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Duże podziękowania za wspólne rozmowy i liczne spotkania, którego efektem są dzi-
siaj bardzo sprawnie działające jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, w pięciu miejscowo-
ściach, kieruję do Strażaków. Wzajemna mobilizacja przełożyła się na zakup nowoczesnych 
pojazdów typu średniego, jak również niezbędnego sprzętu do ratowania życia i zdrowia. 

W minionych latach nie zabrakło też chwil trudnych, to oświata, powrót do ośmioletnich 
szkół podstawowych. Temat dla wszystkich, w tym i dla samorządu niezwykle kosztowny. 
Nasze słabości ukazały również niespotykane dotąd opady, które wystąpiły w roku 2017.     
Z częścią z nich sobie już poradziliśmy, ale dużo  jest  jeszcze do zrobienia. 

Minione cztery lata, to okres nawiązania szerokiej i daleko idącej współpracy z różnymi 
podmiotami, owocujący dużym rozkwitem życia kulturalnego i pojawieniem się licznych sto-
warzyszeń. Wśród nowych inicjatyw na uwagę zasługuje z pewnością „Motopiknik”, majowa 
impreza klubowa, „Turniej Sołectw”, czy „Spartakiada Stowarzyszeń”. Na dziś współpracu-
jemy aktywnie z 25 stowarzyszeniami na wielu płaszczyznach, czy to w sferze sportu, tury-
styki, rekreacji, czy bezpieczeństwa. To bardzo dużo, jak na nasz region. Mamy aktywnych 
wędkarzy, morsów, seniorów, emerytów, młodzież, rencistów, strażaków, po miłośników 
książek, do niepoddających się i walczących o zdrowie amazonek. Są stowarzyszenia z tra-
dycjami, które działają już bardzo długo, jak np. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Osób 
Niepełnosprawnych, czy stowarzyszenia sportowe – „Orzeł” Pęckowo i „Sokół” Drawsko, 
po zupełnie nowe - „Piłecka Przystań”, czy „Biegacze Józefa Noji”. Jako Samorząd Gminy 
Drawsko tworzymy bardzo dobre warunki do współpracy i zrozumienia, z jednej strony ini-
cjując powstanie takich organizacji, a z drugiej strony wsłuchując się w oczekiwania i wy-
chodząc im naprzeciw. 

Bardzo cieszę się, że po wielu trudnościach udało się ustabilizować sytuację opieki 
zdrowotnej w przychodni lekarskiej w Drawsku. Podziękowania kieruję w stronę doktora 
Jacka Sobolewskiego, który zgodził się na moją prośbę wydłużyć okres swojej pracy, do 
czasu poszukania nowego lekarza. I udało się, choć były chwile zwątpienia, pacjenci są 
zadowoleni, a my spokojni, że spełniliśmy oczekiwania społeczeństwa zapewniając dostęp 
do podstawowej opieki medycznej. 

To tak w bardzo dużej pigułce; zadań i obszarów do poruszania jest bowiem o wiele wię-
cej. Kończąc pragnę bardzo gorąco podziękować Wam – Mieszkańcom Gminy Drawsko za 
sugestie, wskazywanie potrzeb, partnerską współpracę, wielokrotne zrozumienie i wsparcie 
w trudnych sytuacjach; Przyjaciołom i Gościom za chęć współpracy, sentyment  do naszego 
regionu i wspólną zabawę. 

Działania Samorządu Gminy Drawsko, to realizacja zadań przez szeroki wachlarz jed-
nostek i instytucji współpracujących. Zacznę od tych, z którymi jestem na co dzień najbli-
żej – współpracowników urzędu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z którymi roz-
wiązujemy na bieżąco problemy naszych mieszkańców. Dziękuję paniom i panom radnym 
z przewodniczącym Rady Gminy Drawsko – p. Edwardem Wiewiórką na czele, sołtysom 
i Radom Sołeckim, dyrektorom i pracownikom jednostek oświatowych, duchowieństwu, pra-
cownikom instytucji kultury, świetlic wiejskich i obiektów sportowych, bosmanowi mariny, 
stowarzyszeniom, prezesowi i pracownikom ZKiW w Drawsku, kierownikowi i policjantom 
Posterunku Policji w Drawsku, sponsorom, przedsiębiorcom i wszystkim tym, którzy żyją, 
pracują i odwiedzają region naszej Gminy Drawsko. 

Z wyrazami szacunku, 

Marek Tchórzka
Wójt Gminy Drawsko
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Podczas aktu głosowania 16 listopada 2014 roku w wyborach bez-
pośrednich, mieszkańcy Gminy Drawsko wybrali 15 radnych – swoich 
przedstawicieli, do parlamentu jakim jest Rada Gminy. Poprzez ten 
wybór lokalna wspólnota obdarowała wybranych zaufaniem i nałożyła 
na nich obowiązek sumiennego reprezentowania ich interesów oraz 
rzetelnego wypełniania wynikających z tego wyboru zadań i obowiąz-
ków. 

Na I powyborczej sesji w dniu 28 listopada 2014 r. ślubowanie 
zgodnie ze słowami roty: „Wierny konstytucji i prawu Rzeczypospoli-
tej polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, 
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i miesz-
kańców” złożyli:

     - Banecki Mariusz (Pęckowo)
     - Dymek Paweł (Piłka)
     - Gapski Włodzimierz (Drawsko)
     - Graj Radosław (Kawczyn)
     - Grzybowski Jacek (Drawski Młyn) 
        - zmiana Marceli Sauermann
     - Helwich Justyna (Drawsko)
     - Jabłonowski Ryszard (Drawsko)
     - Kowal Franciszek (Pęckowo)
     - Kuźmin Ewa (Drawski Młyn)
     - Kwita Piotr (Kwiejce Nowe)
     - Maciaszek Andrzej (Drawsko)
     - Magdziarz Łucja (Kamiennik)
     - Michałowska Ewelina (Chełst)
     - Pikula Ireneusz (Drawski Młyn)
     - Wiewiórka Edward (Chełst)

Rada Gminy Drawsko 
w okresie kadencji 2014-2018

XLIX zwyczajna sesja Rady Gminy Drawsko, 29.08.2018 r. (z lewej: 
Mariusz Banecki, Justyna Helwich, Ewa Kuźmin, Franciszek Kowal)

Radni podczas głosowania, sesja w dniu 27.06.2018 r.

Podziękowanie za pracę od Samorządu Gminy Drawsko otrzymał przechodzący na emeryturę lekarz p. Jacek Sobolewski.
XLVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Drawsko w dniu 27.06.2018 r. 
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Rada Gminy Drawsko w okresie kadencji 2014-2018, odbyła 50 
sesji, podjęto 354 uchwał (do dnia 26.09.2018 r.). Na pierwszej 
sesji rady, która odbyła się w dniu 28 października 2014 r. zała-
twiono sprawy wiążące się z pracą Rady w nowej kadencji. I tak:

- Uchwałą Rady Gminy Drawsko Nr I/1/2014 z dnia 28.11.2014 
r. dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko. Zo-
stał nim pan Edward Wiewiórka.

- Uchwałą Rady Gminy Drawsko Nr I/2/2014 z dnia 28.11.2014 r. 
dokonano wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Drawsko, 
którymi zostali: pani Łucja Magdziarz i pan Andrzej Maciaszek.

Na drugiej sesji w dniu 5 grudnia 2014 r. uchwałami Nr: II
/3/2014, II/4/2014, II/5/2014 powołano trzy stałe komisje Rady 
Gminy i ustalono ich składy osobowe: 

Komisja Rewizyjna:
- Justyna Helwich - Przewodnicząca 
- Franciszek Kowal - Zastępca Przewodniczącego 
- Radosław Graj - członek 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Le-
śnictwa, Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środo-
wiska:

- Mariusz Banecki - Przewodniczący - zmiana Ryszard Jabło-
nowski

- Jacek Grzybowski - Zastępca Przewodniczącego – zmiana Ma-
riusz Banecki

- Ewelina Michałowska - członek 
- Ryszard Jabłonowski - członek - zmiana Marceli Sauermann
- Paweł Dymek - członek 
- Ireneusz Pikula - członek 
- Edward Wiewiórka - członek 

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Publicz-
nego i Spraw Socjalnych:

- Włodzimierz Gapski - Przewodniczący 
- Ewa Kuźmin - Zastępca Przewodniczącego 
- Łucja Magdziarz - członek 
- Piotr Kwita - członek 
- Andrzej Maciaszek - członek 
W związku z rezygnacją w dniu 04.02.2015 r. pana Mariusza 

Baneckiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospo-
darczego, Budżetu i Finansów, Leśnictwa, Rolnictwa, Gospodarki 
Przestrzennej i Ochrony Środowiska nastąpiła zmiana składu oso-
bowego komisji. Nowym przewodniczącym został pan Jacek Grzy-
bowski, a pan Mariusz Banecki objął funkcję Zastępcy Przewodni-
czącego Komisji – uchwała nr VI/44/2015 Rady Gminy Drawsko 
z dnia 25.03.2015 r.

W dniu 28.10.2015 r. na XII sesji Rady Gminy Drawsko, 
w związku z rezygnacją pana Jacka Grzybowskiego z wykonywania 
mandatu radnego, a w konsekwencji rezygnacji również z funkcji 
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Fi-
nansów, Leśnictwa, Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochro-
ny Środowiska nastąpiła zmiana w składzie osobowym komisji. 
Nowym przewodniczącym komisji w głosowaniu jawnym jedno-
głośnie – uchwałą nr XII/85/2015 Rady Gminy Drawsko został pan 
Ryszard Jabłonowski. 

W dniu 17 stycznia 2016 r. zostały przeprowadzone wybory uzu-
pełniające do Rady Gminy Drawsko; w wyniku przeprowadzonych 
wyborów radnym został Pan Marceli Sauermann. Pan Marceli 
Sauermann wyraził wolę pracy w Komisji Rozwoju Gospodarcze-
go, Budżetu i Finansów, Leśnictwa, Rolnictwa, Gospodarki Prze-
strzennej i  Ochrony Środowiska Rady Gminy Drawsko pełniąc 
funkcję członka komisji - uchwała nr XVIII/120/2016 Rady Gminy 
Drawsko z dnia 09.03.2016 r.

Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego

Sesję absolutoryjną otworzył Przewodniczący Rady Gminy Drawsko – 
p. Edward Wiewiórka, 27.06.2018 r.
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W tym samym roku przystąpiliśmy do przygotowania dokumen-
tacji projektowej, uregulowania spraw własnościowych w zakresie 
Przebudowy drogi gminnej ul. J. Noja w granicach istniejącego 
pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęckowie, która była 
dla nas jedyną możliwą inwestycją do pozyskania w ramach do-
finansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg 
lokalnych”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z two-
rzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczę-
dzanie energii”. Wniosek złożyliśmy w kwietniu 2016 r., uzyska-

Inwestycje w Gminie Drawsko

Szanowni Mieszkańcy, Szanowni Państwo!
Nieubłaganie zbliża się czas podsumowań kolejnych 4 lat na-

szej pracy w zakresie inwestycyjnym. Czas, aby pokazać i przy-
pomnieć Państwu to, co udało  się nam wykonać w minionej 
kadencji, zarówno ze środków własnych, ale głównie dzięki 
dofinansowaniu ze środków zewnętrznych, czy to krajowych, 
czy unijnych. Potrzeb jest wiele, dlatego tak mocno zabiegamy 
o dofinansowania. Środki zewnętrzne, są dla naszej gminy zde-
cydowaną szansą na rozwój. 

Koniec roku 2014, czyli początek nowej kadencji 2014-2018, 
to czas, kiedy głównie przygotowywaliśmy się do nowego okre-
su programowania i nowych programów, konkursów, które 
miały być ogłaszane. Urzędnicy czynnie brali udział w szkole-
niach, które pozwoliłyby przygotować stosowne dokumenty dla 
planowanych inwestycji. 

2014 r. - to końcówka roku, ale udało się zrealizować część 
ul. Ogrodowej w Drawskim Młynie, gdzie wykonano roboty po-
miarowe, roboty ziemne, ławy krawężnikowe, betonowe, kra-
wężniki betonowe, obrzeża betonowe, podbudowę z kruszyw 
naturalnych oraz odwodnienie (studnie rewizyjne, studzienki 
ściekowe, uliczne betonowe).

Początkiem kadencji wykonaliśmy również oświetlenie 
częściowe ul. Wybudowanie w Pęckowie, a we współpra-
cy z Radą Sołecką w Drawskim Młynie, w ramach wydatków 
Funduszu Sołeckiego wykonano dokumentację projektową na 
oświetlenie uliczne w Drawskim Młynie na ul. Dworcowej.

Dokończyliśmy również we współpracy z Radą Sołecką 
w Drawsku, w ramach dofinansowania z Funduszu Sołeckiego 
zakup wyposażenia na plac zabaw w Drawsku.

Rok 2015 to początek inwestycji budowy dróg z dofinanso-
waniem z Województwa Wielkopolskiego, o czym w szczegó-
łach piszemy w odrębnym artykule.

Rozpoczęliśmy realizację zadania, o jakie zabiegali miesz-
kańcy Kamiennika na czele z Sołtysem, czyli zagospodarowa-
nia „Zbiornika na Miale’’ w Kamienniku w zakresie odmulenia 
tegoż zbiornika. Działania Pana Wójta doprowadziły do wpisa-
nia zadania w budżet Marszałka Wielkopolskiego, a początkiem 
było wykonanie po stronie gminy dokumentacji projektowej na 
„renowację zbiornika w miejscowości Kamiennik na rzece Mia-
le - staw młyński’’. 

W 2015 r. rozpoczęliśmy również budowę ul. Kościelnej i Krót-
kiej w Drawsku otrzymując wsparcie w ramach Funduszu Sołec-
kiego wsi Drawsko, a ze środków własnych wykonaliśmy prace 
o wartości niespełna 145 tys. zł,  tj. roboty ziemne, ławy krawęż-
nikowe, obrzeża betonowe, ławy betonowe, krawężniki betonowe, 
podbudowę z kruszywa naturalnego, parking, studzienki ściekowe 
uliczne z kostki betonowej, chodniki z kostki brukowej.

Również we współpracy z Radą Sołecką z Drawskiego Młyna 
dokończono przebudowę drogi na ul. Ogrodowej. Wartość inwe-
stycji wyniosła prawie 135 tys. zł. Budowa polegała na robotach 
ziemnych, ławach krawężnikowych,  krawężnikach i obrzeżach 
betonowych, podsypce cementowo piaskowej, studniach rewizyj-
nych, studzienkach ściekowych, podbudowie z kruszyw natural-
nych, parkingach, chodnikach z kostki brukowej betonowej.

Ulica Ogrodowa w Drawskim Młynie

Oświetlenie ścieżki rowerowej Drawsko - Drawski Młyn

Kamiennik - zalew na rzece Miała

Kolejną zrealizowaną inwestycją, o którą zabiegali mieszkańcy, 
było wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej Drawsko – Draw-
ski Młyn, w ramach czego opracowano dokumentację projektową 
oraz wykonano oświetlenie.
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liśmy dofinansowanie i dnia 25.08.2016r. Wójt Gminy Drawsko 
wraz z Skarbnikiem Gminy podpisali umowę o dofinansowanie 
zadania. Przetarg został rozstrzygnięty na kwotę 774.537,35 zł 
brutto. Wykonawcą została firma VIABUD z Walkowic. Inwesty-
cja została wykonana i rozliczona w terminie. Przed ostateczną 
realizacją płatności, podczas kontroli wykonanie zadania zostało 
ocenione pozytywnie.

Samorząd Gminy Drawsko w swoich działaniach nie zapomi-
na o bezpieczeństwie mieszkańców, dlatego m.in. postanowiono, 
w porozumieniu ze strażakami z OSP Piłka o zakupie używanego 
samochodu dla jednostki STAR 244. Natomiast dla OSP Draw-
sko, włączonego do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, 
złożono wniosek o dofinansowanie zakupu średniego samocho-
du ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4 do 
Zarządu Wojewódzkiego OSP w Poznaniu i po ostatecznym roz-
strzygnięciu przetargu udzieliliśmy dotacji na kwotę 359.052,00 zł, 
gdzie całość udało się pozyskać z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie pożyczki oprocentowa-
nej 1% oraz częściowo umarzalnej. 

W budżecie roku 2016 wykonano przebudowę ul. T. Zawadz-
kiego i Jana Pawła II w Drawskim Młynie (roboty ziemne, od-
wodnienie, roboty nawierzchniowe) o wartości 161 492,42 zł oraz 
przebudowę ul. Łąkowej w Drawsku (roboty ziemne i nawierzch-
niowe), a w Chełście wykonano przebudowę ścieżki rowerowej do 
cmentarza, przy współfinansowaniu z Wielkopolskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w kwocie 70 tys.

- Dokonano zakupów inwestycyjnych: wiata przystankowa 
do Kwiejc, zakupiono i zamontowano instalacje odgromowe na 
budynkach OSP Pęckowo i OSP Piłka oraz częściowo dofinan-
sowano zakup kamer termowizyjnych dla OSP Drawsko i OSP 
Pęckowo.

Samorząd w porozumieniu z dyrektorami szkół realizuje rów-
nież zadania inwestycyjne niezbędne dla jednostek oświatowych. 
Drobne remonty wykonują dyrektorzy w ramach środków, którymi 
dysponują w danym roku budżetowym, a zadania inwestycyjne są 
realizowane bezpośrednio przez samorząd. I tak w 2015 r. wybudo-
wano wiatę przy szkole podstawowej w Drawskim Młynie, przy 
dużym wsparciu zadania za strony Pani Dyrektor, która pozyskała 
materiał, w znakomitej części, na wiatę. Ponadto w 2015 r. zaist-
niała pilna potrzeba zakupu pieca c.o. do przedszkola w Draw-
skim Młynie.

- W zakresie zakupów inwestycyjnych zrealizowano w 2015 r.: 
zakup wiaty przystankowej dla Kamiennika oraz w ramach Fundu-
szy Sołeckich lampę solarną w miejscowości Chełst oraz Kwiej-
ce.

Kolejny rok 2016 przyniósł następne dofinansowania do dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych (informacje poniżej). 

W tym roku przystąpiliśmy również po raz kolejny do konkur-
su w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi do konkursu ,,Pięknieje 
Wielkopolska Wieś’’ (przypomnijmy - zaczynaliśmy w roku 2010 
Odnową Pęckowskich Dołów, dalej Warto zatrzymać się w Kwiej-
cach nad jeziorem Piast, punkt widokowy na Przystani Yndzel) 
i otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt Zamiast zwiedzać wie-
le miast przyjdźcie nad jezioro Piast, gdzie przy udziale 3.161,60 
zł Funduszu Sołeckiego we współpracy z Radą Sołecką, dofinan-

sowaniu w kwocie 14.567,00 zł wykonaliśmy zadanie z funduszu 
gminy o wartości 23.173,20 zł, gdzie dla rozwoju turystycznego 
naszej gminy nad Jeziorem Piast pobudowano 6 pomostów dla 
wędkarstwa, rekreacji, cumowania niewielkich jednostek pływają-
cych wraz z koszami na śmieci. Jezioro Piast to zbiornik, który jest 
bardzo istotnym obiektem turystycznym dla naszej gminy, dlatego 
staramy się realizować zarówno gospodarkę rybacką - jezioro jest 
przez nas zarybiane dla możliwości wędkowania, ale i inwestować 
w infrastrukturę turystyczną, aby mieszkańcy mogli spędzać czas 
rodzinnie i rekreacyjnie, a turyści chcieli odwiedzać urokliwe za-
kątki naszej gminy.

W tym roku kontynuowaliśmy również dalszą przebudowę ulic 
Kościelnej i Krótkiej w Drawsku, wykonując nawierzchnie i od-
wodnienie na kwotę 182 608,84 zł.

Nowy samochód OSP Drawsko

Jezioro Piast w Kwiejcach

Ulica Krótka w Drawsku



Biuletyn informacyjny Gminy Drawsko nr 2/2018 (ISSN 1644-6011)8

Kolejnym sygnałem od mieszkańców niezbędnym dla realiza-
cji było wykonanie dokumentacji min. operatu wodno-prawnego 
do przejścia pod kanałem Zawada linii energetycznej dla realiza-
cji oświetlenia ulicznego za przejazdem kolejowym w Draw-
skim Młynie. Inwestycja obejmowała również przyłączenie do 
sieci energetycznej, wytyczenie i inwentaryzację powykonawczą 
oraz wykonanie oświetlenia. Kontynuując budowę oświetlenia 
w Drawskim Młynie na ul. Szosa Dworcowa wykonano mapy do 
celów projektowych oraz projekt techniczny dla realizacji w roku 
następnym. 

Natomiast w Chełście, z inicjatywy młodzieży skupionej w Sto-
warzyszeniu „Młodzi dla wsi”, wykonano przy Orliku, siłownię 
zewnętrzną, uzupełniając kompleks sportowy boisk Orlik. Docelo-
wo na wniosek ww. stowarzyszenia powstanie w tym kompleksie 
Skatepark, o czym za chwilę.

W 2016 r. powstał na terenie Gminy Drawsko Posterunek Po-
licji. Samorząd gminy wychodząc naprzeciw propozycji Komendy 
Powiatowej Policji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Admini-
stracji, widząc ciągłą potrzebę podnoszenia bezpieczeństwa na-
szych Mieszkańców postanowiła o przekazaniu pomieszczeń na 
ten cel i ich dostosowaniu dla potrzeb Policji.

A co udało nam się zrealizować w 2017 roku?

W  dalszym ciągu wnioskowaliśmy o dofinansowania do budo-
wy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Przystąpiliśmy do kontynuacji-uzupełnień budowy przyłączy 
wodno-kanalizacyjnych na terenie Drawska i Pęckowa (w ścisłej 
zabudowie). 

Wytrwale, przystąpiliśmy po raz drugi, do opracowania wniosku 
w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi, konkurs Piękniej 
Wielkopolska Wieś, dla sołectwa Kawczyn. Wspólnie z  Sołtysem 
i Radą Sołecką opracowaliśmy projekt „Kawczyn wieś na skra-
ju – śladami tradycji i obyczaju” poszerzając pierwotny projekt 
renowacji cmentarza - wykarczowanie i uporządkowanie zakrza-
czenia, postawienie krzyża i pamiątkowego obelisku, wykonanie 
ścieżek i miejsc parkingowych o tablice informacyjne o ciekawych 
i charakterystycznych miejscach Kawczyna, wykonanie miejsca 
pod ognisko, wykonanie wiaty drewnianej, zakup koszy na śmieci, 
nasadzenia zieleni. Przy dużym wsparciu w pomysł ze strony Soł-
tysa, Radnych udało się wykonać opracowanie i opis Sołectwa w 
tak charakterystyczny sposób, że projekt zdecydowanie został do-
ceniony przez komisję konkursową. Dotacja wyniosła 23.222,00 
zł przy udziale Funduszu Sołeckiego 2.499,73 zł oraz wkład gminy 
19.998,16 zł.

Ale i w Sołectwie Chełst udało nam się w tym samym konkursie 
uzyskać dofinansowanie na projekt „Chełst to wioska na mapie 
świata, gdzie polska granica z niemiecką się brata’’. Tu zosta-
ła przywrócona świetność „Zantkautów’’- historycznego miejsca 
spotkań i biesiadowania mieszkańców bez względu, czy z „polskiej 
czy niemieckiej strony granicy’’. W ramach zadania zakupiono 

W tym roku zaczęliśmy przygotowania do zapowiadanych kon-
kursów w zakresie gospodarki wodno- ściekowej w ramach Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, dla kluczowej 
dla wsi inwestycji Przebudowy, rozbudowy oczyszczalni ścieków 
w Drawskim Młynie, wykonując studium wykonalności, program 
funkcjonalno - użytkowy, kartę informacyjną – środowiskową - 
wartość dokumentacji niespełna 74 tys. O szczegółach realizowa-
nej inwestycji informacja poniżej.

Teren przebudowanej oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie

Kawczyn - projekt 
„Kawczyn wieś na skraju - śladami tradycji i obyczaju”

Posterunek Policji w Drawsku
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wiatę drewnianą oraz wyposażono plac zabaw, dokonano nasa-
dzeń zieleni i uporządkowano cały teren. Współpraca z Sołectwem 
zaowocowała wyjątkowym opisem miejsca zadania i projektem 
wykonanym nawet w „formule kolażu (collage)” co zapewne zwró-
ciło uwagę komisji konkursowej i również otrzymaliśmy dofinan-
sowanie do drugiego wniosku. Zadanie zostało dotowane kwotą 
24.216,00 zł, wkład Funduszu Sołeckiego 1.999,33 zł wkład gminy 
24.071,75 zł. Oba sołectwa mają utworzone Grupy Odnowy Wsi 
oraz aktywne stowarzyszenia, które na co dzień realizują założenia 
sołeckich strategii, a ww. zadania są tymi, które były zaplanowane 
do realizacji w programach długoterminowych i krótkotermino-
wych.

Rok 2017 to dalsze etapy inwestycji przebudowy drogi ul. Ko-
ścielnej w Drawsku. Prace o wartości 144.988,84 zł objęły: roboty 
pomiarowe, rozebranie chodników z płyt betonowych, nawierzch-
ni z trelinki, krawężników i kostki, podbudowy betonowej, roboty 
ziemne, roboty nawierzchniowe.

Ulica Kościelna w Drawsku Ulica Noja w Pęckowie

„Zantkauty” w Chełście

Kawczyn - projekt 
„Kawczyn wieś na skraju - śladami tradycji i obyczaju”

W zakresie budowy dróg wykonaliśmy również dokumentację 
projektową na przebudowę ulicy Królickiego i Szacherskiego 
w Drawsku oraz przebudowaliśmy ul. Kopernika w Drawskim 
Młynie. Inwestycja została przeprowadzona w zakresie robót po-
miarowych i ziemnych, odwodnienia, robót nawierzchniowych 
oraz przebudowano drogę w Chełście na odcinku od drogi woje-
wódzkiej w kierunku szkoły w zakresie robót ziemnych, parkingu 
i odwodnienia, przebudowano ul. Łąkową w Drawsku - roboty 
drogowe w zakresie pobocza i jezdni, przebudowano ul. Słonecz-
ną w Drawskim Młynie w zakresie robót ziemnych i drogowych 
oraz odwodnienia. 

W zakresie budowy dróg nadarzyła się szansa w 2016 r., o czym 
wspominałam wcześniej, aby złożyć wniosek o dofinansowanie do 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ogłoszonym przez 
Urząd Marszałkowski konkursie udało nam się uzyskać dofinan-
sowanie dla Przebudowy drogi gminnej ul. J. Noja w granicach 
istniejącego pasa drogowego wraz z odwodnieniem w Pęcko-
wie. Drogę wykonano o nawierzchni grysowo-asfaltowej, chodnik 
z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, odwod-
nienie - poprzez zamontowanie rur, przykanalików kanalizacyjnych, 
studni rewizyjnych oraz studzienek ściekowych i betonowych, 
ułożono skrzynki rozsączające, wzmocniono rowy i skarpy, wyko-
nano trawniki. W ramach kosztów własnych wykonano kanaliza-
cję teletechniczną co było między innymi warunkiem otrzymania 
dofinansowania. Inwestycja ostatecznie wyniosła 775 936,74 przy 
dofinasowaniu 63,63 % Realizacja tego zdania z dofinansowaniem 
to zdecydowanie nasz sukces biorąc pod uwagę kryteria jakie obo-
wiązywały w konkursie oraz min. konieczność szybkiego scalenia 
działek pod planowaną inwestycją, przy tak dużym zapotrzebowa-
niu ze strony gmin Województwa Wielkopolskiego.

Przebudowana droga w Chełście
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A co w bieżącym roku 2018 realizujemy i już zrealizowali-
śmy?

1. Kontynuacja budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych 
– informacja poniżej.

2. Kolejny sukces w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi kon-
kurs Pięknieje wielkopolska wieś tym razem w Sołectwie Kamien-
nik, gdzie po odmuleniu zbiornika Kamiennik na Rzece Miała 
chcemy zagospodarować teren rekreacyjny przy zalewie, poprzez 

Rok 2017 to również przygotowywanie dokumentacji pro-
jektowej dla uzupełnienia oświetlenia ulicznego w Drawsku 
i w Drawskim Młynie oraz w Pęckowie i Kamienniku.

Kluczowym, z uwagi na wartość i wymiar zadania dla ochrony 
środowiska, jest Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w Drawskim Młynie. To projekt realizowany z dofinansowaniem 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wniosek 
o dofinansowanie złożyliśmy we wrześniu 2016 r. konkurs został 
rozstrzygnięty (zakończenie oceny merytorycznej ostatecznie po-
twierdziło, że otrzymaliśmy dofinansowanie, zdobywając 24 punk-
ty na 35 punktów, które otrzymał projekt najlepiej oceniony). Kon-
kurs był dla nas trudny, ponieważ kryteria wskazywały wprost, że 
punktowane będą wyżej wnioski, które zawierają w sobie również 
budowę sieci kanalizacyjnej, a my przebudowujemy i rozbudowu-
jemy oczyszczalnię ścieków i udało się. 31 maja 2017 r. została 
podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Wielkopolskie-
go o dofinansowanie. Inwestycja ta jest inwestycją o tyle trudną, 
że realizowaną w formule zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że 
na wykonawcy inwestycji ciążą również obowiązki, aby wykonać 
dokumentację projektową na podstawie sporządzonego Program 
Funkcjonalno-Użytkowego. Kwota dofinansowania to 85 % warto-
ści netto z możliwością odzyskania podatku VAT. Niestety pierw-
szy przetarg, który ogłosiliśmy w czerwcu 2017 r. zakończył się 
unieważnieniem, ponieważ najtańsza i jedyna oferta przewyższała 
kwotę zaplanowaną o ponad 750 tys. Prace nad Specyfikacją Istot-
nych Warunków Zamówienia i zamiana urządzeń o zmienionych 
parametrach dała nam szansę na pozyskanie kontrahenta, który 
wykonuje zadanie w granicach naszych możliwości finansowych. 
Po ogłoszeniu drugiego przetargu udało nam się rozstrzygnąć 
postępowanie i podpisaliśmy kontrakt z firmą ,,AGH’’ Atlasiński 
i Wspólnicy Spółka Jawna z Poznania, która realizuje zadania za 
4.797.000 00 brutto t.j. o  ok. 230 tys. więcej od planowanej war-
tości we wniosku o dofinansowanie. Czas na realizację zadania 
do czerwca 2018 r. jest bardzo krótki. Wykonawca przystąpił do 
prac projektowych, które z uwagi na uzgodnienia z operatorem 
energetycznym wydłużyły wykonanie projektu i wydanie pozwole-
nia na budowę do miesiąca marca 2018 r. kiedy to dokumentacja 
trafiła do Urzędu Marszałkowskiego do akceptacji. Dokumentację 
zatwierdzono  w czerwcu 2018 r. Nadal niestety, od października 
ubiegłego roku, czekamy na zatwierdzenie postępowania przetar-
gowego, co de facto wstrzymuje wnioskowanie o płatność, dla-
tego płatności faktur dla wykonawcy dokonywaliśmy i dokonuje-
my ze środków własnych, czyli zaciągniętego na ten cel kredytu. 
W chwili obecnej czekamy na możliwość rozliczenia refundacji 
poniesionych wydatków. Z uwagi na niemożliwe do przewidzenia 
trudności, w związku z robotami na obiektach istniejącego reakto-
ra biologicznego  i nowo projektowanego zbiornika retencyjnego 
oraz z uwagi na wspomniane wydłużone uzgodnienia z operatorem 
energetycznym, po złożeniu stosownych wniosków w miesiącu 
maju i sierpniu b.r. otrzymaliśmy zgodę Urzędu Marszałkowskie-
go na wydłużenie terminu realizacji zadania do 31 października 
b.r. (zdjęcia realizowanej inwestycji na okładce Biuletynu - strona 
ostatnia).

- W ramach zakupów w 2017 r.: dokonano zakupu wiaty 
przystankowej do Moczydeł oraz dofinansowano w kwocie 
431 824,00 zakup samochodu średniego ratowniczo-gaśni-
czego z napędem 4x4 dla OSP Pęckowo, drugiej naszej jed-
nostki włączonej w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Całą 
kwotę przekazanego dofinansowania pozyskaliśmy z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
jako częściowo umarzalną pożyczkę. Wójt Gminy czynił wiele 
zabiegów, aby otrzymać pojazd dla naszej jednostki, wiedząc 
jak pilna jest to potrzeba, troszcząc się o bezpieczeństwo na-
szych mieszkańców, mieszkających w odległości ponad 30 
km od jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto w ra-
mach zakupów wykonaliśmy montaże pieców nadmuchowych 
w świetlicy w Kwiejcach, w Marylinie, w Pełczy oraz pieców 
c.o. do świetlicy w Drawsku i Pęckowie i klimatyzacji i wen-
tylacji w świetlicy w Kawczynie, a przy wsparciu Funduszu 
Sołeckiego zaprojektowano konstrukcję zadaszenia sceny 
przy świetlicy w Chełście.

Gmina Drawsko inwestuje w wiele sfer działalności, również 
w infrastrukturę sportową. W 2017 r. wykonaliśmy dokumentacje 
projektową na przebudowę szatni w Pęckowie,  co zostało wyko-
rzystane przy ogłoszonym konkursie „Szatnia na medal” z Urzę-
du Marszałkowskiego o czym będzie mowa w 2018 r.

Utwardziliśmy również teren przy siłowni zewnętrznej po-
wstałej przy Orliku – roboty ziemne – drogowe - nawierzchnio-
we.

Nowy samochód OSP Pęckowo

Szatnia w Pęckowie
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Pochylnia przy budynku pawilonu w szkole podstawowej w Drawsku

6. Inwestując w nasze placówki oświatowe: przebudowaliśmy 
budynek pawilonu w szkole podstawowej w Drawsku - remont da-
chu oraz wykonaliśmy gabinet lekarski. 

W przedszkolu w Drawsku Pani Dyrektor w ramach posiada-
nych środków, jako mówi „skrupulatnie dodając każdą złotówkę’’, 
wyremontowała dach, wentylację oraz wymalowała sale i wyre-
montowała podłogi. Samorząd dofinansował przystosowanie 2 sal 
i gabinetu. 

W fazie ukończenia jest dokumentację projektowa łącznika 
w szkole podstawowej w Piłce. Łącznik umożliwi połączenie dwóch 
poziomów szkoły i przejście dzieci bez konieczności wychodzenie 
na zewnątrz. Obecnie - boisko przy szkole podstawowej w Drawsku

7. Potrzebę budowy, rozbudowy oświetlenia na terenach na-
szych wsi widzą gospodarze sołectw i to właśnie dzięki nim, przy 
zainwestowaniu środków Funduszu Sołeckiego w tym roku udało 
się zrealizować oświetlenie w Pęckowie ul. Słoneczna, na ul. So-
snowej w Drawskim Młynie, mamy gwarancję, że nastąpi również 
uzupełnienie oświetlenia w Piłce (prawdopodobna potrzeba wy-
miany słupa) oraz w Drawsku na ul. Łąkowej.

8. Przebudowaliśmy świetlicę w Drawsku - remont dachu, 
świetlicę w Kawczynie – remont dachu oraz zagospodarowaliśmy 
teren przy świetlicy w Chełście ze znacznym udziałem Funduszu 
Sołeckiego.

9. Bardzo szczególna dla nas inwestycją jest renowacja Pomnika 
Wdzięczności w Drawsku. Więcej informacji w artykule p. Sylwii 
Marek – Kierownika Referatu Organizacyjnego pt. „Rocznicowe 
obchody”.

10. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 
i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku to zada-
nie dla rozwoju infrastruktury sportowej, zapewniającej rozwój 
fizyczny naszych dzieci i młodzieży, o którym dyskutowaliśmy na 
posiedzeniach Komisji Rady Gminy Drawsko. Gdy nadarzyła się 
okazja dofinansowania zadania w Ministerstwie Sportu i Turystyki, 
na tę inwestycję wykorzystaliśmy szansę i w marcu b.r. złożyliśmy 
wniosek. Dofinasowanie wynosi 50% wartości brutto inwestycji. 
Do chwili obecnej nie mamy jednak informacji w w.w. zakresie. 
W maju b.r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w zakresie Pro-
gramu Operacyjnego Ryby i Morze w ramach „Realizacji lokalnych 
strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”. Dofinansowa-
nie z tych dwóch źródeł nie wyklucza się. Wniosek „złożony do 
ryb” został  oceniony przez radę najlepiej ze wszystkich złożonych 
i uzyskał rekomendację do dofinasowania do Urzędu Marszałkow-
skiego.  W chwili obecnej jesteśmy na etapie poprawek dokumen-
tacyjnych, mając nadzieję na rychłe podpisanie umowy. Poziom 
dofinansowania wynosi niespełna 260 tys. Z uwagi na upływający 
czas oraz oczekiwanie na potwierdzenie z urzędu marszałkow-
skiego, że możemy ogłaszać przetarg i nie wyeliminujemy przez 
to kwalifikowalności wydatków do dofinansowania, po otrzyma-
niu takiej informacji, przystąpiliśmy do organizacji postępowania 
przetargowego, które ku naszemu zaskoczeniu, obserwując jak na 
rynku jest mało oferentów przystępujących do przetargów i jak 
wysokie są wartości składanych ofert, zakończyło się bardzo po-
zytywnie. Wykonawcą inwestycji została firma „MONOBET’’ z Bo-
brownik, wartość zadania wynosi 781.624,85  Gdyby udało nam 
uzyskać się dofinansowanie z obu źródeł budowa boiska - ogólno-
dostępnego - przy szkole podstawowej w Drawsku kosztowałaby 
z budżetu gminy ok. 150 tys.

realizację projektu „Pomost, przystań, ryby, las. Tak Kamiennik 
wita Was”. Tu dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wyno-
si 30 tys. wkład z Funduszu Sołeckiego 9.550,00 zł, wkład własny 
gminy 18.650,00 zł. W ramach zadania zostanie zrealizowane: po-
most rekreacyjny oraz pomost do wędkowania, chodnik i parking, 
ogrodzenie, toaleta przenośna, tablica informacyjna oraz nasadze-
nia zieleni. 

3. Przy współpracy i dofinansowaniu z Wielkopolskiego Za-
rządu Dróg Wojewódzkich otrzymaliśmy dofinansowanie 250 tys. 
do budowy ścieżki rowerowej na odcinku Kawczyn - Chełst t.j. 
etap pierwszy, który wynosi ok. 550 m. W chwili obecnej jest już 
ogłoszony przetarg na wykonawstwo tego zadania. Założenia są 
takie, że realizacja nastąpi jeszcze  w tym roku. Etap następny jest 
uzgodniony z WZDW, natomiast trwają również rozmowy z Lasami 
Państwowymi mające na celu poszukanie możliwości finansowa-
nia tej inwestycji również przez Lasy Państwowe. 

4. W zakresie budowy dróg planujemy wykonać przebudowę 
drogi w Chełście na odcinku od drogi wojewódzkiej w kierunku 
Moczydeł, w kierunku tartaku, gdzie prace już się rozpoczęły i ul. 
Polnej w Pęckowie, która jest ukończona.

5. Otrzymaliśmy również dofinansowanie z PFRON do budowy 
pochylni w budynku pawilonu szkoły podstawowej w Drawsku. 
Dzięki środkom z tego źródła już w minionych kadencjach udało 
nam się w znacznych kwotach dofinansować zatrudnienie pra-
cowników niepełnosprawnych przygotowując i wyposażając dla 
nich stanowiska pracy, we współpracy z przychodnią w Drawsku 
sięgaliśmy po środki na wykonanie podjazdu dla osób niepełno-
sprawnych do przychodni oraz wybudowaliśmy podjazd w szkole 
podstawowej w Drawsku przy głównym wyjściu na boisko. W tym 
roku, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych uczniów, został 
wykonany podjazd-pochylnia do pawilonu-budynku włączonego 
w szkołę podstawową.
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11. Kolejną inwestycją, którą zrealizujemy w tym roku będzie 

Przebudowa, rozbudowa budynku szatni sportowej w Pęcko-
wie z przystosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełno-
sprawnych i starszych. To projekt, który dzięki przychylności 
Radnych Rady Gminy Drawsko posiada wykonaną dokumenta-
cję projektową, na którą wyasygnowano środki w roku minio-
nym, i dlatego mogliśmy jak tylko Urząd Marszałkowski ogłosił 
konkurs ,,Szatnia na medal” przystąpić do niego i złożyć naszą 
ofertę. Sejmik Województwa Wielkopolskiego ostatecznie zaak-
ceptował środki i dnia 26 lipca b.r. Wójt Gminy Drawsko pod-
pisał umowę o dofinansowanie na kwotę 78.300,00 zł. Prace 
rozpoczną się lada moment.

12. Otwarte Strefy Aktywności to projekt konkursowy Mi-
nisterstw Sportu i Turystyki ogłoszony w lutym br. Również 
sięgnęliśmy po to dofinansowanie składając dwa wnioski za 
akceptacją Rady Gminy, na OSA w Drawsku oraz OSA w Draw-
skim Młynie. OSA w Drawskim Młynie na osiedlu zakładała bu-
dowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej z kącikiem relaksu 
-wersja rozszerzona, a OSA w Drawsku przy Przystani Yndzel 
zakład budowę siłowni zewnętrznej wraz z kącikiem relaksu- 
wariant podstawowy. Dofinansowanie otrzymaliśmy na projekt 
OSA w Drawsku, ponieważ ministerstwo przyjęło założenie, że 
dofinansuje jak najwięcej gmin, dlatego dofinansowanie do jed-
nego projektu. Wykonawca siłowni zewnętrznej jest wyłoniony 
i obiekt już wkrótce powstanie. OSA w Drawski Młynie również 
jest realizowana, o czym zadecydowała Rada Gminy Drawsko, 
uwzględniając środki własne na realizacje zadania i tu również 
wkrótce pomiędzy blokami rozbudujemy plac zabaw, wybudu-
jemy siłownię zewnętrzną.

Obiekty takiego typu cieszą się coraz większą popularnością, 
o czym świadczy również pomysł na siłownię zewnętrzną, który 
chce zrealizować Sołectwo Kawczyn montując siłownię zewnętrz-
ną w ramach Funduszu Sołeckiego. Centrum Raja w Kawczynie 
tu istotnie centrum rekreacyjno-sportowo sołectwa, gdzie można 
skorzystać z wiaty, miejsca pod ognisko, boiska do piłki siatkowej, 
placu zabaw, gier zewnętrznych, a teraz i siłowni zewnętrznej. 

Chciałabym również poinformować, że otrzymaliśmy dofinan-
sowanie z Funduszu Sprawiedliwości, który uruchomiło Minister-
stwo Sprawiedliwości na doposażenie jednostek OSP. Wszystkie 
nasze jednostki złożyły zapotrzebowanie na sprzęt w postaci defi-
brylatorów, a jednostka w Chełście torbę ratowniczą i w dniu 27 
września br. nastąpiło podpisanie umowy. 

Istniejący plac zabaw w Drawskim Młynie

Szanowni Państwo 

Nasze Sołectwa, Sołtysi to gospodarze swoich miejscowości 
i to oni najlepiej wiedzą na jakie potrzeby wydatkować Fundusz 
Sołecki zatwierdzany co rocznie uchwałą Zebrania Wiejskiego. 
Realizacje i rozliczanie zaplanowanych zadań wykonują należycie. 
Wielokrotnie, w pełnej współpracy z samorządem gminnym, reali-
zujemy wspólne zadania. Sołectwa biorą na swoje barki i wspierają 
duże inwestycje we wsiach, za co dziękujemy. To doskonały przy-
kład tego „że współpraca się wszystkim opłaca”.

O współdziałaniu ze stowarzyszeniami informujemy Państwa 
w artykule p. Sylwii Marek Kierownika Referatu Organizacyjnego. 
To co należy w sposób szczególny podkreślić to współpracę z na-
szymi stowarzyszeniami w zakresie realizacji „projektów twardych’’ 
wychodzących na przeciw potrzebom mieszkańców z dofinanso-
waniem środków unijnych realizowanych przez Czarnkowsko-Trz-
cianecką Lokalną Grupę Działania. Trzy stowarzyszenia z terenu 
naszej gminy zdecydowały się złożyć, przy naszej pomocy, wnioski 
w ramach „Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach: strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego pro-
gramem PROW. Stowarzyszenie „Młodzi dla Wsi” z Chełstu  na 
realizację skateparku „Zostaw Facebook, czas ucieka! Skatepark 
już na Ciebie czeka. Ludowy Zespół Sportowy Orzeł Pęckowo na 
budowę ścianki do tenisa ziemnego „W tenis ziemny grać potrafi-
my, więc piękną ściankę tu postawimy” oraz Stowarzyszenie Ro-
dziców Dzieci i Osób Niepełnosprawnych z Drawska na budowę 
placów zabaw i miejsca rekreacji w Pęckowie, Drawsku i Kwiej-
cach Nowych p.n. „Wieść radosna po gminie się niesie: będą nowe 
place zabaw i miejsce spotkań przy lesie”. Ten ostatni wymieniony 
wniosek został zrealizowany, wniosek o płatność został złożony. 
Ścianka do tenisa ziemnego powstała w kompleksie kortu i boiska 

Podpisanie umowy na doposażenie jednostek OSP
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W okresie od września 2016 roku do kwietnia 2018 roku Gmina 
Drawsko uczestniczyła w realizacji projektu Cyfrowe samorządy 
atutem Wielkopolski – nowe obszary świadczenia e-usług w 22 
gminach województwa wielkopolskiego (POWR.02.018.00-00-
0001/16).

Przedsięwzięcie realizowane było na terenie Wielkopolski przez 
22 samorządy stowarzyszone w Wielkopolskim Ośrodku Kształ-
cenia i Studiów Samorządowych, przy wsparciu finansowym Unii 
Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój na lata 2014-2020.

Celem projektu było usprawnienie obsługi klientów, poprzez 
uruchomienie w gminach kompleksowych rozwiązań informatycz-
nych pozwalających na internetową obsługę mieszkańców i przed-
siębiorców, w obszarach dotyczących podatków i nieruchomości.

W efekcie realizacji projektu gmina Drawsko uruchomiła dwa 
dodatkowe systemy dziedzinowe usprawniające pracę urzędu, uzy-
skała dwa komputery z niezbędnym osprzętem, a jej pracownicy 
uczestniczyli w 31 różnotematycznych szkoleniach i warsztatach 

„Cyfrowe samorządy atutem 
Wielkopolski – nowe obszary 

świadczenia e-usług w 22 gminach 
województwa wielkopolskiego”

Nie tylko organizacje, ale i prywatni przedsiębiorcy 
chcący rozwijać swoją działalność i osoby rozpoczynające 
działalność gospodarczą z terenu naszej gminy są aktywne 
i sięgają po środki w konkursach ogłaszanych przez Czarn-
kowsko-Trzcianecką Lokalną Grupę Działania. Aktywność 
naszych stowarzyszeń potwierdził po raz kolejny ostatni 
konkurs na tzw. małe granty organizowany przez LGD, gdzie 
umowy na dofinansowanie podpisało Stowarzyszenie Mło-
dzi dla Wsi z Chełstu, Stowarzyszenie Nasza Wieś Naszym 
Domem z Kamiennika oraz Stowarzyszenie Piłecka Przystań. 
Z naszej strony możemy tylko popierać takie zaangażowanie 
i aktywność. 

związanych z podnoszeniem bezpieczeństwa i jakości pracy. Do-
datkowo przeprowadzono kompleksowy audyt stanu bezpieczeń-
stwa informacji potwierdzający, że gmina spełnia wymogi przewi-
dziane prawem w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych 
wykorzystywanych w systemach informatycznych.

Kluczowym elementem projektu było wdrożenie systemu Plat-
forma komunikacyjna, który dostępny jest pod adresem:

eurzad.gminadrawsko.pl

System umożliwia podatnikom m.in. uzyskanie dostępu do 
informacji o naliczonych podatkach i opłatach, sprawdzenie do-
konanych płatności i aktualnego stanu zobowiązań, dokonywanie 
płatności online, a także składanie do urzędu pism i wniosków 
przez Internet.

Zgodnie z obowiązującym prawem samorządy już od kilku lat 
mają możliwość świadczenia usług publicznych za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej. Jednakże w szerokim zakresie 
z możliwości tej nadal korzysta ograniczona liczba gmin i powia-
tów w Polsce.

Na podkreślenie zatem zasługuje fakt, że gmina Drawsko znaj-
duje się w gronie samorządów innowacyjnych i nowoczesnych, 
które starają się ułatwić obywatelom kontakt z administracją, przy 
zachowaniu pełnego bezpieczeństwa i poufności realizowanych 
transakcji.

Informacja z WOKISS

Koordynator projektu – Mirosława Drózd 

Szanowni Mieszkańcy, Szanowni Państwo

Inwestycji w minionej kadencji dokonało się wiele, wszystkie szczegółowo opisałam. Dzięki per-
spektywicznemu planowaniu, sięganiu po dofinansowania zewnętrzne, bardzo często trudne do uzy-
skania, dzięki wielu spotkaniom Wójta Gminy Drawsko, szkoleniom, konferencjom robimy wszyst-
ko, aby zrealizować jak najwięcej zadań.  Nie boimy się wyzwań, bo posiadamy odpowiednią wiedzę 
i umiejętności, nie brakuje nam również uporu, aby pozyskiwać środki dla poprawy warunków 
Państwa życia. Tak szeroki wachlarz inwestycji wymaga niejednokrotnie długich rozmów, dialogu 
i wypracowania pozytywnego wizerunku naszego samorządu. Oczywiście jeszcze wiele pozostało 
nam do zrobienia. Zdajemy sobie z tego sprawę i nadal będziemy zgodnie z zaplanowaną Strategią 
Rozwoju Gminy Drawsko dążyć do jej realizacji i wypełniania zadań ustawowych, do których został 
powołany samorząd gminny.

Anna Fręś
 - Sekretarz Gminy/Z-ca Wójta Gminy

w Drawskim Młynie. Niestety realizacja skateparku odsunęła się w 
czasie, ponieważ pierwszy przetarg ogłoszony przez stowarzysze-
nie w bazie konkurencyjności zakończył się brakiem ofert, a ko-
lejny spowodował wpłynięcie 1 oferty, ale o wartości 398.520,00 
zł brutto przewyższającej możliwości stowarzyszenia (kosztorys 
inwestorski niespełna 130.000 zł). Ale stowarzyszenie nie poddaje 
się i już czyni zabiegi, aby wystosować kolejne zapytania, które 
pozwolą za realną kwotę zrealizować zadanie zapewne już w 2019 
r. Te trzy projekty dzięki realizacji przez stowarzyszenia otrzymują 
90% dofinansowanie, gdyby pomysły te realizowała gmina dofi-
nansowanie wyniosłoby 63,63%. Dlatego z tego miejsca chcemy 
podziękować Zarządom tych stowarzyszeń, że widzą potrzebę 
współpracy i realizacji obiektów, które będą służyć naszym Miesz-
kańcom. 
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Od 2006 roku Gmina Drawsko przy realizacji lokalnych in-
westycji drogowych  korzysta ze środków budżetu wojewódz-
twa wielkopolskiego (wcześniej Fundusz Ochrony Gruntów 
Rolnych). Od 2005 roku corocznie składamy do Urzędu Mar-
szałkowskiego wniosek w sprawie dofinansowania planowa-
nych na kolejny rok przez gminę inwestycji.  Przyznane przez 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego środki finansowe mogą 
być przeznaczone m.in. na budowę dróg dojazdowych do grun-
tów rolnych. W regulaminie przyznawania dotacji ustalono, że 
dofinansowanie ze środków budżetu województwa nie może 
przekroczyć 90% kosztu danego zadania. Nie jest to jednak rów-
noznaczne z tym, że gminy aplikując o dofinansowanie mają 
gwarancję otrzymania wnioskowanej kwoty,  co oznacza, że 
planując w danym roku budowę drogi za 300 000,00 zł nie wie-
my czy otrzymamy na to zadanie kwotę aż 270000,00 zł. Kwota  
przyznanego wsparcia uzależniona jest od tego jaką pulą pienię-
dzy do podziału dysponuje w danym roku Urząd Marszałkowski 
oraz ilu jest wnioskodawców. 

Dzięki środkom finansowym pozyskanym w latach 2015-
2018 Gmina Drawsko zrealizowała następujące drogi:

- rok 2015 dwa odcinki drogi: w m. Kawczyn o długości 300 
m i w m. Piłka o długości 400 m; koszt tej  budowy to 187453,55 
zł brutto, z czego dofinansowanie to kwota 150000,00 zł ,

Budowa dróg dojazdowych 
współfinansowanych 
ze środków budżetu 

województwa wielkopolskiego

Droga na odcinku Piłka - Kwiejce Nowe

Droga w kierunku „Piłka - Las”

- rok 2016 odcinek drogi w m. Piłka o długości 600 m; koszt 
tej  budowy to 160495,91 zł/brutto, z czego dofinansowanie to 
kwota 123000,00 zł,

- rok 2017 odcinek drogi w m. Piłka o długości 700 m; koszt 
tej  budowy to 189999,78 zł/brutto, z czego dofinansowanie to 
kwota 157409,00 zł,

- rok 2018 dwa odcinki drogi w m. Piłka o łącznej długości 
720 m; koszt tej  budowy to 235099,26 zł /brutto, z czego dofi-
nansowanie to kwota 205010,00 zł.

Wszystkie wymienione drogi budowane są w takiej samej 
technologii, tzn. najpierw wykonywane jest korytowanie terenu 

Droga w Kawczynie

budowy, następnie nawożone jest kruszywo naturalne-warstwa 
o grubości 25 cm, ostatnim etapem jest podwójna warstwa emul-
sji asfaltowej z podwójnym powierzchniowym utrwaleniem war-
stwą grysu. 

Na budowę dróg są to dla Gminy praktycznie jedyne możli-
wości pozyskania dofinansowania (poza PROW). 

Gminy o specyfice takiej jak nasza, tzn. m.in. bez połączenia 
komunikacyjnego z drogami nadrzędnymi nie mogą starać się 
o dofinansowania z innych źródeł, ponieważ często kryterium 
udzielenia dofinansowania jest budowa połączenia wniosko-
wanych do dofinansowania dróg z drogami wyższej kategorii 
(krajowymi, wojewódzkimi – po to żeby budowa takich dróg 
powodowała skracanie połączeń); wobec tego jesteśmy zdys-
kwalifikowani z możliwości uzyskania wsparcia. Dlatego też dla 
poprawy jakości komunikacji w gminie i polepszenia warunków 
dojazdu mieszkańcom  co roku aplikujemy o dofinansowanie ze 
środków budżetu województwa wielkopolskiego. Pozwala to 
Gminie  etapami realizować i oddawać do użytku mieszkańców 
kolejne odcinki dróg. 

W roku 2019 planuje się wybudować kolejny odcinek drogi 
w m. Piłka w kierunku „Piłka-Las”, odcinek drogi w m. Kwiejce 
Nowe od drogi wojewódzkiej do zabudowań wsi w okolicach 
dawnej szkoły, odcinek drogi w m. Moczydła od figurki do za-
budowań lub alternatywnie most w m. Moczydła. Co zostanie 
zrealizowane uzależnione jest od wysokości uzyskanego dofi-
nansowania.  Potrzeby w zakresie budowy dróg są bardzo duże.

      Mirosława Drózd
      KierownikReferatu 

Nieruchomości i Budownictwa
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W wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach od dnia 01.07.2013 roku Gmina Drawsko została 
zobligowana do wprowadzenia zmian i wdrożenia na swoim tere-
nie nowego systemu w zakresie gospodarowania odpadami ko-
munalnymi. Zmiana ta wynika również ze zobowiązań podjętych 
przez Polskę w traktacie przedakcesyjnym do Unii Europejskiej, 
w którym to zobowiązano się do ograniczenia liczby niesortowa-
nych odpadów składowanych na wysypiskach, w tym ulegających 
biodegradacji, jak również osiągnięcia wymaganych poziomów 
recyklingu i odzysku wybranych frakcji i odpadów pochodzących 
z gospodarstw domowych. Przed Gminą stanął szereg zadań ko-
niecznych do zrealizowania, wśród których za najważniejsze należy 
uznać przygotowanie podwalin systemu tworząc odpowiednie akty 
prawa miejscowego, wyłonienie wykonawcy usługi zagospodaro-
wania odpadów, tworzenie punktów selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych (PSZOK), zapewnienie odpowiedniego poziomu 
recyklingu oraz działania informacyjne i edukacyjne. 

W obliczu nowego i trudnego zadania, w celu wspólnego zaspa-
kajania potrzeb mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpa-
dami komunalnymi oraz skorelowania z nim innych usług publicz-
nych Gmina Drawsko wspólnie z innymi gminami podjęła decyzję 
o utworzeniu i przystąpieniu do Związku Międzygminnego „Pilski 
Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z siedzibą w Pile, 
który realizuje zadania wyznaczone przepisami prawa w naszym 
imieniu. Nowy system wprowadzony na terenie Gminy Drawsko 
objął zarówno tereny zamieszkałe jak i niezamieszkałe. W ramach 
nowego systemu gmina zapewniła właścicielom nieruchomości 
pozbywanie się odpadów komunalnych poprzez odbiór z terenu 
nieruchomości następujących frakcji odpadów: tworzywa sztucz-
ne, papier, tektura, szkło, opakowania wielomateriałowe, metale, 
odpady biodegradowalne, a poprzez mobilne zbiórki odpadów 
problemowych tj. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte bate-
rie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble 
i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórko-
we, zużyte opony. 

Jednym z najważniejszych kroków podjętych w ramach nowej 
rewolucji odpadowej jest edukacja ekologiczna wśród miesz-
kańców, dzieci i młodzieży z terenu Gminy Drawsko, która jest 
realizowana poprzez dystrybucję różnego rodzaju ulotek i prze-

System gospodarowania 
odpadami komunalnymi 

w Gminie Drawsko od 1 lipca 2013 r.

prowadzania spotkań z mieszkańcami gminy, a także wiele akcji 
edukacyjnych wśród najmłodszego pokolenia w przedszkolach, jak 
i młodzieży szkolnej. 

Już od początku funkcjonowania systemu tj. od roku 2013 
Związek Międzygminny przeprowadził pierwsze prelekcje doty-
czące ogólnych zasad segregacji odpadów. W roku 2014 została 
zrealizowana kampania edukacyjna pn. „Młodzi mistrzowie segre-
gacji”, gdzie pierwszym etapem było opracowanie i przygotowanie 
materiałów edukacyjnych a następnie przeprowadzenie prelekcji 
w szkołach i dystrybucja materiałów. Kampania ta dotyczyła szcze-
gółowych zasad selektywnej zbiórki odpadów i adresowana była 
do dzieci wszystkich przedszkoli i uczniów szkół podstawowych. 
Na tą kampanię Związek Międzygminny uzyskał dotację z WFO-
ŚiGW w Poznaniu. W tym samym roku przeprowadzono kampa-
nię „Segregacja nie jest trudna – wystarczy tylko chcieć”, również 
skierowana do dzieci i młodzieży. Następnie przygotowano kam-
panię pn. „Segreguj odpady”, której celem było dotarcie z infor-
macjami na temat systemu gospodarowania odpadów i segregacji 
do wszystkich mieszkańców. W ramach tej akcji przygotowano 
ulotkę informacyjną stanowiącą biuletyn informacyjny Związku 
oraz jej wydruk o łącznym nakładzie 280 tysięcy. Powstały również 
audycje telewizyjne i filmy edukacyjne. Wartość kampanii wynio-
sła około 119.213,90 zł, gdzie udział dofinansowania ze środków 
WFOŚiGW w Poznaniu wyniósł 65.000,00 zł. W celu promowania 
pozytywnego wizerunku gmin członkowskich w tym Gminy Draw-
sko został rozdystrybuowany do wszystkich mieszkańców gminy 
za pośrednictwem Poczty Polskiej biuletyn zatytułowany „Czysta 
gmina”. Biuletyn ten oraz inne audycje są dostępne na stronie in-
ternetowej Związku www.prgok.pl. 

W roku 2015 została zrealizowana kampania edukacyjna pn. 
„Jestem asem segregacji” adresowana do wszystkich dzieci przed-
szkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół 
ponadgimnazjalnych. Kampania realizowana była poprzez pre-
lekcje na temat zasad segregacji odpadów, recyklingu i odzysku, 
w której udział wzięło łącznie bezpośrednio 30755 dzieci i młodzie-
ży z terenu całego Związku. W tym samym roku przeprowadzo-
no trzy konkursy. Konkurs dla dzieci przedszkolnych, polegający 
na przygotowaniu z odpadów pracy pt. „Odpadowy ekoludek”, 
konkurs indywidualny na pracę plastyczną w formie rysunku pn. 
„Moja czysta okolica” dla dzieci w wieku szkolnym oraz konkurs 
fotograficzny adresowany do młodzieży ze szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych pod hasłem „Segregacja na co dzień – dobre 
praktyki”. Powstał również nowa strona internetowa zawierająca 
szczegółowe informacje m.in. na temat prawidłowego gospodaro-
wania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selek-
tywnego zbierania odpadów komunalnych, a także na temat praw 
i obowiązków właścicieli nieruchomości – www.prgok.pl. W roku 
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2016 Związek zrealizował kampanię edukacyjną pn. „Segregacja 
na okrągło”. Kampania była przeprowadzona w formie edukacji 
plenerowej, której adresatami byli wszyscy mieszkańcy. Miała ona 
na celu przekazanie wiedzy oraz utrwalenie zasad segregacji, a tak-
że przedstawienie zagrożeń z niesegregowania odpadów. Była to 
też forma zachęcenie osób, które jeszcze nie segregują do zmian 
deklaracji na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Podczas 
spotkań podkreślano również szkodliwość spalania śmieci w pie-
cach domowych. Ponadto kampania miała na celu przedstawienie 
segregacji odpadów w szerszym kontekście jako ochrona środo-
wiska, ekologiczny styl życia, który ma bezpośredni i pozytywny 
wpływ na nas wszystkich. Działania te uzyskały dofinansowanie 
z WFOŚiGW w Poznaniu. W tym roku związek zrealizował kolejną 
kampanię edukacyjną pn. „Żółta? Czerwona? Zielona!” na temat 
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. Kampa-
nia była skierowana wyłącznie do dorosłych mieszkańców gminy. 
W jej ramach zorganizowano również szkolenia dla sołtysów i rad-
nych podczas sesji Rady Gminy. W ramach edukacji ekologicz-
nej zorganizowano również akcję „Sprzątanie Świata” w szkołach 
i przedszkolach, wyposażając placówki oświatowe Gminy Drawsko 
w niezbędne materiały do zbierania odpadów. 

Rok 2017 był kontynuacją kampanii pn. „Segregacja na okrągło 
– edycja II”. W jej ramach powołano do życia Klasy Patronackie 
PRGOK, której członkiem została Szkoła Podstawowa w Drawsku, 
którą objęto specjalnym 10-cio miesięcznym programem edu-
kacyjnym. W tym samym roku zorganizowano kolejną akcję pn. 
„Sprzątanie Świata”. 

W roku 2018 rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu. 
Wszystkie placówki Gminy Drawsko zostały wyposażone w ele-
menty ułatwiające segregację. W skład wyposażenia wchodzą: 
stacje modułowe (4 metalowe pojemniki na odpady szklane, bio-
degradowalne, papier, plastik i metale), zestawy do segregacji 
składające się z trzech kolorowych toreb, zgniatarki do butelek 
i puszek oraz kompostowniki. Od września bieżącego roku rozpo-
częły się szkolenia dla kadry dydaktycznej i technicznej z zasad se-
gregacji. Powyższe działania są realizowane z programu „Edukacja 
ekologiczna mieszkańców ZM PRGOK poprzez realizację kampanii 
informacyjno-edukacyjnej oraz wyposażenie publicznych placó-
wek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację 
odpadów u źródła”. Projekt będzie realizowany w latach 2018-
2020 i oprócz powyższych elementów obejmuje również: utwo-
rzenie specjalnej platformy e-learningowej dla młodzieży i doro-
słych, realizację dwóch spotów TV dotyczących zasad segregacji 
i PSZOK-ów, spotkania edukacyjne w szkołach, zielone lekcje na 
PSZOK, konkursy plastyczne, kontynuację programu dla klas pa-
tronackich i szkolenia dla dorosłych prowadzone w sołectwach. 
Celem projektu jest zwiększenie proekologicznej świadomości 
i wiedzy społeczeństwa oraz ukształtowanie właściwych postaw 
w odniesieniu do gospodarki odpadami komunalnymi. Program 
został dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Całkowita wartość projektu 456.979,75 zł. Kwota 
dofinansowania 314.980,11 zł. 

Edukacja ekologiczna jest najlepszym przykładem tego, że 
wspólnie można osiągnąć więcej. Poprzez ciągłą informację skie-
rowaną zarówno do dzieci jak i osób dorosłych zaczęto uzyski-
wać odpowiednie poziomy recyklingu i odzysku. W roku 2013 tj. 
w chwili wejścia w życie nowego systemu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi poziom ograniczenia masy odpadów ulegający 
biodegradacji nie został osiągnięty, gdyż przekraczał dopuszczalny 
poziom poniżej 50%, gdzie pozostałe frakcje odpadów osiągnęły 
wymagany poziom. Jednakże, dzięki zaangażowaniu mieszkańców 
w segregację różnych frakcji wymagane poziomy utrzymują się do 
dnia dzisiejszego.

Kolejnym, jednym z najważniejszych elementów całego sys-
temu gospodarki odpadami komunalnymi, jest budowa Punktów 
Zbierania Odpadów Komunalnych. Związek Międzygminny PRGOK 
podjął działania w tym kierunku i na terenie całego związku po-
wstanie 13 PSZOK-ów, w tym na terenie Gminy Drawsko. Jego 
budowa trwa i jest to największa inwestycja tego typu w kraju, któ-
ra otrzymała dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie w ramach 
unijnego konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-203/16 działanie 
2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi POIiŚ 2014-2020.  Koszt 
realizacji zadania wynosi 1367236,70 zł brutto; termin zakończe-
nia budowy planowany jest na  listopad br.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla miesz-
kańców Gminy Drawsko zlokalizowany będzie w miejscowości 
Drawski Młyn tuż obok funkcjonującej w tym miejscu oczyszczalni 
ścieków. PSZOK to miejsce, do którego można w ramach pono-
szonej opłaty, przywieźć odpady problemowe tj.: odpady wiel-
kogabarytowe, opony, odpady zielone, budowlane i remontowe, 
drewno i stolarka okienna, drewno impregnowane, styropian bu-
dowlany i opakowaniowy, papier i tektura, szkło zmieszane, two-
rzywa sztuczne PET i inne, metale, odzież i tekstylia, folie, popioły, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne 
(akumulatory, baterie, lampy fluorescencyjne, przeterminowane 
leki, termometry rtęciowe, rozpuszczalniki, kwasy, oleje i tłuszcze 
inne niż jadalne, opakowania z pozostałościami niebezpiecznymi, 
środki ochrony roślin, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepisz-
cze i żywice, detergenty), odpady i przedmioty do naprawy i po-
nownego użycia. Do PSZOK-u odpady będą mogły dostarczać oso-
by zamieszkałe na terenie Związku, które złożyły ważną deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz nie zalegają z płatnościami za odbiór odpadów komunalnych. 
Oddanie odpadów do PSZOK-u nie wiąże się z żadnymi dodatko-
wymi opłatami, gdyż przekazanie odpadów następuje w ramach 
ponoszonej już opłaty. Korzyścią dla mieszkańców będzie to, 
że jeśli zajdzie potrzeba pozbycia się odpadów problemowych, 
mieszkańcy nie będą musieli czekać na zbiórki mobilne, wystarczy 
dostarczyć odpady do punktu. Informacja dotycząca Punkt Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdują się na stronie in-
ternetowej www.prgok.pl.

Biorąc pod uwagę fakt, że zwycięzcami całej rewolucji odpado-
wej mamy być my wszyscy mieszkańcy Gminy Drawsko, a zada-
nie wymagało dużego wysiłku i zaangażowania zarówno ze strony 
mieszkańców, jak i władz gminy, dziękujemy Państwu za wyrozu-
miałość, współpracę a przede wszystkim za kredyt zaufania jakim 
nas Państwo obdarzyliście. 

              Anna Grzybowska
       Inspektor ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 

       i Ochrony Środowiska

W artykule wykorzystano informacje ze Związku Międzygminne-
go „Pilskie Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile.
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ZASADY ZBIÓRKI SELEKTYWNEJ 
Co warto wiedzieć na temat prawidłowej segregacji odpadów? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje:  
 papier i tektura 
 tworzywa sztuczne / metale / opakowania wielomateriałowe 
 szkło 
 odpady ulegające biodegradacji 
 powstające w gospodarstwach domowych odpady w postaci: 

 przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon 

SZKŁO 

Butelki i słoiki ze szkła kolorowego i 
bezbarwnego, szklane opakowania po 
kosmetykach. Opakowania szklane 
powinny być opróżnione z zawartości i 
pozbawione nakrętek. 

PAPIER I TEKTURA 

Gazety, foldery reklamowe i ulotki, 
czasopisma, książki i zeszyty bez 
foliowanych okładek, koperty, opakowania 
papierowe i kartony, rolki papieru i gilzy, 
papier pakowy i dekoracyjny. 

ODPADY ULEGAJĄCE 
BIODEGRADACJI 

Trawa, liście, rośliny doniczkowe i kwiaty, 
gałązki krzewów, kwiaty ogrodowe, 
choinki, obierki, skórki, ogryzki, zgniłe 
owoce, łupiny orzechów, skorupki po 
jajkach.  
NIE WRZUCAMY: 
Resztek ryb, wędlin, mięs, kości, płynnych 
odpadów kuchennych. 

ODPADY ZMIESZANE 

Chłodny popiół, niedopałki papierosów, 
szkło stołowe, kryształowe, płyty CD i 
DVD, długopisy, tubki po pastach, znicze z 
zawartością wosku, resztki mięsa kości, 
ryb i owoców morza, pieluchy, środki 
higieniczne, ręczniki papierowe i serwetki, 
filtry do kawy i torebki z herbatą, zepsute 
zabawki. 

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE 

Siatki, torby z tworzyw sztucznych, 
plastikowe butelki i baniaki, wszelkie 
opakowania po produktach spożywczych, 
plastikowe opakowania po chemii 
gospodarczej i kosmetykach, plastikowe 
doniczki, styropian opakowaniowy, puszki 
po konserwach, metalowe korki,  kapsle i 
zakrętki, puszki po napojach, metalowe 
pudełka itp., opakowania Tetra Pak np. po 
napojach i mleku, opakowania po kawie 
słodyczach, chipsach i innych przekąskach 
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Zarówno w mijającej kadencji 2014-2018, jak i w latach 
poprzednich drawski samorząd stawia na turystykę, rekre-
ację, kulturę. To szczególne obszary działań, które wymagają 
przemyślanych i właściwie skoordynowanych działań promo-
cyjnych. Wśród wielu marketingowych narzędzi staramy się 
wyszukiwać te, które najlepiej, najszybciej i najbardziej efek-
tywnie trafią do adresatów, a co najważniejsze nie podłamią 
budżetu gminy.

W poprzedniej kadencji korzystając ze wsparcia unijnego 
mogliśmy poprzez osobisty udział promować się na najwięk-
szej imprezie turystycznej na świecie – Międzynarodowych 
Targach Turystycznych ITB w Berlinie oraz licznych prestiżo-
wych targach krajowych. Dziś promocja ta odbywa się głównie 
poprzez działanie Stowarzyszenia Wielkopolskiej Organizacji 
Turystycznej (WOT), do którego należymy od roku 2013. Pro-
mujemy się na Międzynarodowych Targach Motorowodnych 
„BOOT” w Dűsseldorfie, targach „TOUR – SALON”, „BOAT&FUN” 
Berlin, „WIATR I WODA”, „BOATEX”, „MTT Wrocław”, „Aktywni 50+”, 
czy „Piknik nad Odrą”. Od roku 2016 jesteśmy stałym uczestni-
kiem Krajowego Kongresu Infrastruktury Sportowej IAKS oraz 
Targów Infrastruktury Sportowej i Sprzętu Sportowego Infra-
SPORT w Warszawie. Udział w targach, to nie tylko bezpośredni 
kontakt z potencjalnym turystom, ale również bardzo szerokie 
możliwości zapromowania się w prestiżowych, branżowych 
wydawnictwach, publikowanych zarówno przed targami, jak 
i po. Nakład i zasięg tych wydawnictw jest nieporównywalny, 
w stosunku do indywidualnych kosztów promocji w tych me-
diach.

Niewątpliwie do najbardziej atrakcyjnych możliwości 
promowania należą różnego rodzaju imprezy. Sens tych 
przedsięwzięć sprowadza się do tego, że jest to skuteczny spo-
sób reklamowania Gminy Drawsko w powiecie, województwie, 
nierzadko nawet w całej Polsce. Z wielu argumentów przema-
wiających za tego typu reklamą, wymienić należy szeroki wy-
dźwięk i powodzenie tych imprez wśród mieszkańców gminy, 
ale również wśród stałych i nowych gości. Swoistą wizytówką 
naszego regionu jest Odlotowy Festyn Grzybowy „Grzyby, las 
wokół nas”, który w roku 2019 obchodzić będzie Jubileusz XX 
– lecia. Wzrastająca z roku na rok liczba uczestników imprezy 
wymusiła na nas organizatorach konieczność nadania wyda-
rzeniu od roku 2014 statusu imprezy masowej. Spełnienie pro-
cedur zawartych w ustawie o imprezach masowych skutkuje 
nie tylko zwiększonymi wydatkami, ale również ogromem pra-
cy nad dokumentami, w celu uzyskania stosownych pozwoleń 
dla zwiększenia bezpieczeństwa uczestników. 

Planując imprezy staramy się układać je tak, aby w danym 
sezonie adresować je do wyselekcjonowanych grup odbior-
ców. Stąd impreza klubowa w drawskim amfiteatrze, otwiera-
jąca sezon letni, czy kontynuowane od otwarcia w roku 2011 
mariny „YNDZEL” – „Święto Noteci”, które w tym roku współor-
ganizowane było z Fundacją „Hereditas Culturalis” z Poznania. 
Od wielu lat przy organizacji tej imprezy współpracujemy ze 
Stowarzyszeniem WOPR ze Żnina, Wielkopolską Grupą Spor-
tów Wodnych KILWATER” z Czerwonaka, czy Związkiem Miast 
i Gmin Nadnoteckich. Współpracę ze żnińską grupą  zainicjo-
wał bosman drawskiej mariny – p. Ryszard Ociepa, który jest 
założycielem Stowarzyszenia „Klub Morsa Drawsko”. Działal-

ność Klubu sprowadza się nie tylko do systematycznego mor-
sowania, ale również do uczestniczenia w różnych imprezach 
okolicznościowych, np. gminnych obchodach Święta Niepod-
ległości.

Wspieramy i promujemy kulturę, 
turystykę i rekreację

Samorząd Gminy Drawsko jest otwarty na różnorodną 
współpracę, z różnymi podmiotami, pod warunkiem, że pod-
mioty współdziałające są odpowiedzialne i przedstawiają 
sensowną wizję danego przedsięwzięcia. W ciągu każdego 
roku samorząd wspiera również liczne inicjatywy, zarówno te 
mniejsze, jak i większe, które pojawiają się, czy to ze strony Sto-
warzyszeń, czy zainteresowanych podmiotów. Udział, w roku 
2015, grupy motocyklistów w paradzie grzybowego święta, 
zaowocował partnerską imprezą pn. „MOTOPIKNIK”, o statusie 
imprezy masowej. Zaangażowanie, pomysłowość i determina-
cja grupy motocyklistów spowodowała sformalizowanie miło-
śników dwóch kółek w stowarzyszenie o nazwie „PCT Riders”. 
I mimo, że siedziba stowarzyszenia znajduje się na terenie 
sąsiadującej gminy Krzyż i większość członków stowarzysze-
nia jest spoza Gminy Drawsko, to jednak na partnera i lokali-
zację swej imprezy wybrali Gminę Drawsko; co nas oczywiście 
bardzo cieszy.  Jednym z ostatnich, szczytnych inicjatyw było  
tegoroczne wsparcie, w zakresie zaplecza organizacyjnego 
„Charytatywnej Gali Disco Polo”, której pomysłodawcą i ini-
cjatorem działań jest mieszkaniec Kamiennika – Ariel Zastróż-
ny, a współorganizatorem Stowarzyszenie „Nasza Wieś Naszym 
Domem” w Kamienniku.

W mijającej kadencji, w roku 2016 zmieniła formułę „Wie-
czornica Józefa Noji”. Nowym elementem, jaki pojawił się od 
tego roku jest „Gminny Turniej Sołectw”, w którym sołectwa 
nie w charakterze rywalizacji, ale dobrej zabawy zmagają się 
w konkurencjach sportowych i kulturalnych. Dzięki zaangażo-
waniu Sołectw kontynuowany jest cykl imprez „Lato w Pusz-
czy Noteckiej”, który również zmienia swój charakter; np. 
w Kwiejcach Nowych od kilku lat grupa „Jedność” jest współ-
organizatorem „Święta Chleba”. Dobra współpraca z sołec-
twami spowodowała również, że „Dożynki Gminne” coraz 
częściej zmieniają swoje miejsce poza Drawskiem; w roku 2016 
aprobatę na ich współorganizację wyraziło Sołectwo Pęcko-
wo, a w roku 2017 Sołectwo Chełst. Coraz częściej organizację 
lokalnych imprez przejmują stowarzyszenia wspierane przez 
drawski samorząd w różnym zakresie zadań.

Bardzo cieszy nas, że z regionem Gminy Drawsko i jego 
atrakcjami utożsamiają się nasi mieszkańcy. To w roku 2016 
za sprawą p. Katarzyny Łopińskiej – Bober z Piłki, a dokładnie 

III Zlot Morsów w Gminie Drawsko, marina YNDZEL, 
Drawsko 2017 r. 
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wysłanego przez nią smsa ekipa telewizyjna „Dzień dobry TVN” 
emitowała na żywo prognozę pogody z naszego Parku Grzybo-
wego w Piłce. Dwa tygodnie później park odwiedził „Teleexpres 
Extra” nadawany w TVP Info. Cztery wyjścia na żywo z „Pogodą 
u Ciebie”, na tle naszych grzybów to bardzo dużo, analizując 
sekundowy koszt spotu telewizyjnego, jaki trzeba zapłacić za 
tego typu reklamę. Rozgłos, jaki wówczas uzyskaliśmy, w bar-
dzo szybkim czasie zaowocował licznymi telefonami, mailami, 
a co najważniejsze odwiedzinami parku. 

W roku 2015 świętowaliśmy Jubileusz 25–lecia drawskie-
go samorządu. Oprócz podsumowania minionych 25. lat 
przez włodarza regionu – Wójta – p. Marka Tchórzkę, nagro-
dzono szereg osób i instytucji w różnych kategoriach. Przy tej 
okazji udało nam się opracować logo gadżetu promocyjnego 
gminy – grzyba z odlewu szlachetnego na marmurowej pod-
stawie, gdzie jest miejsce na tabliczkę z dedykacją. Statuetka 
wręczana jest wraz z numerowaną legitymacją zasłużonym 
osobom i instytucjom, które przyczyniły się do rozwoju Gminy 
Drawsko.

Promujemy nasz region, również poprzez uzdolnione dzie-
ci i młodzież, dlatego Samorząd Gminy Drawsko już po raz 
11. wyróżnił uczniów na podstawie „Drawskiego programu 
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczą-
cych się na terenie Gminy Drawsko”, który w tym roku został 
zwiększony o dodatkowe kategorie nagrodzonych. Uzdolnio-
na młodzież doceniana jest również na corocznych uroczysto-
ściach „Podsumowania Roku Sportowo-Kulturalnego” oraz 
promowana w Biuletynie Informacyjnym Gminy Drawsko, por-
talach internetowych gminy i mediach, z którymi współpracuje 
gmina. 

Dziś promocja jest wydatkiem koniecznym w każdym 
przedsięwzięciu. Są różnorodne narzędzia, dzięki którym mo-
żemy docierać do adresatów planowanych działań. Samorząd 
Gminy Drawsko do działań promocyjnych podchodzi z dużym 
dystansem. Nie sprowadzamy pierwszoligowych  gwiazd sce-
ny, nie prowadzimy promocji w artykułach sponsorowanych, 
gdyż nas na to najzwyczajniej nie stać. Prowadzimy promocję 
na miarę naszych możliwości budżetowych i logistycznych; je-
steśmy otwarci na nowe pomysły, możliwości, a zwłaszcza na 
partnerską współpracę, do której oczywiście wszystkich bar-
dzo gorąco zachęcamy!

     Sylwia Marek
     Kierownik Referatu Organizacyjnego

Wśród wyróżnionych laureatów z okazji 25-lecia drawskiego 
samorządu w roku 2015, w kategorii „Aktywni dla gminy”, znalazł 

się Ks. Kanonik Antoni Śpikowski

Koncert gwiazdy wieczoru „Brygidy i Roberta Łukowskich” 
podczas Dożynek Gminnych, Drawsko 2018 r. Wieniec Sołectwa Moczydła, Dożynki Gminne, Chełst 2017 r.
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Dożynki Gminne, Chełst 2017 r.

Obrzęd dożynkowy w wykonaniu uczniów SP w Drawsku, Drawsko 2018 r.

Koncert Jacka Stachurskiego, XIX Odlotowy Festyn Grzybowy 
„Grzyby, las wokół nas”, Drawsko 2018 r.

Publiczność XIX Odlotowego Festynu Grzybowego 
„Grzyby, las wokół nas”, Drawsko 2018 r.

Dziewczęta z buławami z Centrum Promocji Kultury w Drezdenku, 
festyn grzybowy 2018 r.
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Motopiknik, Drawsko 2018 r.

Statuetka grzyba

Drużyny „Turnieju Wsi” - Wieczornica Józefa Noji, Drawsko 2018

Program artystyczny uczniów SP w Piłce, festyn grzybowy 2018 Wizyta przedszkolaków w Urzędzie Gminy Drawsko 2018 r.

Motopiknik 2017

Uczniowie SP w Piłce, festyn grzybowy 2018
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Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja, Drawsko 2018 r.

Reprezentanci Stowarzyszenia „Przystań Piłecka”, I Spartakiada 
Stowarzyszeń, Pęckowo 2017 r.

Reprezentanci LZS „Orzeł” Pęckowo, I Spartakiada Stowarzyszeń, 
Pęckowo 2017 r.

Telewizja TVN w Parku Grzybowym w Piłce, 2016 r.

Turniej Sołectw, Wieczornica Józefa Noji, 2016 r. 
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Festyn grzybowy 2017 r.

Dziewczęta z Buławami z Centrum Promocji Kultury 
w Drezdenku, Festyn grzybowy 2017 r.
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Praca, która zostaje doceniana

Wśród licznych nagród i wyróżnień, które w minionej kadencji 
2014-2018 otrzymał Wójt Gminy Drawsko – p. Marek Tchórzka, 
na uwagę zasługują te najważniejsze, wśród których jest „Nagroda 
Przyjaznego Brzegu”, „Filar Samorządu Terytorialnego”, „Certyfi-
kat Żagle”, czy „Srebrny Medal „Hipolita Cegielskiego”. Zdobyte 
certyfikaty, statuetki, to nie tylko docenienie pracy włodarza i Sa-
morządu Gminy Drawsko, to również doskonała promocja Gminy 
Drawsko w różnych mediach i regionach Polski, a często nawet 
poza nią. 

„Nagrodę Przyjaznego Brzegu” Wójt Gminy Drawsko, prezes 
Związku Miast i Gmin Nadnoteckich – p. Marek Tchórzka odebrał 
osobiście w marcu br. w Warszawie, podczas Targów Sportów 
Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda”, za osobisty udział w stałym 
poszerzaniu oferty turystycznej Doliny Noteci i Drawska. Prestiżo-
wą „Nagrodę Przyjaznego Brzegu” przyznaje Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze wraz z Polskim Związkiem Żeglarskim 
i innymi partnerami, w tym Centrum Turystyki Wodnej w Warsza-
wie, pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki.  Ce-
lem konkursu jest kształtowanie w społecznej świadomości war-
tości polskich wód i znaczenia właściwego zagospodarowania ich 
brzegów z myślą o wodniakach. Premiowane są inwestycje i ini-
cjatywy, dzięki którym brzegi polskich jezior, morza, rzek i kanałów 
stają się bardziej przyjazne dla człowieka.

Udział w gali i warszawskich targach był również doskona-
łą okazją do promocji regionu Gminy Drawsko i Związku Miast 
i Gmin Nadnoteckich. Prezes związku – p. Marek Tchórzka mówił 
o działalności związku „Dzieje się w Dolinie Noteci”, ze szczegól-
nym uwzględnieniem szerokiej współpracy, jaką prowadzi związek. 
Promował marinę „YNDZEL” w Drawsku wraz z atrakcjami tury-
stycznymi, jakie oferuje Gmina Drawsko. Warto wspomnieć, że p. 
Marek Tchórzka zainicjował nowe przedsięwzięcia promocyjne na 
szlaku noteckim, w tym m.in. odbywające się cyklicznie Spławi-
kowe Drużynowe Zawody Wędkarskie o Puchar Noteci, Otwarcie 
Sezonu Wodniackiego, Motocyklowy Rajd promujący Noteć, Do-
linę Noteci, MDW E70 pod hasłem „Wspólnie pomóżmy Noteci”! 
Przyczynił się do opracowania i wdrożenia wspólnego kalendarza 
imprez „Dzieje się w Dolinie Noteci”.

26 czerwca br. w Trzebawiu podczas Walnego Zgromadzenia 
Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych 
(WOKISS), Wójt Gminy Drawsko - p. Marek Tchórzka został uho-
norowany nagrodą „Filar Samorządu Terytorialnego”. To najwyż-

sze wyróżnienie nadawane przez Wielkopolski Ośrodek Kształcenia 
i Studiów Samorządowych. Nagroda „Filar Samorządu Teryto-
rialnego” przyznawana jest za długoletnią i wybitną działalność na 
rzecz rozwoju wielkopolskiego samorządu lokalnego oraz aktywną 
działalność na rzecz WOKiSS. To najstarsze i największe stowarzy-
szenie skupiające samorządy w Polsce; początek stowarzyszenia 
to czerwiec 1990r.  Aktualnie zrzesza 271 jednostek lokalnych: 241 
gmin z terenu województw: wielkopolskiego, lubuskiego, dolno-
śląskiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego oraz 30 wielkopol-
skich powiatów. Pan Marek Tchórzka jest Wójtem Gminy Drawsko 
od roku 1997.  Wiedza oraz doświadczenie zdobyte w ciągu minio-
nych lat pracy, pozwoliły być w gronie najlepszych samorządow-
ców roku 2018.

Marina YNDZEL w Drawsku znalazła się w prestiżowym „Spisie 
portów i przystani 2018” prowadzonym przez miesięcznik „Ża-
gle”. Ocena została potwierdzona odpowiednim certyfikatem. „Ża-
gle” to magazyn poświęcony wszystkim zagadnieniom związanym 
z żeglarstwem, zarówno zawodowym, jak i hobbystycznym. Do-
starcza informacji związanych z kulturą, nowinkami technicznymi 
i aktualnościami. Prezentuje najnowszy sprzęt, jachty i żaglowce, 
informuje o festiwalach i zawodach, a nawet o pogodzie i warun-
kach panujących w przystaniach. Z tych względów magazyn jest 
bardzo szanowanym i cenionym źródłem informacji, o ugruntowa-
nej pozycji na rynku. Wydawany jest nieprzerwanie od 1959 r. Ma-
gazyn „Żagle” co roku organizuje spis przystani i portów, ocenia-
jąc poziom obsługi w polskich marinach, zarówno morskich, jak 
i śródlądowych. Nocie poddawane są usługi świadczone w danej 
przystani, w tym te dotyczące żeglarstwa, a także gastronomii, do-
stępności pralni, elektryczności czy też gazu, ochrony terenu, do-
stępu do Internetu, czy nawet obecności bankomatu w najbliższej 

Wyróżnieni Nagrodą Filar Samorządu Terytorialnego
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okolicy. Taki spis to prawdziwy gwarant jakości usług dla żeglarzy. 
Marina YNDZEL w Drawsku w spisie portów i przystani w sezo-
nie 2018 uzyskała bardzo wysoką notę - cztery gwiazdki na pięć 
możliwych, co czyni ją miejscem bardzo atrakcyjnym zarówno dla 
żeglarzy, jak i turystów, które z pewnością warto odwiedzić. 

26 września br., podczas L uroczystej sesji Rady Gminy Draw-
sko Wójt Gminy Drawsko – p. Marek Tchórzka został odznaczony 
Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit” (Praca wszystko zwy-
cięży) za krzewienie idei pracy organicznej, który Towarzystwo im. 
Hipolita Cegielskiego przyznaje wybitnym osobistościom świata 
kultury, sztuki, biznesu i życia obywatelskiego. 

Srebrny medal Labor Omnia Vincit wręcza Andrzej Fromberg 
Ambasador Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Wręczenie medalu Hipolita Cegielskiego

Medal Labor Omnia Vincit to prestiżowa nagroda przyzna-
wana od 2005 roku przez Kapitułę Towarzystwa im. Hipolita 
Cegielskiego; uznawana za jedno z najbardziej prestiżowych 
wyróżnień w świecie polskiej i europejskiej kultury, sztuki, biz-
nesu i środowisk opiniotwórczych. Towarzystwo przyznaje te 
wyróżnienia chcąc dać wyraz uznania, szacunku i podziękowa-
nia dla osób wybitnych, szczególnie zaangażowanych w krze-
wienie idei pracy organicznej oraz w działalność charytatywną 
i pomoc drugiemu człowiekowi. Promuje postawy i przypomina 
Polakom wzorce osobowe Hipolita Cegielskiego, wielkiej posta-
ci, wielkiego człowieka narodu polskiego, Wielkopolanina.

Spełnienie wymaganych kryteriów przyznawania medali 
Labor Omnia Vincit, zawęża grupę odbiorców do nielicznych. 
Wśród laureatów są wybitni regionaliści, działacze organiza-
cji pozarządowych, ludzie z różnych zawodów, naukowcy, lu-
dzie edukacji, kultury, sztuki i kościoła, a także polityki, m.in.: 
Krzysztof Penderecki, Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, dr 
Jan Kulczyk,  Bronisław Komorowski, Ewa Bem, Jan Krzysztof 
Bielecki, Michał Bajor, zespół Skaldowie, Bogusław Kaczyński, 
Ryszard Grobelny, Stanisław Gądecki, Anna Wolff-Powęska. 
26 września dołączył do nich Wójt Gminy Drawsko – p. Marek 
Tchórzka otrzymując medal z rąk Ambasadora Towarzystwa – 
p. Andrzeja Fromberga. 

„Czytając laudację Wójta Gminy Drawsko – p. Marka Tchórz-
ki było tam wiele niezwykłych dokonań; wiele projektów, któ-
rymi nie może się pochwalić większość gmin w Polsce. O tych 
projektach decyduje pewna grupa zaangażowanych osób, któ-
rzy chcą stworzyć swoim mieszkańcom lepsze jutro. Jadąc do 
Państwa widziałem piękne, zadbane domy, ścieżki rowerowe, 
piękne ulice; przecież to nie bierze się znikąd. Jest to wspól-
na troska o rozwój regionu…” – podkreślał w swej wypowie-
dzi Ambasador Towarzystwa – Andrzej Fromberg. Wręczając 
Srebrny Medal „Labor Omnia Vincit”   zacytował: „Niech Pan 
przyjmie ten medal z takim przesłaniem, że laury spadają na 
Pana, ale jest to wynik wielu osób, które wspólnie z Panem 
działają. Niech ten prestiż spłynie również i na nich…”.

      
Każde wyróżnienie, nagroda cieszy, zwłaszcza w takich wy-

miarach. To ogromy zaszczyt, wyróżnienie i motywacja dla 
całego Samorządu Gminy Drawsko do dalszych, skutecznych 
działań, z troską o rozwój regionu i poprawę warunków życia 
mieszkańców naszej „Małej Ojczyzny”, jaką jest właśnie Gmina 
Drawsko.

      Sylwia Marek
      Kierownik Referatu Organizacyjnego
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Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. 
z o.o. działa w Gminie od 2011. Spółką zarządza obec-
nie Prezes Zarządu – Krystian Kawczyński. Działalność 
Spółki podlega stałemu nadzorowi Rady Nadzorczej, 
która spotyka się średnio raz na miesiąc celem oceny 
m.in. stanu finansów Spółki, w tym płynności finan-
sowej. Działalność gminnej Spółki nie jest nastawiona 
na osiąganie zysku, a jedynie na bieżące zaspokajanie 
potrzeb mieszkańców w zakresie prowadzonej działal-
ności.

Spółka zajmuje się utrzymywaniem gminnej sieci wo-
dociągowej i kanalizacyjnej (ponosi koszty tego utrzy-
mania), dostarczaniem wody do domów mieszkańców 
i odbiorem od nich ścieków, ponosi koszty utrzymania 
oczyszczalni ścieków w Drawski Młynie (działalność 
podstawowa).

Oprócz wyżej opisanej działalności, Spółka wykonuje 
także dodatkowe zadania zlecone przez Gminę, związa-
ne z wykonawstwem robót wodno- kanalizacyjnych oraz 
prac remontowo – budowlanych, zgodnie z przepisami 
zamówień publicznych.

W ostatnich czterech latach Spółka na zlecenie Gmi-
ny wybudowała m.in.: drogę w Kawczynie, w Pęckowie 
i Chełście oraz kontynuuje budowę mieszkań komunal-

no - socjalnych w Drawskim Młynie, zrealizowała pro-
jekt budowy „Maryliński Świat Ryb”, przebudowała: ul. 
Kościelną, ul. Krótką, ul Łąkową w Drawsku, ul. Za-
wadzkiego, ul. Kopernika i ul. Słoneczną w Drawskim 
Młynie, wykonania drogi dojazdowej do gruntów rol-
nych w Piłce, wykonała przebudowę ścieżki rowerowej 
w Chełście, wykonuje na bieżąco remonty dróg gmin-
nych, odśnieża drogi gminne.

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie tą praktykę wy-
konywania gminnych zleceń przez Spółkę, ponieważ 
gminny pieniądz nie jest wydawany na zewnątrz (poza 
Gminę), tylko wraca do Gminy – gminnej Spółki i tu-
taj dalej jest obracany, np. poprzez pokrywanie przez 
Spółkę kosztów działalności podstawowej, dzięki temu 
Gmina dokłada mniej środków finansowych. Takie zle-
cenia są też korzystne, zarówno dla Spółki, jak i Gmi-
ny, ponieważ Spółka wykonuje roboty na rzecz Gminy 
po ustabilizowanych cenach. W związku z tym kryzys 
związany z wysokimi cenami w budownictwie i brakiem 
rąk do pracy nie dotknął samej Gminy tak bardzo, jak 
w rynku krajowym.

Wypracowane zasady współpracy Gminy i gminnej 
Spółki przez Samorząd oraz Wójta Gminy Drawsko 
Marka Tchórzkę należy ocenić jako korzystne dla Gmi-
ny jako wspólnoty wszystkich mieszkańców. Co więcej, 
dzięki tej współpracy Spółka jest w stabilnej kondycji 
finansowej.

Zatem Spółka jest potrzebna Gminie, gdyż za pośred-
nictwem Spółki Gmina wykonuje różne prace remonto-
wo – budowlane na terenie Gminy, płacąc za ich wyko-
nanie Spółce (a nie firmie zewnętrznej). Z otrzymanych 
pieniędzy Spółka pokrywa koszty swej działalności, 
a więc nie musi otrzymywać dodatkowych pieniędzy od 
Gminy na pokrycie tych kosztów.  

Magdalena Adamczewska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Spółka komunalna ZKiW 
to w 100% własność Gminy

Wójt Gminy Drawsko odbiera Nagrodę Przyjaznego Brzegu, Warszawa 2018 r.
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Stowarzyszenia 
szansą rozwoju regionu

Mijająca kadencja 2014-2018 była bardzo owocna w działania lo-
kalnych społeczności, których  efekty zaangażowania były widoczne 
na wielu płaszczyznach, czy to życia kulturalnego, sportowego, czy 
przedsięwzięć o charakterze „małych inwestycji”. Sięgając pamięcią 
do roku ok. 2000., inicjatywy powstawania Stowarzyszeń na terenie 
Gminy Drawsko należały do Samorządu Gminy Drawsko; powstały 
wówczas stowarzyszenia: „Rodziców Dzieci i Osób Niepełnospraw-
nych”, „Miejmy serce”, czy „Sympatyków Kwiejc Nowych i Zieleńca 
w Gminie Drawsko”. Nie mówimy tutaj o stowarzyszeniach sporto-
wych – LZS „Sokół” Drawsko i „Orzeł” Pęckowo oraz działalności, jako 
stowarzyszeń Ochotniczych Straży Pożarnych, które funkcjonują już 
bardzo dawno, realizując swoją działalnością statutową, ale również 
promują sport, angażują się w pomoc przy organizacji różnorodnych 
imprez okolicznościowych.

Dziś, patrząc z perspektywy czasu zmieniło się podejście naszych 
mieszkańców do spraw proceduralnych. Jak „grzyby po deszczu” 
w ostatnich latach zaczęły powstawać sformalizowane organizacje po-
zarządowe, w charakterze zarejestrowanych pełnoprawnie stowarzy-
szeń. Mieszkańcy mają już pełną świadomość, że czasy się diametral-
nie zmieniły; nie wystarczy dzisiaj grupa osób, które działają dla swoich 
lokalnych środowisk; dla każdej bowiem realizacji pomysłu potrzeba 
środków finansowych. Polityka państwa i Unii Europejskiej oferuje 
zainteresowanym różnorodną pomoc; warunkiem bycia beneficjentem 
jest odpowiedni status prawny organizacji. 

Samorząd Gminy Drawsko jest otwarty na różnorodną współpracę, 
z różnorodnymi podmiotami. Od wielu lat wspiera stowarzyszenia nie 
tylko w zakresie procedur dokumentacyjnych, udziela pożyczek, czy 
wspomaga bazą lokalową. Najważniejszym elementem jest wzajemna 
chęć współpracy, dzielenie się swoimi doświadczeniami i realizacja 
wyznaczanych sobie celów, z korzyścią oczywiście dla mieszkańców 
i regionu Gminy Drawsko. 

W stowarzyszeniach, jak w życiu zmieniają się prezesi, członkowie, 
jednak idea, jaka jest w poszczególnych organizacjach jest zwykle pod-
trzymywana. Jest dużo stowarzyszeń, które z upływem lat wypraco-
wały już sobie pewne hasła; są nimi, np. nazwy imprez, które organi-
zują. Są organizacje, które powstały na terenie Gminy Drawsko, gdzie 
członkami są mieszkańcy; są jednak i takie stowarzyszenia, które nie 
mają siedziby na terenie gminy, a ich członkami są również osoby spo-
za naszego regionu, ale mimo to działają na terenie Gminy Drawsko, 
traktując nas, jako dobrego partnera do licznych przedsięwzięć. Należą 
do nich takie stowarzyszenia, jak choćby: „PCT Riders”, „Nadnotecka 
Grupa Rybacka”, „Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania”, 
Krzyskie Towarzystwo „Amazonki”, „Klub Seniora” w Krzyżu, „Zwią-
zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Drawsko”, „Związek Miast 
i Gmin Nadnoteckich”.  

Samorząd Gminy Drawsko corocznie spotyka się z prezesami Sto-
warzyszeń na spotkaniu noworocznym, a efektem współpracy jest już 
organizowana po raz drugi „Spartakiada Stowarzyszeń”, integrująca 
członków stowarzyszenia i mieszkańców, ale będąca przede wszystkim 
dobrą zabawą. Cieszymy się, że mamy coraz więcej stowarzyszeń, od-
dolnych inicjatyw lokalnych oraz, że nasi mieszkańcy są coraz bardziej 
aktywni i otwarci na różne formy współpracy. Działalność Stowarzy-
szeń jest trudnym obszarem do działania, choćby dlatego, że są to 
organizacje „non – profit”, a praca w nich, to praca społeczna, dlatego 
dziękujemy dziś prezesom, członkom oraz wszystkim tym, którzy dzia-
łają w lokalnych stowarzyszeniach, współpracują z nimi, bądź wspiera-
ją je w każdy, choć najmniejszy czasem sposób.

Wykaz Stowarzyszeń działających na terenie Gminy Drawsko:
- LZS „Orzeł” Pęckowo

- LZS „Sokół” Drawsko
- OSP w Chełście
- OSP w Drawsku
- OSP w Kawczynie
- OSP w Pęckowie
- OSP w Piłce
- Stowarzyszenie „Biegacze Józefa Noji”
- Stowarzyszenie „Aktywni Razem”
- Stowarzyszenie Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania
- Stowarzyszenie „Klub Seniora w Drawsku”
- Stowarzyszenie „Koło Noteć Drawski Młyn”

Klub Morsa Drawsko, Marina YNDZEL, Drawsko 2017 r.

Pierwsza Spartakiada Stowarzyszeń, 
Stowarzyszenie Młodzi dla Wsi z Chełstu, Pęckowo 2017 r.

Bal karnawałowy Stowarzyszenia Rodziców Dzieci 
i Osób Niepełnosprawnych, Pęckowo 2018 r.
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- Stowarzyszenie Krzyskie Towarzystwo „Amazonki”
- Stowarzyszenie „Miłośników Ziemi Nadnoteckiej”
- Stowarzyszenie „Młodzi dla Wsi”
- Stowarzyszenie „Morsy Drawsko”
- Stowarzyszenie MUKKT „FUDOKAN”
- Stowarzyszenie „Nadnotecka Grupa Rybacka”
- Stowarzyszenie „Nasza Wieś Naszym Domem”
- Stowarzyszenie „PCT Riders”
- Stowarzyszenie „Przystań Piłecka”
- Stowarzyszenie „Rodziców Dzieci i Osób Niepełnosprawnych”
- Stowarzyszenie „Sympatyków Kwiejc Nowych i Zieleńca w Gminie 

Drawsko”
- Stowarzyszenie „Wartościowa Książka”
- Stowarzyszenie „Wielkopolska Organizacja Turystyczna”
- Stowarzyszenie  „Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło 

Drawsko”
- Stowarzyszenie „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich”

O współpracę z Samorządem Gminy Drawsko zapytaliśmy przed-
stawicieli Stowarzyszeń; poniżej prezentujemy wypowiedzi osób, 
które się wypowiedziały:

Stowarzyszenie „Wartościowa książka”: „Rewerencja oraz otwar-
tość Samorządu Gminy Drawsko odnośnie współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi, które to zjawisko rozkwitło w ciągu ostatnich 
dwóch lat kadencji Wójta Gminy, Pana Marka Tchórzki, godne jest naj-
wyższych wyrazów uznania i porównywalne – w naszej opinii – z wy-
sokiej klasy polityką prospołeczną prowadzoną przez wielkomiejskie 
urzędy państwowe z jakimi, działając w skali ogólnopolskiej, stykamy 
się podczas różnorakiej działalności publicznej.

Z naszej perspektywy na szczególne wyróżnienie zasługuje Referat 
Organizacyjny pod kierownictwem Pani Sylwii Marek, którego pracow-
nicy przy bezpośrednim kontakcie z petentem wykazują się eksperien-
cją oraz uprzejmością na unikatowym w skali kraju poziomie. I  mimo 
faktu, iż wobec dużego rozproszenia członków naszej organizacji oraz 
natłoku obowiązków służbowych i zawodowych incydentalnie zdarza 
się nam uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Sa-
morząd Gminy Drawsko to jesteśmy ukontentowani oraz zaszczyce-
ni, że nasza siedziba mieści się właśnie tutaj na obrzeżach północnej 
Wielkopolski: w urokliwej, zadbanej oraz otwartej na dialog i Europę 
– Gminie Drawsko”.

     Dariusz Sękowski
Stowarzyszenie „Wartościowa Książka”

***
„Stowarzyszenie Mieszkańców Drawska „Aktywni Razem” działa 

bardzo krótko, bo od miesiąca sierpnia bieżącego roku. Już na starcie 
udało nam się uzyskać dofinansowanie ze środków Funduszu Inicja-
tyw  Obywatelskich w kwocie 5 tys. zł do projektu „Bliżej Teatru”, który 
adresowany jest do wszystkich dzieci przedszkolnych i uczniów miej-
scowej szkoły podstawowej. W realizację projektu, oprócz placówek 
oświatowych, włączyła się także świetlica wiejska i biblioteka publicz-
na w Drawsku. Na etapie organizacji Stowarzyszenia oraz podczas 
prac przygotowawczych związanych z wdrażaniem  projektu otrzyma-
liśmy pomoc Urzędu Gminy w Drawsku w zakresie druku niezbędnej 
dokumentacji i materiałów informacyjnych. Mamy nadzieję, że kolejne 
nasze inicjatywy, adresowane do młodzieży i starszych mieszkańców  
wsi, uzyskają akceptację i wsparcie ze strony lokalnego samorzą-
du oraz podległych mu jednostek”.

                                                            Włodzimierz Gapski
                            Prezes Stowarzyszenia „Aktywni Razem”

***
„Nasze Stowarzyszenie „Młodzi dla Wsi” powstało w 2016 roku. 

Od samego początku działalności mogliśmy liczyć na wsparcie  urzę-
du gminy, które otrzymaliśmy przy organizacji pikniku sportowego 
„Jak zdrowo żyć?”, wyjazdu do kina, czy cyklu rodzinnych wycieczek 

rowerowych „Chodź na rower!”. W ubiegłym roku, w ramach wspól-
nych działań, powstała w Chełście siłowania zewnętrzna; urząd gminy 
sfinansował urządzenia, a Stowarzyszenie ogrodzenie obiektu”.

                                                        Zarząd Stowarzyszenia „Mło-
dzi dla Wsi”

***
Stowarzyszenie Morsy Drawsko – „W związku z kończącą się ka-

dencją Rady Gminy Drawsko, pragnę w imieniu naszego Stowarzysze-
nia podziękować całej Radzie Gminy Drawsko za współpracę, Wójtowi 
Gminy Drawsko – p. Markowi Tchórzce, współzałożycielowi Klubu 
Morsa Drawsko za członkostwo oraz wyrażanie zgody na korzysta-
nie ze świetlicy na marinie „Yndzel w Drawsku. Dla Morsów bardzo 
ważne jest, że istnieje możliwości wejścia do ciepłego pomieszczenia 
po kąpieli, wypicia ciepłej herbaty i przebrania się. Dziękując jeszcze 
raz za okazywane wsparcie, mając jednocześnie nadzieję, że przyszła 
rada będzie także przychylna inicjatywie zimowych kąpieli, do czego 
zachęcamy oczywiście mieszkańców naszego regionu”.

Ryszard Ociepa
Prezes Klubu Morsa Drawsko

***
„Radość dla pokoleń”

„Stowarzyszenie „Nasza Wieś Naszym Domem” z Kamiennika 
prowadzi swoją działalność na rzecz środowiska lokalnego  od czerw-
ca 2012 roku. Wsłuchuje się w głosy ludzi i podejmuje inicjatywy 
promujące obszar Gminy Drawsko. Wypracowano wspólną płaszczy-
znę współpracy Zarządu Stowarzyszenia z władzami samorządowymi 
Gminy Drawsko w obszarze konsultacji, wzajemnego informowania 
się o planowanych kierunkach, strategii rozwoju wsi Kamiennik, bez-
płatnych szkoleń, udostępniania infrastruktury, obiektów, amfiteatru, 
sceny i namiotu, działań doradczych oraz zadań umożliwiających 
bezpośrednie włączenie się w kreowanie lokalnej polityki społeczno-
gospodarczej. W obliczu minionych lat i inwestycji, które na trwałe 
wpisały się w krajobraz Kamiennika nie obyło się bez darowizn na 
wkład własny rzeczowy, udzielanych bezprocentowych pożyczek w ra-
mach „Małych projektów”, inicjatyw realizowanych z ramienia Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pt. „Wiejski plac 
zabaw, czyli miejsca aktywnego wypoczynku”, „Remont świetlicy 
wiejskiej w Kamienniku” i „Rodzinny park aktywności” oraz realizacji 
zadań  publicznych Gminy Drawsko pt. „Profilaktyka poprzez sport”. 
Są to tylko nieliczne kierunki, które przy bardzo dużej aktywności 
członków Stowarzyszenia z Kamiennika budują „Radość dla pokoleń”. 
Dzięki kreatywności i pomysłowości prowadzonych działań, współ-
pracy i przyjaźni mieszkańców wioski i członków Stowarzyszenia, 
aktywnie i skutecznie działają na rzecz zmian, dzięki którym zyskuje 
środowisko lokalne wsi Kamiennik i Gminy Drawsko, co zapewni po-
prawę jakości życia jej mieszkańców”.

      Łucja Magdziarz
Prezes Stowarzyszenia „Nasza wieś Naszym Domem”

***
„Stowarzyszenie „Piłecka Przystań” powstało w 2015 roku. Ce-

lem statutowym Stowarzyszenia jest propagowanie kultury i sportu na 
terenie Gminy Drawsko, w tym także rozwój infrastruktury sportowej. 
Dzięki współpracy, m.in. z Urzędem Gminy Drawsko oraz z Czarn-
kowsko-Trzcianecką Lokalną Grupą Działania udało nam się pozyskać 
środki na budowę wypożyczalni kajaków w Marylinie oraz organizację 
imprezy pn. „Biała Sobota”, która odbędzie się 17.11.2018 r. w Piłce.

Jako Stowarzyszenie rokrocznie bierzemy również udział w Sparta-
kiadzie organizowanej przez lokalny samorząd. Wierzymy, że w kolej-
nych latach współpraca Samorządu z organizacjami pozarządowymi 
będzie równie owocna i przyniesie wiele ciekawych inicjatyw”.

Wojciech Nawrot
Prezes Stowarzyszenia „Piłecka Przystań”
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***

„Stowarzyszenie Krzyskie Towarzystwo „Amazonki” w Krzyżu 
Wlkp., bardzo ceni sobie współpracę z Samorządem Gminy Drawsko w 
kadencji 2014 - 2018. W 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Drawsko, 
dzięki uprzejmości drawskiego samorządu  mogłyśmy zorganizować 
konferencję nt. „Profilaktyki raka i innych chorób nowotworowych”.

Z okazji V-lecia działalności naszego Stowarzyszenia, przy wspar-
ciu drawskiego samorządu, mogłyśmy wydać ulotki o działalności 
stowarzyszenia, a także o profilaktyce.

Wspierając naszą działalność Samorząd Gminy Drawsko, zakupił 
potrzebny  sprzęt do gimnastyki rehabilitacyjnej dla członkiń naszego 
Stowarzyszenia.

Samorząd Gminy Drawsko również  wspiera Akcję Prozdrowotną 
„KOCHAM CIĘ ŻYCIE”, (warsztaty masażu limfatycznego oraz pokaz 
masażu w czasie akcji) V i VI edycja, w ramach zadania publicznego 
z zakresu promocji i ochrony zdrowia. I za tą współpracę w mieniu 
wszystkich członkiń stowarzyszenia pragnę dzisiaj bardzo gorąco po-
dziękować”. 

Krystyna Kulska
Prezes Krzyskiego Towarzystwa „Amazonki”

***
„Jestem członkiem Stowarzyszenia Motocyklistów PCT Riders. 

Założeniem naszego Stowarzyszenia jest m.in. promocja Powiatu 
Czarnkowsko - Trzcianeckiego, z którego wywodzą się nasi członko-
wie. Zainteresowanie Wójta Gminy Drawsko – p. Marka Tchórzki na-
szą działalnością i poparcie samorządu przyczyniło się do nawiązania 
trwałej współpracy, której efektem jest Motopiknik Drawsko wpisany 
w ogólnopolski kalendarz zlotów motocyklowych. Kilkakrotnie brałem 
udział w spotkaniach mających na celu integrację z innymi stowarzy-
szeniami w tejże gminie. Otwartość i przychylność dla tego rodzaju 
działalności świadczy o samorządzie i gospodarzu bardzo dobrze”.

Wojciech Popławski
Wiceprezes Stowarzyszenia Motocyklistów PCT Riders 

***
„Gmina Drawsko - to tutaj Noteć meandruje leniwie wśród łąkowych 

krajobrazów. Turyści - wodniacy, i nie tylko wodniacy, mają swoją marinę 
„Yndzel”, której nazwa wywodzi się od określenia, jakiego od lat używali 
mieszkańcy, mówiąc o półwyspie w Drawsku. 

Aktywność inwestycyjna Samorządu Gminy Drawsko idealnie wpi-
suje się w sieciowe  podejście Związku Miast i Gmin Nadnoteckich do 
poprawy stanu i infrastruktury noteckiego szlaku wodnego oraz zacho-
wania walorów krajobrazowych regionu Doliny Noteci. Przedsięwzięcie 
było współfinansowane z funduszy unijnych i budżetu województwa 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007- 2013. Inwestycja w Gminie Drawsko stanowi pierwszy etap szeroko 
zakrojonego projektu pn. „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski” realizo-
wanego w partnerstwie ze Związkiem Miast i Gmin Nadnoteckich. Turyści 
i mieszkańcy otrzymali do dyspozycji nowoczesny kompleks z pomostami 
do cumowania różnego typu jednostek pływających, parkingami, sanita-
riatami, zjazdami do wody, pole namiotowe, plaże oraz boiska sportowe 
i kapitanat. Marina Yndzel w Drawsku pokazywana jest przez pryzmat 
samorządowych „dobrych praktyk”. Samorząd czerpie z wykorzystania 
walorów rzeki w rozwoju turystycznym obszaru. Wszelkie w tym zakresie 
działania są spójne z prowadzoną na szczeblu województw aktywizacją 
turystyki wodnej wzdłuż Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 na terenie 
Polski (Odra - Warta - Noteć- Kanał Bydgoski - Wisła - Zalew Wiślany).   

W ostatnich czterech latach znaczący był udział Gminy Drawsko jako 
partnera w projekcie pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu 
turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”, którego Liderem była Wiel-
kopolska Organizacja Turystyczna w Poznaniu, a partnerem wspierają-
cym Związek Miast i Gmin Nadnoteckich. Projekt promujący całą Wielką 
Pętlę Wielkopolski był wielokrotnie nagradzany podczas międzynarodo-
wych wydarzeń targowych, m.in. Grand Prix Nagrody Przyjaznego Brze-
gu 2015 wraz z Nagrodą Ministra Sportu i Turystyki za europejskiej klasy 
produkt turystyki wodnej. W zakresie promocji skierowanej bardziej do 
mieszkańców naszego regionu od trzech lat opracowywany jest wspól-

ny dla członków organizacji kalendarz imprez pod hasłem: „Dzieje się 
w Dolinie Noteci” z imprezą sztandarową Związku Miast i Gmin Nadno-
teckich na otwarcie sezonu wodniackiego - „Świętem Noteci”. Ponadto 
z udziałem wszystkich członków Związku od trzech lat odbywają są spła-
wikowe, drużynowe zawody wędkarskie o Puchar Noteci, organizowane 
zgodnie z zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego oraz Amatorskiego 
Połowu Ryb. Zawody odbywają się co roku na terenie jednego z trzech 
województw, tj. wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko- pomorskiego, 
na obszarze działania Związku Miast i Gmin Nadnoteckich mającego 
siedzibę w Nakle nad Notecią. Ponadto, celem dotarcia do innych grup 
odbiorców i poszerzenia kręgu osób, które można zachęcić do korzysta-
nia z uroków i potencjału rzeki podejmowana jest współpraca ze stowa-
rzyszeniami motocyklowymi dla promocji Noteci, Doliny Noteci, MDW 
E 70. Działaniom promocyjnym przyświeca hasło: Wspólnie pomóżmy 
Noteci! Od dwóch lat współpracują z nami PCT Riders i  Stowarzyszenie 
TUR Poland MC Chapter Czarnków. W latach 2014- 2018 odbyły się 
liczne spotkania, konferencje i tematyczne warsztaty. Oferta każdorazo-
wo kierowana była do wszystkich członków Związku. Organizowane były 
także rejsy, do najważniejszych zaliczyć należy Rodzinny Rejs Żeglarsko-
Motorowodny PTTK „Szlakami Pamięci 1918-2018, Wielka Pętla Wiel-
kopolska”, który odbył się przy współpracy z Centrum Turystyki Wodnej 
PTTK w Warszawie. 

Gmina Drawsko jako członek założyciel naszej organizacji, zawsze sta-
ra się być wyjątkowo aktywna. Prezesem Zarządu w dniu 5 lutego 2015 
roku wybrany został Pan Marek Tchórzka - Wójt Gminy Drawsko. Minione 
cztery lata - to czas wytężonej pracy wszystkich członków Związku Miast i 
Gmin Nadnoteckich, w tym również Gminy Drawsko. Pan Marek Tchórzka 
za osobisty udział w stałym poszerzaniu oferty turystycznej Doliny Noteci 
uhonorowany został w dniu 10 marca 2018 roku Ogólnopolską Nagro-
dą Przyjaznego Brzegu. Szereg działań zostało wspólnie zrealizowanych 
w zakresie wykorzystania potencjału turystycznego i przywrócenia że-
glowności Noteci. W sprawach Noteci mówimy jednym głosem. Dobra 
współpraca układa się z zarządcą dróg wodnych. Dziś mieszkańcy chętnie 
wracają nad rzekę Noteć, która jest dumą lokalnej społeczności”.  

Hanna Forbrich 
Dyrektor Biura ZMiGN

***
„Ludowy Zespół Sportowy „Sokół” Drawsko, to klub z tradycjami 

i wieloletnim stażem, działa 68 lat od 1950 roku. W swej działalności 
miał lata bardzo dobre, ale także tzw. „chude”, było tak w 2014 roku, 
kiedy to nie było żadnej drużyny piłkarskiej. Na początku roku 2015, za 
namową obecnego Wójta Gminy Drawsko - p. Marka Tchórzki, p. Henryk 
Kolasiński zorganizował drużynę piłkarską OLRIK rocznik 2004 i młodsi, 
zgłaszając jednocześnie do rozgrywek OZPN Piła. Po blisko 3 latach dzia-
łalności jest zarząd w składzie:

Prezes - Henryk Kolasiński
Sekretarz - Zbigniew Piątek
Członek Zarządu - Andrzej Maciaszek
Członek Zarządu i gospodarz boiska – Leszek Giś

Do sezonu piłkarskiego 2018/2019 zgłoszono następujące drużyny:
Orlik - rocznik 2008 i młodsi (13 zarejestrowanych graczy, w tym 

6 dziewcząt)
Młodzik - rocznik 2006 i młodsi (21 zarejestrowanych graczy, w tym 

8 dziewcząt)
Trampkarz - rocznik 2004 i młodsi (22 zarejestrowanych graczy)

Przez cały okres działalności spotkania z Wójtem p. Markiem Tchórzką 
odbywają się co najmniej 2 razy w roku, niekiedy i częściej, na których 
omawiane są wraz z miejscowymi radnymi bieżące sprawy klubu. Wójt 
każdorazowo uczestniczy w podsumowaniu tzw. rund sportowych (je-
sienne, wiosenne). Dodatkowo wspomaga środkami finansowymi na 
organizację turniejów halowych, czy na  boiskach otwartych. P.Henryk 
Kolasiński - Prezes klubu pozyskał środki zewnętrzne na opłacenie tre-
nerów z uprawnieniami UEFA C: p. Janusz Łukasiweicz i p. Łukasz Pią-
tek, dodatkowe środki finansowe Wójt przeznaczył na utrzymanie boiska, 
szatni i terenów przyległych, o które dba p. Leszek Giś”.

Henryk Kolasiński
Prezes LZS „Sokół” Drawsko
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***
„Klub Seniora w Krzyżu Wlkp. i jego filia w Drawsku współpracę 

z Wójtem Gminy Drawsko – p. Markiem Tchórzką ocenia bardzo pozytyw-
nie. Wójt jest naszym sprzymierzeńcem w licznych działaniach kulturalno-
artystycznych; bardzo chętnie bierze w nich udział, są to: wigilie, jubile-
usze, rocznice i spotkania plenerowe. Oddział Klubu Seniora w Drawsku 
jest szczególnie wdzięczny za bezpłatne udostępnianie nam przyzwoitego 
lokalu, wyposażenie go w meble i naczynia. Pan Wójt wspomaga klub 
również finansowo. Zaprasza nas do udziału w licznych przedsięwzię-
ciach, m.in. w „Spartakiadzie Stowarzyszeń”. 

Najstarsza wiekowa drużyna LZS „Sokół” Drawsko w obecnym 
sezonie 2018-2019 występuje w kategorii „Trampkarz”

Drużyna LZS „Sokół” Drawsko w sezonie 2017-2018 była Druży-
ną „Orlików” , w sezonie 2018-2019 to drużyna „Młodzików”

W obecnym sezonie 2018-2019 drużyna reprezentująca LZS 
„Sokół” Drawsko w kategorii „Orlik”

* * *
Ludowy Zespół Sportowy Orzeł Pęckowo

Ludowy Zespół Sportowy Orzeł Pęckowo to klub sportowy 
działający od wielu lat na naszej wsi. Historia klubu sięga lat 50 
XX wieku. Ta najnowsza mówi o tegorocznej 15-stej rocznicy reje-
stracji stowarzyszenia w organie rejestrowym, jakim jest Starosta 
Czarnkowsko –Trzcianecki dla klubów sportowych.

Ostatnie osiągnięcia naszego stowarzyszenia - powrót w roz-
grywkach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Pile do klasy 
okręgowej świadczy o ciągłej dynamice i rozwoju naszej organi-
zacji. Obecnie prowadzimy 2 drużyny seniorskie – jedną w okrę-
gówce, a drugą w B klasie, drużyny młodzieżowe: orlik, młodzik. 
Nie ukrywamy, że pojawiające się ostatnio problemy kadrowe 
drużyn, szczególnie seniorskich, są dla nas dużym wyzwaniem, 
ale dzięki działaczom, którzy na co dzień dbają o klub, o druży-
ny, są pomocni w zwykłych codziennych problemach, udaje nam 
się podążać do przodu.  Dziękuję Państwu: śp. Stanisław Matel-
ski, śp. Jan Mądrawski, Dorota Górna, Aneta Judkowiak, Albert 
Marks, Leszek Matelski, Piotr Szymczak, Piotr Judkowiak, Bog-
dan Gapski, Marian Gapski, Adam Weiss, Bartosz Kawczyński, 
Marek Smaruj, Mirosław Sikora, Krzysztof Pfal, Dariusz Gorgiel, 
Szymon Matuszczak, Mariusz Banecki, Przemysław Tecław, Zdzi-
sław Tymek, Marceli Sauermann; członkom Zarządu: Michał Ju-
sko, Piotr Jerzy, Marcin Soboń, Przemysław Sawarzyński i wielu 
innym przychylnym  osobom nie wymienionym z imienia i nazwi-
ska.                                                                                 Realizacja zadań w 
zakresie kultury fizycznej nie byłaby możliwa bez dotacji-wsparciu 
poprzez konkurs organizowany corocznie przez samorząd gmi-
ny. Wójt i Rada Gminy Drawsko widzi potrzebę wsparcia rozwoju 
sportu dla dzieci i młodzieży i zatwierdza w budżecie gminy środki 
dla organizacji pozarządowych, w różnego rodzaju działalności, w 
tym dla dwóch klubów sportowych LZS Sokół Drawsko oraz LZS 
Orzeł Pęckowo.  Dziękujemy samorządowi również za wsparcie or-
ganizacyjne i w zakresie sięgania po zewnętrzne dofinansowania.                                                                                            
Dziękujemy  wszystkim sponsorom, którzy nas wspierają, bez któ-
rych wiele zadań nie udałoby się nam zrealizować. 

Krystian Kawczyński
Prezes Zarządu LZS Orzeł Pęckowo

Jesteśmy wdzięczni Wójtowi, że docenia nasze starania na rzecz miej-
scowych emerytów i rencistów, często samotnych, wspiera nas na miarę 
swoich możliwości, aby trzeci wiek nie był taki trudny. 

Życzymy sobie, aby nasza współpraca w nowej kadencji była równie 
owocna i przyjazna Klubowi”.

Teresa Piękoś
Wiceprzewodnicząca Klubu Seniora w Krzyżu Wlkp.

Trampkarze Orzeł Pęckowo sezon 2016/2017
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Wypowiedzi zebrała

Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego

OŚWIATA
PODSUMOWANIE REMONTÓW

Rok szkolny 2014/2015
W Szkole Podstawowej w Drawskim Młynie na naprawę centralnego 

ogrzewania, ułożenie kostki brukowej na tarasie oraz wymianę oświetlenia 
w klasach wydatkowano kwotę 28.312,65 zł.

W Szkole Podstawowej w Pęckowie wymieniono okna, pomalowano 
klasy, naprawiono oświetlenie w klasach oraz dokonano konserwacji ko-
mina na co wydatkowano ogółem 16.487,73 zł 

W Szkole Podstawowej w Drawsku na drobne naprawy takie jak na-
prawa drzwi wejściowych, naprawa sprzętu komputerowego oraz zbu-
dowanie kawałka chodnika i wykonanie ogrodzenia wydatkowano kwotę 
6.944,99 zł.

W Szkole Podstawowej w Chełście naprawiono instalację centralnego 
ogrzewania, naprawiono sprzęt komputerowy na co wydatkowano kwotę 
5.910,59 zł.

W Szkole Podstawowej w Piłce wykonano remont pomieszczenia ser-
werowni na co wydatkowano kwotę 3.754,51 zł.

W Gimnazjum wydatkowano ogółem kwotę 19.393,50 zł z czego wy-
remontowano dach na pawilonie szkoły, wymieniono podłogi i rynny oraz 
naprawiono ogrodzenie.

W Gminnym Przedszkolu Publicznym: 
- w Pęckowie wyremontowano kominy na co wydatkowano kwotę 

4.701,79 zł.
- w Piłce wymieniono grzejniki na co wydatkowano kwotę 5.559,60 zł 

oraz wymalowano całe przedszkole,
- w Drawsku uzupełniono docieplenie na kwotę 2.870,64 zł, wykonano 

drobne naprawy w łazienkach na kwotę 492,- zł oraz rozebrano taras na 
co wydatkowano kwotę 12.360,66 zł. 

- w Kamienniku wymieniono grzejniki na kwotę 1.899,77 zł oraz wyre-
montowano łazienkę na co wydatkowano kwotę 1.538,23 zł.

Na placach zabaw przedszkola na naprawę urządzeń wydatkowano 
kwotę 6.389,85 zł.

Rok szkolny 2015/2016
W szkole podstawowej w Drawskim Młynie wymieniono lampy, napra-

wiono podłogi i dach na co wydatkowano kwotę 14.202,96 zł. Na budowę 
wiaty wydatkowano 5.425,- zł.

W szkole podstawowej w Pęckowie wymieniono lampy, okna i napra-
wiono podłogi na co wydatkowano kwotę 17.906,70 zł.

Szkoła Podstawowa w Chełście

W szkole podstawowej w Piłce wymieniono lampy na co wydatkowano 
kwotę 4.603,90 zł.

W Gimnazjum w Drawsku wyremontowano instalację kanalizacyj-
ną, pomalowano pomieszczenia, wymieniono lampy, dokonano obrób-
kę murarską okien i zamontowano parapety na co wydatkowano kwotę 
29.475,26 zł.

W Gimnazjum, oddział w Chełście wymieniono okna na kwotę 
5.000,-  zł.

W Gminnym Przedszkolu Publicznym za kwotę 34.896,21 zł w Draw-
skim Młynie, w Pęckowie i Drawsku naprawiono instalację elektryczną, 
w Kamienniku naprawa instalacji elektrycznej, w Pęckowie naprawiono 
komin i wymieniono bojler,  w Drawsku naprawiono elewacje, zakupiono 
piec c.o. 

Rok szkolny 2016/2017
W szkole podstawowej w Drawskim Młynie naprawiono nawierzch-

nie chodnikową, centralę alarmową, przewody wentylacyjne, na co 
wydatkowano 21.931,89 zł

W szkole podstawowej w Pęckowie zakupiono krzesełka i stoliki 
dla klasy I oraz meble do szatni. Naprawiono komin, wyremontowano 
korytarz i sale lekcyjne oraz wymieniono instalację elektryczną w sta-
rym budynku a także odświeżono klatkę schodową, pomalowano ga-
binet logopedy, oraz zaadaptowano jedno pomieszczenie na archiwum 
szkolne i wygospodarowano pomieszczenie gospodarcze, na co wy-
datkowano kwotę 39.866,31 zł. 

Drużyny Klubu Sportowego LZS „ORZEŁ” 
Pęckowo

W sezonie 2018/2019 występujemy 
w następujących rozgrywkach:

1. Piła: Klasa Okręgowa
2. Piła: Klasa B Grupa 2
3. Piła: I liga okręgowa E1 Orlik Grupa 3
4. Piła: II liga okręgowa D1 Młodzik Grupa 3

W szkole podstawowej w Drawsku naprawiono oświetlenie i wymie-
niono okna na kwotę 13.889,97 zł.

W szkole podstawowej w Chełście wymieniono okna i wyremontowa-
no wypusty dachowe na co wydatkowano kwotę 23.015,70 zł.
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Łazienka w Przedszkolu w Kamienniku

Przedszkole w Kamienniku

Rok szkolny 2017/2018
W szkole podstawowej w Drawskim Młynie zrobiono remont w bi-

bliotece szkolnej oraz pracowni chemicznej na co wydatkowano kwotę 
4.375,58 zł

Szkoła Podstawowa w Pęckowie

W szkole podstawowej w Drawsku w budynkach po gimnazjum 
naprawiono instalację elektryczną, instalację c.o. oraz instalację sa-
nitarną. Doprowadzono instalację wodną do gabinetu pielęgniarki. 
Wydatkowano na to 18.136,- zł. Następnie wykonano remont dachu 
na pawilonie na co wydatkowano kwotę ok. 50.000,- zł, oraz całkowity 
remont łazienki chłopców na co wydatkowano 18.000,- zł.

Łazienka chłopców w szkole podstawowej w Drawsku  (pawilon)

Klasa w szkole podstawowej w Drawsku 
przy ul. Powstańców Wlkp. 83-85

W szkole podstawowej w Pęckowie utworzono izbę pamięci: wy-
miana okien, modernizacja ścian, zakup gablot i witryn,  wyremonto-
wano klasę VI – odświeżenie ścian, zakup nowych rolet. Wydatkowa-
no 9.720 zł.

Wymieniono oświetlenie i skrzynkę elektryczną.

W szkole podstawowej w Drawsku naprawiono oświetlenie w ko-
lejnych pomieszczeniach, naprawiono chodnik oraz zamontowano 
balustradę przed wejściem do budynku, na co wydatkowano kwotę 
5.469,46 zł.

W szkole podstawowej w Chełście naprawiono i zabezpieczono ko-
miny oraz wymieniono i  instalacje elektryczną, na co wydatkowano 
kwotę  7.839,80 zł.

W szkole podstawowej w Piłce naprawiono chodnik,  na co wydat-
kowano kwotę 11.248,- zł

W Gimnazjum w Drawsku wymieniono instalację elektryczną, wy-
remontowano pomieszczenia oraz remont komina na dachu na co wy-
datkowano kwotę 12.138,52 zł.

W Gminnym Przedszkolu Publicznym ogółem wydatkowano kwotę 
81.950,24 zł, z tego:    

- w Drawskim Młynie wydano kwotę 8.431,21 zł na naprawę insta-
lacji elektrycznej, remont sal i korytarza,

- w Pęckowie wydano kwotę 8.202,62 zł na naprawę instalacji elek-
trycznej, montaż drzwi i okien, grzejnika oraz remont korytarza,

- w Piłce wydano kwotę 13.747,53 zł na remont pomieszczenia po 
punkcie lekarskim przekształconym na salę, gdzie wymieniono okna, 
drzwi, instalację elektryczną oraz naprawiono zsyp do węgla,

- w Chełście wydano kwotę 14.539,83 zł, gdzie wymieniono drzwi 
do kotłowni oraz wyremontowano komin, naprawiono instalacje elek-
tryczną.

- w Kawczynie wydano 756,70 zł na naprawę instalacji elektrycz-
nej.

- w Kamienniku wydano 36.272,35 zł – remont sal i łazienki, wy-
miana c.o. oraz wymianę okiem i parapetów.



Biuletyn informacyjny Gminy Drawsko nr 2/2018 (ISSN 1644-6011) 33
W Gminnym Przedszkolu Publicznym ogółem wydatkowano kwotę  

78.970,35 zł, z tego:    
- w Piłce kwota 2.237,56 zł – wymiana dwóch pokryw betonowych 

na komorach zbiorników bezodpływowych, pomalowano płoty drew-
niane na placu zabaw,

- w Drawsku kwota 49.475,64 zł – naprawa dachu, wykonanie ka-
nałów wentylacyjnych w przedszkolu, wymiana okien w łazienkach, 
remont pomieszczeń przedszkola i zaadaptowanie jednej klasy ze 
szkoły podstawowej na salę, a drugiej na szatnię, położenie paneli, 
wykonanie przejścia do szkoły podstawowej w Drawsku, zakup i mon-
taż dwóch pomp  do kotła c.o. 

Przedszkole w Drawsku

- w Pęckowie wydano kwotę 1.722,50 zł – na remont sali dzieci 
młodszych, doprowadzenie do należytego stanu sanitarno-technicz-
nego ścian, na materiały do naprawy dachu.

- w Kamienniku wydano kwotę 22.310,65 zł na pozostały remont 
kuchni, łazienki i sal. 

- w Chełście – wydano kwotę 3.224,- zł na zakup i montaż pompy 
do kotła co., naprawę instalacji elektrycznej i usługę dekarską.

Przedszkole w Kamienniku

OŚWIATA - PROGRAMY RZĄDOWE, 
REZERWA OŚWIATOWA 

Rok szkolny 2014/2015
W maju 2015r. samorząd wnioskował o zwiększenie części oświa-

towej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu wyposażenia gabi-
netów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, 
w których mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielę-
gniarek. Dofinansowanie po 5.000,- zł otrzymała szkoła podstawowa 
w Drawskim Młynie, w Chełście i Pęckowie.

Szkoła podstawowa w Chełście

W szkole podstawowej w Piłce naprawiono elewacje zewnętrzną, 
gdzie wydano na materiały remontowe 2.187,14 zł

Szkoła podstawowa w Piłce

W szkole podstawowej w Chełście przeprowadzono renowację wy-
stawek od strony południowej budynku szkoły na co wydatkowano 
7.500 ,- zł. Wymieniono rynny na wymienionej części dachu na co 
wydano 5 600 zł. Poza tym naprawiono instalację c.o., pomalowano 
korytarz oraz klatkę schodową na łączną sumę 4.430,24 zł.
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Gabinet pielęgniarki w szkole podstawowej w Pęckowie

Gabinet pielęgniarki w szkole podstawowej w Drawskim Młynie

Gabinet pielęgniarki w szkole podstawowej w Chełście

W lipcu 2017r. samorząd wnioskował do MEN o zwiększenie części 
oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w zakresie wyposaże-
nia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla szkół podstawowych 
ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą. 

Przyznano po 3.000,- zł na oddział w szkole, gdzie prowadzono 
edukację włączającą. 

Ogółem otrzymano 27.000,- zł. 
Szkoła podstawowa w Drawsku otrzymała 9.000,- zł na trzy od-

działy, szkoła podstawowa w Drawskim Młynie otrzymała 3.000,- zł na 
jeden oddział, szkoła podstawowa w Pęckowie otrzymała 6.000,- zł na 
dwa oddziały, szkoła podstawowa w Chełście otrzymała 6.000,- zł na 
dwa oddziały a szkoła podstawowa w Piłce otrzymała 3.000,- zł, gdyż 
prowadziła jeden oddział z edukacją włączającą.

W kwietniu 2016r. samorząd wnioskował do MEN o zwiększenie 
części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu wypo-
sażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych w celu 
podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicz-
nej i zajęć rewalidacyjnych. Razem otrzymano 10.000,- zł, po 2000,- zł 
na każdą szkołę podstawową w gminie Drawsko. 

Rok szkolny 2016/2017
31 stycznia 2017r. gmina podpisała porozumienie ze Szkolnym 

Związkiem Sportowym „WIELKOPOLSKA” w Poznaniu na realizację 
zadania pn. „Szkolny Klub Sportowy” realizowanego w ramach rozwi-

jania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszech-
niania sportu dzieci i młodzieży. Ideą projektu było i jest nadal or-
ganizacja i prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dwa razy 
w tygodniu po 60 minut w każdej szkole. Okres realizacji projektu  to 
31.01.2017r. – 15.12.2017r. -  razem 10 grup z 5 szkół podstawowych 
i gimnazjum. 

W ramach projektu otrzymano na każdą szkołę sprzęt sportowy 
o wartości 240 zł, koszulki dla dzieci uczestniczących w projekcie 
i nauczyciela, pokrycie kosztów wynagrodzenia nauczycieli – razem 
28.000 zł, ubezpieczenie NNW oraz OC a także zapewniono nadzór 
merytoryczny i logistyczny, wsparcie koordynatora ogólnopolskiego 
w ramach ewaluacji i promocji projektu.

Uczniowie ze szkoły podstawowej w Chełście

Rok szkolny 2015/2016
W roku szkolnym 2015/2016 samorząd wnioskował do Wojewody 

o wsparcie dla szkół z programu rządowego pn. „Książki naszych ma-
rzeń” na urozmaicenie księgozbioru w bibliotekach szkolnych.

Otrzymano wsparcie na wszystkie szkoły podstawowe w gminie 
Drawsko – ogółem 5.900,- zł.  
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Aktywna tablica w SP w Chełście

Aktywna tablica w SP w Piłce

Aktywna tablica w SP w Pęckowie

W listopadzie 2017 r. samorząd wystąpił z wnioskiem do Wojewo-
dy w ramach programu rządowego pn. „Narodowy Program Rozwo-
ju Czytelnictwa” i w 2018 r. otrzymał dotację na książki do bibliotek 
szkolnych. Zakupiono nowości czytelnicze nie będące podręcznikami 
szkolnymi. 

Szkoła podstawowa w Chełście

W październiku 2016 r. samorząd wnioskował do MEN o zwiększe-
nie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu dofi-
nansowania kosztów związanych z wypłatą odprawy dla zwalnianych  
nauczycieli i otrzymano kwotę 7.941,- zł

Rok szkolny 2017/2018
W lutym 2018 r. gmina podpisała kolejne porozumienie ze Szkol-

nym Związkiem Sportowym „WIELKOPOLSKA” w Poznaniu, na kon-
tynuację zadania pn. „Szkolny Klub Sportowy” realizowanego w ra-
mach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu 
upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Okres realizacji projektu  
to 02.01.2018. – 30.11.2018r. -  dla 11 grup z 5 szkół podstawowych 
i oddziałów gimnazjalnych. 

SKS gra

W sierpniu 2017 r. oraz w kwietniu 2018r. samorząd wystąpił do 
Wojewody z wnioskami o udzielenie wsparcia finansowego z progra-
mu rządowego pn. „Aktywna tablica”

W ramach programu w 2017 roku otrzymano wsparcie dla szkoły 
podstawowej w Drawskim Młynie, w Drawsku i w Chełście –  dofi-
nansowanie w wysokości 14.000,- zł dla każdej szkoły,  wkład własny 
samorządu to 10.500,- zł. W 2018 roku  wsparcie otrzymały szkoły 
podstawowe w Piłce i w Pęckowie w wysokości 14.000,- zł każda, 
wkład własny samorządu 7.000,- zł.

Wszystkie szkoły podstawowe w gminie zostały wyposażone w no-
woczesne tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne 
monitory dotykowe.

Ogółem gmina otrzymała dofinansowania 70.000,- zł 
Wkład własny samorządu  to 17.500,- zł

SKS 
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We wrześniu 2017 r. samorząd wystąpił z wnioskiem o dotację 
na zakup sprzętu na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej. 
Była to dotacja celowa z budżetu państwa pn. „Dotacja celowa dla 
jednostek samorządu terytorialnego na zadanie własne polegające na 
prowadzenie szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu pro-
filaktyki zdrowotnej w sprzęt”. Otrzymano 100% dofinansowania na 
szkołę, w której funkcjonował już gabinet pielęgniarki.

Szkoła podstawowa w Pęckowie i Chełście – otrzymały  po 4500,- 
zł. Szkoła podstawowa w Drawskim Młynie – otrzymała 6700,- zł. Wy-
sokość dofinansowania zależała od ilości uczniów w szkole.

Gabinet pielęgniarki w szkole podstawowej w Drawskim Młynie

Gabinet pielęgniarki w szkole podstawowej w Chełście

Razem otrzymano dofinansowanie w wysokości 15.700,- zł

Wszystkie szkoły podstawowe w gminie na podstawie złożonych 
i zaakceptowanych przez gminę deklaracji i arkuszy diagnostycznych 
zostały zakwalifikowane do programu pn. „Cyfrowa Szkoła Wielko-
polsk@ 2020.

Projekt został zainicjowany przez Samorząd Województwa Wielko-
polskiego a realizowany jest przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020. 

Szkoły uczestniczące w Projekcie zostaną wyposażone w nowocze-
sne pracownie informatyczne (laptopy, tablety itp.). 

Ponadto zostanie wybudowana wewnątrzszkolna sieć internetowa 
umożliwiająca podłączenie szkół do regionalnej sieci edukacyjnej. 

W maju 2018 r. samorząd wystąpił do MEN z wnioskiem o 
zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezer-
wy z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne 
niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów 
przyrodniczych w szkołach podstawowych.

Program zakłada dofinansowanie do wyposażenia pracowni/
laboratoriów i jest zaplanowany na 4 lata - 2018, 2019, 2020, 
2021. 

Wprowadzono tutaj roczny limit aplikowania z tego kryterium 
do ? szkół prowadzonych lub dotowanych przez jednostkę samo-
rządu terytorialnego. W sytuacji, gdy jednostka samorządu  jest 
organem prowadzący dla szkół w ilości od 1 do 4, może ubiegać 
się o wsparcie w 2018 r. na jedną szkołę rocznie. 

W dniu 11 maja 2018r. wysłano informację dot. możliwości 
składania wniosków przez szkoły, gdzie szkoła w Drawskim Mły-
nie błyskawicznie, bo jeszcze tego samego dnia złożyła wniosek o 
dofinansowanie.

W dniu 15 maja br. samorząd wystąpił z wnioskiem o zwiększe-
nie subwencji dla szkoły w Drawskim Młynie na kwotę 31.203,- zł 
i otrzymał w sierpniu br. wnioskowaną kwotę w całości (decydo-
wała szybkość złożenia wniosku do MEN). 

Kolejny wniosek do gminy wpłynął 25 maja br. ze szkoły pod-
stawowej w Pęckowie a 28 maja 2018r. wniosek do gminy złożyła 
szkoła podstawowa w Chełście. 

Kolejność złożenia wniosków do gminy przez szkoły, będzie ko-
lejnością wysyłania wniosków w latach 2019-2021 o zwiększenie 
0,4% rezerwy w tym kryterium do MEN.

Od początku 2017r. samorząd zmagał się z reformą oświaty 
dot. likwidowania gimnazjum oraz przekształcenia szkół podsta-
wowych sześcioletnich w szkoły ośmioletnie.

29 marca 2017r. Rada Gminy Drawsko podjęła uchwałę Nr XXXI
/2016/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i 
gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 
2017r. do 31 sierpnia 2019r.. Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej 
w Drawsku wraz z oddziałem zamiejscowym w Chełście, zostało 
włączone do Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrze-
by w Drawsku. 

31 sierpnia 2017r. Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Draw-
sku zakończyło swoją działalność, jako osobna jednostka oświa-
towa a oddziały gimnazjalne do zakończenia roku szkolnego 
2018/2019 funkcjonować będą w Szkole Podstawowej im. gen. 
dyw. w Drawsku.

Z dniem 1 września 2017r. wszystkie dotychczasowe szkoły 
podstawowe sześcioletnie przekształciły się w szkoły ośmioletnie. 

Monika Dolna 
Kierownik Referatu Kadr, Płac i Ubezpieczeń Społecznych, 

Koordynator Pracy Szkół i Przedszkoli
Gabinet pielęgniarki w szkole podstawowej w Pęckowie

Szkoła Podstawowa w Chełście i Pęckowie otrzymały po 4000 zł 
oraz 1000 zł wkładu z samorządu a Szkoła Podstawowa w Drawskim 
Młynie i w Piłce trzymały po 2480 zł + 620 zł wkładu od samorządu.

Razem uzyskano dofinansowanie z programu w wysokości 
12.960,- zł.

Wkład własny samorządu to 3.240,- zł.
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Są w życiu ważne wydarzenia, postacie, miejsca, które mimo upły-
wu lat wymagają  pielęgnowania pamięci. Jedną z chwil, które pozwa-
lają nam się zatrzymać są Jubileusze, czy obchody ważnych dat.

Dużymi krokami zbliżamy się do rocznicowych obchodów              
100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 100-lecia odzy-
skania przez Polskę Niepodległości. To bardzo ważne dla nas Po-
laków i Wielkopolan chwile, dlatego już w roku 2017 rozpoczęły się 
pierwsze prace, które zarysowały ogólny kształt i charakter imprezy. 
Komitet Organizacyjny, to ok. 20 osób, z różnych środowisk, które 
sukcesywnie dopracowywują scenariusz przebiegu uroczystości. 

Jednym z trwałych elementów uczczenia tych historycznych dat, 
jest renowacja Pomnika Wdzięczności w Drawsku. Zamysł realizacji 
tego zadania został już wdrożony w życie; prace renowacyjne są na 
ukończeniu. Wszystko za sprawą uzyskania przez Urząd Gminy Draw-
sko trzech, zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji – Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego oraz Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Plano-
wany koszt inwestycji, to ok. 60.000 zł; gdzie dotacja ministerstwa to 
28.000 zł, powiatu – 10.000 zł; pozostałe środki finansowe to budżet 
gminy. Wniosek o dofinansowanie renowacji pomnika został również 
złożony w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Prace renowacyjne 
obejmują:

- wyłożenie postumentu i podestu pomnika kamieniem, 
- wymianę tablic z nazwiskami na nowe,
- poddanie obróbce blacharskiej kopuły i gzymsów,
- zamontowanie dwóch lamp i dwóch wazonów.
Cieszy fakt, że wśród wsparcia ministerstwa, miejsc ważnych hi-

storycznie, na liście przedsięwzięć o dofinansowanie obok dużych 
aglomeracji, znalazła się właśnie nasza Gmina Drawsko.

Uroczystości obchodzone będą 11 listopada br. w godzinach po-
południowych; rozpoczną się wymarszem korowodu z orkiestrą dętą 
od urzędu do kościoła. Część artystyczna odbędzie się przy pomniku 
oraz w Gminnej Sali Gimnastycznej; wśród bloków przewiduje się wi-
dowisko uliczne, pochodnie, czy spektakl teatralny.   Warta honorowa, 
w specjalnie zakupionych mundurach, ma nadać podniosły charakter 
uroczystości, podobnie jak, przygotowywana wystawa pamiątek po-
wstańczych, czy obwieszenie flagami powstańczymi miejsca przejścia 
korowodu. Docelowo wszystko to, ma znaleźć się w planowanej do 
utworzenia, w budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku, nowej Izbie 
Pamięci.

Akcenty powstańcze mają pojawić się również na cmentarzach. 
Obecni na spotkaniach księża - Ks. Proboszcz Piotr Matuszewski i Ks. 
Dziekan Sławomir Olejniczak wyrazili akceptację tego pomysłu. W wy-
branych miejscach na cmentarzach postawione zostaną duże tablice 
z nazwiskami poległych powstańców. Dodatkowo na ich grobach pla-
nuje się zamontować małe tabliczki, identyfikujące udział tych osób 
w powstaniu. Dyrektorzy szkół, wraz z nauczycielami, pracują już nad 
konkursami w tematyce powstania, których rozstrzygnięcie nastąpi 
podczas głównych uroczystości. 

Każdy z członków komitetu oraz osób zainteresowanych  może 
zgłaszać swoje pomysły. Pojawiła się inicjatywa wykonania muralu 
powstańczego, który powstanie na ścianie Gminnej Sali Gimnastycz-
nej w Drawsku. Projekt muralu został już opracowany i zaakceptowa-
ny przez radnych. Bardzo intensywnie trwają prace nad zbieraniem 
informacji, do wydania publikacji historii Pomnika Wdzięczności 
w Drawsku. 

Ostateczny kształt uroczystości zależeć będzie od uzyskania dofi-
nansowania z Narodowego Centrum Kultury, do którego wniosek zo-
stał złożony w miesiącu czerwcu. 

Cały czas jesteśmy na etapie poszukiwania, zbierania wszelkich 
materiałów, mających związek z powstaniem: zdjęć osób, które bra-
ły udział w powstaniu, pamiątek: czapek, odznaczeń, części mundu-
ru, czy nawet usłyszanych opowieści, anegdot. Po raz kolejny więc 
zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w zebraniu jakichkolwiek 
informacji. W przypadku chęci współpracy prosimy o kontakt z Kie-
rownikiem Referatu Organizacyjnego, tel. 67 2569128.

Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego

 
Zadanie „Chwała Bohaterom - renowacja Pomnika Wdzięczności 

w Drawsku - miejsca pamięci historii Polski i Polaków” dofinansowa-
no ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury.

Renowacja Pomnika Wdzięczności w Drawsku

Rocznicowe obchody!

Zadanie współfinansowane 
przez 

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki

Projekt współfinansowany 
ze środków Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego
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Działalność ZKiW Sp. z o.o. 
w Drawsku

Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. 
z o.o. powstał w 2011 roku w wyniku przekształcenia za-
kładu budżetowego w spółkę handlową. Poza licznymi 
kierunkami działalności do podstawowych zadań reali-
zowanych przez Spółkę należy zaliczyć:

* pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
* odprowadzanie ścieków;
* eksploatacja oczyszczalni ścieków;
* wywóz nieczystości ciekłych;
* eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyj-

nych;
* usługi sprzętem specjalistycznym, budowlanym
* usługi komunalne,
* remonty,
* roboty drogowe
Oprócz zadań realizowanych na rzecz Gminy Draw-

sko i podmiotów jej podległych, Spółka świadczy usługi 
m.in. dla Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
i Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie remontów dróg 
i chodników oraz usług związanych z zimowym utrzy-
maniem dróg, dla Wspólnot Mieszkaniowych, MGOK-u 
w Wieleniu oraz innych firm i mieszkańców. Zadaniem 
Spółki jest nie tylko wypełnienie wyżej wymienionych 
zadań, ale również utrzymanie wysokiego standardu 
usług poprzez zapewnienie w najwyższym stopniu nie-
zawodnego funkcjonowania urządzeń wodno-kanaliza-
cyjnych, którymi Spółka zarządza. Zakład Kanalizacji 
i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. buduje nowe sieci 
i przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz obsługuje istnie-
jącą sieć wodociągowo – kanalizacyjną wraz z hydro-

Miejscowość 

Sprzedaż wody w latach w m3 

2015 2016 2017 

Drawsko 46 635,1 46 823,0 44 828,8 
Drawski Młyn 32 107,6 27 550,5 26 729,3 
Pęckowo 20 303,0 20 191,5 20 100,0 
Chełst 12 981,0 12 610,0 12 024,0 
Kamiennik 5 683,0 4 998,0 4 869,0 
Moczydła 7 580,0 7 299,0 6 747,0 
Pełcza 2 009,0 1 813,0 1 873,0 
Kawczyn 6 878,0 6 827,0 6 429,0 
Kwiejce Nowe 2 323,0 1 996,0 1 841,0 
Piłka 5 604,0 6 204,0 5 910,0 
Marylin 3 308,0 3 905,0 3 765,0 
Kwiejce    1 656,0 2 156,0 2 103,0 

RAZEM: 147 067,7 142 373,0 137 219,1 

 

Miejscowość 

Sprzedaż ścieków  w latach w m3 
2015 2016 2017 

ścieki 
komunalne i 
przemysłowe 

ścieki 
bytowe 
(dowożone) 

ścieki 
komunalne i 
przemysłowe 

ścieki 
bytowe 
(dowożone) 

ścieki 
komunalne i 
przemysłowe 

ścieki 
bytowe 
(dowożone) 

Drawsko 34 847,9 199,9 35 134,0 347,1 37 657,9 264,12 
Drawski Młyn 37 506,8 349,9 31 915,1 377,1 34 034,6 331,26 
Pęckowo 20 384,1 70,7 19 637,1 103,8 21 847,0 117,95 
Chełst   154,2   161,6   212,17 
Kamiennik   16,2   18,2   47,00 
Moczydła   11,9   15,0   11,15 
Pełcza   4,1   4,9   2,74 
Kawczyn   55,9   111,1   113,51 
Kwiejce Nowe   4,1   45,7   48,53 
Piłka   277,6   335,6   485,55 
Marylin   89,1   119,7   48,57 
Kwiejce      19,3   34,0   11,06 
pozostałe ścieki dowożone   1 115,3   1 062,3   599,17 
RAZEM: 92 738,8 2 368,2 86 686,2 2 736,1 93 539,5 2 292,78 

 

Starając się zapewnić wysoką jakość świadczonych 
usług, niezbędne jest ciągłe ulepszanie, modernizowanie 
i remontowanie zarządzanych obiektów. Przeprowadzone 
remonty na sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ście-
ków, przepompowniach ścieków oraz stacjach uzdatniania 
wody w poszczególnych latach przedstawia tabela na na-
stępnych stronach:

forniami w Drawsku (SUW Abisynia) i Chełście, oczysz-
czalnią ścieków w Drawskim Młynie i przepompowniami, 
pompowniami wody w Piłce (P1 Piłka Folwark ,P2) oraz 
w Kwiejcach Nowych (P3), na terenie Gminy Drawsko. 
Długość sieci wodociągowej wynosi 155,98 km, nato-
miast długość sieci kanalizacyjnej 32,35 km. Sprzedaż 
wody i ścieków w poszczególnych latach kształtowała 
się następująco:
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NAZWA ZADANIA 

KOSZT 
INWESTYCJI 

(MATERIAŁY, 
USŁUGI) 

ŹRÓDŁO 
FINANSOWA

NIA 

ROK 2015 

Przepompownie ścieków 

1. Remont przepompowni ścieków P1 w Drawskim Młynie 

61 298,71 zł 

Środki własne 

    – wymiana prowadnic Spółki 

2. Remont przepompowni ścieków P6 w Drawsku   

– wymiana osprzętu do pompowni – zakup nowej pompy   

3. Remont przepompowni ścieków P10 w Drawsku   

    – wymiana osprzętu do pompowni – zakup nowej pompy   

4. Remont przepompowni PC w Pęckowie   

    – wymiana osprzętu do pompowni – zakup nowej pompy   

5. Remont dwóch przepompowni przydomowych wraz z 
montażem nowych pomp. 

  

Oczyszczalnia ścieków w Drawskim Młynie 

1. Remont sita z piaskownikiem Nogerath - spawanie,   montaż 
rurociągów, remont szczotki 

37 346,39 zł 

Środki własne 

2. Remont pomostów Spółki 
3. Remont falownika i sond tlenowych   
4. Remont zbiorników beztlenowych, czyszczenie, malowanie, 
wymiana osprzętu 

  

Stacja Uzdatniania Wody w Drawsku 
Remont studni głębinowej: 3 767,00 zł Środki własne 
  - remont agregatu głębinowego   Spółki 
  - ocynkowanie rur     
  - usługa dźwigiem     

 

ROK 2016 

Przepompownie ścieków 
1. Remont przepompowni ścieków P1 w Drawskim Młynie – 
wymiana automatyki i sterowania przepompowni ścieków P1 

45 840,41 zł 

Środki własne  

 Spółki 
2. Remont przepompowni ścieków P2 w Drawskim Młynie 
   - wymiana automatyki i sterowania przepompowni ścieków P2 
3. Remont trzech przydomowych przepompowni  w Drawsku   –    

zakup i montaż 3 nowych pomp 
4. Remont przepompowni ścieków P9 – zakup i montaż nowej 

pompy 

  

5. Remont przepompowni ścieków PC w Pęckowie 
  

Oczyszczalnia ścieków w Drawskim Młynie 
1. Zakup i montaż spirali sita ze szczotką i kompletem uchwytów w 
budynku Noggerath 

55 154,28 zł 

Środki własne 

2. Zakup i montaż dmuchawy w obudowie dźwiękochłonnej Spółki 

3. Modernizacja instalacji elektrycznej, sterowania i monitoringu 
dmuchawy i sond tlenowych 
4. Naprawa stacji zlewczej 

 

   
Stacja Uzdatniania Wody w Chełście 

1. Wymiana złoża filtracyjnego 9 773,11 zł 
Środki własne  

Spółki 
Biuro ZKiW w Drawsku Sp. z o.o. 
1. Wymiana komputerów i sterowni 
2. Założenie monitoringu przed biurem ZKiW w Drawsku Sp. z o.o.    

i remizą strażacką w Drawsku 14 277,81 zł 
Środki własne 

Spółki  

  

 

Większość remontów i napraw Spółka stara się w miarę 
możliwości przeprowadzać sama, minimalizując tym samym 
koszty. W styczniu 2016 r. zawarto umowę leasingu dotycząca 
ciągnika rolniczego Zetor Proxima 90, będącego przedmiotem 
leasingu. W czerwcu 2018 r. przyjęto w używanie również na 
podstawie umowy leasingu pojazd Renault Master. W planach 
jest zakup nowej beczki asenizacyjnej

Zakład jest także otwarty na propozycje ze strony nauczy-
cieli ze szkół i przedszkoli i zawsze chętnie zgadza się na wy-
cieczki po obiektach, by dzieci w sposób naoczny zapoznały 
się z procesem uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz 
zrozumiały jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne.

Zatrudnienie w Spółce na przestrzeni lat wzrasta i tak w 2015 
r. zatrudnionych było 18 osób, w 2016 r. 20 osób, w 2017 r. – 23 
osoby. Na chwilę obecną stan ten się utrzymuje. 27.06.2018r. 
został powołany jednoosobowy Zarząd Spółki w związku z re-
zygnacją p. Gabrieli Kowal z funkcji Członka Zarządu. W tym 
miejscu jeszcze raz serdecznie dziękujemy Pani Gabrieli za 
dziesięcioletnią współpracę. Mieszkańcom zaś dziękujemy za 
wyrozumiałość i pomoc przy realizacji zadań wykonywanych 
przez Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o.
        
 Krystian Kawczyński
    Prezes Zarządu Zakładu 

Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o.
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Awarie na wodociągu

Kwiejce

Piłka

Remont studni głębinowej Stacja Uzdatniania Wody w Drawsku

Wymiana złoża filtracyjnego Stacja uzdatniania wody Chełst

Wymiany uszkodzonych hydrantów

Budowa kanalizacji deszczowej 
dla Zarządu Dróg Powiatowych
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Budowa chodnika w Drawskim Młynie 
dla Zarządu Dróg Powiatowych

Remonty na oczyszczalni 
i przepompowniach ścieków

Drawski Młyn P1

Drawsko Przydomowa

Pęckowo PC

Remont sita z piaskownikiem - wymiana ślimaka

Utwardzenie nawierzchni
pod plac zabaw w Kwiejcach Nowych
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Podziękowanie pani Gabrieli Kowal 
za 10 lat pracy

Zakup samochodu osobowo-dostawczego
dla Zakładu

Zakup traktora dla Zakładu

Zajęcia szkoły podstawowej
w Drawsku

na hydroforni w Drawsku
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Obowiązkiem każdej gminy w Polsce jest m.in. zabezpieczenie 
potrzeb społecznych swoich mieszkańców i w tym właśnie celu 
utworzone zostały ośrodki pomocy społecznej. To, czym ma zaj-
mować się pomoc społeczna, określono w katalogu zadań ustawy 
o pomocy społecznej. Jednak w ogólnym spisie nie sposób było 
przewidzieć wszystkie trudności, jakie dotyczą najbardziej „żywot-
nych” spraw lokalnych mieszkańców.

W Gminie Drawsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Drawsku powołano w 1990 r. jako odrębną jednostkę samo-
rządową, działającą w imieniu osobowości prawnej gminy. Jednak 
od daty powstania naszej jednostki do dziś,  dokonały się liczne 
zmiany w jej funkcjonowaniu. Nadal podstawowym zadaniem jest 
szeroko rozumiana pomoc społeczna. Mimo, że środki finanso-
we, którymi dysponuje organ pomocy są co roku ograniczone 
i nie zawsze zapewniają zapotrzebowanie w wysokości adekwat-
nej do zgłoszonych potrzeb, to w przypadkach trudnej sytuacji 
finansowej uprawnieni mieszkańcy mogą liczyć na pomoc pie-
niężną. Jednak na uwagę zasługuje fakt, że pomoc społeczna to 
nie tylko wypłata świadczeń. Poza pomocą finansową realizowane 
są liczne działania dla mieszkańców; GOPS na bieżąco zapew-
nia usługi opiekuńcze w środowisku domowym oraz zleca pracę 
opiekunkom; z roku na rok kontynuowane jest dożywianie dzieci 
we wszystkich szkołach naszej gminy; zapewnione jest prawo do 
ubezpieczenia zdrowotnego; usługi w zakresie całodobowej opie-
ki a także wsparcie rodzin wielodzietnych. Dodatkowy trzon pracy 
z rodziną stanowi Zespół Interdyscyplinarny, który co roku pracuje 
z rodzinami, w których wystąpiły działania przemocowe. Co roku 
organizujemy m.in. zbiórkę odzieży używanej, pomagamy w naby-
waniu sprzętu rehabilitacyjnego, uczestniczymy w organizacji wy-

poczynku letniego dla dzieci. Należy podkreślić, że w swojej pracy 
pomoc społeczna nie jest samotną wyspą. Na bieżąco prowadzona 
jest współpraca z licznymi podmiotami np. urzędem pracy, policją, 
służbą zdrowia, oświatą, lokalnymi władzami i stowarzyszeniami, 
zawierane są umowy i porozumienia na realizacje poszczególnych 
zadań. 

Funkcjonowanie GOPS w 1990r. a dziś uległo znacznym prze-
obrażeniom. Z roku na rok zakres prac zwiększa się o kolejne zada-
nia zlecone nam przez administrację rządową. Szczególnie widocz-
ne jest to w latach 2014-2018 kiedy oprócz ewolucji świadczeń 
rodzinnych, dodatkowo do GOPS wprowadzono: Kartę Dużej Ro-
dziny, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, od 2016 realizujemy 
ogromne zadanie związane ze sprawami Programu 500Plus a od 
2017 sprawy Funduszu Alimentacyjnego oraz procedur postępo-
wania wobec dłużników alimentacyjnych. Każdy kolejny rok wią-
że się z nowymi wyzwaniami, dlatego nie sposób nie wspomnieć 
o realizowanym również obecnie nowym Programie Dobry start, 
który szacujemy, że obejmie ok. 800 dzieci w wieku szkolnym.

Podsumowując te zadania - na dzień dzisiejszy w GOPS ustala 
się uprawnienia mieszkańców do 25 rodzajów różnych świadczeń 
pieniężnych. Podstawową formą orzekania w tym zakresie jest de-
cyzja administracyjna. W roku 2017 w GOPS wydano ich ponad 
1000.

Wraz z rozwojem zadań naszej jednostki zmienił się również jej 
wymiar finansowy. W roku 2015  całkowity budżet GOPS wynosił 
2.712.891 zł co stanowiło zaledwie 15,36 % budżetu gminy. Już 
w roku 2017 budżet ten wyniósł 8.196.567  i stanowił aż 32,12% 
budżetu gminy. 

Budżet GOPS podlega również kontroli, zadania własne stano-
wią 6, 34% budżetu i podlegają ustaleniom Wójta Gminy. Pozosta-
łą lwią cześć stanowią zadania zlecone 93,66%  i w tym zakresie 
podlegają ustaleniom Wojewody. Nad całością tych zadań pieczę 
sprawuje kadra w łącznej liczbie 7 pracowników, prowadząc wła-
sną, wyodrębnioną księgowość.

Wioletta Krysztofiak
Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku

GOPS w Drawsku - 
ważnym elementem w strukturze 

administracji samorządowej

Już po raz 11. Samorząd Gminy Drawsko nagrodził 
uczniów, którzy w roku szkolnym 2017/2018 osiągnę-
li znaczące wyniki w nauce i sporcie, zgodnie z przy-
jętym uchwałą Rady Gminy „Drawskim programem 
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzie-
ży uczących się na terenie Gminy Drawsko”. Uroczy-
stość odbyła się 26 września br.  podczas posiedzenia 
L. zwyczajnej sesji Rady Gminy Drawsko.

Drawski program w roku 2018 uległ rozbudowie. Do 
dotychczasowych kategorii „Prymusa Szkoły” i „Omnibu-
sa” doszły nowe kategorie: „Lider Przedmiotu” –laureat 
konkursu przedmiotowego i „Lider Edukacji” – uczeń ma-
jący średnią ocen co najmniej 5,6, udzielający się sporto-
wo, kulturalnie, społecznie. Biorąc pod uwagę wszystkie 
kategorie, w roku szkolnym 2017/2018 nagrodzono aż 22 
osoby, co oczywiście nas bardzo cieszy. Serdeczne gra-
tulacje Uczniom, Rodzicom i tym wszystkim, którzy stoją 

Uzdolnieni uczniowie
za sukcesami dzieci złożył Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko – p. Edward Wiewiórka i Wójt Gminy Drawsko 
– p. Marek Tchórzka: „…Życzę Wam abyście tych swoich 
możliwości  nigdy nie próbowali zamknąć, aby ta prze-
strzeń zawsze się rozszerzała. Abyście zawsze znaleźli koło 
siebie przyjaciół, którzy wskażą Wam właściwą drogę, i to 
zarówno w zakresie edukacji, jak i w sporcie. Sukces zależy 
od człowieka i można go kuć poprzez umysł, bądź ręce. Każ-
dy tyle samo jest wart…”.

Obecny na sesji Ambasador Towarzystwa im. Hipolita 
Cegielskiego – Andrzej Fromberg, po wręczeniu Wójtowi 
Gminy Drawsko – p. Markowi Tchórzce Srebrnego Meda-
lu „LABOR  OMNIA VINCIT” pogratulował młodzieży suk-
cesów, życząc: „…Sięgajcie po najwyższe oceny i stawiajcie 
sobie jak najwyżej poprzeczkę. Gdybyście jej nie przeskoczy-
li będziecie jeszcze wyżej, niż wtedy, gdybyście postawili ją 
poniżej kostki…”.

A wśród nagrodzonych znaleźli się:
I  W kategorii LIDERA PRZEDMIOTU
- Kaźmierczak Bartosz, uczeń kl. III B - Szkoła Podsta-

wowa im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku. 
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II  W  kategorii PRYMUSA SZKOŁY
- Jabłonowski Oskar, uczeń kl. VIIA – najwyższa śred-

nia ocen 6,0 w historii Szkoły  Podstawowej im. gen. dyw. 
Tadeusza Kutrzeby w Drawsku.

- Kaźmierczak Bartosz, uczeń kl. III B, oddz. gimna-
zjalne – średnia ocen 5,94 Szkoła Podstawowa im. gen. 
dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku – oddziały gimnazjal-
ne

- Krokocka Marta, uczennica kl. VII – średnia ocen 
5,42 Szkoła Podstawowa im. Józefa Chociszewskiego 
w Chełście

- Sobkowska Sandra, uczennica kl. VII – średnia ocen 
5,30 Szkoła Podstawowa im. Świętej Urszuli Ledóchow-
skiej w Drawskim Młynie

- Niścior Oliwia, uczennica kl. VII – średnia ocen 5,29 
Szkoła Podstawowa im. Józefa Noji w Pęckowie.

III  W kategorii - LIDERA EDUKACJI -  Nagrodę Gmi-
ny 

- Jabłonowski Oskar, uczeń kl. VIIA – średnia ocen 
6,0  Szkoła  Podstawowa im. gen. dyw. Tadeusza Kutrze-
by w Drawsku

- Kaźmierczak Bartosz, uczeń kl. III B, oddz. gimna-
zjalne – średnia ocen 5,94 Szkoła Podstawowa im. gen. 
dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku – oddziały gimnazjal-
ne.

- Kwita Zuzanna, uczennica kl. VIIB – średnia ocen 
5,92 Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Tadeusza Kutrze-
by w Drawsku.

- Tchórzka Miłosz, uczeń kl. III B, oddz. gimnazjal-
ne – średnia ocen 5,89 Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. 
Tadeusza Kutrzeby w Drawsku – oddziały gimnazjalne.

- Banaś Alicja, uczennica kl. VIIB – średnia ocen 5,82 
Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby 
w Drawsku.

- Marut Agnieszka, uczennica kl. VI – średnia ocen 
5,73 Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Tadeusza Kutrze-
by w Drawsku.

- Oliwia Giersberg, uczennica kl. VI – średnia ocen 
5,73 Szkoła Podstawowa im. Józefa Noji w Pęckowie.

- Burzyńska Kinga, uczennica kl. VI – średnia ocen 
5,64 Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Tadeusza Kutrze-
by w Drawsku.

- Szmania Marta, uczennica kl. VIIA – średnia ocen 
5,64 Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Tadeusza Kutrze-
by w Drawsku.

- Hałuszko Dominika, uczennica kl. III D, oddz. gim-
nazjalne – średnia ocen 5,61 Szkoła Podstawowa im. gen. 
dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku – oddziały gimnazjal-
ne.

- Spychalska Nelii, uczennica kl. IV – średnia ocen 
5,60 Szkoła Podstawowa im. Józefa Noji w Pęckowie.

- Julianna Stróżyńska, uczennica kl. IIIA, oddz. gim-
nazjalne – średnia 5,60 Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. 
Tadeusza Kutrzeby w Drawsku – oddziały gimnazjalne.

- Fiksa Marta, uczennica kl. IV – średnia ocen 5,60 
Szkoła Podstawowa im. Józefa Noji w Pęckowie.

IV  Tytuł - OMNIBUSA -Nagrodę Gminy 
- Krystek Dawid, uczeń kl. IV Szkoły Podstawowej im. 

Świętej Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim Młynie. 

- Roszak Aleksandra uczennica kl. VII Szkoły Podsta-
wowej im. Józefa Chociszewskiego w Chełście. 

- Oleksak Kacper, uczeń kl. IV Szkoły Podstawowej 
im. Świętej Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim Młynie. 

Gratulujemy serdecznie i życzymy dalszych sukcesów!

Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego

Wyróżniony 
Bartosz Kaźmierczak 
z rodzicami, 
Wójtem Gminy Drawsko 
i Przewodniczącym 
Rady Gminy Drawsko
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19 kwietnia odbyło się spotkanie autorskie z Panią Renatą Kla-
merus, autorką książki pt. ,,Tami z krainy pięknych koni’’, która 
przenosi czytelników do przepięknej, baśniowej krainy- Kapadoc-
landii.

Autorka mieszka w Spytkowicach, gdzie do niedawna prowa-
dziła własna aptekę. Obecnie tworzy wiersze, felietony oraz pisze 
powieści dla dzieci .W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas 4-6 
szkoły podstawowej w Drawsku. Autorka krótko opowiedziała 
o swojej książce, czytała wybrane fragmenty książki, które prze-
niosły słuchaczy do egzotycznej, baśniowej  krainy .Wszystkich 
zainteresowanych lekturą zapraszamy do biblioteki.

Spotkanie sfinansowano ze środków Powiatowej i Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Trzciance.

• • •

W sobotę 19 maja bibliotekarze  i czytelnicy wzięli udział w  raj-
dzie rowerowym zorganizowanym w ramach ogólnopolskiej akcji 
„Odjazdowy Bibliotekarz’’. Jest to kampania łącząca bibliotekarzy 
i czytelników, połączona z promocją czytelnictwa i aktywnego stylu 
życia.

Biblioteka Publiczna w Drawsku po raz pierwszy przyłączyła się 
do akcji. Wyruszyliśmy podzieleni na dwie grupy, pierwsza wyru-
szyła z Chełstu, przez Kamiennik i Kwiejce, druga z Drawska przez 
Pęckowo, gdzie dołączyły do nas  kolejne osoby. Obie grupy spo-
tkały się  w Piłce, gdzie po przywitaniu zaproszono wszystkich na  
kawę i  pyszne ciasto drożdżowe  upieczone przez Panią Basię. 
Po słodkim poczęstunku i  krótkim odpoczynku rozpoczęły się gry 
i zabawy zręcznościowe oraz kalambury - proste zasady, dużo hu-
moru zarówno dla młodszych i starszych uczestników. Sobotnie 
przedpołudnie minęło bardzo szybko, rajd zakończyliśmy piecze-
niem kiełbasek na ognisku. Nasz pierwszy Odjazdowy Bibliotekarz 
zgromadził  34 osoby, dopisały nam wspaniała, słoneczna  pogoda 
i dobre humory.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom rajdu za wspól-
nie, mile spędzony czas i już dziś zapraszamy na kolejny rajd  za 
rok.

Szczególne podziękowania dla darczyńców, którzy wspomogli 
nas finansowo i rzeczowo:

Firma Handlowo-Usługowa „A.M.G.’’ Agnieszka Giś , Drawsko
Zakład Kanalizacji i Wodociągów  Sp. z . o.o.  Drawsko
Piekarnia „Promyk’’  Czesława i Marian Rybak, Pęckowo
Firma Handlowa „Jerzyk’’ Ewa i Piotr Jerzy, Pęckowo
Tartak Grześ - Wit, Chełst
Dziękujemy również Księdzu Sławomirowi Olejniczakowi za 

udostępnienie miejsca na nasz mały piknik oraz Panu Andrzejowi 
Kowalowi za przygotowanie ogniska.

• • •

W dniu 10 maja  2018 r. Bibliotekę Publiczną w Pęckowie od-
wiedziły przedszkolaki z grupy „Motylki”. Nasze spotkanie odbyło 
się pod hasłem „Książka przyjacielem dzieci’’.

Na powitanie  pani bibliotekarka przeczytała wiersz Hanny Ło-
chockiej  pt: „Książka czeka”. Następnie  dzieci wysłuchały infor-
macji o  pracy bibliotekarza i do czego właściwie jest nam po-
trzebna biblioteka. Dowiedziały się jakie książki można wypożyczyć 
i jak zostać czytelnikiem biblioteki.  Dzieci  zadawały  różne pytania 
dotyczące biblioteki oraz oglądały książki z działu   dla dzieci. Dużo 

Zapraszamy do czytania    
czasu poświęciliśmy  na rozmowę o poszanowaniu książek, aby 
jak najdłużej mogły służyć dzieciom. 

• • •
We wtorek 15 maja z okazji „Tygodnia Bibliotek” gościliśmy w na-

szej bibliotece  uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej w Pęc-
kowie. 

Po przywitaniu krótka rozmowa na temat biblioteki, przypomnie-
nie o zasadach korzystania z biblioteki oraz o  poszanowaniu książek 
i ich terminowym zwrocie.   Po zaprezentowaniu nowości zakupionych 
do działu dziecięcego, pani bibliotekarka przeczytała jedną z nich pt. 
„Bumcyk i jego drużyna” Mirosławy Kwiecińskiej. Następnie dzieci 
odpowiadały na 10 pytań umieszczonych na końcu książki. Świet-
nie poradziły sobie z tym zadaniem odpowiadając poprawnie prawie 
na wszystkie pytania. Na zakończenie odbył się konkurs rysunkowy 
-  „Nasza pani bibliotekarka”. Wszystkie prace można obejrzeć w bi-
bliotece.

Gabriela Sikora
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji, 
Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko
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Mijająca kadencja dla Sołectwa 
Kawczyn jest bardzo pomyślna. Uda-
ło się zrealizować wiele przedsię-
wzięć  ważnych dla mieszkańców. To 
dzięki Nim, Radzie Sołeckiej, Radnym  (którzy pracowali wiele 
godzin społecznie) oraz Samorządowi Gminy Drawsko, który 
zainwestował własne środki pieniężne oraz pozyskał dodat-
kowe fundusze  z źródeł zewnętrznych na realizację naszych 
pomysłów. Naszą największą inwestycją jaką udało się zreali-
zować to powstały w centrum wsi plac sportowo-rekreacyj-
ny CENTRUMRAJA. Jest on wspaniałym miejscem do miłego 
i aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców naszego 
urokliwego Kawczyna. W dodatku udało się zrealizować jeden 

Kadencja 
w odczuciu sołtysów

z priorytetowych celów mojej kadencji  jaki postawiło sołec-
two Kawczyn tuż po rozpoczęciu mijającego okresu  czyli rewi-
talizacja cmentarza ewangelickiego. Dziś nie jest on już tylko 
zaniedbanym i zapomnianym miejscem lecz odpowiednio za-
gospodarowanym terenem czczącym i wyrażającym szacunek 
dla byłych mieszkańców  Kawczyna. Zapomnieć nie możemy 
również o dokończeniu drogi na „Małym Kawczynie”, która 
została utwardzona  masą bitumiczną dając mieszkańcom 
wygodniejszy i bezpieczniejszy dojazd do swoich domostw.  
Dodatkowo przeprowadzono także wiele bieżących napraw 
pozostałych dróg. Świetlica wiejska również zwiększyła swoją 
atrakcyjność w postaci nowego wyposażenia jakim jest m.in. 
klimatyzacja oraz remont dachu.  

Bardzo dziękuję wszystkim Samorządowcom jak i wolon-
tariuszom za okazane wsparcie na rzecz naszej miejscowości 
oraz godne jej reprezentowanie na różnych uroczystościach 
i zawodach. 

Emil Jackowski 
Sołtys wsi Kawczyn

 Szanowni Państwo, 
Zwracam się do wszystkich, z któ-

rymi miałem zaszczyt i przyjemność 
współpracować w czasie kończącej 
się kadencji Sołtysa wsi Drawsko. 
Chciałbym szczególnie podzięko-
wać Mieszkańcom wsi Drawsko, za 
zaufanie, jakim Państwo mnie ob-
darzyliście wybierając na Sołtysa. To 
naprawdę ogromny zaszczyt i odpowiedzialność, służyć Wam 
drodzy Mieszkańcy. Cieszę się, że w czasie sprawowania przeze 
mnie obowiązków Sołtysa, udało nam się zrealizować wszystkie 
zamierzenia, które wspólnie z wami, mieszkańcami wsi uchwa-
lono na organizowanych Zebraniach Wiejskich. W tym trudzie 
dzielnie wspierała mnie moja Rada Sołecka, której również bar-
dzo serdecznie dziękuję. To co zamierzyliśmy, to zrealizowali-
śmy. 

Stare porzekadło głosi, że „tak krawiec kraje jak mu materiału 
staje”. Tak realizowaliśmy nasze zamierzenia, jak starczyło nam 
funduszy. Podziękowania należą się Panu Wójtowi oraz Radzie 
Gminy, za wspólne wspieranie przedsięwzięć realizowanych 
wspólnie z Funduszem Sołeckim i budżetem Gminy. Panie Wój-
cie, Szanowna Rado Gminy, cieszę się, że udało nam się zreali-
zować wszystkie zadania uchwalone przez Samorząd Gminny. 

Dziękuję za Wasze wsparcie. Jednocześnie, ukradkiem ocieram 
łzę, bo to niestety kropla w morzu potrzeb. Jako Sołtys, uważam, 
że mogliśmy zrobić o wiele więcej i czuję z tego tytułu niedo-
syt. Większa ilość środków finansowych przeznaczoną na naszą 
wieś, to więcej zrealizowanych projektów. Większa ilość zrealizo-
wanych projektów, to większa satysfakcja, zadowolenie miesz-
kańców i piękniejszy wygląd naszej wsi. Uważam, że i tak wiele 
zrobiliśmy. Reprezentowaliśmy wieś na dożynkach gminnych, 
powiatowych, wojewódzko – diecezjalnych. Dekoracje w wielu 
punktach wsi, to pomysł, wysiłek i zaangażowanie wielu ludzi 
z Drawska, którzy czuli się w obowiązku wystroić wieś. Dzięki wa-
szemu zaangażowaniu i pracy, jesteśmy zauważalni poza naszą 
wsią. Wspólna organizacja wielu imprez plenerowych jak Dzień 
Dziecka z Dniem Rodziny, Dzień Seniora, Dzień Babci i Dziadka, 
Dzień Kobiet, rajdy rowerowe, spływy kajakowe, rejsy „do Ame-
ryki” są już tradycją, realizowaną przy wsparciu wielu sponsorów 
i ludzi dobrego serca. 

Bez was nie moglibyśmy nawet pomyśleć o organizacji przed-
sięwzięć. To wszystko Szanowni Państwo dzięki Wam wszystkim. 
Podziękowania należą się również Klubowi Seniora w Drawsku 
oraz OSP w Drawsku za wspólną pomoc i organizację przedsię-
wzięć. 
     Za to wszystko, składam serdeczne odziękowania.

      Tadeusz Babiak 
Sołtys wsi Drawsko 
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