odpowiedni certyfikat Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki, co otwiera nowe możliwości w zakresie jego wykorzystania. 

Człuchów będzie teraz mógł być go-
spodarzem ważnych imprez sportowych 
o randze mistrzostw województwa, a na-
wet mistrzostw Polski. Dzisiaj jest to jeden 
z nielicznych takich obiektów na terenie 
województwa pomorskiego i jeden z najno-
wocześniejszych w regionie.

W miejsce dotychczasowych żużlowych 
bieżni, powstały nowe, z nawierzchni poliu-
retanowej – sześciotorowa, a także ośmio-
torowa do biegów krótkich. Są też skocznie 
do skoków w dal, wzwyż, o tyczce i do 
trójskoku. Są także stanowiska do rzutu 

młotem, dyskiem i oszczepem oraz pole do 
pchnięcia kulą i piłkochwyty.

Modernizacja człuchowskiego stadio-
nu trwała niespełna rok. Prace budowlane 
na obiekcie zakończyły się ponad miesiąc 
szybciej niż pierwotnie zakładano. Nowo 
wyremontowany stadion jest obiektem 
ogólnodostępnym dla wszystkich, którzy 
chcą uprawiać sport. Korzystać z niego 
będą też mogły szkoły, obozy sportowe 
i grupy zorganizowane. Warunki korzysta-
nia z obiektu określi w regulaminie Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, który jest jego zarządcą.

Przebudowa stadionu miejskiego 
w Człuchowie kosztowała 5,3 mln zło-
tych, 1,7 mln to dofinansowanie z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki.

Dodatkowo w ramach trwającej prze-
budowy obiektu wymieniono trybuny 
dla publiczności, które obecnie mają 308 
nowych miejsc siedzących, powstało rów-
nież energooszczędne oświetlenie dooko-
ła bieżni tartanowej. Budowa oświetlenia 
i nowych trybun kosztowała 350 tys. zło-
tych.
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KOLEJNE PIENIĄDZE Z POLSKIEGO ŁADU DLA CZŁUCHOWA
Na przełomie maja i czerwca do Człuchowa dotarła wiadomość o przyznaniu wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Pol-
ski Ład dla kolejnych trzech inwestycji planowanych przez miasto. Łączna kwota dofinansowania to aż 10 milionów złotych. 
Natomiast w drugiej połowie roku 2022 rozpoczęły się prace związane z realizacją przebudowy ul. Jana Skrzetuskiego, czyli 
inwestycji dofinansowanej w pierwszej edycji funduszu i prowadzono postępowania przetargowe na inwestycje dofinansowa-
ne w drugiej i trzeciej edycji.

ULICA JANA SKRZETUSKIEGO

Dofinansowana w pierwszej edycji budowa ulicy Skrzetu-
skiego jest największą i najbardziej kosztowną tegoroczną in-
westycją. Nowy trakt o długości 1600 metrów budowany jest 
w zasadzie od podstaw. Pod przyszłą jezdnią układana jest cała 
infrastruktura teleenergetyczna. Będzie tam też odwodnienie oraz 
kanał technologiczny, który umożliwi w przyszłości rozbudowę 
instalacji bez konieczności rozkuwania nawierzchni. Zadanie to 
ma kosztować 8,3 mln złotych, z czego 7,8 mln stanowi pozyska-
ne przez miasto dofinansowanie z programu rządowego. Prace na 
ulicy Skrzetuskiego potrwają do połowy przyszłego roku.

REKORDOWE DOFINANSOWANIE W DRUGIEJ EDYCJI

Do drugiej edycji programu zostały zgłoszone: modernizacja 
budynku po byłym gimnazjum na potrzeby publicznego przed-
szkola i żłobka, budowa ulic Pszenicznej i Rzepakowej oraz 
modernizacja infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Rych-
nowskim. Przyznanie miastu dziesięciu milionów złotych ozna-
cza wsparcie realizacji wymienionych inwestycji na poziomie 
od 85 do 95 procent wartości. To rekordowa dotacja, jaką dotąd 
otrzymał Człuchów. Termin wykonania wszystkich zadań mija 
w przyszłym roku. W tym roku miasto przeprowadzi wszystkie 
przetargi na wykonanie powyższych zadań, wykonana zostanie 
także część prac.

PSZENICZNA I RZEPAKOWA

Już w pierwszej połowie sierpnia została podpisana umowa 
z wykonawcą na budowę ulic Pszenicznej i Rzepakowej w Człu-
chowie. Prace potrwają do końca roku. Zadanie to jest dofinanso-
wane w 95 procentach z Rządowego Funduszu Polski Ład. Cała 
inwestycja ma kosztować 3,1 mln zł, z czego aż 3 mln to dofinan-
sowanie. Ulice Pszeniczna i Rzepakowa to drogi położone w po-
łudniowo-zachodniej części Człuchowa, tuż za osiedlem Witosa. 
Obie drogi nie miały utwardzonych nawierzchni. W ramach tego 
zadania  są przebudowywane od podstaw. W efekcie powstaje tam 
sieć kanalizacji deszczowej, sieć elektro – energetyczna z oświe-
tleniem drogowym oraz kanał technologiczny. Jezdnia i chodniki 
będą utwardzone kostką betonową. Aby zamknąć proces budowy 
dróg na najbardziej uczęszczanych ulicach w tej części miasta, do 
przebudowy pozostanie jeszcze tylko ulica Zbożowa. Ratusz apli-
kował o środki rządowe na to zadanie jeszcze w tym roku.
III EDYCJA POLSKIEGO ŁADU

W trzeciej edycji funduszu Polski Ład Człuchów otrzymał na-
tomiast dofinansowanie w wysokości 2 mln zł na budowane od 
podstaw nowe, zadaszone boisko wielofunkcyjne na terenie OSiR 
przy ul. Szkolnej 3 oraz na place zabaw dla dzieci i młodzieży 
przy miejskich placówkach edukacyjnych. Aktualnie trwają pro-
cedury związane z wyłonieniem wykonawcy.
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BUDYNEK KOMUNALNY W RAMACH SIM CORAZ BLIŻEJ REALIZACJI
Jednak 28, a nie 24 mieszkania, będzie miał nowy blok komunalny, który powstanie w Człuchowie przy alei Lawendowej 
w ramach programu Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe. Jest to efekt ogromnego zainteresowania ze strony potencjalnych 
najemców, co poskutkowało zwiększeniem  o kolejny milion złotych wsparcia realizacji tego zadania przez Rządowy Fundusz 
Rozwoju Mieszkalnictwa.

Wcześniej miasto odebrało wsparcie w wyso-
kości 3 mln zł. Wkładem miasta był grunt prze-
znaczony pod budowę obiektu. Brakujące około 
5 mln złotych, spółka będzie starała się pozyskać 
po części od przyszłych lokatorów zainteresowa-
nych wykupem mieszkania oraz z preferencyjnych 
kredytów udzielanych przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego.

Budowa ma ruszyć wiosną przyszłego roku. 
Pierwsi lokatorzy mogliby tam zamieszkać już na 
przełomie 2024 i 2025 roku. Człuchowski budynek 
wielorodzinny będzie pierwszym na Pomorzu, zbu-
dowanym w ramach rządowego programu SIM. 

Do końca roku ma być gotowa dokumentacja 
techniczna budynku. Mieszkania będą miały po-
wierzchnię od 40 do 65 metrów kwadratowych. Obiekt będzie 
wyposażony w systemy korzystające z energii odnawialnej. 
Część mieszkań będzie także przystosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. W bloku będzie również winda. 

Przyszli najemcy mieszkań, którzy zechcą partycypować 
w kosztach inwestycji, będą mogli później wykupić swoje miesz-
kania na własność. Spółka jest w trakcie opracowywania regula-
minu określającego wysokość wkładu lokatorskiego oraz zasady 
najmu  i ewentualnego wykupu lokali. Wstępnie zakłada się, że 
lokatorzy zainteresowani przyszłym wykupem mieszkania, będą 
musieli na początku wnieść wkład własny w wysokości od 10 
do 30 procent wartości mieszkania. Nie wszyscy lokatorzy będą 
musieli korzystać z powyższego rozwiązania. Ci, którzy nie 

wniosą wkładu własnego, będą zajmowali lokale, tak jak w zwy-
kłych mieszkaniach komunalnych, przy czym nie będą oni mogli 
w przyszłości wykupić zajmowanych przez siebie mieszkań.

Aby ocenić skalę zainteresowania taką formą wynajęcia lub 
zakupu mieszkania miasto przeprowadziło internetowe badanie 
ankietowe. Ankieta, która  była jednocześnie wstępną deklara-
cją, miała wskazać ilość osób zainteresowanych mieszkaniem, 
określić ich oczekiwania lokalowe, a także wspomóc opracowa-
nie regulaminu najmu, tak, aby był on optymalny dla przyszłych 
najemców. Okazało się, że chętnych jest dwukrotnie więcej niż 
mających tam powstać mieszkań. Pod koniec pierwszego kwar-
tału 2023 r. spółka planuje zorganizować spotkanie ze wszystki-
mi zainteresowanymi najmem tych mieszkań.

TOWAROWA I MICKIEWICZA OFICJALNIE OTWARTE PO REMONCIE
Prawie miesiąc przed terminem zakończyły się prace budowlane na ulicach Towarowej i Mickiewicza w Człuchowie. Ciąg 
dróg wiodących do strefy przemysłowej został już oficjalnie otwarty.

Jeszcze niedawno ulice dojazdowe do 
tego obszaru były drogami gruntowymi, 
fragmentami utwardzonymi zniszczonymi 
płytami betonowymi. Ulica Towarowa zo-
stała przebudowana od podstaw. Podczas 
przebudowy wykonano ponad 500 me-
trów utwardzenia z kostki brukowej, kanał 
technologiczny, kanalizację deszczową 
i pierwszy w mieście zbiornik retencyj-
ny. Jest też oświetlenie ledowe, parkingi 
i chodniki. Drogi te są także przystosowa-
ne do ruchu pojazdów ciężarowych.

Realizacja tej inwestycji z pewnością 
poprawi wizerunek znajdujących się tam 
firm. Cała inwestycja kosztowała 2,6 mln 
zł. Połowę tej kwoty stanowiło dofinanso-
wanie z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg.

Grafika: GBD Achitektura
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BEZPŁATNA KOMUNIKACJA  
MIEJSKA W CZŁUCHOWIE
Od początku lipca w Człuchowie można korzystać z darmo-
wej  komunikacji miejskiej.  Z  taką  propozycją  do  radnych 
wyszedł Burmistrz Człuchowa. 

Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów autobusami miejskimi 
ma zachęcić mieszkańców do częstszego korzystania z transpor-
tu zbiorowego. Rozkład jazdy komunikacji pozostaje bez zmian. 
Jest dostępny na stronie internetowej miasta, był również publi-
kowany dwukrotnie we wcześniejszych wydaniach biuletynu.

Koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej będą w całości 
pokrywane z budżetu miasta. Samorząd nie posiada własnego 
zakładu komunikacji, ani spółki świadczącej takie usługi. Firma 
przewozowa pełniąca funkcję operatora komunikacji miejskiej 
cyklicznie wyłaniana jest w drodze przetargu.

MIASTECZKO RUCHU  
ROWEROWEGO PRZY SZKOLE
W Człuchowie gotowy jest nowy plac do nauki jazdy na ro-
werze. Urządzono go przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Przy-
jaciół Ziemi. 

Z obiektu mogą korzystać uczniowie placówki. Będą się tam 
przygotowywać do egzaminów na kartę rowerową. Miasteczko 
rowerowe zbudowano na zapleczu szkoły. Wcześniej było to wy-
łożone płytami chodnikowymi miejsce, z którego rzadko korzy-
stali uczniowie. Teraz może to być zarówno teren rekreacyjny, 
jak i treningowy.

Wytyczone w miasteczku rowerowym trasy, służą do wy-
jaśniania dzieciom zasad zachowania się na drodze, zarówno 
uczniom klas pierwszych, którzy uczą się przechodzenia przez 
jezdnię, jak i czwartoklasistom, którzy przygotowują się do uzy-
skania karty rowerowej. Plac jest wyposażony w zestaw znaków 
drogowych, które ustawiane są w razie potrzeby.

KOMPUTERY Z POLSKI CYFROWEJ JUŻ ROZDANE
278 laptopów i 10 tabletów trafiło do uczących się mieszkańców Człuchowa, których przodkowie niegdyś pracowali w pań-
stwowych gospodarstwach rolnych.

Sprzęt został zakupiony w ramach rzą-
dowego programu Granty PPGR realizo-
wanego przez Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa. Komputery otrzymali ucznio-
wie, których rodzice wcześniej złożyli 
odpowiednie wnioski i są jednocześnie 
potomkami byłych pracowników pań-
stwowych gospodarstw rolnych.

Zakup sprzętu był w całości finansowa-
ny z budżetu państwa. Jego łączna wartość 
to nieco ponad 700 tysięcy złotych.
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CZĘŚĆ MOTOCROSSO-
WEJ – JESZCZE W TYM 
ROKU 
Rozpoczęła się także budowa ulicy Mo-
tocrossowej  w  Człuchowie.  Pierwszy 
około dwustumetrowy odcinek, gotowy 
będzie jeszcze w tym roku. Przy budo-
wanej  ulicy  wkrótce  powstanie  nowy 
dyskont spożywczy.

Miasto Człuchów podpisało już umo-
wę z firmą, która wykona prace drogowe. 
W ramach tego zadania zostanie wybu-
dowana nowa droga, częściowo z betonu 
asfaltowego, częściowo z kostki betono-
wej, polbrukowej. Powstanie też nowa ka-
nalizacja deszczowa, oświetlenie i  kanał 
technologiczny.

Całe zadanie ma kosztować 750 tys. 
złotych, przy czym koszty po połowie po-
kryją miasto oraz właściciel spółki Dino 
Polska S.A.

NOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
W CENTRUM CZŁUCHOWA
Trzy nowe wiaty  śmietnikowe powstały w obrębie  ścisłego  centrum Człuchowa. 
Takie  rozwiązanie ma poprawić  estetykę  i  porządek na podwórkach przy ulicy 
Długosza, Królewskiej i Lipińskiego.

Teraz pojemniki na śmieci 
nie są już wystawiane wprost 
na chodnikach, lecz zamyka-
ne w estetycznych i funkcjo-
nalnych klatkach. Wewnątrz 
znajdują się kontenery na 
śmieci dla mieszkańców obu 
sąsiednich bloków oraz dla 
właścicieli punktów handlo-
wych i usługowych prowa-
dzących swoją działalność 
w okolicy.

W pobliżu powstały też 
nowe drogi dojazdowe, miej-
sca parkingowe, chodniki, a także elemen-
ty małej architektury i nowe nasadzenia.

Budowa wiat i modernizacja otoczenia 

kosztowała niespełna 340 tys. złotych. 
Zadanie zostało w całości sfinansowane 
z budżetu miasta.

NOWE DOMKI LETNISKOWE PRZY PLAŻY OSIR
Dwa  nowe,  całoroczne  domki  letniskowe  powstały  na  terenie Campingu  nr  80  administrowanego  przez Ośrodek  Sportu  
i Rekreacji w Człuchowie.

Powiększyły one bazę noclegową 
ośrodka wypoczynkowego przy plaży 
nad Jeziorem Rychnowskim o kolejne  
12 miejsc. Domki są w pełni wyposażone, 
włącznie z ogrzewaniem, toaletami, ciepłą 
wodą i kanalizacją. Do dyspozycji tury-
stów w każdym z nich są również kuchnia, 
węzeł sanitarny i taras.

Całość kosztowała 330 tys. złotych. 
Kwota 101 351,14 zł to dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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BUDOWA KOLUMBARIUM ZAKOŃCZONA
Od listopada rozpoczęły się zapisy chętnych na zakup nisz grobowych w nowo zbu-
dowanym kolumbarium. Obiekt taki powstał na Cmentarzu Komunalnym w Człu-
chowie, którym zarządza Przedsiębiorstwo Komunalne w Człuchowie Sp. z o.o. 

To pierwsza taka budowla w powiecie. 
Człuchowskie kolumbarium jest odpo-
wiedzią na zapotrzebowanie na miejsce 
do pochówków urnowych. Przygotowano 
80 nisz grobowych. W każdej niszy będzie 
można umieścić do czterech urn. Rodzi-

na wykupująca niszę ma ją na własność. 
W przyszłości może tam, zgodnie z wła-
sną wolą, umieścić prochy bliskich.

Realizacja inwestycji kosztowała nieco 
ponad 220 tys. złotych.

MOPS BĘDZIE MIAŁ WINDĘ
Do końca kwietnia przyszłego roku ma 
być  gotowa winda  komunikująca  każ-
dą z trzech kondygnacji nowej siedziby 
Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecz-
nej przy ul. Szkolnej. 

Niepełnosprawni ruchowo odwiedzają-
cy MOPS, już niedługo nie będą musieli 
korzystać z pomocy osób trzecich, aby 
dostać się na najwyższe piętra placów-
ki. Dźwig osobowy będzie dobudowany 
do ściany zewnętrznej obiektu w pobliżu 
wejścia do MOPS.

Miasto otrzymało na to zadanie wspar-
cie w wysokości prawie 150 tys. złotych 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych.

POŻEGNANIE DYREKTOR  
MUZEUM
Z wielkim żalem i niedowierzaniem została przyjęta in-
formacja  o  śmierci Krzysztofy Monikowskiej,  wielolet-
niej dyrektor Muzeum Regionalnego w Człuchowie.

Krzysztofa Monikowska zmarła nagle, w wieku zaledwie 
44 lat. Spoczęła na Cmentarzu Komunalnym w Człuchowie.

Dyrektorem człuchowskiego muzeum była 10 lat. To ona 
wzięła na siebie ciężar przeniesienia placówki z siedziby 
przy al. Wojska Polskiego do odmienionego zamku w 2013 
roku.

Była skarbnicą wiedzy o zamku, jego historii i muzealiach, 
które są w nim zgromadzone. Nie szczędząc sił i czasu, dbała 
o wielkie dziedzictwo naszego miasta. Jej niesamowite zaan-
gażowanie poparte było dużą wiedzą merytoryczną z zakre-
su muzealnictwa, historii i innych dziedzin nauki związa-
nych z badaniem przeszłości. Współpracowała z wieloma 
muzeami w całej Polsce, a także z uczelniami wyższymi. Ta 
przedwczesna śmierć to ogromna strata dla kultury w Człu-
chowie i muzealnictwa w Polsce.

W uznaniu zasług śp. Krzysztofy Monikowskiej Rada 
Miejska w Człuchowie przyznała jej pośmiertnie wyróżnie-
nie „Zasłużony dla miasta Człuchowa”.
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CZŁUCHÓW W RANKINGACH
W kończącym się roku Człuchów znów zanotował kilka sukcesów w rankingach opracowanych na podstawie obiektywnych 
danych statystycznych. Po raz szósty z rzędu miasto uzyskało tytuł „Złota Gmina na 5!”, tym razem z najlepszym wynikiem 
w Polsce, po raz drugi zostało Liderem Powiatu w Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego. Zdobyło również „Asa Sa-
morządu” za rewitalizację Miejskiego Domu Kultury.

W czerwcu eksperci Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie ogłosili wyni-
ki trzynastej edycji corocznego ogólno-
polskiego rankingu „Gmina na 5!”, który 
ocenia kompetencję i sprawność obsługi 
klienta biznesowego w urzędzie. Już po raz 
siódmy miasto Człuchów otrzymało tytuł 
„Gmina na 5!”, jednak po raz pierwszy uzy-
skało w nim najwyższą notę w kraju. Taki 
sam wynik uzyskała również Gdynia, lecz 
nie otrzymała tytułu „Złota Gmina na 5!”. 
Kolejne miejsca zajęły: Mielec, Sosnowiec 
i Kraków. W rankingu „Gmina na 5!” Mia-
sto Człuchów nagradzane jest nieprzerwa-
nie od roku 2016. Najwyższy, możliwy do 
zdobycia w tym rankingu, prestiżowy tytuł 
„Złota Gmina na 5!” jest już szóstym z rzę-
du.

Również w organizowanym po raz piąty 
Rankingu Finansowym Samorządu Teryto-
rialnego Człuchów ponownie wysoko się 
uplasował. Wśród 236 gmin miejskich z ca-
łej Polski znalazł się na 15 miejscu. W woje-
wództwie pomorskim w tej kategorii lepszy 
wynik miała tylko Ustka. W rankingu oce-
niano finanse samorządu terytorialnego za 
2021 rok na podstawie danych otrzymanych 
od Regionalnych Izb Obrachunkowych. 
Brano pod uwagę 7 wskaźników oceny kon-
dycji finansowej samorządów, m.in.: udział 
dochodów własnych w dochodach ogółem, 
udział wydatków inwestycyjnych w docho-
dach ogółem, udział środków europejskich 
w wydatkach. Ranking Finansowy Samo-
rządu Terytorialnego jest opracowywany 
przez Fundację Instytut Studiów Wschod-
nich we współpracy z Uniwersytetem Eko-
nomicznym we Wrocławiu. 

Natomiast Fundacja Rozwoju Demo-
kracji Lokalnej z Gdańska na podstawie 
danych Głównego Urzędu Statystycznego 
po raz drugi opracowała Ranking Gmin 
Województwa Pomorskiego. Gmina Miej-
ska Człuchów zajęła pierwsze miejsce 
w powiecie człuchowskim – uzyskując 
tytuł lidera powiatowego, a jednocześnie 
24 miejsce wśród 119 gmin w całym wo-
jewództwie. Ranking ocenia gminy w sfe-
rach społecznej i gospodarczej. Pod uwagę 
branych jest 16 wskaźników, m.in. docho-
dy własne budżetu gminy na 1 mieszkańca, 

wskaźnik zadłużenia budżetów gmin, wy-
niki egzaminu ósmoklasisty, saldo migracji 
na 1 tys. ludności, czy odsetek korzystają-
cych z sieci kanalizacyjnej.

Człuchów znalazł się również wśród  
22 samorządów z terenu województwa 
pomorskiego wyróżnionych w plebiscycie 
ogłoszonym przez portal Zawsze Pomorze. 
Wydarzeniu patronował Marszałek Woje-
wództwa Pomorskiego Mieczysław Struk. 
Miasto otrzymało tytuł Asa Samorządu za 
ubiegłoroczną modernizację Miejskiego 
Domu Kultury.

PREFERENCYJNA SPRZEDAŻ WĘGLA W CZŁUCHOWIE
Gmina Miejska Człuchów prowadzi sprzedaż preferencyjną węgla na rzecz mieszkańców miasta, którzy uprawnieni są do 
dodatku węglowego. 

Łącznie wpłynęło 475 zapotrzebowań 
od mieszkańców, a szacowana na ich 
podstawie ilość węgla wynosi 1025 ton.  
W związku z tym w dniu 25 listopada 
2022 r. podpisano umowy: z PGE Paliwa 
sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na za-
kup węgla oraz z firmą KAPOST sp. z o.o.  
– na jego dystrybucję.

Mieszkańcy, którzy złożyli zapotrzebo-
wania proszeni są teraz o składanie osta-
tecznych wniosków zakupowych, na pod-
stawie których dokonywane są wpłaty do 
Urzędu za zamówiony węgiel. W pierw-
szej kolejności proszone są osoby, które 
zadeklarowały zakup w pierwszym termi-
nie, czyli do 30.12.2022 r. Węgiel z portu 
w Gdańsku przywożony jest sukcesyw-

nie, na podstawie wniesionych wpłat do 
Urzędu. W związku z czym osoby, które 
najpilniej potrzebują węgla proszone są 
o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego 
w celu dokonania dalszych formalności. 
Decyduje data wpłaty należności za wę-
giel, na ich podstawie składane są dalsze 
zamówienia. Kasa urzędu czynna jest  
w godzinach 9.00-13.00. 


