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Obfitych Łask i Błogosławieństw
od Chrystusa Zmartwychwstałego, 

zdrowych i pełnych ciepła rodzinnego
Świąt Wielkanocnych.

Niech odradzające się z wiosną życie będzie
źródłem spokoju i optymizmu oraz sprawi,

że z nadzieją i wiarą spojrzymy w lepszą przyszłość. 

Ryszard Jabłonowski
Przewodniczący

Rady Gminy Drawsko

Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
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Szanowni Mieszkańcy!
Mieliśmy nadzieję, że początek Nowego Roku przyniesie 
za sobą zakończenie pandemii. Tak się jednak nie stało, 
dlatego nadal musimy żyć i pracować w ścisłym reżimie 
sanitarnym. Od początku roku wróciliśmy do pracy 
w Urzędzie w pełnej obsadzie, rezygnując z pracy zdal-
nej i rotacyjnej. Takie są potrzeby, przede wszystkim ze 
względu na ambitny budżet, dużą ilość inwestycji, jak 
również spraw bieżących. Nadal jednak Urząd wyłączony 
jest z bezpośredniej obsługi klienta, staramy się na bieżą-
co realizować sprawy mieszkańców, zachowując ciągłość 
administracyjną.
Styczeń związany był z intensywnością spotkań z pra-
cownikami, kierownikami jednostek, dyrektorami szkół 
i przedszkola, sołtysami, przedstawicielami stowarzyszeń 
i grup społecznych. Zbliża się półmetek kadencji, dlatego 
wiele spraw należało podsumować i wyciągnąć wnioski 
do działania w przyszłości.
W grudniu roku ubiegłego Rada Gminy Drawsko przyjęła 
do realizacji budżet na rok 2021. Do planu finansowego 
wpisane jest wiele zadań, dlatego też skuteczne pozyski-
wanie środków zewnętrznych, uspokojenie sytuacji finan-
sowej spowodowało, że najbliższy rok może stać się dla 
Gminy Drawsko bogaty w przedsięwzięcia inwestycyjne.

Wizerunek budynku Urzędu 
	 Poszukujemy	 wykonawcy	 na	 realizację	 naprawy	 ele-
wacji	 Urzędu	 Gminy	w	 Drawsku.	W	 budżecie	 na	 ten	 cel	
przeznaczono	kwotę	100.000,00	zł.	W	latach	poprzednich	
zakupiono	nowe	lampy	oraz	maszty	do	flag.	Realizacja	pro-
jektu	w	całości	ma	przyczynić	 się	do	poprawy	wizerunku	
naszego	Urzędu.		

Projekty na drogi
	 Podpisane	zostały	umowy	na	zaprojektowanie	przebu-
dowy	ul.	Kościelnej	w	Drawsku	oraz	drogi	gminnej	Kawczyn	
–	Chełst	na	łączną	kwotę	66.287,00	zł.	Obie	dokumentacje	
mają	zostać	wykonane	do	końca	lipca	bieżącego	roku.	

Projekty na boiska wielofunkcyjne 
	 Wybrany	 został	wykonawca	 na	 zaprojektowanie	 boiska	
wielofunkcyjnego	wraz	 z	 200	metrową	bieżnią	przy	 Szkole	
Podstawowej	w	Drawskim	Młynie	oraz	boiska	wielofunkcyj-
nego	przy	Szkole	Podstawowej	w	Piłce.	Łączyn	koszt	doku-
mentacji	to	53.874,00	zł.	

Przebudowa Szkoły Podstawowej w Chełście
	 Po	otrzymaniu	dotacji	w	kwocie	950.000,00	zł	na	reali-
zację	 zadania	pod	nazwą	„Przebudowa	Szkoły	Podstawo-
wej	w	Chełście”	z	Rządowego	Funduszu	 Inwestycji	Lokal-
nych	przystąpiliśmy	do	prac	planistycznych	nad	realizacją	
zadania.	 Stworzony	 został	 Program	Funkcjonalno	–	Użyt-
kowy,	 na	 podstawie	 którego	 zostanie	 ogłoszony	 przetarg	
w formie zaprojektuj – wybuduj.	Inwestycja	ma	objąć	m.in.	
wymianę	i	ocieplenie	dachu,	wymianę	okien	i	drzwi,	napra-
wę	szczytów,	modernizację	kotłowni,	ocieplenie	budynku	
wraz	z	nową	elewacją,	przebudowę	wejść	do	piwnic	oraz	
zakup	i	instalację	platformy	dla	osób	niepełnosprawnych.

Budowa II etapu ścieżki rowerowej Chełst – Kawczyn 
	 Drugi	 etap	 budowy	 ścieżki	 rowerowej	 z	 Chełstu	 do	
Kawczyna	podzielony	jest	na	dwa	zadania.	
	 Jedno	z	nich	realizuje	Zarząd	Dróg	Wojewódzkich	(asfal-
towe	fragmenty	ścieżki	budowane	w	pasie	drogi	i	na	wyku-
pionych	gruntach)	w	kwocie	280.000,00	zł,	termin	realizacji	
do	14.06.2021	r.	
	 Drugie	 zadanie	 będzie	 realizowane	 przez	 Gminę	 we	
współpracy	 z	 Nadleśnictwem	 Potrzebowice	 (fragmenty	
z	kruszywa	naturalnego	na	obszarze	Lasów	Państwowych).	
Jesteśmy	 na	 etapie	 wydawania	 decyzji	 lokalizacyjnej	 dla	
tej	inwestycji,	następnie	pozyskanie	pozwolenia	na	budo-
wę	i	przetarg.	Nadleśnictwo	Potrzebowice	współfinansuje	
budowę	 ścieżki	 w	 kwocie	 60.000,00	 zł.,	 Gmina	 Drawsko	
przeznacza	na	ten	cel		272.049,00	zł.	
 
Plaża przy jeziorze Piast w Kwiejcach
	 Stowarzyszenie	 Ludowy	 Zespół	 Sportowy	 „Orzeł”	
Pęckowo	 uzyskało	 dofinansowanie	 na	 realizację	 projek-
tu	 pn.:	 „Nowe	 pomosty	 wybudujemy	 i	 ludzi	 nad	 jezioro	
w	 Kwiejcach	 przyciągniemy	 –	 urządzenie	 ogólnodostęp-
nej	 plaży	 i	 placu	 rekreacji	wraz	 z	 budową	 pomostów	 na	
jeziorze	Piast	w	Kwiejcach”.	Zakończenie	inwestycji	nastą-
pi	w	 czerwcu	2021	 roku.	 Przedsięwzięcie	będzie	polegać	
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na	budowie	pomostów	na	jeziorze	Piast	w	Kwiejcach	oraz	
urządzeniu	ogólnodostępnej	plaży	i	placu	rekreacji.	Obec-
na	plaża	zostanie	doposażona	w		dwie	nowe	ławki	parko-
we	z	oparciem,	jeden	zestaw	piknikowy	(stół	i	dwie	ławki	
bez	oparcia),	drewnianą	przebieralnie	oraz	kosz	na	śmieci	
do	segregacji.	Łączny	koszt	inwestycji	przy	100%	dofinan-
sowaniu	to	148.780,84	zł.

Wiata w Chełście
	 Stowarzyszenie	 „Młodzi	 dla	Wsi”	 z	 Chełstu	 podpisało	
umowę	 z	 Urzędem	 Marszałkowskim	 Województwa	
Wielkopolskiego	 na	 realizację	 projektu	 pn.	 „Chełst jako 
wieś na skraju miejscem turystyki, rekreacji i obyczajów 
– budowa wiaty i szlaku w miejscowości Chełst ogólnodo-
stępnej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej”. W	 ra-
mach	 zadania	 zostanie	 wybudowana	 wiata	 rekreacyjna	
z	 elementami	 wyposażenia:	 stoły,	 ławki	 i	 grill.	 Do	 wiaty	
przylegać	 będzie	 przestrzeń	 przyrodniczo	 -	 ekologiczna	
w	formie	obsadzonego	placu	krzewami	z	ławkami,	 lampą	
solarną,	 koszami	do	 segregacji	 odpadów	 i	 tablicą	eduku-
jącą	mieszkańców	w	 tematyce	 ochrony	 środowiska.	 Przy	
istniejącym	Orliku	powstanie	ścieżka	edukacyjna	z	tablica-
mi	informującymi	o	ważnych	dla	wsi	miejscach	związanych	
m.in.	z	kulturą	i	tradycją.	Projekt	ma	na	celu	wzrost	inte-
gracji	 turystyczno-rekreacyjnej	 oraz	 podniesie	 standardu	
życia	mieszkańców	wsi	Chełst	poprzez	poprawę	infrastruk-
tury	 społecznej.	 Łączny	 koszt	 inwestycji	 przy	 100%	 dofi-
nansowaniu	to	62.170,42	zł.
 
Przebudowa drogi wojewódzkiej do Kamiennika i Kwiejc
	 Wielkopolski	 Zarząd	 Dróg	 Wojewódzkich	 w	 Pozna-
niu	 wybrał	 wykonawcę	 na	 realizację	 zadania	 pod	 na-
zwą	 „Remont	 nawierzchni	 drogi	 wojewódzkiej	 nr	 133	
Chełst	 –	Chrzypsko	Wielkie	odcinek	Chełst	 –	Kamiennik	
od	km	0+000	do	km	1+910	odcinek	 I	 ,	od	km	2+650	do	
km	2+930	odcinek	 II	 ,	od	km	3+195	do	km	3+320	odci-
nek	 III”.	 W	 pierwszej	 połowie	 bieżącego	 roku	 zadanie	
zrealizuje	 firma	 COLAS	 Polska	 Spółka	 z	 o.o.	 za	 kwotę	
2.058.382,88	 zł.	 Zadanie	 obejmuje	 remont	 nawierzchni	
od	skrzyżowania	z	drogą	wojewódzką	nr	181	w	Chełście,	
aż	 do	miejscowości	 Kamiennik	oraz	 fragmenty	drogi	 od	
tzw.	Kortaja	w	stronę	Kwiejc	i	Kamiennika.	

Inne projekty do realizacji w 2021 roku
•	Budowa	wiaty	rekreacyjnej	i	boiska	do	siatkówki	plażo-
wej	w	miejscowości	Drawski	Młyn.	Projekt	realizowany	
w	ramach	Programu	Operacyjnego	„Rybactwo	i	Morze”.

•	Zakup	i	montaż	systemu	monitoringu	na	Przystani	Yndzel	
w	 Drawsku.	 Projekt	 realizowany	 w	 ramach	 Programu	
Operacyjnego	„Rybactwo	i	Morze”.

•	Budowa	 wiaty	 rekreacyjnej,	 ścieżki	 łączącej	 wiatę	
z	 brzegiem	 rzeki	Miała	 i	 dwóch	drewnianych	 stojaków	
na	kajaki	przy	świetlicy	wiejskiej	w	Marylinie.	Projekt	re-
alizowany	w	ramach	Programu	Operacyjnego	„Rybactwo	
i	Morze”.

•	Budowa	wiaty	 rowerowej	 ze	 stacją	 naprawczą	w	miej-
scowości	 Drawsko.	 Projekt	 będzie	 realizowany	 przez	
Czarnkowsko	 -	 Trzcianecką	 Lokalną	 Grupę	 Działania	
w	ramach	współpracy	z	gminami.	Działanie		realizowane	
z	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich.	

Oczekujemy na wyniki kolejnych dofinansowań 
	 Wkłady	własne	na	poniższe	zadania	zostały	zaplanowa-
ne	w	budżetach	gminy	i	powiatu	na	rok	2021:
•	Do	kolejnej	edycji	Funduszu	Dróg	Samo-rządowych	Gmi-
na	Drawsko	 złożyła	wniosek	 na	 przebudowę	 ul.	 Polnej	
w	 Pęckowie	 (w	 całości)	 na	 kwotę	 prawie	 1,3	 mln	 zł.,	
z	możliwością	otrzymania	80%	dofinansowania.

•	Powiat	Czarnkowsko	–	Trzcianecki	złożył	wniosek	do	Fun-
duszu	 Dróg	 Samorządowych	 i	 ma	 możliwość	 pozyska-
nia	60%	dofinansowania	na	budowę	ścieżki	 rowerowej	
z	Krzyża	Wlkp.	do	Drawska,	wraz	z	remontem	nawierzch-
ni	 drogi.	 Wartość	 kosztorysowa	 inwestycji	 oscyluje	 na	
kwotę	około	3,7	mln	zł.

•	Gmina	 Drawsko	 złożyła	 wniosek	 o	 dofinansowanie	 do	
Wielkopolskiego	 Regionalnego	 Programu	 Operacyjne-
go	na	 lata	2014	–	2020	pod	nazwą	„Przebudowa	drogi	
powiatowej	nr	1336P	na	odcinku	Drawski	Młyn-Pęcko-
wo-Piłka	 oraz	 nr	 1323P	 na	 odcinku	 Drawsko-Pęckowo	
–	przebudowa	 istniejącej	 ścieżki	 rowerowej”.	Głównym	
celem	 zadania	 jest	 wyasfaltowanie	 ścieżek	 pomiędzy	
Drawskiem,	 Pęckowem	 (w	 tym	 w	 stronę	 cmentarza	
w	 Pęckowie),	 aż	 do	 Piłki	 oraz	 zbudowanie	 małej	 in-
frastruktury	 towarzyszącej	 w	 postaci	 ławek,	 koszy	 na	
śmieci	 oraz	 stacji	 rowerowych.	 Łączny	 koszt	 inwestycji	
to	1.940.014,02	zł.,	w	tym	dofinansowanie	na	poziomie	
80%	tj.	1.649.011,91	zł.	Pozostała	część	kwoty	finanso-
wana	będzie	po	połowie	z	budżetu	Gminy	Drawsko	oraz	
Powiatu	Czarnkowsko	–	Trzcianeckiego.	

	 Do	kolejnego	naboru	Rządowy	Fundusz	 Inwestycji	Lo-
kalnych	złożony	został	wniosek	na	Przebudowę	Szkoły	Pod-
stawowej	w	Drawsku,	a	do	konkursu	przeznaczonego	dla	
gmin	popegeerowskich	złożone	zostały	trzy	wnioski	na	roz-
budowę	remiz	w	Pęckowie	i	Kawczynie,	przebudowę	drogi	
Kawczyn	–	Pełcza	oraz	przebudowę	placu	za	Urzędem	Gmi-
ny	w	Drawsku.
	 Oczekujemy	 również	 wyników	 konkursu	 na	 budowę	
tzw.	 dróg	 dojazdowych	 do	 gruntów	 rolnych	 finansowa-
nego	z	budżetu	województwa	wielkopolskiego	dla	Kwiejc	
Nowych	i	Kamiennika	oraz	Wielkopolskiej	Odnowy	Wsi	dla	
Drawska	 (przebudowa	targowiska)	oraz	Kawczyna	 (budo-
wa	promenady	z	parkingiem	przy	przedszkolu).
	 Trzeba	również	wiedzieć,	że	wiele	z	tych	inwestycji	za-
inicjowanych	 zostało	przez	prężnie	działające	 rady	 sołec-
kie,	władze	 samorządowe	 i	 zaangażowanie	 indywidualne	
poszczególnych	osób	-	dlatego	warto	się	starać	i	działać.	

 Mam ogromną nadzieję, że realizowane na terenie 
Gminy szczepienia pozwolą nam się uodpornić i szybko 
wrócić do tzw. „normalności”. Wszystkim nam bardzo 
potrzebne jest zakończenie pandemii i powrót do życia 
z pełnią możliwości. 

Na nadchodzące Święta Wielkanocne 
życzę Państwu rodzinnego ciepła, 

zdrowia i wiele spokoju.

Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
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L.p Data Dotujący Dotowany Nazwa projektu
Całkowita 
wartość 
zadania

Dofinanso-
wanie

Wkład własny 
finansowy

1. 05.01.2021
Starostwo	Powiatu	
Czarnkowsko - Trzcia-
neckiego

Stowarzysze-
nie	Biegacze	
Józefa	Noji

III	Bieg	im.	Józefa	Noji	
w	Pęckowie 2	000,00 1	800,00 200,00

2. 05.01.2021

Urząd	Marszałkowski	
Województwa	Wielko-
polskiego	w	Poznaniu	
Departament	Sportu 
i	Turystyki

Stowarzysze-
nie	Biegacze	
Józefa	Noji

III	Bieg	im.	Józefa	Noji	
w	Pęckowie 20	200,00 18	400,00 1	800,00

3. 09.02.2021

Wielkopolski	Urząd	
Wojewódzki	w	Pozna-
niu	Rządowy	Fundusz	
Inwestycji	Lokalnych	

Gmina
Drawsko

Przebudowa	drogi	
Kawczyn	-	Pełcza 3	000	000,00 3	000	000,00 0,00

4. 09.02.2021

Wielkopolski	Urząd	
Wojewódzki	w	Pozna-
niu	Rządowy	Fundusz	
Inwestycji	Lokalnych	

Gmina
Drawsko

Budowa	remizy	stra-
żackiej	w	Kawczynie
i	Pęckowie

700	000,00 700	000,00 0,00

5. 09.02.2021

Wielkopolski	Urząd	
Wojewódzki	w	Pozna-
niu	Rządowy	Fundusz	
Inwestycji	Lokalnych	

Gmina
Drawsko

Przebudowa	budynku	
UG	i	placu	za	UG 1	300	000,00 1	300	000,00 0,00

6. 16.02.2021

Czarnkowsko-Trzcia-
necka	Lokalna	Grupa	
Działania	Aktywni	
Mieszkańcy

Stowarzysze-
nie	Rodziców	
Dzieci	i	Osób	
Niepełno-
sprawnych	

IX	Paraolimpiada 1	000,00 1	000,00 0,00

7. 18.02.2021

Czarnkowsko-Trzcia-
necka	Lokalna	Grupa	
Działania	Aktywni	
Mieszkańcy

Rada	Sołecka	
wsi	Pęckowo

Poznaj	swoich	sąsia-
dów	–	wystawy	prac	
lokalnych	twórców
i	zbiorów	pasjonatów	

1	000,00 1	000,00 0,00

8. 18.02.2021

Czarnkowsko-Trzcia-
necka	Lokalna	Grupa	
Działania	Aktywni	
Mieszkańcy

Akademia	
Drawsko

Bądź	jak	Jakub	Moder	
–	bądź	aktywny!	–	
warsztaty	integracji	
społecznej

1	000,00 1	000,00 0,00

9. 19.02.2021

Czarnkowsko-Trzcia-
necka	Lokalna	Grupa	
Działania	Aktywni	
Mieszkańcy

Rada	Sołecka	
wsi	Chełst

Niech	połączy	nas	ta-
jemniczy	ogród	–	cykl	
zajęć	na	rzecz	wielopo-
koleniowej	integracji

1	000,00 1	000,00 0,00

10. 19.02.2021

Czarnkowsko-Trzcia-
necka	Lokalna	Grupa	
Działania	Aktywni	
Mieszkańcy

Klub	Seniora	
„Złote	Lata”

Gdy	senior	z	domu	
wychodzi,	zdrowszy	
do	niego	przychodzi!	-	
warsztaty	rękodzielcze

1	000,00 1	000,00 0,00

11. 26.02.2021

Urząd	Marszałkowski	
Województwa	Wielko-
polskiego		w	Poznaniu 
Departament	Rolnictwa	
i	Rozwoju	Wsi

Gmina
Drawsko

„Drowianie	od	lat
z	porządku	słyną,	a	na	
targu	w	błocie	pyrka	
pływa	z	dynią!	Odno-
wę	w	Drosku	zrobimy,	
kostką	plac	wyłożymy”	

86	612,81 50	000,00 36	612,81

12. 26.02.2021

Urząd	Marszałkowski	
Województwa	Wielko-
polskiego		w	Poznaniu 
Departament	Rolnictwa	
i	Rozwoju	Wsi

Gmina
Drawsko

„By	Kwieciszewo	
pamięć	odzyskało
i	na	językach	ludzi	
pozostało	-	odnowę
w	Kawczynie	zrobimy
i	wieś	ukwiecimy”

81	201,72 50	000,00 31	201,72

SUMA: 5	195	014,53 5	125	200,00 69	814,53

Wykaz złożonych wniosków o dofinansowanie w roku 2021

Hanna	Matkowska
Podinspektor	ds.	pozyskiwania	funduszy	zewnętrznych
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Ostatnią przed świętami Bożego Narodzenia XXIV sesję 
Rady Gminy Drawsko otworzył w dniu 9 grudnia 2020 r. 

Ryszard Jabłonowski Przewodniczący Rady Gminy Drawsko.

	 Oprócz	bieżących	zmian	w	budżecie	gminy	oraz	zmian	w	Wie-
loletniej	Prognozie	Finansowej	na	lata	2020-2033	podjęto	mery-
toryczne	uchwały	w	zakresie:
-	przyjęcia	„Programu	współpracy	Gminy	Drawsko	z	organizacja-
mi	 pozarządowymi	 oraz	 podmiotami	wymienionymi	 a	 art.	 3	
ust.	3	ustawy	z	dnia	24	kwietnia	2003	r.	o	działalności	pożytku	
publicznego	i	o	wolontariacie	na	rok	2021”.

-	Gminnego	Programu	Profilaktyki	 i	Rozwiązywania	Problemów	
Alkoholowych	oraz	realizacji	zadań	z	zakresu	przeciwdziałania	
narkomanii	w	Gminie	Drawsko	na	2021	 r.	Program	przedsta-
wiła	Zuzanna	Kowalska	Pełnomocnik	ds.	Profilaktyki	w	Gminie	
Drawsko.

-	wyznaczenia	obszaru	i	granic	aglomeracji	Drawsko	o	równoważ-
nej	liczbie	mieszkańców	4205	z	oczyszczalnią	ścieków	w	miej-
scowości	 Drawski	 Młyn,	 obejmującą	 miejscowości	 Drawsko,	
Drawski	Młyn,	Pęckowo.

	 Z	prac	w	okresie	międzysesyjnym	Wójta	informację	przedsta-
wiła	Anna	Fręś	Sekretarz	Gminy	Drawsko:
-	 Stan	 epidemiologiczny	 na	 terenie	 Gminy	 Drawsko	 na	 dzień	
8	grudnia	spowodowany	wirusem	COVID		–	20	potwierdzonych	
przypadków	z	dodatnim	wynikiem,	w	tym	19	osób	w	 izolacji	
domowej	1	osoba	hospitalizowana;	76	osób	objętych	jest	kwa-
rantanną.

-	W	minionym	okresie	Bartosz	Niezborała	Wójt	Gminy	Drawsko	
uczestniczył	w	spotkaniach:

•	15	listopada	na	marinie	Yndzel	w	Drawsku	spotkanie	z	przed-
stawicielami	Gminy	Santok	w	celu	zapoznania	gości	z	funkcjo-
nowaniem	przystani.

•	23	listopada	święto	–	Dzień	Pracownika	Socjalnego.	Wójt,	Se-
kretarz	i	Skarbnik	Gminy	spotkali	się	z	pracownikami	Gminne-
go	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Drawsku.

•	 26	 listopada	 odbiór	 wyremontowanego	 dachu	 na	 remizie	
Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Piłce.

•	1	grudnia	on-line	Zarząd	Związku	Miast	i	Gmin	Nadnoteckich.
•	1	grudnia	Anna	Fręś	Sekretarz	Gminy	i	Anna	Zurman	Skarbnik	
Gminy	przywitały	w	nowych	pomieszczeniach	poradni	dla	ko-
biet	w	Drawsku	ginekolog		Beatę	Preiss	–	Dubaj	oraz	położną	
Joannę	Helwich.

•	 1	 grudnia	 –	 wręczenie	 nagród	 i	 dyplomów	 Liderom	Wielko-
polskiej	Odnowy	Wsi	w	ramach	IV	edycji	konkursu	„Aktywna	
Wieś	Wielkopolska”.	Tytuł	„Aktywna	Wieś	Wielkopolska”	oraz	
nagrodę	w	wysokości	3.000	zł	dla	sołectwa	Kawczyn	i	wyróż-
nienie	dla	sołectwa	Chełst,	sołtysom	wsi	Emilowi	Jackowskie-
mu	 i	 Sławomirowi	Michałowskiemu,	 wręczył	Wicemarszałek	
Województwa	Wielkopolskiego	Krzysztof	Grabowski,	Poseł	na	

Informacje z obrad Rady Gminy Drawsko

Sejm	 RP	 Krzysztof	 Paszyk	 oraz	Wiceprzewodniczący	 Sejmiku	
Województwa	Wielkopolskiego	 i	 Prezes	 Zarządu	Wojewódz-
kiego	Stowarzyszenia	Sołtysów	Województwa	Wielkopolskie-
go	 Jarosław	Maciejewski.	 Obecny	 podczas	 uroczystości	 Bar-
tosz	Niezborała	Wójt	Gminy	Drawsko	podziękował	 sołtysom	
za	dotychczasowy	wkład	własny	 i	działania	na	rzecz	odnowy	
i	rozwoju	wsi.

•	 2	 grudnia	 gala	 on	 –	 line	 XXI	 edycji	 Konkursu	 pn.	 „Działania	
proekologiczne	i	prokulturowe	w	ramach	strategii	rozwoju	wo-
jewództwa	 wielkopolskiego”	 Urzędu	 Marszałkowskiego	 Wo-
jewództwa	 Wielkopolskiego.	 Nagrody	 przyznane	 zostały	 dla	
Gminy	Drawsko	za	organizację	zeszłorocznego	„Święta	Noteci”	
oraz	dla	Szkoły	Podstawowej	w	Drawsku.	Gratulacje	dla	szko-
ły	 zostały	 adresowane	do	 koordynatora	 projektu	Małgorzaty	
Stróżyńskiej	oraz	zespołu	projektowego	uczniów.		

•	 4	 grudnia	 –	odbiór	dróg	na	ulicy	 Leśnej	w	Drawskim	Młynie	
i	ulicy	Królickiego	w	Drawsku.

•	4	 grudnia	–	Wójt	Gminy	 jako	 „Pomocnik	 Świętego	Mikołaja”	
odwiedził	placówki	przedszkolne	Gminy	Drawsko	i	Klub	Dzie-
cięcy	 „Mali	 odkrywcy”	w	Drawskim	Młynie,	 oczywiście	 z	 za-
chowaniem	zasad	reżimu	sanitarnego.

•	5	grudnia	spotkanie	przedstawicieli	Ligi	Obrony	Kraju	w	Wie-
leniu. Porcelanowym	Krzyżem	zasługi	dla	Klubu	Żołnierzy	Re-
zerwy		Ligi	Obrony	Kraju	odznaczeni	zostali	mieszkańcy	Gminy	
Drawsko	–	Ryszard	Kielczyk	–	Prezes	Odlewni	Żeliwa	„Drawski”	
S.A.	 w	 Drawskim	Młynie	 oraz	 Aleksander	Magdziarz;	 brązo-
wym	 medalem	 Ligi	 Obrony	 Kraju	 Bartosz	 Niezborała	 Wójt	
Gminy	Drawsko	i	Henryk	Kolasiński.

-	Odbyły	się	również	spotkania	dot.	gospodarki	odpadami	komu-
nalnymi	Pilskiego	Regionu	Gospodarki	Odpadami	Komunalnymi.
-	W	zakresie	inwestycji:
•	zakończono	projekty	realizowane	z	Wielkopolskiej	Odnowy	Wsi	
–	budowa	drewnianej	wiaty	rekreacyjnej	przy	świetlicy	w	Piłce	
oraz	siłownię	zewnętrzną	i	klimatyzację	w	świetlicy	w	Pęcko-
wie.

•	zakończono	budowę	dróg	w	Piłce	–	w	stronę	Piłki	Las	oraz	od	
skrzyżowania	w	stronę	Kamiennika,	w	systemie	sprysku	asfal-
towego,	razem	ok.	700	m.
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•	kończą	 się	prace	 remontowe	zaplecza	 sanitarno-szatniowego	
w	Gminnej	Sali	Gimnastycznej	w	Drawsku.

	 Informacje	 z	 prac	 Komisji	 Budżetowo-Gospodarczej	 Rady	
Powiatu	 Czarnkowsko-Trzcianeckiego,	 ze	 szczególnym	uwzględ-
nieniem	 budowy	 ścieżki	 rowerowej	 Drawsko-Krzyż	 przedstawił	
przewodniczący	 komisji	 Krystian	 Kawczyński.	 O	 bieżących	 pra-
cach	Komisji	Zdrowia	i	Spraw	Społecznych	Rady	Powiatu	poinfor-
mował	Zbigniew	Piątek		przewodniczący	komisji.	

Radni uchwalili budżet na rok 2021

	 Ostatnią	w	 roku	 2020	 sesję	 Rady	 Gminy	 Drawsko	 zwołano	
30	grudnia	w	świetlicy	wiejskiej	w	Chełście.	Smutnym	akcentem	
rozpoczął	sesję	Ryszard	Jabłonowski	Przewodniczący	Rady	wspo-
minając	śmierć	śp.	Tadeusza	Babiaka	Sołtysa	wsi	Drawsko,	które-
go	zaangażowanie	 społeczne	 i	 szczególna	osobowość	 zostawiła	
pustkę,	ale	również	zobowiązanie	do	realizacji	ważnych	zadań	dla	
sołectwa	Drawsko.
	 Najważniejszymi	punktami	obrad	był	jednogłośnie	uchwalo-
ny	budżet	Gminy	Drawsko	na	rok	2021	z	dochodami	w	wysokości	
28.023.502	zł	oraz	Wieloletnia	Prognoza	Finansowa	na	rok	2021-
2033.	 Bartosz	Niezborała	Wójt	Gminy	Drawsko:	 „…bardzo ser-
decznie dziękuję radnym za jednogłośne przyjęcie budżetu Gminy 
Drawsko na rok 2021. Za wykonaną pracę dziękuję p. skarbnik 
z pracownikami Referatu Finansowego, p. sekretarz, kierowni-
kom referatów i pracownikom urzędu, kierownikom i dyrekto-
rom szkół i jednostek organizacyjnych. Przyszłoroczny budżet 
jest bardzo ambitny zwłaszcza po stronie inwestycyjnej: budowa 
ulicy Polnej w Pęckowie, budowa ścieżki rowerowej Krzyż-Draw-
sko, dokończenie budowy ścieżki rowerowej Chełst – Kawczyn, 
asfaltowanie ścieżek rowerowych pomiędzy Drawskiem, Pęcko-
wem a Piłką, nowe dokumentacje techniczne, remont elewacji 
budynku urzędu i Szkoły Podstawowej w Chełście, to tylko część 
przyszłorocznych wyzwań. Budżet gminy zasiliło już dużo środ-
ków zewnętrznych, na wiele decyzji trzeba poczekać. Trzy zada-
nia w tym budżecie są rozłożone w cyklu dwuletnim. Przed nami 
jest dużo pracy, ale też dużo współpracy w realizacji tych zadań 
z szeregiem podmiotów: z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim, 
Województwem, Urzędem Marszałkowskim, Zarządem Dróg Po-
wiatowych i Wojewódzkim, Lasami Państwowymi. Mam nadzie-
ję, że ten budżet w całości uda się zrealizować. Warto podkreślić, 
że po raz kolejny nie musimy zaciągać kredytów. Nasze działania 
nie spowolniają realizacji kolejnych inwestycji, a budżet na bie-
żąco udaje się zasilać  poprzez skuteczne  pozyskiwanie środków 
finansowych przez samorząd...”.	 Wójt	 dokonał	 podsumowania	
roku	2020	w	 liczbach:	 złożono	51	wniosków	o	dofinansowania	
zewnętrzne;	pozyskano	3	mln	 zł	 dodatkowych	 środków	do	bu-
dżetu,	z	czego	1,7	mln	zł	przeznaczono	na	inwestycje,	375	tys.	zł	
to	spłata	tegoroczna	zadłużenia,	co	spowodowało	spadek	zadłu-
żenia	do	4,9	mln	zł.
	 Wójt	 poinformował	 również	 o	 bieżącej	 sytuacji	 epidemio-
logicznej	na	terenie	Gminy	Drawsko:	4	osoby	mają	wynik	pozy-
tywny,	32	osoby	objęte	są	kwarantanną.	Mimo	pracy	rotacyjnej	
w	urzędzie	gminy	pracownicy	nie	uchronili	 się	od	zachorowań,	
pozytywny	wynik	miało	6	osób;	kulminacja	izolacji	i	kwarantann	
nastąpiła	w	czasie	projektowania	budżetu	i	zakończenia	roku.	Od	
4	stycznia	2021	urząd	wraca	do	codziennego	trybu	pracy	z	zacho-
waniem	 wszelkich	 środków	 ostrożności;	 bezpośrednia	 obsługa	
klienta	będzie	tylko	w	pilnych	przypadkach.	Sytuacja	pandemicz-
na	będzie	na	bieżąco	obserwowana.	Wójt	poinformował,	że	po	
okresie	swojej	kwarantanny	tj.	po	21	grudnia	prace	skupiały	się	
wokół	dokończenia	 tegorocznych	zobowiązań	 i	pracą	nad	przy-
szłorocznymi	 inwestycjami.	 22	 grudnia	 odbyła	 się	wizyta	 Jacka	
Bogusławskiego	Członka	Zarządu	Województwa	Wielkopolskiego	
związana	z	podpisaniem	umów	na	miękkie	działania	dot.	 stan-

dardów	obsługi	inwestorów	oraz	wręczenia	nagród	dla	uczniów	
Szkoły	 Podstawowej	 w	 Drawsku	 i	 Gminy	 Drawsko	 za	 działania	
proekologiczne.
	 Wychodząc	 naprzeciw	 pomocy	 dla	 rolników	 z	 terenu	 Gmi-
ny	 Drawsko	 przyjęto	 regulamin	 dofinansowania	 usuwania	 folii	
rolniczych	 i	 innych	odpadów	pochodzących	z	działalności	 rolni-
czej	 przy	 udziale	 Narodowego	 Funduszu	 Ochrony	 Środowiska	
i	Gospodarki	Wodnej	w	roku	2021.	Koniczności	zmian	wymagał	
również	 budżet	 roku	 2020,	 Wieloletnia	 Prognoza	 Finansowa	
2020-2033	 oraz	 program	 współpracy	 z	 organizacjami	 pozarzą-
dowymi.	Zwolniono	w	uzasadnionych	przypadkach	przedsiębior-
ców	prowadzących	sprzedaż	napojów	alkoholowych	na	 terenie	
Gminy	Drawsko	przeznaczanych	do	spożycia	w	miejscu	sprzedaży	
z	III	raty	opłaty	za	korzystanie	z	zezwoleń	na	sprzedaż	napojów	
alkoholowych.
	 Informacje	 z	 prac	 Rady	 Powiatu	 Czarnkowsko	 –	 Trzcianec-
kiego	przedstawili	radni	powiatu	Zbigniew	Piątek	i	Krystian	Kaw-
czyński.		

****

XXVI zwyczajna sesja drawskiej rady

	 Smutnym	akcentem	–	minutą	ciszy	pamięci	ś.p.	Ryszarda	Wy-
rwy	 rozpoczął	obrady	XXVI	 zwyczajnej	 sesji	 Rady	Gminy	Draw-
sko	Ryszard	 Jabłonowski	 Przewodniczący	Rady	Gminy	Drawsko	
24	lutego.	Ś.p.	Ryszard	Wyrwa	był	Przewodniczącym	Rady	Gmi-
ny	Drawsko	kadencji	1990-1994	i	1998-2002	oraz	pracownikiem	
Wielkopolskiego	Ośrodka	Doradztwa	Rolniczego	dbającym	o	in-
teresy	rolników	z	terenu	Gminy	Drawsko.	
	 Wójt	sprawozdanie	o	działalności	w	okresie	międzysesyjnym	
rozpoczął	od	 tematu	 szczepień	przeciw	Covid	19.	W	przychod-
ni	 lekarskiej	 w	 Drawsku,	 jak	 w	 całym	 kraju,	 szczepionych	 jest	
30	mieszkańców	gminy	na	tydzień,	po	6	osób	na	dzień.	Samorząd	
na	bieżąco	monitoruje	i	dostosowuje	się	do	obostrzeń	nakłada-
nych	przez	rząd.	Uruchomione	zostały	obiekty	sportowe:	„Orlik”	
w	Chełście,	boisko	wielofunkcyjne	w	Drawsku	i	boisko	wielofunk-
cyjne	w	Pęckowie.	
	 W	 dwumiesięcznym	 okresie	 od	 ostatniej	 sesji	 Bartosz	 Nie-
zborała	Wójt	Gminy	Drawsko		odbył		spotkania:
-	8	stycznia	z	dyrektorem	Zarządu	Dróg	Powiatowych	w	Czarn-
kowie	Grzegorzem	Kaźmierczakiem	–	rozmowy	dot.	bieżących	
oraz	przyszłych	inwestycji;

-	 12	 stycznia	 posiedzenie	 Komisji	 Rewizyjnej	 Pilskiego	 Regionu	
Gospodarki	Odpadami	Komunalnymi	w	Pile;

-	 18	 stycznia	 z	 sołtysami,	 dot.	 spraw	 bieżących	 oraz	 imprez	
w	roku	2021;

-	21	stycznia	wybór	kosztorysanta	naprawy	dachu	w	Gminnej	Sali	
Gimnastycznej	w	Drawsku;

-	22	stycznia	spotkanie	z	Prezydentem	Piły	w	sprawach	organiza-
cyjnych	PRGOK;

-	 25	 stycznia	 podsumowanie	 konkursu	 na	 „Bożenarodzeniową	
Dekorację	Świąteczną	Domu,	Sołectwa”;

-	28	stycznia	spotkanie	noworoczne	z	dyrektorami	szkół	i	przed-
szkola;

-	28	stycznia	spotkanie	z	przedstawicielami	nowo	powstałej	Pił-
karskiej	Fundacji	Akademia	Drawsko	(stworzona	na	bazie	suk-
cesów	Jakuba	Modera)	i	przedstawicielami	środowisk	sporto-
wych;

-	1	lutego	Zgromadzenie	PRGOK	w	Pile	i	wybór	nowego	Przewod-
niczącego	Związku;

-	3	 lutego	 spotkanie	 z	Ks.	Proboszczem	Parafii	Piłka	 i	 Sołtysem	
dot.	naprawy	odcinka	drogi	z	kościoła	do	cmentarza;

-	5	lutego	spotkanie	z	Kierownikiem	Rejonu	Dróg	w	Czarnkowie	
–	Mariuszem	 Remerem	 dot.	 bieżących	 inwestycji	 –	 budowy	
ścieżki	rowerowej	Chełst	–	Kawczyn,	remontu	drogi	powiato-
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wej		nr	133	odcinek	-	od	skrzyżowania	w	Chełście	do	Kamienni-
ka	oraz	remontu	drogi	na	odcinku	Kamiennik	–	Kwiejce,	napra-
wy	przejazdu	kolejowego	w	Drawskim	Młynie	wraz	z	wjazdami	
z	obu	stron	przejazdu,	zatoczki	autobusowej	w	Drawskim	Mły-
nie	w	kwestii	odwodnienia;

-	10	lutego	spotkanie	z	Nadleśniczym	Nadleśnictwa	Potrzebowi-
ce	dot.	ścieżki	rowerowej	Chełst	–	Kawczyn;	

-	15	lutego	spotkanie	z	byłym	Senatorem	Mieczysławem	Augu-
stynem,	 prezesem	 Pilskiego	 Banku	 Żywności	 dot.	 darmowej	
żywności	dla	mieszkańców	z	Gminy	Drawsko;

-15	lutego	spotkanie	w	Urzędzie	Miejskim	w	Wieleniu	dot.	wspól-
nego	partnerskiego	projekt	„Między Wieleniem a Drawskiem – 
rzeka Noteć dla mieszkańców i turystów”	dot.	promocji	Gminy	
Drawsko	i	Wieleń	z	Międzynarodową	Drogą	Wodną	E70;

-	18	lutego	spotkanie	w	Wieleniu	z	Burmistrzem,		prezesem	ZKiW	
w	 Drawsku	 Krystianem	 Kawczyńskim	 oraz	 przedstawicielami	
Spółki	„Noteć”	dot.	zagospodarowywania	ścieków;

-	 18	 lutego	 spotkanie	w	Drawskim	Młynie	 z	 przedstawicielami	
miejscowości	 (radnymi,	 sołtysem,	 dyrektorem	 szkoły)	 dot.	
uzgodnień	projektu	budowy	boiska	wielofunkcyjnego	w	Draw-
skim	Młynie;

-	18	lutego	spotkanie	z	zarządem	OSP	Drawsko	i	przedstawiciela-
mi	jednostek	gminnych	dot.	ekwiwalentu	za	udział	w	działaniu	
ratowniczym	i	szkoleniu	pożarniczym	oraz	tegorocznych	wybo-
rów	zarządu	gminnego	i	organizacji	wydarzeń;

-	 22	 lutego	 nagrodzono	 dziewięć	 par	małżeńskich	 za	 Jubileusz	
„Złote	Gody”;

-	 22	 lutego	 posiedzenie	 Powiatowej	 Komisji	 Zdrowia	 w	 Draw-
sku	wraz	ze	Starostą	Powiatu	dot.	 funkcjonowania	poradni	K	
w	Drawsku	wraz	z	oficjalnym	otwarciem	poradni.

	 Wójt	odniósł	 się	 również	do	planowanych	 tegorocznych	 in-
westycji:	
-	 przebudowy	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Chełście	 z	 dofinansowa-
niem	zewnętrznym	950.000	zł,	 którego	 realizacja	planowana	
jest	na	okres	wakacyjny	(wymiana	dachu,	okien,	drzwi,	nowa	
elewacja,	naprawa	naświetlni	wejść	do	piwnicy,	wymiana	pie-
ca,	przebudowa	kotłowni,	zakup	platformy	dla	osób	niepełno-
sprawnych);

-	ścieżki	rowerowej	Chełst	–	Kawczyn,	odcinki	leśne	przy	współ-
pracy	 z	Nadleśnictwem	będzie	wykonywać	 gmina,	 pozostałe	
Rejon	Dróg	Wojewódzkich;

-	elewacji	budynku	Urzędu	Gminy	Drawsko,	prowadzone	są	roz-
mowy	z	wykonawcami;

-	 rewitalizacji	 pomostów	 przy	 plaży	w	 Kwiejcach	 oraz	 budowy	
wiaty	 rekreacyjnej	w	Chełście;	projekty	 realizowane	są	przez		
stowarzyszenia	do	końca	roku;

-	naprawy	dróg	–	ulica	Kościelna	w	Drawsku	i	droga	na	odcinku	
Kawczyn	–	Pełcza;

-	projektów	boisk	wielofunkcyjnych	w	Drawskim	Młynie	i	w	Piłce;
-	 zakończonego	 remontu	 sanitariatów	 i	 szatni	 w	 Gminnej	 Sali	
Gimnastycznej	w	Drawsku;

-	wymiany	pieca	w	Szkole	Podstawowej	w	Piłce.	

	 Złożone	 zostały	wnioski	 na:	drogi	 -	 ulicę	Polną	w	Pęckowie	
i	ścieżkę	rowerową	Drawsko	–	Krzyż	(wnioskodawcą	jest	Powiat	
Czarnkowsko-Trzcianecki),	 drogę	 Kawczyn	 –	 Pełcza,	 asfaltowa-
nie	 ścieżek	 Drawsko	 –	 Piłka,	 przebudowę	 Szkoły	 Podstawowej	
w	Drawsku,	zagospodarowanie	placu	za	budynkiem	urzędu	wraz	
z	remontem	urzędu,	budowę	remizy	w	Pęckowie	i	Kawczynie.	Po	
okresie	zimowym	w	zależności	od	potrzeb	będą	równane	drogi.	
Ważnym	zadaniem	dla	rolników	była	w	ostatnim	czasie	bezpłat-
na	możliwość	 	usunięcia	 folii	 rolniczych,	dzięki	dofinansowaniu	
z	Narodowego	Funduszu	Ochrony	Środowiska	

 Podjęto 10 merytorycznych uchwał w sprawie :
-	zmiany	budżetu	gminy	na	2021	r.;	
-	 zmiany	Wieloletniej	 Prognozy	 Finansowej	Gminy	Drawsko	na	
lata	2021	–	2033;	

-	zwolnienia	z	opłaty	za	korzystanie	z	zezwoleń	na	sprzedaż	napo-
jów	alkoholowych	w	roku	2021;

-	 Gminnego	 Programu	 Przeciwdziałania	 Przemocy	 w	 Rodzinie	
oraz	ochrony	ofiar	przemocy	w	rodzinie	w	gminie	Drawsko	na	
lata	2021-2027;	

-	zmiany	uchwały	nr	VI/51/2019	z	dnia	20.03.2019	r.	w	sprawie	
poboru	podatku	rolnego,	leśnego	i	od	nieruchomości	w	drodze	
inkasa,	wyznaczenia	inkasentów	i	określenia	wysokości	wyna-
grodzenia	za	inkaso;	

-		wyrażenia	zgody	na	ustanowienie	służebności	drogi	koniecznej	
przez	nieruchomość	stanowiącą	działkę	nr	1299/26	położoną	
w	 obrębie	 Drawsko	 do	 nieruchomości	 stanowiących	 działki	
nr	1117,	nr	1118,	nr	1119	położonych	w	obrębie	Drawsko;	

-	 	 przystąpienia	 do	 sporządzenia	miejscowego	 planu	 zagospo-
darowania	przestrzennego	Gminy	Drawsko,	wieś	Marylin,	Pił-
ka,	 Chełst,	 Kamiennik.	 (XXVI/175/2021)	H.	 Podjęcie	 uchwały	
w	 sprawie	 zbycia	 prawa	 użytkowania	 wieczystego	 nierucho-
mości	oznaczonej	geodezyjnie	jako	działka	nr	69/11	położonej	
w	obrębie	Kwiejce;	

-	wysokości	 ekwiwalentu	pieniężnego	 za	udział	w	działaniu	 ra-
towniczym	i	szkoleniu	pożarniczym.

	 Informacje	z	prac	Rady	Powiatu	Czarnkowsko-Trzcianeckiego	
przedstawili	radni	powiatu	Zbigniew	Piątek	i	Krystian	Kawczyński.	
	 Uchwały	 	 oraz	 transmisja	 z	 obrad	 sesji	 dostępne	 na 
www.bip.gminadrawsko.pl

dr	Sylwia	Marek	
Kierownik	Referatu	Organizacyjnego
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1. Rolnictwo i łowiectwo 71 207,00
Rozbudowa	sieci	wodociągowej	i	kanalizacyjnej	na	terenie	Gmi-
ny	71	207,00

2. Transport i łączność 683 721,00
Budowa	ścieżki	rowerowej	Kawczyn		-	Chełst	272	049,00
Przebudowa	 drogi	 powiatowej	 nr	 1336P	 na	 odcinku	 Drawski	
młyn	 –	 Pęckowo	 –	 Piłka	 oraz	Nr	 1323P	 na	 odcinku	Drawsko	 –	
Pęckowo	–	przebudowa	istniejącej	ścieżki	rowerowej	145	501,00	
Pomoc	finansowa	w	 formie	dotacji	 celowej	dla	Powaitu	Czarn-
kowsko	–	Trzcianeckiego	na	dofinansowanie	zadania	inwestycyj-
nego	pn.	 „Rozbudowa	drogi	 -	 budowa	 ścieżki	 rowerowej	Krzyż	
Wlkp.	–	Drawsko	przy	drodze	powiatowej	nr	1323P”	126	999,00			
Przebudowa	drogi	na	ul.	Kościelnej	w	Drawsku	25	000,00
Przebudowa	drogi	Kawczyn	–	Pełcza	30	000,00
Budowa	drogi	gminnej	wraz	z	odwodnieniem	–	ul.	Polna	w	miej-
scowości	Pęckowo	w	Gminie	Drawsko	84	172,00

3. Turystyka 19 790,00
Przeciwdziałanie	kłusownictwu	i	ochrona	środowiska	naturalne-
go	 rzeki	 Noteć	 przed	 negatywnymi	 skutkami	 działalności	 ludzi	
19	790,00

4. Gospodarka mieszkaniowa 9 000,00

5. Kupno działki pod przepompownie ścieków w Drawskim 
Młynie 4 500,00
Kupno	działki	pod	przepompownie	ścieków	w	Drawskim	Młynie	
cz.	działki	686	4	500,00

6. Administracja publiczna 128 450,00
Klimatyzacja	w	pomieszczeniach	urzędu	gminy	16	150,00
Rewitalizacja	budynku	urzędu	gminy	poprzez	odnowienie	elewa-
cji	100	000,00
Zakup	laptopów	do	urzędu	12	300,00

Budżet Gminy Drawsko na rok 2021
W dniu 30 grudnia 2020 r. podczas XXV Sesji Rady Gmi-
ny, został uchwalony budżet naszej gminy na 2021 rok.

Uchwalony	budżet	wynosi:
-	po	stronie	dochodów	28 023 502,00
-	po	stronie	wydatków	29 637 600,00

	 Zaplanowane	 dochody	 są	 niższe	 od	 zaplanowanych	wydat-
ków	o	kwotę 1 614 098,00. Deficyt	zostanie	sfinansowany	przy-
chodami	z	tytułu	wolnych	środków	oraz	niewykorzystanymi	środ-
kami	pieniężnymi	na	rachunku	bieżącym	budżetu.

•	Przychody	z	tytułu	zaciągniętych	pożyczek	i	kredytów	na	rynku	
krajowym	planuje	się	na	kwotę:	300 000,00.

•	Rozchody	budżetu	zaplanowano	na	sumę:	515 902,00	w	tym:
spłaty	otrzymanych	krajowych	pożyczek	i	kredytów:	215 902,00
udzielone	pożyczki	i	kredyty:	300 000,00.

PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK

Rolnictwo	i	łowiectwo 73	707,00

Rybołówstwo	i	rybactwo 12	400,00

Transport	i	łączność 888	803,00

Turystyka 227	563,00

Gospodarka	mieszkaniowa 215	913,00

Działalność	usługowa 6	415,00

Administracja	publiczna 4	072	596,00

Urzędy	naczelnych	organów	władzy	
państwowej,	kontroli	i	ochrony	prawa	
oraz	sądownictwa

2	227,00

Bezpieczeństwo	publiczne	i	ochrona	
przeciwpożarowa 308	549,000

Dochody	od	osób	prawnych,	od	osób	
fizycznych	i	od	innych	jednostek	nie	
posiadających	osobowości	prawnej	
oraz	wydatki	związane	z	ich	poborem

1	470,00

Obsługa	długu	publicznego 104	981,00

Różne	rozliczenia 282	500,00

Oświata	i	wychowanie 11	984	507,000	507,00

Ochrona	zdrowia 102	275,00

Pomoc	społeczna 857	591,00

Edukacyjna	opieka	wychowawcza 12	000,00

Rodzina 8	451	173,00

Gospodarka	komunalna	i	ochrona
środowiska 968	594,00

Kultura	i	ochrona	dziedzictwa
narodowego

764	347,00

Kultura	fizyczna 299	989,00

Wykaz inwestycji
realizowanych w 2021 roku

Środki	do	dyspozycji	Rad	Sołeckich:	

Marylin 13	873,86

Pełcza 14	347,37

Kwiejce	 15	104,99

Kwiejce	Nowe 14	442,07

Moczydła 17	235,79

Kamiennik 22	302,35

Kawczyn 25	995,73

Piłka 35	465,94

Chełst 36	744,42

Pęckowo 47	351,06

Drawski	Młyn 47	351,06

Drawsko 47	351,06

337	565,70
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7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
14 100,00
Dofinansowanie	zakupu	sprzętu	dla	Państwowej	Straży	Pożarnej	
8.000,00
Dofinansowanie	zakupu	samochodu	dla	Policji	6	100,00

8. Oświata i wychowania 950 000,00
Przebudowa	Szkoły	Podstawowej	w	Chełście	950	000,00

9. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 119 668,00
Projekt	oświetlenia	na	ul.	Zacisznej	w	Drawskim	Młynie	6	000,00
Wykonanie	oświetlenie	na	ul.	Noteckiej	i	Akacjowej	w	Drawskim	
Młynie	30	352,00
Rozbudowa	oświetlenia	ulicznego	w	Pęckowie	29	350,00
Rozbudowa	 oświetlenia	 ulicznego	 na	 ul.	 Polnej	 w	 Pęckowie	
4	000,00

Projekt	oświetlenia	ulicznego	w	Piłce	22	466,00
Wykonanie	oświetlenia	ulicznego	w	Kawczynie	10	000,00
Rozbudowa	oświetlenia	ulicznego	w	Marylinie	6	000,00
Zakup	 kontenera	 sanitarnego	 wraz	 z	 utwardzeniem	 podłoża	
11	500,00

10. Kultura fizyczna 75 500,00
Budowa	boiska	wielofunkcyjnego	w	Drawskim	Młynie	30	000,00	
Budowa	boiska	wielofunkcyjnego	w	Piłce	30	000,00
Zakup	kosiarki	na	boisko	w	Pęckowie	15	000,00

Zuzanna	Kowalska
Inspektor	ds.	księgowości	budżetowej

Dnia 15 grudnia 2020 roku zakończono realizację pro-
jektu pn.: „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 

w Pęckowie” w ramach VIII edycji konkursu „Odnowa wsi 
szansą dla aktywnych sołectw” organizowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
Świetlicę doposażono w lodówkę, dwa stoły gastronomiczne, 
kuchenkę elektryczną, zestaw mikrofonów bezprzewodowych 
i tablicę informacyjną.

Całkowita wartość projektu: 5.856,41
Dotacja	Samorządu	Województwa	Wielkopolskiego:	2.600,00
Wkład	własny	Gminy	Drawsko:	2.956,41
Fundusz	sołecki	wsi	Pęckowo:	300,00

Hanna	Matkowska
Podinspektor	ds.	pozyskiwania	funduszy	zewnętrznych

Nowe wyposażenie do świetlicy wiejskiej
w Pęckowie
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16 listopada 2020 roku zakończono realizację dwóch projektów dofinansowanych w ramach X edycji konkursu „Pięknieje 
wielkopolska wieś” Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 finansowanego ze środków budżetu Samorządu Woje-

wództwa Wielkopolskiego:

Zakończono realizację projektów
z Wielkopolskiej Odnowy Wsi

1. Piłka - „Swojski klimat w Piłce mamy i Was wszystkich za-
praszamy. Możesz iść na grzyby w las i pod wiatą spędzić czas”.
Projektowe	działania	polegały	na:	budowie	drewnianej	wiaty	re-
kreacyjnej	przy	świetlicy	wiejskiej,	utwardzeniu	terenu	pod	wiatą	
kostką	polbrukową,	 zakupie	 stołów	 i	 siedzisk	drewnianych	pod	
wiatę,	 	grilla	betonowego	z	gotowych	elementów,	pięciu	ławek	
parkowych	z	oparciem,	dwóch	koszy	na	śmieci	i	dwóch	zestawów	
piknikowych	(stół	i	dwie	ławki	bez	oparcia).
Całkowita	wartość	projektu	[netto]:	35	154,47
Dotacja	z	Samorządu	Województwa	Wielkopolskiego:		24	608,12
Wkład	własny	finansowy	gminy:	8	046,35
Fundusz	sołecki:	2	500,00
Wkład	własny	mieszkańców	w	formie	wolontariatu:	16	200,00	

2. Pęckowo – „Każdy z okolicy dobrze wie, że w Pęckowie dobre 
kołoce piecze się. A jak ino waga drgnie, na siłownię udej się”.
Projekt	zakładał	zakup	sześciu	sprzętów	na	siłownię	zewnętrzną,	
klimatyzacji	 na	 świetlicę	wiejską,	 sześciu	 ławek	parkowych	bez	
oparcia,	kosza	na	śmieci	oraz	nasadzenie	krzewów	i	rabat	kwia-
towych.

Całkowita	wartość	projektu	[netto]:		35	200,00
Dotacja	z	Samorządu	Województwa	Wielkopolskiego:	24	640,00

Wkład	własny	finansowy	gminy:	8	060,00

Fundusz	sołecki:	2	500,00

Wkład	własny	mieszkańców	w	formie	wolontariatu:	16	200,00

Wykonawcą	zadań	był	Zakład	Kanalizacji	i	Wodociągów	w	Draw-
sku	Sp.	z	o.o.

Hanna	Matkowska
Podinspektor	ds.	pozyskiwania	funduszy	zewnętrznych

Wiata rekreacyjna przy świetlicy wiejskiej w PiłceSiłownia zewnętrzna przy świetlicy wiejskiej w Pęckowie

Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej w Pęckowie
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1 grudnia 2020 roku w świetlicy 
wiejskiej w Jędrzejewie odbyło 

się uroczyste wręczenie nagród i dyplo-
mów Liderom Wielkopolskiej Odnowy 
Wsi w ramach IV edycji konkursu „Ak-
tywna Wieś Wielkopolska”.
	 Konkurs	miał	na	celu	ocenę	aktywno-
ści	grup	odnowy	wsi	działających	w	pro-
gramie	 oraz	 wskazanie	 i	 nagrodzenie	
sołectw	wyróżniających	 się	aktywnością.	
Powołana	 przez	 Zarząd	 kapituła	 konkur-
su	 dokonała	 oceny	 aktywności	 sołectw	
w	oparciu	o	analizę:
-	 liczby	 przedsięwzięć	 zrealizowanych	
w	 sołectwach,	 także	 tych	 bez	 udziału	
środków	programu,

-	 udziału	 sołectw	w	konkursach	dotacyj-
nych	„Wielkopolskiej	Odnowy	Wsi”,

-	stopnia	sformalizowania	grupy	odnowy	
wsi	 (działanie	 w	 formie	 stowarzysze-
nia),

-	planowania	rozwoju	w	sołectwie	(sołec-
ka	strategia	rozwoju).

	 Tytuł	 „Aktywna	 Wieś	 Wielkopolska”	
oraz	nagrodę	w	wysokości	3.000	zł	dla	so-
łectwa	Kawczyn	 i	wyróżnienie	 dla	 sołec-
twa	Chełst,	sołtysom	wsi	Emilowi	Jackow-
skiemu	 i	 Sławomirowi	 Michałowskiemu,	
wręczył	 Wicemarszałek	 Województwa	

Sołectwo Kawczyn i Chełst
Liderami Wielkopolskiej Odnowy Wsi

Wyróżnienie dla sołectwa Chełst ( z lewej: Krzysztof Paszyk Poseł na Sejm RP, Bolesław Chwarścianek 
Wójt Gminy Czarnków, Jarosław Maciejewski Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa

Wielkopolskiego oraz prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa
Wielkopolskiego, Sławomir Michałowski Sołtys wsi Chełst, Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko, 

Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego)

Nagroda dla Sołectwa Kawczyn w wysokości 3000 zł (z lewej: Jarosław Maciejewski Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
oraz Prezes Zarządu Wojewodzkiego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, Emil Jackowski Sołtys wsi Kawczyn,

Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko, Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego)

Wielkopolskiego	Krzysztof	Grabowski,	Poseł	na	Sejm	RP	Krzysztof	Paszyk	oraz	Wiceprze-
wodniczący	 Sejmiku	Województwa	Wielkopolskiego	 i	 Prezes	 Zarządu	Wojewódzkiego	
Stowarzyszenia	Sołtysów	Województwa	Wielkopolskiego	Jarosław	Maciejewski.
Obecny	podczas	uroczystości	Wójt	Gminy	Drawsko	Bartosz	Niezborała	podziękował	soł-
tysom	za	dotychczasowy	wkład	własny	i	działania	na	rzecz	odnowy	i	rozwoju	wsi.

Bartosz	Niezborała
Wójt	Gminy	Drawsko
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22 grudnia 2020 r. gościliśmy w Urzędzie Gminy Drawsko 
Jacka Bogusławskiego Członka Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego wraz z asystentem Piotrem Urbaniakiem.
	 Okazje	do	wizyty	były	przednie,	ponieważ	Marszałek	wręczył	
Bartoszowi	Niezborała	Wójtowi	Gminy	Drawsko	nagrodę	za	wy-
darzenie „Święto Noteci - Marina Yndzel Drawsko 2019”, przy-
znaną podczas gali on – line XXI edycji konkursu pn. „Działania 
proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju wo-
jewództwa wielkopolskiego” Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Wielkopolskiego dnia 2 grudnia 2020 roku.	Nagroda	
została	przyznana	 za	ubiegłoroczne	Święto	Noteci	 na	Przystani	
Yndzel,	organizowane	z	dofinansowaniem	z	PROW	PO	Ryby.
	 Gmina	Drawsko	została	doceniona	za	organizację	zeszłorocz-
nego	 Święta	Noteci	 i	 nagrodzona	 kwotą	w	wysokości	 8.000	 zł,	

Jacek Bogusławski Członek Zarządu
Województwa Wielkopolskiego

z wizytą w Drawsku
ufundowaną	ze	środków	Wojewódzkiego	Funduszu	Ochrony	Śro-
dowiska	i	Gospodarki	Wodnej	w	Poznaniu.	Docenione	przez	Jury	
Samorządu	Wielkopolskiego	wydarzenie	to	m.in.	darmowe	rejsy	
po	rzece	Noteć,	degustacja	potraw	z	ryb	słodkowodnych,	pokaz	
ratownictwa	 wodnego	 w	 wykonaniu	 Drużyny	 WOPR	 „Anioły”,	
koncert	Andrzeja	Rybińskiego,	kabaret	satyryczno-wokalny	Paw-
ła	Kuleszewicza	i	Agnieszki	Szymańskiej,	animacje	edukacyjne	dla	
najmłodszych	w	wykonaniu	Fundacji	„Ratuj	Ryby”,	konkursy	pla-
styczne,	prelekcje	historyczne	i	wiele,	wiele	innych.
	 Inicjator	 Gali	 Jacek	 Bogusławski	 -	 Członek	 Zarządu	 Woje-
wództwa	Wielkopolskiego	pogratulował	organizacji	nagrodzone-
go	wydarzenia	oraz	wyraził	słowa	uznania	za	dbałość	o	ochronę	
środowiska	i	edukację	ekologiczną	w	Gminie	Drawsko.
„Działania	proekologiczne	są	dla	nas	szczególne	ważne,	z	uwagi	

Nagrodę w wysokości 2.500 zł otrzymała Szkoła Podstawowa
im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku za realizację uczniowskiego 

projektu „Smog problemem współczesnego społeczeństwa”

Podpisanie umowy  dot. realizacji projektu „Standardy obsługi inwestora
w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Wielkopolskiego”

(z lewej: Jacek Bogusławski  Członek Zarządu Województwa
Wielkopolskiego, Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko,

Bogumiła Wyrwa Z-ca Skarbnika Gminy Drawsko)

19	 października	 2020	 roku	 zakończono	 realizację	 projektu	
„Usuwanie	 wyrobów	 zawierających	 azbest	 z	 terenu	 Gmi-
ny	Drawsko”,	na	wykonanie	którego	pozyskano	dofinanso-
wanie	w	wysokości	10.538,50	 z	Wojewódzkiego	Funduszu	
Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	w	Poznaniu.
Celem	przedsięwzięcia	była	stopniowa	eliminacja	wyrobów	za-
wierających	azbest	z	terenu	Gminy	Drawsko.	Zadanie	stanowiło	
realizację	„Gminnego	programu	usuwania	wyrobów	zawierają-
cych	azbest	dla	Gminy	Drawsko	na	lata	2008-2032”.
W	ramach	zadania	bezpłatnie	zdemontowano	i	zutylizowa-
no	azbest	w	15	gospodarstwach	domowych	z	terenu	Gminy	
Drawsko	o	łącznej	wadze	30,11	ton	[Mg].
Wykonawcą	 zadania	 była	 firma	 „EKO24	 Barbara	 Plewko”	
z	Dębna.

Usunięto 30 ton azbestu
z terenu Gminy Drawsko

Koszt	całkowity:
18.149,54	[netto]
Dotacja	z	WFOŚiGW:
10.538,50
Wkład	własny	gminy
+	VAT:	9.063,00

Z	 uwagi	 na	 duże	 zainteresowanie	 przedsięwzięciem	 infor-
mujemy,	że	działania	będą	kontynuowane	w	przyszłych	 la-
tach.

Hanna	Matkowska
Podinspektor	ds.	pozyskiwania	funduszy
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na	jej	wyjątkowe	położenie,	wśród	lasów,	
rzek	 i	 jezior,	 gdzie	 czuć	 bliskość	 Puszczy	
Noteckiej	na	każdym	kroku”	-	nawiązywał	
do	hasła	promującego	Bartosz	Niezborała	
Wójt	Gminy	Drawsko,	za	plecami	którego,	
na	 ścianie	 biura	 włodarza,	 wyjątkowo	
prezentowała	 się	 świeżo	 wykonana	
grafika	3D	naszego	hasła	i	logo.
	 I	 tym	 samym,	 po	 raz	 kolejny,	 Gmina	
Drawsko	 zapisała	 się	 w	 bazie	 dobrych	
praktyk	 Województwa	 Wielkopolskiego,	
dokonując	 tym	 samym	 niebywałej	 pro-
mocji	naszej	Gminy.
	 Przypomnijmy,	 pierwszy	 raz	 nagrodę	
otrzymaliśmy	w	ubiegłym	roku,	za	XX	Ju-
bileuszowy	 Odlotowy	 Festyn	 Grzybowy	
,,Grzyby,	las	wokół	nas’’	organizowany	od	
2019	r.	w	ramach	Dni	Gminy	Drawsko.
	 To	spotkanie	to	była	również	znakomi-
ta	 sposobność	 do	 osobistego	 wręczenia	
nagród,	uczniom	Szkoły	Podstawowej	im.	
gen.	dyw.	Tadeusza	Kutrzeby	w	Drawsku	
za	projekt,	który	znalazł	uznanie	Kapituły	
Konkursowej	 w	 prośrodowiskowej	 kam-
panii	 edukacyjnej	 Urzędu	 Marszałkow-
skiego	 Województwa	 Wielkopolskiego.	
Projekt	,,Smog	problemem	współczesne-
go	 społeczeństwa”	 wykonali	 uczniowie	
Piotr	 Tutko,	Maciej	 Nawrot,	Wiktor	Ma-
rek	 pod	 okiem	 Małgorzaty	 Stróżyńskiej	
Nauczycielki	drawskiej	 szkoły	kierowanej	
przez	Zbigniewa	Piątek.

Uczniowie reprezentujący Szkołę Podstawową w Drawsku otrzymali w nagrodę
za udział w projekcie laptopy

Umowa została podpisana między Województwem Wielkopolskim a Gminą Drawsko

Gmina Drawsko otrzymała  nagrodę w wysokości 8.000 zł z WFOŚiGW 
za wydarzenie „Święto Noteci  - Marina Yndzel Drawsko 2019”

finansowanego	z	Europejskiego	Funduszu	
Społecznego,	 w	 ramach	 Programu	 Ope-
racyjnego	 Wiedza	 Edukacja	 Rozwój	 na	
lata	 2014-2020-	 Priorytet	 II	 ,,Efektywne	
polityki	publiczne	na	rynku	pracy,	gospo-
darki	i	edukacji;	Działanie	2.18	,,Wysokiej	
jakości	 usługi	 administracyjne’’.	 Pomysł	
realizowany	 przez	 Urząd	 Marszałkowski	
Województwa	 Wielkopolskiego	 zakłada	
m.	in.	szkolenia,	usługi	doradcze,	warszta-
ty,	wykonanie	zdjęć	ofert	inwestycyjnych.	
Mamy	ogromną	nadzieję	na	bycie	jednym	
z	65	samorządów,	który	wdroży	standar-
dy	 obsługi	 inwestora,	 co	 przyczyni	 się	
w	 przyszłości	 do	 pozyskania	 inwestorów	
na	teren	naszej	gminy.
	 Spotkanie,	 to	 chwila	 rozmowy	
z	 uczniami,	 których,	 z	 nieukrywanym	
zainteresowaniem,	 Jacek	 Bogusławski	
wypytywał	 o	 szczegóły	 zrealizowanego	
projektu,	 zachęcając	 do	 wzięcia	 udziału	
w	kolejnej	edycji	konkursu.	Padły	również	
pytania	 o	 to	 jakie	 plany	 uczniowie	mają	
na	 przyszłość	 oraz	 o	 to	 jak	 odnaleźli	 się	
w	tym	trudnym	czasie	,,zdalnej	nauki’’	.
	 Bartosz	 Niezborała	 Wójt	 Gminy	
Drawsko	 przypomniał	 o	 pomyśle	 na	
utworzenia	 ,,Młodzieżowej	 Rady	 Gminy	
Drawsko’’,	 zachęcając	 uczniów	do	 takiej	
inicjatywy,	 jak	 tylko	 sytuacja	 na	 to	
pozwoli.
	 Wizyta	Marszałka	 zakończyła	 się	 po-
dziękowaniami	 ze	 strony	 uczniów,	 za	
wsparcie	 w	 realizacji	 projektu	 dla	 Bar-
tosza	 Niezborała	 Wójta	 Gminy	 Drawsko	
oraz	 dla	 Jacka	 Bogusławskiego	 Członka	
Zarządu	Województwa	Wielkopolskiego.	
Włodarze	 otrzymali	 świece	 z	 wizerun-
kiem	 Bożej	 Rodziny,	 wykonane	 własno-
ręcznie	na	warsztatach	świecowych.	Przy	
słodkich	 wypiekach	 miejscowej	 cukierni	
i	 gorącej	 herbacie	mogliśmy	 przystanąć,	
porozmawiać,	 pomyśleć	 jak	 życie	 bywa	
nieprzewidywalne	 i	 jak	 szybko	 potrafi	
zmienić	świat,	w	którym	żyjemy.

Anna	Fręś
Sekretarz	Gminy	Drawsko

	 Trzecim	 akcentem	 spotkania	 było	
podpisanie	umowy	pomiędzy	Wojewódz-
twem	Wielkopolskim	 a	 Gminą	 Drawsko,	
a	podpisy	na	umowie	złożyli	Jacek	Bogu-
sławski	 Członek	 Zarządu	 Województwa	
Wielkopolskiego	 oraz	 Bogumiła	 Wyrwa	
Z-ca	 Skarbnika	Gminy	Drawsko	 i	 Bartosz	
Niezborała	 Wójt	 Gminy	 Drawsko.	 Umo-
wa	 dotyczy	 realizacji	 projektu	 ,,Standar-
dy	 obsługi	 inwestora	 w	 jednostkach	 sa-
morządu	 terytorialnego	 Województwa	
Wielkopolskiego’’.	 Jako	 samorząd	 posta-
nowiliśmy	przystąpić	do	tego	projektu	do-
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OSP Drawsko otrzymała dofinansowanie WFOŚiGW w Poznaniu do sprzętu 

Ochotnicza Straż Pożarna w Drawsku otrzymała dotację ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na 

wsparcie przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programu priorytetowego „Ogól-
nopolskiego programu finansowania służb ratowniczych w 2020 roku” - część 2. Dofi-
nansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Dofinansowanie	w	kwocie	24.283,00	stanowi	100%	kosztów	zadania	i	zostało	przezna-
czone	na	zakup	specjalistycznego	sprzętu:	hełmów	strażackich	i	masztu	oświetleniowe-
go,	wykorzystywanego	w	akcjach	strażackich	oraz	podczas	usuwania	skutków	zagrożeń.
Umowę	 w	 przedmiotowej	 sprawie	 podpisał	 Prezes	 OSP	 Drawsko	 Paweł	 Matuszczak	
i	Skarbnik	OSP	Drawsko	Arkadiusz	Kijek.

Dofinansowanie dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Drawsku

	 Podczas	 podpisania	 umowy	 obecny	
był	 również	 Adam	 Bogrycewicz	 -	 Radny	
Sejmiku	 Województwa	 Wielkopolskiego,	
który	wsparł	jednostkę	w	pozyskaniu	do-
tacji	–	za	co	serdecznie	dziękujemy.

Hanna	Matkowska
Podinspektor	ds.	pozyskiwania

funduszy	zewnętrznych	

Ochotnicza Straż Pożarna z Kawczyna otrzymała dotację 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-

spodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie zadania pn.: „Zakup 
aparatów powietrznych i wyposażenia osobistego ochronnego 
strażaków dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawczynie 
w Gminie Drawsko”.
	 16	grudnia	2020	roku	w	Poznaniu,	Radosław	Graj	Prezes	OSP	
Kawczyn	podpisał	umowę	w	przedmiotowej	sprawie.
	 Przedsięwzięcie	realizowane	jest	w	ramach	„Ogólnopolskie-
go	 programu	finansowania	 służb	 ratowniczych	w	 2020	 roku”	 -	
część	2	dofinansowanie	zakupu	sprzętu	i	wyposażenia	jednostek	
Ochotniczych	Straży	Pożarnych.
	 Dofinansowanie	w	kwocie	16.600	zł	stanowi	100%	kosztów	
zadania	i	zostało	przeznaczone	na	zakup	aparatów	powietrznych,	
umundurowania	specjalistycznego	i	hełmów	strażackich.

Hanna	Matkowska
Podinspektor	ds.	pozyskiwania	funduszy	zewnętrznych

Dofinansowanie dla Ochotniczej
Straży Pożarnej z Kawczyna
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Zgodnie	 z	 zapowie-
dzią	Bartosza	Niezbo-

rała	 Wójta	 Gminy	 Drawsko	
1	 grudnia	 rozpoczęła	 pracę	
Poradnia	dla	kobiet	w	Draw-
sku.
	 Po	 wielu	 staraniach,	 któ-
rych	 największym	 orędow-
nikiem	 był	 Włodarz	 Gminy	
Drawsko,	współpracując	z	wie- 
loma	 osobami,	 począwszy	
od	 Radnych	 Rady	 Gminy	
Drawsko,	 którzy	 zadecydowa-
li	 o	 przeznaczeniu	 środków	
własnych	z	budżetu	gminy	na	
przygotowanie	 pomieszczeń,	
przez	 naszych	 Radnych	 Rady	
Powiatu	 i	 członka	 Rady	 Spo-
łecznej	ZZOZ,	którzy	lobbowali	
sprawę	w	powiecie,	po	Staro-
stę	Czarnkowsko-Trzcianeckie-
go	 i	Dyrektor	Szpitala	 ,	którzy	
dofinansowali	zadanie	-	udało	
się.
	 Miałam	 okazję,	 razem	
z	 Anną	 Zurman	 Skarbnik	
Gminy,	 osobiście	 przywitać	
w	 nowych	 pomieszczeniach	
Lekarz	 ginekolog	 Beatę	 Pre-
iss-Dubaj	oraz	Położną	 Joan-
nę	Helwich.
	 Godne	 warunki	 w	 jakich	
będą	 panie	 pracować	 są	 re-
alizacją	 wymagań	 sanitar-
nych,	 które	należało	 spełnić,	
aby	poradnia	mogła	działać.
	 Mamy	 nadzieję,	 że	 tak	
pozytywna	 współpraca	 ze	
Szpitalem	 Powiatowym	
w	 Czarnkowie	 pozwoli	 pozy-
skać	 inne	 kontrakty	 specja-
listów.	 Temat	 trudny,	 ale	 jak	
się	okazuje,	dzięki	cierpliwo-
ści	i	współpracy	można	zrobić	
wiele.

Anna	Fręś
Sekretarz	Gminy	Drawsko

„Poradnia K” w Drawsku funkcjonuje
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	 Do	tego	sukcesu	dążył	Bartosz	Niezbo-
rała	Wójt	Gminy	Drawsko	 i	wielu	współ-
pracujących.	To	Rada	Powiatu	Czarnkow-
sko-Trzcianeckiego	 na	 wniosek	 Feliksa	
Łaszcza	 Starosty	 Powiatu	 Czarnkowsko
-Trzcianeckiego	 przeznaczyła	 w	 bu- 
dżecie	kwotę	70	tys.	zł,	lobbowaną	przez	
Krystiana	Kawczyńskiego	radnego	powia-
towego	 Przewodniczącego	 Komisji	 Bu-
dżetowo-Gospodarczej	 oraz	 Zbigniewa	
Piątka	 Przewodniczącego	 Komisji	 Zdro-
wia	 i	 Spraw	 Społecznych	 Rady	 Powiatu	
oraz	 Włodzimierza	 Gapskiego	 Członka	
Rady	Społecznej	Zespołu	Zakładów	Opie-
ki	 Zdrowotnej	 Szpitala	 Powiatowego	
w	Czarnkowie.
	 To	 właśnie	 ta	 komisja	 odbyła	 wczo-
raj	 u	 nas	 swoje	wyjazdowe	posiedzenie.	
Prócz	 członków	 komisji	 mieliśmy	 oka-
zję	 gościć	w	 Sali	 sesyjnej	 Urzędu	 Gminy	
Drawsko	Feliksa	Łaszcza	Starostę	Powiatu	
Czarnkowsko-Trzcianeckiego	wraz	ze	swo-

Oficjalne otwarcie „Poradni K”

Posiedzenie wyjazdowe Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego  Goście obejrzeli pomieszczenia poradni

im	 zastępcą	 Sławomirem	 Kryger,	 etato-
wym	 członkiem	 zarządu	Włodzimierzem	
Ignasińskim	oraz	Alicją	Dąbrowską	Sekre-
tarz	 Powiatu	 Czarnkowsko-Trzcianeckie-
go.	 Funkcjonowanie	 naszej	 poradni	 było	
min.	przedmiotem	posiedzenia	komisji.
	 Włodarz	 naszej	 gminy	 wraz	 z	 wyko-
nawcą	 inwestycji	 szczegółowo	 przedsta-
wił	zakres	przeprowadzonych	robót	zada-
nia	pn.

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania pomieszczeń szkolnych 
z przeznaczeniem na poradnię K i gabi-
net lekarski wraz z pomieszczeniami to-
warzyszącymi.
	 Zadanie	to	w	pełni	było	akceptowane	
przez	 drawskich	 radnych,	 którzy	 jedno-
głośnie,	 pod	 przewodnictwem	 Ryszarda	
Jabłonowskiego,	 zagłosowali	 za	 prze-
znaczeniem	w	 budżecie	 Gminy	 Drawsko	
2020r.	87.440,00	zł.

	 To	 zadanie	 pokazuje,	 tak	 jak	 powie-
dział	wczoraj	starosta,	że	współpraca	Po-
wiatu	Czarnkowsko-Trzcianeckiego	z	Gmi-
ną	Drawsko	jest	bardzo	dobra.
	 Przykładem	 kolejnych	 wspólnych	 za-
dań	 będą,	 mamy	 nadzieję,	 co	 podkreślał	
Bartosz	Niezborała	Wójt	Gminy	Drawsko,	
budowa	ścieżki	Drawsko-Krzyż	przy	drodze	
powiatowej	i	budowa	ścieżek	asfaltowych	
od	 Drawska,	 przez	 Pęckowo	 (również	
w	kierunku	cmentarza)	do	Piłki.	
	 Posiedzenie	 Powiatowej	 Komisji	 Zdro-
wia	 i	 Spraw	 Społecznych	 zakończyło	 się	
spotkaniem	 w	 Poradni	 K,	 gdzie	 Feliks	
Łaszcz	 Starosta	 Powiatu	 Czarnkowsko
-Trzcianeckiego,	 Bartosz	 Niezborała	 Wójt	
Gminy	 Drawsko,	 Ryszard	 Jabłonowski	
Przewodniczący	 Rady	 Gminy	 Drawsko,	
Krystian	 Kawczyński	 Prezes	 Zarządu	
Zakładu	Kanalizacji	i	Wodociągów	sp.	z.o.o.	
–	 wykonawca	 inwestycji	 oraz	 Zbigniew	
Piątek	 Przewodniczący	 Komisji	 Zdrowia	
i	 Spraw	 Społecznych	 Rady	 Powiatu	
Czarnkowsko-Trzcianeckiego	 dokonali	
symbolicznego	przecięcia	wstęgi.
	 Znakomita	 współpraca	 z	 Bożeną	 Sa-
dowską	 Dyrektor	 Powiatowego	 Szpitala	
w	 Czarnkowie	 pozwoliła	 min.	 na	 odpo-
wiednie	wyposażenie	obiektu.
	 Przygotowane	przez	nas	pomieszcze-
nia	już	obecnie	są	wykorzystywane	przez	
inne	osoby	świadczące	usługi	zdrowotne,	
co	dla	nas	jako	samorządowców	jest	nie-
zmiernie	ważne,	bo	możemy	dać	naszym	
mieszkańcom	 i	 nie	 tylko	 odpowiednie	
usługi	 medyczne,	 które	 są	 odpowiedzią	
na	 zapotrzebowanie	 niejednokrotnie	
zgłaszane.
,,Czas i zdrowie to dwa cenne skarby, któ-
rych ( czasami) nie rozpoznajemy i nie do-
ceniamy dopóki się nie wyczerpią’’.
	 Niewyczerpanych	 pokładów	 czasu	
i	 zdrowia	 życzymy	 Państwu,	 szczególnie	
w	obecnej,	trudnej	dobie	pandemii.

Anna	Fręś
Sekretarz	Gminy	Drawsko

O historii tworzenia Poradni K w Drawsku, w nowym miejscu, można by powie-
dzieć wiele. Sedno działań jest takie, że od 1 grudnia 2020r. Poradnia K w Draw-

sku działa w nowej lokalizacji.

Uroczyste przecięcie wstęgi (z lewej: Feliks Łaszcz – Starosta Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, 
Krystian Kawczyński – Prezes ZKiW w Drawsku Sp. z o.o. - wykonawca inwestycji,

Zbigniew Piątek – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu
Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Ryszard Jabłonowski 

– Przewodniczący Rady Gminy Drawsko, Bartosz Niezborała - Wójt Gminy Drawsko)
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25 lutego  gościliśmy w Gminie 
Drawsko Adama Szejnfelda Se-

natora Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
Jacka Bogusławskiego Członka Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego wraz 
z Piotrem Urbaniakiem asystentem mar-
szałka.
	 Okazją	do	wizyty	było	otwarcie	inwe-
stycji	 „Remont zaplecza (ogólnodostęp-
nego) sanitarno - szatniowego w Gmin-
nej Sali Gimnastycznej w Drawsku”. Koszt	
zadania	 to	 99.500,00	 dofinansowane	
z	 programu	 ,,Szatnia	 na	medal’’	 Urzędu	
Marszałkowskiego	 Województwa	 Wiel- 
kopolskiego	 i	 99.760,00	 wkład	 własny	
Gminy	Drawsko.

Szatnia na medal

Pamiątkowe zdjęcie obok borowika przy drawskim urzędzie

Uroczyste przecięcie wstęgi (z lewej: Adam Szejnfeld Senator RP, Edward Wiewiórka Wiceprzewodniczący Rady Gminy Drawsko,
Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko, Jacek Bogusławski Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego,

Krystian Kawczyński Prezes ZKiW w Drawsku Sp. z o.o. - wykonawca inwestycji)

	 Oficjalne	 przecięcie	 wstęgi	 w	 obiek-
cie	przez	Adama	Szejnfelda	Senatora	RP,	
Jacka	 Bogusławskiego	 Członka	 Zarządu	
Województwa	Wielkopolskiego	-	jak	Mar-
szałek	obiecał	goszcząc	w	gminie	w	sierp-
niu	 ubiegłego	 roku,	 podpisując	 umowę	
o	 dofinansowanie,	 lustrując	 wówczas	
stan	 obiektu,	 przyjechał	 zobaczyć	 osta-
teczny	efekt-,	Bartosza	Niezborała	Wójta	
Gminy	 Drawsko,	 Edwarda	 Wiewiórkę	
Wiceprzewodniczącego	 Rady	 Gminy	
Drawsko	 oraz	 Krystiana	 Kawczyńskiego	
Prezesa	 Zarządu	 Zakładu	 Kanalizacji	
i	 Wodociągów	 w	 Drawsku	 sp.	 z	 o.o.	
Wykonawcę	 inwestycji	 i	 ogląd	 sali,	 były	
sposobnością	 do	 rozmowy	 o	 kolejnych	
etapach	generalnego	remontu.
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	 Dofinansowanie	z	autorskiego	progra-
mu	Wielkopolskiego	Urzędu	Marszałkow-
skiego	 ,,Szatnia	 na	medal’’	 pozwoliło	 na	
zlikwidowanie	 dokuczliwych	mankamen-
tów	zaplecza	sanitarnego	i	na	jego	grun-
towny	remont.
	 Jak	 wspominał	 Bartosz	 Niezborała	
Wójt	Gminy	Drawsko	w	kolejnym	etapie	
samorząd	 zlecił	 wykosztorysowanie	 na-
prawy	 dachu.	 ,,To kolejna trudna część 
generalnego remontu, który przed nami, 
ale najważniejsza na chwilę obecną. Roz-
poczęliśmy od sanitariatów i szatni, bo 
takie były możliwości dofinansowania, 
a bez wsparcia środków z zewnątrz nie je-
steśmy i nie będziemy w stanie doprowa-
dzić do odpowiedniego poziomu naszej 
sali sportowej. Kolejne etapy to zapewne 
okna, nawierzchnia.
 Te zamierzenia to zadania w pełni ak-
ceptowalne przez Radnych Rady Gminy 
Drawsko, z którymi już niejednokrotnie 
dyskutowaliśmy na ten temat na posie-
dzeniach komisji.’’
	 Nasza	 sala	 sportowa	była	 pierwszym	
takim	obiektem	na	terenie	obecnego	po-
wiatu,	 oddana	 do	 użytku	 w	 listopadzie	
1998r.	przetrwała	wiele	wydarzeń	sporto-
wych,	 różnej	 rangi	 i	 dziś	możemy	 zdecy-
dowanie	stwierdzić,	że	spełniła	 i	chcemy	
żeby	 dalej	 pełniła	 swoją	 rolę	 -	 ważnego	
obiektu	sportowego.

	 Obecność	Senatora	i	Marszałka	to	możliwość	rozmowy	o	planowanych	inwestycjach	
ze	złożonymi	wnioskami	o	dofinansowanie,	o	bardzo	dobrej	współpracy	Wójta	 i	Rad-
nych	Rady	Gminy	Drawsko,	o	ciekawych,	jedynych	w	swoim	rodzaju	obiektach	na	tere-
nie	naszej	gminy,	jak	choćby	I	w	Polsce	Park	Grzybowy	w	Piłce,	na	odwiedziny	którego	
umówiliśmy	się	z	Senatorem	i	Marszałkiem.	A	póki	co	,,próbką’’	tego	co	w	Piłce	był	okaz	
borowika	przy	Urzędzie	Gminy	Drawsko.
	 Trzymając	 za	 słowo	w	kwestii	odwiedzin	urokliwej	Gminy	Drawsko,	podtrzymując	
swoje	zaproszenie	dziękujemy	za	wczorajszą	wizytę.
My	,,nie dotarliśmy jeszcze do mety- z	remontem	sali-ale jesteśmy już bliżej niż wczoraj’’.

Anna	Fręś
Sekretarz	Gminy	Drawsko
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Projektowe	zadanie	polegało	na:
-	 zakup	 gadżetów	 promocyjnych	 takich	
jak:	magnesy,	breloczki,	długopisy	i	ter-
mosy.

-	wydaniu	folderów	promocyjnych	z	infor-
macjami	o	Klubie	 i	 sołectwie	Drawsko	
(informacje	 ogólne,	 atrakcje,	 walory	
przyrodnicze).

	 Celem	realizacji	projektu	było:	wspar-
cie	 społeczności	 lokalnej	 działającej	
w	Programie	Wielkopolska	Odnowa	Wsi,	
pobudzenie	aktywności	mieszkańców	do	
wspólnej	 pracy	 na	 rzecz	 swojej	miejsco-
wości,	 rozwój	 tożsamości	 wiejskiej	 oraz	
zachowanie	 dziedzictwa	 kulturowego	
i	specyfiki	obszaru	wiejskiego.
Koszt	całkowity	zadania:	16.500 zł
Dotacja	 Samorządu	Województwa	Wiel-
kopolskiego:	10.000 zł
Dotacja	Urzędu	Gminy	Drawsko:	500 zł
Wkład	 własny	 osoby	 (wolontariat): 
6.000 zł

Hanna	Matkowska
Podinspektor	ds.	pozyskiwania

funduszy	zewnętrznych

Nasza wieś, naszą wspólną sprawą!
15 listopada 2020 roku Klub MORSA Drawsko zakończył zadanie pn.: „Zakup materiałów promocyjnych Klubu MORSA Draw-
sko i sołectwa Drawsko”, zrealizowanego zgodnie z ofertą złożoną w otwartym konkursie ofert „Nasza wieś, naszą wspólną 

sprawą” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
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„Wypoczynek	 nad	 wodą	 w	 Gminie	
Drawsko	 -	 Przewodnik	 turystyczny”	
został	 opracowany	 i	 wydany	 przez	
Fundację	 Centrum	 Aktywności	 Oby-
watelskiej	z	Szydłowa.	Na	publikację	
organizacja	 pozyskała	 dofinansowa-
nie	 w	 wysokości	 85%	 z	 Unii	 Euro-
pejskiej	 ze	 środków	 Europejskiego	
Funduszu	 Morskiego	 i	 Rybackiego	
w	 ramach	 Programu	 Operacyjnego	
„Rybactwo	 i	 Morze”.	 Wkład	 własny	
finansowy	w	wysokości	 15%	pocho-
dził	ze	środków	Fundacji	CAO.	
	 Publikacja	w	pokaźnym	nakładzie	ponad	500	sztuk,	zo-
stała	 nieodpłatnie	 przekazana	 przez	 Krzysztofa	 Bogdano-
wicza	Prezesa	 Fundacji	 dla	Gminy	Drawsko,	by	mogła	 słu-

Nowe Przewodniki turystyczne
dla Gminy Drawsko! 

żyć	 jako	 informator	 turystyczny	 dla	
mieszkańców	i	turystów.	
	 Przewodnik	odnosi	się	do	infor-
macji	 ogólnych,	 walorów	 i	 szlaków	
turystycznych,	 zabytków,	 historii,	
rybactwa	 i	 kultury	 na	 terenie	 Gmi-
ny	 Drawsko.	 Treści	 w	 informatorze	
przeplatane	 są	 przepisami	 na	 po-
trawy	 z	 ryb	 i	 pochodzą	 z	 Poradnika	
Rybnych	 Warsztatów	 Kulinarnych	
wydanego	przez	Nadnotecką	Grupę	
Rybacką.	

	 Dziękujemy	Krzysztofowi	Bogdanowiczowi	za	bezintere-
sowne	wsparcie	i	promocję	Gminy	Drawsko.	

Hanna	Matkowska
Podinspektor	ds.	pozyskiwania	funduszy	zewnętrznych

Gmina Drawsko dołączyła do akcji – pomoc dla czarn-
kowskiego szpitala, którego zbiórkę przeprowadzono na 

drawskiej marinie oraz w akcji „Nie bądź żyła – oddaj krew – 
POMAGAMY RAZEM” promującą honorowe krwiodawstwo dla 
ratowania ludzkiego życia oraz pomoc dla drugiego człowieka, 
której inicjatywę jak zawsze z dużą otwartością podjął Bartosz 
Niezborała Wójt Gminy Drawsko. Akcja w tym trudnym czasie 
pandemii miała formę gminnego konkursu plastycznego 
adresowanego do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych 
Gminy Drawsko.
	 Na	konkurs	wpłynęło	59	prac;	20	ze	szkół	i	39	z	przedszkoli.	
Komisja	 konkursowa	 w	 składzie:	 Gabriela Sikora	 –	 Dyrektor	
Gminnego	 Ośrodka	 Kultury,	 Rekreacji,	 Turystyki	 i	 Biblioteki	
Publicznej	Gminy	Drawsko,	 Sylwia Marek	–	Kierownik	Referatu	
Organizacyjnego	 Urzędu	 Gminy	 Drawsko,	 Iwona Lejman – 
Bibliotekarka	Filii	Bibliotecznej	w	Chełście	oraz	Zofia Misiołek – 
opiekun	Świetlicy	Wiejskiej	w	Drawsku;	z	każdej	grupy	wiekowej	
zgodnie	 z	 regulaminem	 konkursu	 wyłoniła	 nagrodzonych	
pierwszych	 miejsc	 w	 poszczególnych	 kategoriach	 wiekowych,	
wśród	których	znaleźli	się:
-	klasa	I	–	Antoni Wrzeszcz	SP	Pęckowo
-	klasa	II	–	Karina Kaźmierczak	SP	Pęckowo

Warto pomagać

-	klasa	III	–	Maciej Wielgosz	SP	Pęckowo
-	klasa	IV	–	Filip Wika	SP	Chełst
-	klasa	VI	–	Tomasz Biniak	SP	Pęckowo
-	klasa	VII	–	Marta Kamińska	SP	Chełst
-	klasa	VIII	–	Karolina Piontek	SP	Pęckowo
-	6	latki	–	Franciszek Koza	oddział	przedszkolny	Piłka
-	5	latki	–	Nina Matelska	oddział	przedszkolny	Pęckowo    
- 4	latki	–	Filip Rychlik oddział	przedszkolny	Drawski	Młyn
-	3	latki	–	Oliwia Lembicz	oddział	przedszkolny	w	Kamienniku
	 Wszyscy	 pozostali	 właściciele	 prac	 konkursowych	 otrzymali	
nagrody	za	uczestnictwo;	gratulujemy	serdecznie.
Szczytny	cel,	jaki	przyświecał	akcji	to	przede	wszystkim	promocja	
honorowego	krwiodawstwa,	 zwiększanie	 świadomości	 społecz-
nej	w	kwestii	dotyczącej	ratowania	życia	oraz	wszelkiego	rodza-
ju	 innej	 pomocy	 dla	 drugiego	 człowieka.	 Krew	 to	 lek,	 którego	
niczym	 nie	 można	 zastąpić.	 Najnowocześniejsze	 i	 najbardziej	
skomplikowane	zabiegi	operacyjne	nie	byłyby	możliwe	do	wyko-
nania,	 gdyby	nie	było	 krwi.	 Ponadto	najczęściej	dokonywanym	
przeszczepem	 tkanek	 jest	właśnie	 transfuzja	 krwi.	 Jedynym	 jej	
źródłem	są	zdrowi	 ludzie.	Nikt	z	nas	nie	wie,	kiedy	sam	tej	po-
mocy	będzie	potrzebował.	Pomagajmy	zatem,	bo	warto.	Każda	
pomoc	to	szansa	na	życie	dla	potrzebujących.

dr	Sylwia	Marek
Kierownik	Referatu	Organizacyjnego
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Początek roku, to głównie czas 
planów, w tym także dla Sa-

morządu Gminy Drawsko. Z inicjatywy 
Bartosza Niezborały Wójta Gminy Draw-
sko 18 stycznia w reżimie sanitarnym od-
było się spotkanie z Sołtysami wsi,  w za-
kresie całokształtu działań samorządów 
wiejskich w roku 2021.
	 Minutą	 ciszy	 dla	 wspomnień	 i	 chwili	
zadumy	śp.	Tadeusza	Babiaka	Sołtysa	wsi	
Drawsko	 rozpoczął	 swoje	 wystąpienie	
Wójt.	 Oprócz	 słów	 szybkiego	 powrotu	
do	normalności	bez	epidemii	Wójt	życzył	
wszystkim	 realizacji	 tegorocznych	 Fun-
duszy	 Sołeckich	 odnosząc	 się	 do	 bieżą-
cych,	 ważnych	 dla	 mieszkańców	 spraw.	
Reprezentantem	 Sołectwa	 Drawsko	 do	
wyboru	nowego	sołtysa	została	Agnieszka	
Giś	 członek	 Rady	 Sołeckiej	 wsi	 Drawsko.	
Planuje	 się	 kontynuację	 zebrań	wiejskich	
w	poszczególnych	miejscowościach	gminy	
w	miesiącu	lutym	lub	marcu;	wszystko	za-
leży	od	sytuacji	epidemiologicznej.	Szcze-
gółowo	Wójt	odniósł	się	do	najważniejsze-
go	 tematu	–	 kwestii	 szczepień	przeciwko	
COVID	–	19.	Punktem	szczepień	na	terenie	
Gminy	Drawsko	jest	przychodnia	lekarska	
w	 Drawsku,	 w	 której	 można	 zapisać	 się	
osobiście,	 telefonicznie	 lub	 przez	 e-reje-
strację;	 gmina	 będzie	 wspierać	 pomocą	
w	 zakresie	 dowozu	 osób	 niepełnospraw-
nych	oraz	mających	trudności	w	dostępie	
do	punktu	 szczepień.	 Zapisy	na	 szczepie-
nia	będą	odbywać	się	zgodnie	z	harmono-
gramem	Narodowego	 Funduszu	 Zdrowia	
i	 udostępniane	 zostaną	 na	 tronie	 inter-
netowej	i	facebooku	gminy.	Nowy	rok,	to	
również	 nowe	 harmonogramy	 wywozu	
odpadów	komunalnych	oraz	dla	nierucho-
mości	 niezamieszkałych	 (firm,	 sklepów,	
szkół,	 przedszkoli,	 instytucji	 gminnych),	
które	 zostały	 również	 podane	 do	 wia-
domości	 mieszkańcom	 gminy.	 Na	 ostat-
nim	posiedzeniu	wspólnych	komisji	Rady	
Gminy	Drawsko	30	grudnia	2020	r.	obecni	
byli	przedstawiciele	Pilskiego	Regionu	Go-

Noworoczne spotkanie z Sołtysami

spodarki	Odpadami	Komunalnymi,	którzy	
przedstawili	 system	 gospodarowania	 od-
padami	 w	 roku	 2021.	 Wójt	 akcentował,	
że	obecny	rok	jest	bardzo	ambitny,	ale	też	
bardzo	trudny	w	realizacji	zaplanowanych	
przedsięwzięć.	Budżet	gminy	2021	r.	prze-
widuje	 sporo	 inwestycji:	 budowę	 ulicy	
Polnej	w	Pęckowie,	budowę	ścieżki	rowe-
rowej	Krzyż-Drawsko,	dokończenie	budo-
wy	 ścieżki	 rowerowej	 Chełst	 –	 Kawczyn,	
asfaltowanie	ścieżek	rowerowych	pomię-
dzy	Drawskiem,	Pęckowem	a	Piłką,	nowe	
dokumentacje	techniczne,	remont	elewa-
cji	budynku	urzędu	i	Szkoły	Podstawowej	
w	 Chełście	 to	 tylko	 część	 wyzwań,	 jakie	
„stoją”	 przed	 drawskim	 samorządem.	
Poza	 tym	 duża	 ilość	 wniosków	 oczekuje	
do	zaopiniowania.
	 W	spotkaniu	oprócz	Sołtysów	uczest-
niczyli:	 Ryszard	 Jabłonowski	 Przewodni-
czący	 Rady	 Gminy	 Drawsko,	 Anna	 Fręś	
Sekretarz	Gminy,	Anna	 Zurman	 Skarbnik	
Gminy,	 Sylwia	 Marek	 Kierownik	 Refera-

tu	Organizacyjnego,	Wioletta	 Krysztofiak	
Kierownik	 Gminnego	 Ośrodka	 Pomocy	
Społecznej	w	Drawsku,	Krystian	Kawczyń-
ski	 Prezes	 Zakładu	 Kanalizacji	 i	 Wodo-
ciągów	w	Drawsku	 Sp.	 z	 o.o.	 Poruszono	
tematy	 bieżącego	 funkcjonowania	 so-
łectw	m.in.:	dot.	udziału	Sołtysów	w	po-
siedzeniach	komisji	i	sesji	rady,	jubileuszy	
ślubów	 i	 urodzin	mieszkańców,	 nakazów	
płatniczych,	 odśnieżania,	 tegorocznych	
imprez,	 zadań	 i	 inwestycji	 Funduszy	 So-
łeckich	i	środków	budżetu	gminy.
	 Powstał	 na	 razie	 zarys	 tegoroczne-
go	 działania,	 który	 w	 zakresie	 zwłaszcza	
kulturalnym	 i	 sportowym	 zależeć	 będzie	
od	 panującej	 sytuacji	 epidemiologicznej	
w	kraju	 i	na	świecie.	Pozostaje	nam	 jed-
nak	 mieć	 nadzieję,	 że	 system	 szczepień	
pozwoli	stopniowo	powracać	do	normal-
nego	 systemu	 pracy	 i	 wypoczynku	 nam	
i	naszym	mieszkańcom.

dr	Sylwia	Marek
Kierownik	Referatu	Organizacyjnego
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Współpraca jest fundamentem rozwoju w każdej dzie-
dzinie życia, zwłaszcza w dobrze zaplanowanym działa-

niu marketingowym jakim jest promocja. Z jej znaczenia zda-
ją sobie sprawę dobrze zarządzane samorządy, co w praktyce 
owocuje innowacyjnymi o globalnym zasięgu pomysłami. Dziś 
początkiem współpracy w zakresie promocji nadnoteckich ob-
szarów z Międzynarodową Drogą Wodną E70 może pochwalić 
się Drawsko i Wieleń, których samorządy przystąpiły do reali-
zacji partnerskiego projektu „Między Wieleniem a Drawskiem 
– rzeka Noteć dla mieszkańców i turystów”. 
	 Inauguracja	pierwszego	spotkania	przedstawicieli	obu	regio-
nów	odbyła	się	16	lutego	w	Urzędzie	Miejskim	w	Wieleniu.	Part-
nerski	projekt	na	kwotę	210910,50	zł	ma	charakter	promocyjny,	
gdzie	efektem	docelowym	jest	dofinansowany	w	85%	z	Progra-
mu	Operacyjnego	„Rybactwo	i	Morze”	szereg	działań,	takich	jak:	
wydawnictwa	 promocyjno-informacyjne	 (foldery	 turystyczne),	
filmy	promujące,	 czy	 gadżety	promocyjne.	Wsparciem	finanso-
wym	 objęte	 zostaną	 również	 imprezy	 rekreacyjne	 charaktery-
zujące	oba	regiony	–	Gmina	Wieleń	„Targi	Produktu	Lokalnego”	
i	Gmina	Drawsko	„Ryby,	grzyby,	 las	wokół	nas”.	W	działania	zo-
stanie	włączona	Fundacja	„Ratuj	Ryby”,	która	obejmie	promocję	
idei	ekologii	i	ochrony	przyrody,		Stowarzyszenie	Wodne	Ochot-
nicze	Pogotowie	Ratunkowe	„Anioły”,	którzy	zapewnią	atrakcje	

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, działania 
„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności 

terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Drawsko i Wieleń
partnerami wspólnego projektu

na	wodzie	oraz	 jednostki	pływające	w	 ramach	organizacji	 Flisu	
Noteckiego.	Nie	 zabraknie	degustacji	 potraw	 z	 ryb	 słodkowod-
nych;	w	 ramach	projektu	ogłoszony	 zostanie	konkurs	kulinarny	

Uczestnicy spotkania (z lewej: Hanna Forbrich - UM Wieleń, Sylwia Marek - UG Drawsko, Elżbieta Rybarczyk - Burmistrz Wielenia
 Bartosz Niezborała - Wójt Gminy Drawsko, Hanna Matkowska - UG Drawsko, Krystyna Heppner - Sekretarz Gminy Wieleń,

Alicja Adamczyk - MGOK Wieleń, Dominika Marek-MGOK Wieleń)

Elżbieta Rybarczyk Burmistrz Wielenia złożyła Bartoszowi Niezborała
gratulacje za pełnienie funkcji redaktora prowadzącego

oraz koordynowanie prac redakcyjnych w latach 2017-2018
czasopisma wieleńskiego „Nasz Samorząd”
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28 stycznia Bartosz Niezbora-
ła Wójt Gminy Drawsko wraz 

z współpracownikami Anną Zurman 
Skarbnik Gminy i Danutą Banaś Inspek-
torem d.s. księgowości szkół i podatku 
VAT oraz Moniką Dolną Kierownik Re-
feratu Kadr, Płac i Oświaty spotkał się 
z dyrektorami naszych placówek oświa-
towych.
	 Początek	 nowego	 roku	 to	 doskonały	
czas	 na	 podsumowania	 tego,	 co	 się	 za-
działo	w	drawskiej	oświacie	w	minionym	
roku,	ale	i	też	okazja	do	wyznaczenia	no-
wych	 wspólnych	 celów	 i	 przypomnienie	
sobie	wzajemnie	wypracowanych	bardzo	
dobrych	zasad	współpracy.
	 Zadania	 do	 zrealizowania	 w	 dziedzi-
nie	 oświaty	 rzeczywistość	 dyktuje	 nam	
różne.	 A	 i	 o	 to,	 o	 co	 zabiegamy	 usilnie,	
udaje	 się	 realizować,	 bo	 m.in.	 pozyskali-
śmy	 dofinansowanie	 do	 remontu	 Szko-
ły	 Podstawowej	 w	 Chełście	 na	 kwotę 
950	tys.	zł	z	Funduszu	Inwestycji	Lokalnych,	
plany	budżetowe	zakładają	budowę	boisk	
przyszkolnych	w	Drawskim	Młynie	 i	Piłce.	
Kolejne	złożone	o	dofinansowanie	wnioski	
dotyczą	Szkoły	Podstawowej	im.	gen.	dyw.	
Tadeusza	Kutrzeby	w	Drawsku.

Narada z Dyrektorami Szkół i Przedszkola

	 Dyrektorzy	 zrelacjonowali	Wójtowi	 funkcjonowanie	 klas	 I-III,	 które	wróciły	do	na-
uczania	stacjonarnego.	Pozytywnie	ocenili	 zafunkcjonowanie	dziennika	elektroniczne-
go.	Odnieśli	się	również	do	ogólnych	wskazań	Włodarza	Gminy	w	zakresie	gospodarki	
odpadami,	 zasad	 finansowania	 zadań	 oświatowych,	 Systemu	 Informacji	 Oświatowej,	
polityki	kadrowej,	gospodarowania	zarządzanym	majątkiem.
	 Podsumowując:-wspólnie,	rozmawiając	i	uzgadniając,	realizujemy	cele,	zadania	na-
wet	w	tak	trudnej	rzeczywistości	jaką	przyniosła	pandemia.

Anna	Fręś
Sekretarz	Gminy	Drawsko	

pn.	 „Ryba	 słodkowodna	w	 kuchni	 regio-
nalnej”,	którego	regulamin	podany	zosta-
nie	wcześniej	do	publicznej	wiadomości.	
	 Spotkanie	 było	 okazją	 do	 wręczenia	
przez	Elżbietę	Rybarczyk	Burmistrza	Wie-
lenia	gratulacji	dla	Bartosza	Niezborały	za	
pełnienie	 funkcji	 redaktora	 prowadzące-
go	oraz	koordynowanie	prac	redakcyjnych	
w	 latach	 2017-2018	 czasopisma	 wieleń-
skiego	 „Nasz	 Samorząd”.	 Wydawnictwo	
w	roku	2020	obchodziło	swe	5–lecie	jako	
ważne	i	wiarygodne	źródło	informacji	bu-
dując	 pozytywny	wizerunek	Gminy	Wie-
leń.	
	 To	 pierwsze,	 robocze	 spotkanie	 ze-
społu	 obu	 samorządów.	 Burza	 mózgów	
i	 szerokie	 spojrzenie	 pozwoliły	 obudo-
wać	zarysy	projektowego	pomysłu.	Gmi-
nę	 	 Drawsko	 reprezentowali:	 Bartosz	
Niezborała	Wójt	 Gminy	 Drawsko,	 Sylwia	
Marek	 Kierownik	 Referatu	 Organizacyj-
nego,	 Hanna	 Matkowska	 Podinspektor	
ds.	pozyskiwania	funduszy	zewnętrznych;	
Gminę	 Wieleń:	 Elżbieta	 Rybarczyk	 Bur-
mistrz	 Wielenia,	 Krystyna	 Heppner	 Se-
kretarz	Gminy,	Hanna	Forbrich	Inspektor	
ds.	współpracy	ze	społeczeństwem,	Beata	
Lewandowska	 Inspektor	 ds.	 uzależnień,	
profilaktyki,	 kultury	 fizycznej	 i	 turystyki,	
Marcin	Waśko	Inspektor	ds.	pozyskiwania	
funduszy	zewnętrznych,	Alicja	Adamczyk	

Dyrektor	 Miejsko-	 Gminnego	 Ośrodka	 Kultury	 w	Wieleniu	 wraz	 z	 Główną	 Księgową	
jednostki	Dominiką	Marek.	Drugi	etap	spotkania	zaplanowano	wstępnie	już	w	połowie	
kwietnia.
	 Warto	podkreślić,	 że	 inicjatorem	pomysłu	 i	beneficjentem	całości	przedsięwzięcia	
jest	 gościnna	 jak	 zawsze	Gmina	Wieleń,	 która	w	 ramach	 sąsiedzkiej	bliskości	 regionu	
i	zaprzyjaźnionych	stosunków	zaprosiła	Gminę	Drawsko	do	realizacji	wspólnego	pomy-
słu.	Długotrwałe	prace	obu	gmin	przy	opracowywaniu	wniosku	zakończyły	się	sukcesem	
i	przyznaniem	wyczekiwanego	dofinansowania,	co	nas	oczywiście	bardzo	cieszy.

dr	Sylwia	Marek	
Kierownik	Referatu	Organizacyjnego	

Robocze spotkanie dot. realizacji projektu
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Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego należy 
do uroczystości,  które co roku, z wielkim wzruszeniem,  

obchodzimy w naszej tradycji szczególnie uroczyście. Jubileusz 
Złotych Godów to święto par małżeńskich, które przeżyły ze 
sobą wspólnie 50 lat. Patrzymy na naszych Jubilatów z podzi-
wem i uznaniem, z szacunkiem i pokorą. Przeżyć ze sobą pół 
wieku, to nie lada wyczyn i wielkie wyzwanie.
	 W	dniu	 22.02.2021r.	w	 Sali	 Ślubów	Urzędu	 Stanu	 Cywilne-
go	w	Drawsku	gościliśmy	Jubilatów	którzy	w	roku	1970	wstąpili	
w	związek	małżeński	i	doczekali	Złotów	Godów	Pożycia	Małżeń-
skiego.

MEDALE ZA DŁUGOLETNIE
POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE - ZŁOTE GODY 

	 Z	uwagi	na	obecnie	panujące	warunki	związane	z	pandemią	
oraz	w	trosce	o	naszych	Jubilatów	zdecydowaliśmy		się	zmienić	
formę	tegorocznych	obchodów	Jubileuszu	50–lecia	pożycia	mał-
żeńskiego.	Zamiast	wspólnego	świętowania	odbyły	się	indywidu-
alne	spotkania	z	Jubilatami.

   Wśród zacnych jubilatów byli Państwo:
	 	 	 •	Donisława	i	Józef	Makara	
	 	 	 •	Joanna	i	Mikołaj	Tarkowscy	
	 	 	 •	Alina	i	Ernest	Klekotta	
	 	 	 •	Eugenia	i	Jan	Kaczmarkiewicz	
	 	 	 •	Kornelia	i	Czesław	Waliszewscy	
	 	 	 •	Maria	i	Ryszard	Mądrawscy	
	 	 	 •	Maria	i	Bronisław	Heft	
	 	 	 •	Dorota	i	Henryk	Bartkowiak	
	 	 	 •	Irena	i	Jan	Lewandowscy	

	 Zaproszonym	gościom	towarzyszył		Bartosz	Niezborała-	Wójt	
Gminy	Drawsko	 i	 Agnieszka	Wrzyszcz-	 Kierownik	Urzędu	 Stanu	
Cywilnego	

Dorota i Henryk Bartkowiak

Joanna i Mikołaj Tarkowscy

Kornelia i Czesław Waliszewscy

Maria i Bronisław Heft
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	 Uroczyste	spotkanie	rozpoczęła	Kierownik	Urzędu	Stanu	Cy-
wilnego,	 następnie	 głos	 zabrał	Wójt	 Gminy	 Drawsko	 składając	
dostojnym	Jubilatom	życzenia:
„Drodzy Jubilaci!
Przyrzekali Państwo sobie miłość, wierność i uczciwość małżeń-
ską, w której wytrwali Państwo przez te wszystkie lata, w czasie 
których było wiele chwil dobrych i radosnych, ale zapewne nie 
zabrakło trudnych doświadczeń i zwątpienia. 
Codziennej  trosce o dom i chleb, o dobre wykształcenie dzieci, 
o uczciwość i przyzwoitość w codziennym życiu, oddali Państwo 
najlepsze lata swojego życia. Dzisiaj, po kilkudziesięciu latach 
wspólnego pożycia, mogą Państwo śmiało stwierdzić, że wy-
brana droga była słuszna, a włożony ogromny wkład pracy 
i serdeczność uczuć w dobre wychowanie dzieci i dbałość o ro-
dzinę spotyka się z uznaniem. 
Złote Gody mają swoją wyjątkową i niepowtarzalną historię, 
ale wszystkich Państwa łączą miłość, tolerancja, wzajemny sza-
cunek, bowiem to one stanowią podstawy trwałości każdego 
małżeństwa. (...) 
Proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulację z okazji dzisiejsze-
go jubileuszu i życzenia wszelkiej pomyślności oraz doczekania 
w dostatku i zdrowiu kolejnych rocznic. Różnie układają się losy 
ludzi. Wy mieliście to szczęście, że do Jubileuszu pięćdziesięcio-
lecia pożycia małżeńskiego udało Wam się dotrwać razem. (...)
Dla mnie osobiście jesteście Państwo idealnym przykładem 
tego, co dopiero przede mną. A w imieniu Samorządu Gminy 
Drawsku dziękuję Państwu za obecność i wzór godny naślado-
wania.”
	 Po	złożeniu	życzeń	odbyła	się	uroczysta	dekoracja	medalami	
przyznanymi	przez	Prezydenta	Rzeczpospolitej	 Polski	 za	Długo-
letnie Pożycie	Małżeńskie	przez	Bartosza	Niezborała-	Wójta	Gmi-
ny	 Drawsko.	Małżonkowie	 otrzymali	 również	 kwiaty,	 upominki	
oraz	listy	gratulacyjne.	
	 Jubilatów,	którzy	nie	mogli	osobiście	uczestniczyć	w	uroczy-
stości	odwiedzili	w	domu	Bartosz	Niezborała-	Wójt	Gminy	Draw-
sko	wraz	z	Agnieszką	Wrzyszcz-	Kierownikiem	Urzędu	Stanu	Cy-
wilnego.	

Gratulujemy  Państwu tego wyróżnienia,
jak też tego pięknego jubileuszu i życzymy
wielu kolejnych lat przeżytych w zdrowiu,

miłości i wzajemnym szacunku, życzymy radości
z każdego kolejnego dnia

i wszelkiej pomyślności, byśmy mogli świętować
kolejne jubileusze, bo tylko

„Ludzie, którzy się kochają z całego serca, nigdy się nie starzeją”

Agnieska	Wrzyszcz
Kierownik	Urzędu	Stanu	Cywilnego

w	Drawsku
Fot.	Angela	Buśko

UG	Drawsko

Alina i Ernest Klekotta

Donisława i Józef Makara

Eugenia i Jan Kaczmarkiewicz

Jan Lewandowski

Maria i Ryszard Mądrawscy
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27 grudzień to data szczególna dla nas, Wielkopolan. Od kilku lat w tym 
dniu lub w innym bliskim tej dacie spotykaliśmy się w Świetlicy Wiejskiej 

w Pęckowie, gdzie Maria Dembska i jej młodzi aktorzy organizowali Wieczornicę 
ku czci Powstańców Wielkopolskich. Podczas tych spotkań w zadumie, z ogrom-
nym szacunkiem wymieniano nazwiska bohaterów tamtych czasów z Gminy 
Drawsko i okolic.

Hołd dla Powstańców Wielkopolskich

Kwiaty złożył Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko

Ryszard Jabłonowski Przewodniczący Rady Gminy Drawsko – delegacja Rady Gminy Drawsko

Pęckowo, przed Obeliskiem ku czci Powstańców Wielkopolskich
przy Świetlicy Wiejskiej w Pęckowie

	 Sytuacja,	w	 jakiej	 się	 znajdujemy	nie	 po-
zwoliła	na	obchody	Powstania	Wielkopolskie-
go	w	takim	wymiarze.	Niemniej	jednak	w	dniu	
27	grudnia	delegacje	złożyły	symboliczne	wią-
zanki	 pod	Pomnikiem	Wdzięczności	w	Draw-
sku	oraz	pod	Obeliskiem	ku	czci	Powstańców	
Wielkopolskich	przy	Świetlicy	Wiejskiej	w	Pęc-
kowie.	Kwiaty	złożyli:	Bartosz	Niezborała	Wójt	
Gminy	 Drawsko,	 Ryszard	 Jabłonowski	 Prze-
wodniczący	Rady	Gminy	Drawsko	wraz	z	rad-
nymi	 Ewą	 Jerzy	 i	 Włodzimierzem	 Gapskim	
oraz	 w	 Pęckowie	 Leszek	Matelski	 Sołtys	Wsi	
Pęckowo,	 Anna	 Mazurowska	 Dyrektor	 Szko-
ły	 Podstawowej	 im.	 Józefa	 Noji	 w	 Pęckowie	
i	 Magdalena	 Grott	 nauczycielka	 SP	 Pęckowo	
oraz	delegacja	druhów	Ochotniczej	Straży	Po-
żarnej	w	Pęckowie.
	 Wiele	 znanych	nazwisk	należy	przytoczyć	
pisząc	 o	 tamtym	 zrywie	 powstańczym,	 my	
jednak	w	świetlicy	w	Pęckowie,	w	scenariuszu	
układanym	przez	Marię	Dembską,	wspomina-
liśmy	tych,	którzy	byli	stąd.	Nieznani	nikomu,	
chwycili	za	broń	i	walczyli	o	naszą	wolność.	Im	
dedykujemy	słowa:
,,Wszystkim	Tym,	którym	w	sercach
Nie	wygasła	miłość	Ojczyzny	-
Wszystkim	Tym,	co	nie	dali	się	zwieść	-
Tym	-	co	odnieśli	krwawe	blizny	-
I	tym	-	co	polegli...	Cześć!
Tym	-	co	chwycili	za	broń	-
Tym	-	co	nie	stracili	nadziei	-
Tym - co szli i walczyli - jak lew -
Tym	-	co	ranami	okryci	pomarli	-
Tym	-	co	byli	jak	gniew	boży
I	Tym	-	których	dumna	postawa
We	wrogach	budziła	strach.
...Cześć	i		Sława!’’
(Bolesław	Karpiński	„Cześć	i	Sława”	-	fragm.	W:	
Józef	Ratajczak	„Krople	wrzącej	krwi”...	s.	103)
https://www.bibliotekawszkole.pl/wydawnic-
two/bank_materialow/powstanie_wielkopol-
skie.php

Anna	Fręś
Sekretarz	Gminy	Drawsko
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W mikołajki Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko, tak jak zapowiadał na 
Facebooku,  stał się ,,Pomocnikiem Świętego Mikołaj’’.

	 Świąteczny	sweter	i	czerwona	czapka	zdecydowanie	podkreśliły	charakter	roli,	którą	
Włodarz	Gminy	Drawsko	musiał	wypełnić,	bo	bycie	,,Pomocnikiem	Świętego	Mikołaja”	
zobowiązuje.
	 Wizyta	 we	 wszystkich	 siedmiu	 naszych	 przedszkolnych	 placówkach:	 w	 Drawsku,	
Drawskim	 Młynie,	 Pęckowie,	 Piłce,	 Kamienniku,	 Chełście,	 Kawczynie	 oraz	 w	 klubiku	
,,Mali	odkrywcy’’	w	Drawskim	Młynie	przysporzyły	Wójtowi	nie	lada	przyjemności.	Dla-
czego?	 Z	 zachowaniem	wszelkich	 zasad:	 dystansu,	 obowiązku	 noszenia	maseczki,	 do	
przedszkoli	trafiły	słodkie	upominki.	Niektórym	przedszkolakom,	już	będącym	w	przed-
szkolu,	udało	się	zobaczyć	,,Pomocnika	Świętego	Mikołaja’’.	Uśmiech	na	twarzach	dzieci	
machających	przez	okno-bezcenny.	Jestem	przekonana,	że	w	każdym	z	nas	zostaje	coś	
z	dziecka	i	w	tym	szczególnym	okresie	przedświątecznym	daje	wiele	radości.

Anna	Fręś
Sekretarz	Gminy	Drawsko	

Powrotem do magicznego czasu

Każda świąteczna opowieść zaczyna się ,,Święty Mikołaj 
z siwą brodą’’…, jednak nie tym razem.

	 Czwartego	grudnia	o	poranku	w	drzwiach	klubiku	pojawił	się	
Pan	Wójt,	 nie	 z	 siwą	 brodą,	 a	 zachowując	wszelką	 ostrożność,	
w	czarnej	maseczce,	mikołajkowej	czapce	oraz	z	wielkim	karto-
nem	prezentów.	 ,,Mikołajowi’’	 -	Panu	Wójtowi	 za	 słodkie	dary,	
serdeczność	 bez	miary	 i	 za	 wizytę	 w	 ,,KLUBIE	 ODKRYWCÓW’’,	
gdzie	spełniły	się	świąteczne	czary	-	dziękujemy!
	 Świąteczny	 czas	 to	 okazja	 do	 pokazania,	 że	 ten	 okres	 niesie	
w	sobie	znacznie	głębszą	treść	niż	banalne	wezwanie	do	poddania	

Mikołaj w Klubie Dziecięcym
,,MALI ODKRYWCY’’ w Drawskim Młynie

się	zakupowej	gorączce.	Pamiętać	należy,	że	Święty	Mikołaj	to	,,pa-
tron	daru	człowieka	dla	człowieka’’.	Chcemy	wykorzystać	to	prze-
słanie	do	podziękowania	również	 innym	osobom	z	 	Urzędu	Gmi-
ny.	Pani	Sekretarz	-	Annie	Fręś,	Pani	Monice	Dolnej	-	kierownikowi	
Referatu	Kadr	serdecznie	dziękujemy	za	miłą	współpracę,	pomoc	
w	tworzeniu	i	prowadzeniu,	jedynej	tego	rodzaju	w	naszej	gminie,	
instytucji	opieki	-	jaką	jest	nasz	klubik.	Niech	Święty	Mikołaj	przy-
niesie	Państwu	pełen	worek	szczęścia	i	pociechy	dla	serca.

Aleksandra	Kubiak
Marzanna	Dymek
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Końcem stycznia Bartosz Niezborała Włodarz naszej 
gminy wręczył nagrody w konkursie na Bożonarodzenio-

wą Dekorację Świąteczną domów.
	 Konkurs	ogłoszony	przez	Wójta	Gminy	okazał	się	przysłowio-
wym	,,strzałem	w	dziesiątkę”.
	 W	relacji	na	naszej	stronie	www	i	fb	choć	w	części	chcieliśmy	
pokazać	Państwu	jak	pięknie,	w	okresie	świątecznym,	były	oświe-
tlone	posesje	w	Gminie	Drawsko.

Wójt wręczył nagrody

I miejsce zajęła dekoracja świąteczna domu Krzysztofa Lala z Chełstu

Krzysztof Lala zwycięzca I miejsca odebrał nagrodę z rąk Wójta

II miejsce w konkursie zajął dom Anety Rychlik z Drawska 2 miejsce zajął Kawczyn; nagrodę odebrał Sołtys Emil Jackowski

3 miejsce Pęckowo, nagrodę odebrał Sołtys Leszek Matelski

Nagrodę za 1 miejsce w kategorii Najładniejsza Bożonarodzeniowa
Dekoracja Świąteczna sołectwa- Kwiejce Nowe odebrał Sołtys Piotr Kwita

	 Zachowując	reżim	sanitarny,	w	odstępach		czasowych	i	w	zde-
cydowanie	 ograniczonym	 składzie	 zaproszonych	 gości,	 Bartosz	
Niezborała	Wójt	Gminy	Drawsko,	wręczył	nagrody	Państwu:
Krzysztof	 Lala	 I	miejsce,	Aneta	Rychlik	 II	miejsce,	 Elżbieta,	 Sta-
nisław	Roszak	 III	miejsce,	Alicja,	 Zbigniew	Graś	 III	miejsce	oraz	
Sołtysom	wsi:
Piotr	Kwita	Sołectwo	Kwiejce	Nowe	I	miejsce
Emil	Jackowski	Sołectwo	Kawczyn	II	miejsce
Leszek	Matelski	Sołectwo	Pęckowo	III	miejsce.
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W przedświąteczny poniedziałek 
21 grudnia 2020 roku rozstrzy-

gnięto gminny konkurs „Najpiękniejsza 
ozdoba choinkowa” dedykowany oddzia-
łom przedszkolnym Gminnego Przed-
szkola Publicznego w Drawsku w ramach 
akcji Poczuj Święta w Gminie Drawsko.
	 Zgodnie	 z	 zapowiedzią	 Bartosza	Nie-
zborała	Wójta	 Gminy	 Drawsko,	 podczas	
ubiegłorocznego	 Gminnego	 Konkursu	
Plastycznego	 „Dzieci	 i	 ryby	 głos	 mają”,	
zrealizowanego	 dzięki	 pozyskanemu	
dofinansowaniu	 w	 ramach	 Programu	
Operacyjnego	 „Rybactwo	 i	 Morze”,	
kontynuujemy	 organizację	 świątecznych	
konkursów	dla	najmłodszych,	w	wymiarze	
zgodnym	 z	 obowiązującymi	 przepisami	
sanitarnymi.
	 W	 zabawie	 wzięły	 udział	 wszystkie	
oddziały	 przedszkolne	 z	 terenu	 Gminy	
Drawsko.	Przekazane	prace	przeszły	nasze	
najśmielsze	 oczekiwania.	 Przedszkolaki	
po	 raz	 kolejny	 zaskoczyły	 nas	 swoją	 po-
mysłowością,	 kreatywnością	 i	 talentem.	
Wykonane	 ozdoby	 choinkowe	 są	 nietu-
zinkowe,	wyróżniają	się	techniką	i	sposo-
bem	wykonania.	Starannie	dopracowane	
i	 samodzielne	wykonane	 przez	 najmłod-

Najpiękniejsza choinka
w Gminie Drawsko!

szych	 mieszkańców	 gminy,	 pod	 czujnym	
okiem	 pań	 przedszkolanek	 i	 rodziców,	
nadało	pracom	wyjątkowego	charakteru.	
Mamy	nadzieję,	że	poniżej	zamieszczona	
galeria	zdjęć	Państwa	również	wprowadzi	
w	podobny	zachwyt.
	 Z	 uwagi	 na	 powyższe,	 jednogłośnie	
stwierdzono,	że	pierwsze miejsce zdoby-
wają ex aequo wszystkie odziały! GRA-
TULUJEMY!
	 Nagrody	dla	małych	zwycięzców	i	pa-
miątkowe	 dyplomy	 zostały	 wręczone	
22	grudnia	2020	roku,	w	imieniu	Bartosza	
Niezborały	Wójta	 Gminy	 Drawsko	 przez	
Annę	Fręś	Sekretarza	Gminy	oraz	Hannę	
Matkowską	Podinspektora	UG	-	pomysło-
dawczynię	konkursu.

	 Konkursowe	 dekoracje	 ozdobiły	 cho-
inkę	–	prezent	od	Nadleśnictwa	Potrzebo-
wice	Lasy	Państwowe.
 Wszystkim Przedszkolakom, Rodzi-
com, Pracownikom Gminnego Przed-
szkola im. Jana Brzechwy w Drawsku 
dziękujemy za udział w konkursie.

Hanna	Matkowska
Podinspektor	ds.	pozyskiwania

funduszy	zewnętrznych
Anna	Fręś

Sekretarz	Gminy	Drawsko	

Równorzędne miejsca III dla Państwa Elżbiety i Stanisława Roszak z Pełczy; Alicji i Zbigniewa Graś z Moczydeł

	 Dziękujemy	 Ewie	 Jerzy	 Radnej	 Rady	 Gminy	 Drawsko-	 Prze-
wodniczącej	Komisji	Konkursowej,	 	Edwardowi	Wiewiórka	Rad-
nemu	Rady	Gminy	Drawsko,	Włodzimierzowi	Gapskiemu	Radne-
mu	Rady	Gminy	Drawsko	za	chęć	pracy	w	komisji,	a	co	za	 tym	
idzie	 za	 poświęcony	 czas.	Nasza	ocena,	 jak	 każdej	 komisji,	 jest	
subiektywna	 i	 każdy	 z	 Państwa	może	mieć	 własne	 zdanie,	 ale	
cel	 konkursu-wzbogacenie	 i	 uatrakcyjnienie	 wizerunku	 Gminy	
Drawsko	w	okresie	Świąt	Bożego	Narodzenia	i	Nowego	Roku	oraz	
inspirowanie	mieszkańców	w	 tym	 trudnym	czasie	do	dekoracji	
domów,	sołectw	-został	osiągnięty.

	 Gratulujemy	i	 już	dziś	zapraszamy	za	rok,	bo	 jak	powiedział	
Wójt	 ,,bez	względu	 na	 sytuację,	 postaramy	 się,	 aby	 ponownie	
pokazać	wszystkie	nasze	miejscowości	w	świątecznym	oświetle-
niu.	Nasi	mieszkańcy	potrafią	doskonale	zachować,	już	tradycję,	
oświetlania	domów,	a	co	za	tym	idzie	podkreślić	piękno,	tożsa-
mość	i	charakter	Świąt	Bożego	Narodzenia’’.

Anna	Fręś
Sekretarz	Gminy	Drawsko
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Budżet Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2021 rok

Dochody	Powiatu	107	087	138	zł
Wydatki	110	694	204	zł
Deficyt	3	607	066	zł

Święta Wielkiej Nocy skłaniają nas do refleksji,

przemyśleń i umacniania wiary.

To czas, kiedy na nowo budzi się życie

i napełnia nas nadzieją na lepsze dziś i piękniejsze jutro.

Z tej okazji składam najserdeczniejsze życzenia

zdrowych, radosnych, pełnych pokoju 

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Niech wiara, nadzieja i miłość 

będą zawsze obecne

w naszym życiu.

Wesołego Alleluja!

Przewodniczący Komisji

Zdrowia i Spraw

Społecznych

Zbigniew Piątek

Z okazji radosnych Świąt Wielkiej Nocy
życzę Państwu

zdrowych, spokojnych i pogodnych
dni świątecznych

spędzonych w gronie rodziny,
smacznego jajka,

mokrego dyngusa, a także
wiele radości w sercach i pogody ducha na cały rok.

Krystian Kawczyński
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej

Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 

Informacje
z Rady Powiatu

Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Środki dla Gminy Drawsko z budżetu Powiatu Czarnkowsko
-Trzcianeckiego na 2021 rok

1.	W	dziale	60014	przeznaczono	środki	finansowe	na:
„Rozbudowę	 drogi	 –	 budowa	 ścieżki	 rowerowej	 Krzyż	Wlkp.	 –	
Drawsko	przy	drodze	powiatowej	1323P”	-	634	992	zł
w	tym:	
środki	z	Gminy	Drawsko	–	126	999	zł
środki	z	Miasta	i	Gminy	Krzyż	Wlkp.	–	158	748	zł
środki	z	Powiatu	–	349	245	zł

2.	W	tym	samym	dziale	przeznaczono	środki	finansowe	na:
„Przebudowę	 drogi	 powiatowej	 nr	 1336P	 na	 odcinku	 Drawski	
Młyn-Pęckowo-Piłka	 oraz	 drogi	 nr	 1323P	 na	 odcinku	 Drawsko
-Pęckowo	przebudowa	istniejącej	ścieżki	rowerowej”
przeznaczono	z	Powiatu	–	145	502	zł

3.	W	 związku	 z	otwartym	konkursem	ofert	na	 realizację	 zadań	
publicznych	Powiatu	w	2021	roku	przyznano	następujące	środki	
dla	organizacji	pozarządowych:
-	 Stowarzyszenie	 „Nasza	Wieś	Naszym	Domem”	w	Kamienniku	
otrzymało	kwotę	2200	zł	w	zakresie	wspierania	osób	niepełno-
sprawnych	i	starszych,
-	 Stowarzyszenie	 „Nasza	Wieś	Naszym	Domem”	w	Kamienniku	
otrzymało	kwotę	700	zł	na	wspieranie	i	upowszechnianie	kultury	
fizycznej	i	sportu,
-	 Stowarzyszenie	 „Biegacze	 Józefa	Noji”	w	Pęckowie	otrzymało	
kwotę	1800	zł	na	wspieranie	i	upowszechnianie	kultury	fizycznej	
i	sportu.

Zbigniew	Piątek
Przewodniczący	Komisji	Zdrowia	i	Spraw	Społecznych

Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
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W dniu 05.12.2020 r. na strzelnicy BRACTWA KURKOWE-
GO w Wieleniu zostali odznaczeni Porcelanowym Krzy-

żem zasługi dla KŻR LOK (Klub Żołnierzy Rezerwy  Ligi Obrony 
Kraju)

Odznaczeni LOK
1.	Kielczyk	Ryszard
2.	Magdziarz	Aleksander
3.	Rutkowski	Andrzej

Złotym	krzyżem	dla	KŻR	(Klub	Żołnierzy	Rezerwy		Ligi	Obrony
Kraju)
1.	Wójcik	Kazimierz

Złotym	medalem	dla	LOK	(Liga	Obrony	Kraju)
1.	Nowakowski	Karol

Brązowym	medalem	LOK	(Liga	Obrony	Kraju)
1.	Hejna	Andrzej
2.	Kolasiński	Henryk
3.	Niezborała	Bartosz
4.	Rzeźnik	Jakub

Za	zasługi	dla	LOK	(Liga	Obrony	Kraju)
1.	Piechaczyk	Jakub

Aleksander	Magdziarz
Prezes	Koło	Środowiskowe	Liga	Obrony	Kraju	Drawsko

Informacje Zakładu Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o.

W	 ostatnich	 latach	 postęp	 technologiczny	 rozwinął	 się	
szczególnie	 dla	 spółek	 czy	 przedsiębiorstw	 wodociągo-

wych.	 Klasyczne	 liczniki	 zużycia	 wody	 bazowały	 wyłącznie	 na	
mechanizmach	bez	użycia	elektroniki.	W	domach	często	w	lokali-
zacjach	trudno	dostępnych	montowane	były	do	tej	pory	klasycz-
ne	wodomierze	z	odczytem	z	tarczy	wskazującym	bieżący	stan.	
Odczyt	licznika	mógł	nastąpić	bezpośrednio	przez	konserwatora,	
który	co		dwa	miesiące	przychodził	do	Państwa	domów	i	odczy-
tywał	licznik.	Podczas	odczytu,	konserwator	musiał	dostać	się	do	
mieszkania	w	miejsce	montażu	wodomierza,	oraz	przede	wszyst-
kim	zastać	kogoś	w	domu.
	 W	ciągu	ostatnich	2	 lat	 Zakład	Kanalizacji	 i	Wodociągów	w	
Drawsku	Sp.	z	o.o.	zdecydował	się	na	zakup	nowoczesnego	roz-
wiązania	–	wodomierzy	z	modułem	radiowym.
	 Zestawy	wodomierzy	radiowych	składają	się	z	wodomierza	o	
klasycznej	budowie	licznika	z	tarczą	oraz	modułu	radiowego.	Mo-
duł	 radiowy	 i	wodomierz	 działają	 równolegle,	 jest	 zatem	moż-
liwość	 zweryfikowania	 odczytu	 radiowego	 względem	 fizycznej	
wartości	 na	 tarczy.	 Co	więcej	 zestaw	posiada	 szereg	 czujników	
informujących	o	ingerencji	w	urządzenie.
	 Na	terenie	gminy	Drawsko	spółka	jest	w	trakcie	wdrażania	ra-
diowego	systemu	odczytów	wodomierzy.	Proces	ten	z	uwagi	na	
ilość	obsługujących	odbiorców	oraz	 	pandemię	Covid-19	 został	
rozłożony	w	 czasie	 i	 realizowany	będzie	w	 ciągu	 kilku	 lat.	 Suk-
cesywnie	wodomierze	będą	wyposażone	w	nakładki	służące	do	
radiowego	odczytu.	Wdrażany	system	pozwala	na	zdalny	odczyt	
wodomierzy	 poprzez	 terminal	 z	 odległości	 kilkudziesięciu	 me-
trów	bez	konieczności	wejścia	na	teren	nieruchomości,	budynku	
czy	mieszkania.	
	 Na	dzień	28.02.2021r.	spółka	zainstalowała	266	nakładek	ra-
diowych	na	wodomierze.	

WODOMIERZE Z NAKŁADKĄ RADIOWĄ
	 W	najbliższym	czasie	nadal	planujemy	wymieniać	wodomie-
rze	na	wodomierze	z	nakładką	radiową	oraz	uzupełniać	moduły	
radiowe	na	wodomierzach	w	miejscowości	Drawsko.	
	 Dziękujemy	wszystkim	mieszkańcom	gminy	Drawsko	 za	 tak	
przychylne	i	pozytywne	nastawienie	do	pracowników	Spółki,	wy-
konujących	montaż	wodomierzy	i	nakładek	radiowych.		

Krystian	Kawczyński
Prezes	Zarządu	ZKiW	w	Drawsku	Sp.	z	o.o.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny

i wśród przyjaciół
oraz wesołego Alleluja.

Krystian Kawczyński
Prezes Zarządu i Pracownicy

Zakładu Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku  Sp. z o.o.
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W niedzielę 7 lutego na cmentarzu 
parafialnym w Drawsku pożegna-
liśmy ś.p. Ryszarda Wyrwę – Prze-
wodniczącego Rady Gminy Drawsko 
kadencji 1990-1994 i 1998 - 2002, 
przedstawiciela Wielkopolskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 
członka Wielkopolskiej Izby Rolni-
czej, Kolegę, Przyjaciela, Znajome-
go, człowieka życzliwego ludziom 
o otwartym sercu. W uroczystości 

pogrzebowej udział wzięli przedstawiciele Samorządu 
Gminy Drawsko: Rady Gminy Drawsko: Ryszard Jabłonow-
ski Przewodniczący Rady Gminy Drawsko wraz z Edwar-
dem Wiewiórką Wiceprzewodniczącym i Piotrem Kwitą 
Radnym, delegacja Urzędu Gminy Drawsko: Bartosz Nie-
zborała Wójt Gminy Drawsko, Anna Fręś Sekretarz Gminy, 
Anna Zurman Skarbnik Gminy oraz współpracownicy urzę-
du; Leszek Matelski Sołtys Pęckowa, Krystian Kawczyński 
Prezes ZKiW w Drawsku Sp. z o.o.
 Podczas uroczystości pogrzebowej, którą odprawił 
Ksiądz Dziekan Dekanatu Wieleńskiego Proboszcz Parafii 
Drawsko Piotr Matuszewski, głos w imieniu Samorządu 
Gminy Drawsko zabrał Ryszard Jabłonowski Przewodni-
czący Rady Gminy Drawsko:
„Księże Proboszczu, pogrążona w smutku Rodzino, Szanow-
ni Zgromadzeni w ostatniej ziemskiej drodze ś.p. Ryszarda 
Wyrwy. Zmarły, uwielbiał cytaty i od takiego chciałbym za-
cząć dzisiejszą mowę…
„Wówczas dopiero będziemy szczęśliwi, kiedy uświadomimy 
sobie swoją rolę, choćby najskromniejszą. Wówczas dopiero 
będziemy mogli żyć w spokoju i umrzeć w spokoju, gdyż to, 
co daje sens życiu, daje także sens śmierci” .
Antoine de Saint-Exupéry
Spotkaliśmy się tu dziś, aby pożegnać ś.p. Ryszarda Wyrwę, 
człowieka, który cząstkę siebie przekazał społeczności Sa-
morządu Gminy Drawsko.
 Ś.p. Ryszard Wyrwa, wybrany przez mieszkańców Draw-
ska na radnego, pełnił dwukrotnie funkcję Przewodniczące-
go Rady Gminy Drawsko. Miało to miejsce w kadencji 1990-
1994 oraz w kadencji 1998-2002.

Ostatnie pożegnanie ś.p. Ryszarda Wyrwy
 Nie miałem okazji bezpośrednio współpracować ze ś.p. 
Ryszardem, ale Ci, którzy współtworzyli wraz z nim Samo-
rząd Gminy Drawsko wspominają go jako osobę, która za-
wsze z głębokim zaangażowaniem i pasją zajmowała się 
sprawami naszej społeczności.
 Dał się wtedy zapamiętać jako Człowiek, którego dusza 
była zawsze blisko Boga.
 W sytuacjach trudnych i emocjonujących pojawiających 
się podczas obrad Rady Gminy Drawsko potrafił rozładować 
napiętą atmosferę, powołując się na cytaty i słowa z pisma 
świętego. Słowa, które studziły wszelkie emocje i nerwy, sło-
wa które pomagały rozwiązywać trudne sytuacje.
 Od 01 lutego 1979 roku był pracownikiem Wojewódz-
kiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Starej Łubiance, który 
w 1999 r. zmienił swoją nazwę na Wielkopolski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w Poznaniu. W instytucji tej świadczył 
pracę do końca swojej kariery zawodowej.
 Współpracował z rolnikami z terenu całej Gminy Draw-
sko. Prowadził szkolenia, pomagał wypełniać dokumenta-
cje, dbał o ich sprawy i interesy. W szczególności wspierał 
ich w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Zawsze służył 
wsparciem i pomocą.
 Bardzo aktywnie współpracował z Urzędem Gminy 
Drawsko w zakresie spraw rolniczych, ale i nie tylko. Brał 
czynny udział w sprawnym funkcjonowaniu urzędu i zała-
twianiu spraw mieszkańców gminy. Był współorganizato-
rem wielu wydarzeń organizowanych w Drawsku, a w szcze-
gólności związanych z takimi wydarzeniami jak Dożynki 
gminne, czy powiatowe.
 Był członkiem Wielkopolskiej Izby Rolniczej, reprezentu-
jącym przez wiele lat rolników z Gminy Drawsko.
 W naszej pamięci pozostanie jako człowiek pracowity, 
pogodny, uśmiechnięty, życzliwy ludziom i ich sprawom.
„Są chwile i ludzie których się nie zapomina” i taką osobą 
w pamięci środowiska związanego z Samorządem Gminy 
Drawsko pozostanie ś.p. Ryszard Wyrwa.
Spoczywaj w pokoju!
Małżonce, dzieciom, najbliższej rodzinie, w imieniu wła-
snym jak i całej Rady Gminy Drawsko oraz w imieniu pra-
cowników urzędu Gminy Drawsko na czele z Panem Wójtem 
składam kondolencje i szczere wyrazy współczucia”.

Gminna Komisja Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W	roku	ubiegłym,	w	związku	z	za-
istniałą	 epidemią	 koronawirusa,	

nie	 zrealizowano	pierwotnej	wersji	przy-
jętego	w	dniu	18	grudnia	2019	r.	uchwałą	
nr	XIV/97/2019	przez	Radę	Gminy	Draw-
sko,	Harmonogramu	Wydatków	Gminne-
go	Programu	Profilaktyki	i	Rozwiązywania	
Problemów	 Alkoholowych	 w	 zakresie	
prowadzenia	 profilaktycznej	 działalności	
informacyjnej	 i	 edukacyjnej	 oraz	 wspo-
magania	 działalności	 instytucji,	 stowa-

rzyszeń	 i	 osób	 fizycznych	 służących	 roz-
wiązywaniu	 problemów	 alkoholowych.	
Zrezygnowano	 z	 takich	 przedsięwzięć	
jak:	 wprowadzenie	 do	 szkół	 rekomen-
dowanych	przez		Krajowe	Biuro	ds.	Prze-
ciwdziałania	 Narkomanii,	 Państwową	
Agencję	 Rozwiązywania	 Problemów	 Al-
koholowych,	 Ośrodek	 Rozwoju	 Edukacji	
oraz	 Instytut	Psychiatrii	 i	Neurologii	pro-
filaktycznych	programów,	nie	zostały	zre-
alizowane	w	świetlicach	wiejskich	warsz-

taty	S.M.A.R.T.,	nakierowane	na	ciekawe	
zagospodarowanie	 najmłodszym	 miesz-
kańcom	 naszej	 gminy	 wolnego	 czasu,	
nie	 podjęto	 się	 również	 przedsięwzięcia	
związanego	 z	 przeszkoleniem	 sprzedaw-
ców	 napojów	 alkoholowych	 oraz	 kadry	
pedagogicznej.	 Także	 dyrektorzy	 szkół	
zrezygnowali	 z	 zgłoszenia	 uczestnictwa	
w	 turnusach	 profilaktycznych	 organizo-
wanych	przez	Regionalne	Centrum	Profi-
laktyki	i	Uzależnień	dla	Dzieci	i	Młodzieży	
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w	Rogoźnie.	Z	powodu	wirusa	zaniechano	
organizacji	20	–	lecia	istnienia	Gminnego	
Ośrodka	 Profilaktyki	 i	 Promocji	 Zdrowia	
w	 Drawsku.	 Pozostałą	 część	 harmono-
gramu	wykonano	 podporządkowując	 się	
funkcjonujących	obostrzeniom.
	 Jednym	 z	 sfinalizowanych	 zadań	 był	
konkurs,	pod	hasłem	„STOP	pijanym	kie-
rowcom”,	którego	efekt,	w	postaci	tema-
tycznych	 banerów	 można	 było	 dostrzec	
w	lokalnej	przestrzeni.	Uczestnikami	kon-
kursy	były	Szkoły	Podstawowe,	a	adresa-
tami	mieszkańcy	gminy.	Zadanie	polegało	
na	samodzielnym	opracowaniu	i	wykona-
niu	 baneru	 o	 tematyce	 przeciwdziałania	
nietrzeźwości	 na	 drogach.	 Prace	 zostały	
wykonane	przez	dzieci,	rady	rodziców	oraz	
nauczycieli	 w	 okresie	 od	 15.09.2020	 r.	 -	
25.10.2020	 r.	 Następnie	 plakaty	 zostały	
wyeksponowane	 w	 widocznym	 miejscu,	
niezagrażającym	 bezpieczeństwu.	 Każdej	
ze	szkół	przyznano	kwotę	300	zł	na	zakup	
materiałów	do	wykonania	prac.	
	 Komisja	Konkursowa	złożona	z	przed-
stawicieli	członków	Rady	Gminy,	Gminnej	
Komisji	Rozwiązywania	Problemów	Alko-
holowych	 oraz	 pracownika	 urzędu,	 kie-

rując	się	następującymi	kryteriami:	zgod-
ność	 z	 tematem,	 przemawiające	 hasło,	
estetyka	 wykonania,	 oryginalność	 ujęcia	
tematu,	 trwałość	 pracy,	 wyłoniła	 nastę-
pujących	laureatów:
	I	miejsce	–	SP	Pęckowo,	przyznano	nagro-
dę	o	wartości:	600	zł,	
II	miejsce	–	SP	Drawsko,	przyznano	nagro-
dę	o	wartości:	500	zł,	
III	miejsce	–	SP	Piłka,	przyznano	nagrodę	
o	wartości:	400	zł,	
IV	miejsce	–	SP	Chełst,	przyznano	nagro-
dę	o	wartości:	300	zł,	
V	miejsce	–	SP	Drawski	Młyn,	przyznano	
nagrodę	o	wartości:	150	zł.	
	 Szkoły	zostały	zaopatrzone	w		broszu-
ry	 informacyjne	 oraz	 plakaty,	 w	 których	
informowano	 o	 konsekwencjach	 praw-
nych	 jazdy	 pod	 wpływem	 	 po	 alkoholu,	
mówiące	kim	jest	świadomy
pasażer	 oraz	 jak	 wygląda	 zatrzymanie	
obywatelskie.	Celem	konkursu	był	wzrost	
świadomości	 społecznej	 związanej	 z	nie-
trzeźwością	na	drogach.
	 Część	 środków	 finansowych	 któ-
rych	 nie	 spożytkowano	 na	 zaplanowane	
zadania,	 Gminny	 Ośrodek	 Profilaktyki	
i	Promocji	Zdrowia	przeznaczył	na	zakup	
walizki	edukacyjnej	z	atrapami	substancji	
psychoaktywnych.	Potrzeba	taka	wynikła	
z	 konieczności	 zwiększania	 świadomości	
rodziców,	 nauczycieli	 i	 pedagogów.	 Ten	
niestandardowy	materiał	 edukacyjny	 za-
wiera	nieszkodliwe	repliki	24	najbardziej	
znanych	 narkotyków	 oraz	 przedmiotów	
służących	 do	 ich	 zażywania.	 	 Do	 mate-
riałów	dołączone	są	tablice	z	dokładnym	
opisem	 zawartości	 poszczególnych	 po-
jemników,	 charakterystyką	 narkotyku,	
sposobem	 zażywania,	 objawami	 po	 za-
stosowaniu,	 zagrożeniami	 i	 najpopular-
niejszymi	nazwami	ulicznymi.	W	 ramach	
długotrwałej	 kampanii	 informacyjno	 –	
edukacyjnej,	pod	hasłem:	„Z	kufra	narko-
mana”	funkcjonariusze	policji	w	każdej	ze	
szkół	przeprowadzać	będą	prelekcje	z	ro-
dzicami	i	nauczycielami.	
	 Ponadto	 Gminna	 Komisja	 Rozwiązy-
wania	Problemów	Alkoholowych,	 zaopa-

trzy	 realizatorów	zadania	w	ulotki	 z	 któ-
rych	rodzic	dowie	się	m.in.:	gdzie	można	
znaleźć	 pomoc	 dla	 siebie	 i	 dla	 dziecka,	
jak	 rozpoznawać	 sygnały	 ostrzegawcze	
wskazujące	na	zażywanie,	 jak	rozmawiać	
z	dzieckiem.	Do	szkół	 zostały	 już	przeka-
zane	 plakaty	 	 „Zatrucie	 narkotykami	 –	
pierwsza	pomoc”	otrzymane	od	Krajowe-
go	Biura	ds.	Przeciwdziałania	Narkomanii.	
Łączny	koszt	zadania	wyniósł:	6	391,00	zł.
Ponadto,	za	kwotę	1	550,00	zł,	zakupione	
zostały	profilaktyczne	pomoce	dydaktycz-
ne	w	postaci	dwóch	kompletów	alkogogli,	
o	trzy	stopniowej	skali	symulacji:	POZIOM	
1	–	ok.	1-1,5	%,	POZIOM	2	–	ok	2-2,5	%,	
POZIOM	3	–	od	3%.		Służą	one	do	demon-
stracji	upośledzenia	zmysłów	po	spożyciu	
alkoholu:	obniżenie	koncentracji,	spowol-
nienie	czasu	reakcji,	niemożność	określe-
nia	 kierunków,	 zniekształcenie	widziane-
go	 obrazu,	 zmiany	 w	 ocenie	 odległości,	
zmniejszenie	 możliwości	 oceny	 sytuacji,	
podwójne	 widzenie,	 brak	 koordynacji	
mięśniowej.	 Z	 alkogogli	 korzystać	 może	
każda	 osoba,	 nawet	 niepełnoletnia,	 po-
nieważ	odczucia	 zaburzenia	alkoholowe-
go	wynikają	jedynie	z	zaburzenia	wzroku.	
Alkogogle	stanowią	atrakcję	prewencyjną	
wykorzystywaną	podczas	pikników	profi-
laktycznych,	 zajęć	 sportowych,	 pogada-
nek,	 na	 wniosek	 zostaną	 udostępnione	
sołectwom,	 stowarzyszeniom	 i	 dyrekto-
rom	szkół.	

Zuzanna	Kowalska
Pełnomocnik	ds.	Profilaktyki

i	Rozwiązywania	
Problemów	Alkoholowych
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Podmiotami uprawnionymi do występowania do sądu 
z wnioskiem o zobowiązanie do poddania się leczeniu 

odwykowemu są: GKRPA oraz prokurator. 
	 Procedura	 zobowiązania	do	podjęcia	 leczenia	odwykowego	
następuje	z	chwilą	złożenia	wniosku	do	GKRPA.	
	 Osobę	uzależnioną	do	GKRPA	mogą	 zgłosić:	 członkowie	 ro-
dziny,	 zakład	 pracy,	 instytucje	 publiczne	 np.	 policja,	 pomoc	
społeczna,	 prokuratura,	 szkoła,	 osoby	 niespokrewnione,	 może	
również	zgłosić	się	sama	osoba	uzależniona,	która	uzyska	pomoc	
w	próbie	podjęcia	 leczenia.	Nie	przyjmuje	się	wniosków	anoni-
mowych,	miejscem	zamieszkania	lub	pobytu	osoby	uzależnionej	
musi	być	Gmina	Drawsko.
We wniosku należy zawrzeć:
-	imię	i	nazwisko	wnioskodawcy,	dokładny	adres,	telefon	kontak-
towy,

PUNKT KONSULTACYJNY GMINNEJ KOMISJI
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH W GMINIE DRAWSKO
W oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych oraz Realizacji Zadań 

z Zakresu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Drawsko 
funkcjonuje Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla osób uza-
leżnionych i członków ich rodzin, znajdujący się  w Ośrodku Pro-
mocji Zdrowia w Drawsku, ul. Powstańców Wlkp. 121A (budy-
nek świetlicy wiejskiej).
	 Do	 zadań	 Punktu	 Informacyjno	 -	 Konsultacyjnego	 należy	
w	szczególności:
1.	 udzielanie	 osobom	 uzależnionym	 i	 ich	 rodzinom	 konsulta-
cji	 oraz	 porad	 terapeutycznych,	 socjalnych	 i	 profilaktycznych	
w	sprawach	uzależnień	i	przemocy.

2.	wspomaganie	osób	pijących	ryzykownie	i	szkodliwie	w	podję-
ciu	decyzji	w	sprawie	zmiany	szkodliwego	wzoru	picia.

3.	motywowanie	członków	rodzin	osób	uzależnionych	do	podję-
cia	psychoterapii	dla	podwyższenia	własnej	sprawczości	w	celu	
skutecznego	radzenia	sobie	z	problemem	uzależnienia	bliskiej	
osoby.

4.	 motywowaniu	 osób	 uzależnionych	 od	 alkoholu	 do	 podjęcia	
leczenia	odwykowego	oraz	psychoterapii	w	placówkach	 lecz-
nictwa	odwykowego	oraz	udzielanie	 informacji	nt.	dostępnej	
oferty	terapeutycznej	na	terenie	województwa	wielkopolskie-
go.

5.	udzielaniu	wsparcia	osobom	po	zakończonej	psychoterapii	po-
przez	rozmowy	podtrzymujące	lub	udział	w	grupach	wsparcia.

6.	 inicjowaniu	 interwencji	 w	 przypadku	 rozpoznania	 zjawiska	
przemocy	w	rodzinie	poprzez	udzielenie	stosownego	wsparcia	
i	informacji	o	możliwościach	uzyskania	pomocy	i	powstrzyma-
nia	przemocy.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z OSOBĄ ZGŁOSZONĄ 
DO GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
-	 dane	osoby	 kierowanej:	 imię	 i	 nazwisko,	 adres	 zamieszkania,	
datę	urodzenia,
-	 kto	 zamieszkuje	 razem	 ze	 zgłaszanym,	 jeśli	 są	 nieletni	 należy	
podać	ich	wiek,
-	od	ilu	lat	osoba	zgłaszana	nadużywa	alkoholu,	jak	problem	ten	
wyglądał	w	ostatnim	czasie,	czy	upija	się,	czy	występują	ciągi	al-
koholowe,	ile	jest	dni	przerwy	pomiędzy	ciągami,
-	jak	zachowuje	się	będąc	pod	wpływem	alkoholu,
-	jak	zachowuje	się	w	miejscach	publicznych,	np.	na	ulicy,	na	klat-
ce	schodowej,	itp.,
-	czy	znęca	się	psychicznie	lub	fizycznie	–	jeśli	tak	to	opisać	w	jaki	
sposób,
-	 czy	 zgłaszany	pracuje	 i	 czy	 łoży	na	utrzymanie	 rodziny,	domu	
–	 jeśli	nie	pracuje	to	podać	czy	 jest	emerytem,	rencistą,	osobą	
bezrobotną	oraz	czy	podejmuje	prace	dorywcze,

Punkt	Informacyjno	-	Konsultacyjny	czynny	jest	w	dniach:

-	środa,	w	godz.	15:30	-	18:30
-	czwartek,	w	godz.	15:30	-	18:30

dyżur	pełni	Pełnomocnik	ds.	profilaktyki	i	rozwiązywania
problemów	alkoholowych

Nr.	tel.	534	119	450
zuzanna.kowalska@gminadrawsko.pl

w	drugi	i	ostatni	wtorek	miesiąca,
rozmowy	indywidualne,	w	godz.:	16:00-	18:00
spotkania	grupowe,	w	godz.:	18:00	–	20:00

przyjmuje	certyfikowany	specjalista	instruktor
terapii	uzależnień:	Piotr	Laufer

w	pierwszą	sobotę	miesiąca,
w	godz.:	13:00	-	18:00

przyjmuje	psycholog,	specjalista	psychoterapii	uzależnień
w	trakcie	certyfikacji:

	Przemysław	Król				Nr.	tel.	510	575	955

wtorek,	w	godz.:	18:00	–	20:00
	spotkania	Wspólnoty	Anonimowych	Alkoholików.

Od	godziny	17:00	istnieje	możliwość
przeprowadzenia	indywidualnej

rozmowy	z	wieloletnim	członkiem	wspólnoty.

Pomoc	specjalistów	jest	bezpłatna.
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-	czy	wobec	zgłaszanego	przeprowadzane	były	interwencje	poli-
cji,	jeśli	tak	to	kiedy	i	czym	się	zakończyły,
-	 czy	 zgłaszany	 leczył	 się	 w	 przeszłości	 odwykowo,	 jeśli	 tak	 to	
w	jakim	trybie	i	do	kiedy,
-	czy	zgłaszany	choruje,
-	czy	wobec	zgłaszanego	toczy	się	lub	toczyło	się	wg	wiedzy	wnio-
skodawcy	postępowanie	sądowe	lub	na	policji	np.	za	znęcanie,	
za	 jazdę	pod	wpływem	alkoholu	 –	 jeśli	 tak	 to	 kiedy	 i	 czym	 się	
zakończyło,
-	inne	informacje	w	sprawie,	które	chciałby	podać	wnioskodawca.	
 Jeżeli istnieją dokumenty potwierdzające uzależnienie, np. 
karty leczenia szpitalnego, zaświadczenia lekarskie, informacje 
policji itp. można je dołączyć do wniosku.

	 Wniosek,	 z	dopiskiem	Gminna	Komisja	Rozwiązywania	Pro-
blemów	 Alkoholowych	 można	 złożyć	 w	 sekretariacie	 Urzędu	
Gminy	Drawsko,	wysłać	listem	na	adres	urzędu,	bądź	sporządzić	
razem	z	Pełnomocnikiem	ds.	profilaktyki	i	rozwiązywania	proble-
mów	alkoholowych	w	 Punkcie	 Informacyjno	 -	 Konsultacyjnym.	
GKRPA	może	prosić	wnioskodawcę	o	spotkanie	w	celu	wyjaśnie-
nia	ewentualnych	wątpliwości.

Zuzanna	Kowalska
Pełnomocnik	ds.	Profilaktyki

i	Rozwiązywania	
Problemów	Alkoholowych

26 grudnia 2020 r. pożegnaliśmy Ś.P. Tadeusza Babiaka soł-
tysa wsi Drawsko, człowieka bardzo aktywnie angażującego 
się w życie społeczne, wrażliwego, o otwartym sercu z gło-
wą pełną pomysłów i ogromną energią. Podczas uroczysto-
ści pogrzebowej, którą odprawił Ksiądz Dziekan Dekanatu 
Wieleńskiego Proboszcz Parafii Drawsko Piotr Matuszew-
ski, głos w imieniu Samorządu Gminy Drawsko zabrał Bar-
tosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko:

„Ktoś tutaj był i był,
a potem nagle zniknął
i uporczywie go nie ma.”
– Wisława Szymborska

„Pogrążona w smutku Rodzino, Czcigodny Księże Proboszczu, 
drodzy Zebrani.

 W ten świąteczny dzień zebraliśmy się tutaj na cmentarzu 
parafialnym, aby pożegnać Ś.P. Tadeusza, którego to ziem-
skie pielgrzymowanie dobiegło kresu.
 Stojąc nad trumną z czcią pochylamy głowy nad jego 
życiem, nad jego ciężką codzienną pracą, jego obecnością   
wśród naszego małego społeczeństwa.

 Ś.P. Tadeusz Babiak przeżył 67 lat. Od 2011 roku – przez 
9 lat pełnił funkcję sołtysa wsi Drawsko – stolicy naszej gminy. 
Jako wójt współpracowałem z Panem Tadziem przez ostatnie 
2 lata, ale z jego zaangażowaniem miałem już do czynienia 
znacznie wcześniej. W latach 2010-2014 pełnił funkcję Prezesa 
LZS Sokół Drawsko. Aktywny członek Drawskiego Klubu Seniora, 
Stowarzyszenia Mieszkańców Drawska «Aktywni Razem», jak 
to często określał sympatyk, ale również honorowy członek 
Klubu Morsa Drawsko. Jego szeroka działalność związana 
była również z miejscową parafią, przedszkolem, szkołą 
podstawową i dawnym gimnazjum. Popularne powiedzenie 
„człowiek orkiestra” jest w jego przypadku jak najbardziej na 
miejscu. Miał duży temperament, ale był człowiek konkretnym, 
zdecydowany i praktycznym, zwykle nastawionym na 
realizację celów swoich i społecznych. Jak powiedział, jak 

Ostatnie pożegnanie
Sołtysa Drawska

obiecał – tak też się stało. 
Sprawy swojej wsi starał się 
rozwiązywać, jak najlepiej 
potrafił, za co społeczeństwo 
obdarzało go zaufaniem, 
a to świadczy że był dobrym 
sołtysem i wspaniale służył 
swojej społeczności. Czy 
mobilne biuro stanie jeszcze 
na parkingu przy Urzędzie, 
z zawsze uśmiechniętym 
i troskliwym sołtysem 
w środku? Takim go właśnie zapamiętajmy.
 Przeżyłeś swoje lata w sposób najlepszy jak było to 
możliwe. Zapewne Twoje życie doświadczone było wieloma 
trudnymi chwilami,  problemami, trudnymi decyzjami ale 
dzielnie je pokonywałeś. Swoją  postawą życiową, poświęce-
niem, otwartością, życzliwością wobec drugiego  zasłużyłeś 
i z godnością zapracowałeś na swój szacunek. Widać to po 
obecności tylu ludzi, mimo tak skomplikowanej sytuacji. Dzi-
siaj uczestnicząc w pogrzebie i tej ostatniej drodze pielgrzy-
mowania tu na ziemi, chcemy podziękować za Twoje życie, 
za Twoją pracę za wszystko co uczyniłeś dla nas i dla Draw-
ska.  Ufamy, że odszedłeś do lepszego świata, że za Twoje ży-
cie, Twoje dobre czyny, Twoją wiarę Pan Cię wynagrodzi i da 
Tobie życie wieczne.
 Panie Sołtysie Tadeuszu, w imieniu Samorządu Gminy 
Drawsko oraz wszystkich sołtysów wsi jako wójt chylę czoła 
nad Twoim grobem, składam hołd,  mówię dziękuję za wszel-
kie dobro, które czyniłeś dla ziemi drawskiej  i naszej  gminy.
Przed nami trudne wyzwanie: zadbać o Twoje kwietne ra-
batki, kontynuować inicjatywy których byłeś orędownikiem. 
Mieliśmy wiele wspólnych planów i marzeń dotyczących roz-
woju naszej wsi. Postaramy się je realizować tu na ziemi, a ty 
dbaj o ich powodzenie tam na górze. Pan potrzebował pew-
nie dobrego sołtysa, ale powołał Ciebie zbyt wcześnie.
Spoczywaj w pokoju wiecznym a światłość wiekuista niechaj 
Ci świeci na zawsze.
CZEŚĆ TWOJEJ PAMIĘCI!”
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Zarząd Stowarzyszenia „Nasza 
Wieś Naszym Domem” z Ka-

miennika nie zaprzestaje w swoich  
działaniach, dlatego już na początku 
stycznia 2021 roku złożył do Zarządu 
Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego 
dwa wnioski o dofinansowanie w ra-
mach zadań publicznych. Otóż udało się, 
otrzymaliśmy dofinansowanie na rzecz 
działalności osób w wieku emerytalnym 
oraz wspieranie i upowszechnianie kul-
tury fizycznej. 
	 Pierwsze	zadanie	pt.	„Bez	barier	-	roz-
wijanie	umiejętności	informatycznych	oraz	
aktywności	 fizycznej	 osób	 starszych	 i	 nie-
pełnosprawnych”,	na	które	umowę	już	Za-
rząd	Stowarzyszenia	podpisał,	jest	na	rzecz	
osób	w	wieku	emerytalnym	–„Organizowa-
nie	przedsięwzięć	mających	na	celu	naby-
wanie,	rozwijanie	i	podtrzymywanie	umie-
jętności	 niezbędnych	 do	 samodzielnego	
funkcjonowania	 osóbniepełnosprawnych	
i/lub	 starszych”	 zadanie.	 Operacja	 będzie	
polegała	na	przeprowadzeniu	25	godzin	za-
jęć	informatycznych	i	25	fitness-owych	do	
15	grudnia	2021	roku	w	świetlicy	wiejskiej	
w	Kamienniku.	Zatem	odbiorcami	zadania	
będą	 grupy	 defaworyzowane,	 osoby	 star-
sze,	powyżej	50	 roku	życia	 lub	osoby	nie-
pełnosprawne	 z	 opiekunami.	 O	 przyjęciu	
na	 zajęcia	 będzie	 decydowała	 kolejność	
zgłoszeń.	 Całkowity	 koszt	 zadania	 wyno-
sił	 3700	 zł.	 w	 tym	 koszty	 kwalifikowane	
na	 prowadzenie	 zajęć	 fitness-owych,	 za-
kup	napojów	i	dysku	-	2200	zł.,	natomiast	
wkład	 osobowy	 na	 prowadzenie	 zajęć	 in-
formatycznych	w	ramach	pracy	wolontaria-
tu	wynosi	1500,00	zł.	Należy	podkreślić,	że	
zajęcia	dla	uczestników	są	bezpłatne	 i	nie	
będą	pobierane	żadne	opłaty.
	 Drugie	 zadanie,	 na	 które	 otrzymali-
śmy	 dofinansowanie	 dotyczy	wspierania	
i	 upowszechniania	 kultury	 fizycznej	 –	
„Wspieranie	 organizacji	 współzawodnic-
twa	 sportowego	 o	 zasięgu	 ponadgmin-
nym	 dzieci,	 młodzieży	 i	 dorosłych	 oraz	
osób	 niepełnosprawnych,	 zadania	 pt.	
„Na	 sportowo	 z	 pieczoną	 PYRĄ”.	 Inicja-
tywa	będzie	polegała	na	zorganizowaniu	
otwartej	 imprezy	 sportowo-rekreacyj-
nej	 na	 boisku	 wiejskim	 w	 Kamienniku	

Trwają zapisy na kolejne bezpłatne zajęcia 
informatyczne i fitness-owe

w świetlicy wiejskiej w Kamienniku
o	 zasięgu	 ponadgminnym	 i	 stworzenie	
możliwości	 atrakcyjnego	 spędzenia	 cza-
su	wolnego	 przez	mieszkańców	powiatu	
i	gości,	popularyzacja	zdrowego	stylu	ży-
cia	z	pieczonym	ziemniakiem	na	ognisku	
lub	grillu.	Zadanie	planuje	się	zrealizować	
w	wakacje	2021	roku	na	boisku	wiejskim	
w	 Kamienniku.	 Termin	 otwartej	 imprezy	
sportowo-rekreacyjnej będzie podany 
w terminie późniejszym, a zależy od 
sytuacji epidemicznej w kraju. Całkowity	
koszt	zadania	wynosił	1900	zł.	w	tym	kosz-
ty	 kwalifikowane	 na	 zakup	 nagród	 i	 na-
pojów	700	zł.,	natomiast	wkład	osobowy	
na	 przygotowanie,	 przeprowadzenie	 za-
wodów	sportowych	i	stoiska	z	pieczonym	

ziemniakiem	oraz	sprzątanie	po	imprezie,	
który	 będzie	 wykonany	 w	 ramach	 pracy	
wolontariatu	wynosi	1200,00	zł.	
	 Dzięki	 uprzejmości	 Pani	 Renaty	 Szy-
mańskiej,	 Dyrektor	 Przedszkola	 Publicz-
nego	 im.	 Jana	 Brzechwy	 w	 Drawsku,	
w	 świetlicy	 wiejskiej	 w	 Kamienniku	 jest	
zainstalowany	internet.	Dlatego	uczestnicy	
wraz	 z	 prowadzącą	 zajęcia	 informatyczne	
kierują	serdeczne	podziękowania	za	to,	że	
mogą	bez	ograniczeń	korzystać	z	intrnetu.	

Łucja	Magdziarz	
Prezes	Stowarzyszenia
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Program „Wspieraj Seniora”
Gminny	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Drawsku	uprzejmie	informuje,	iż	Gmina	Drawsko	kontynuuje	program	Ministerstwa	Rodziny	i	Polityki	
Społecznej		pt.	„Wspieraj	Seniora”	na	rok	2021.	Program	będzie	realizowany	w	terminie	od	01	stycznia	2021r.	do	31	marca	2021r.	z	możliwością	
wydłużenia	jego	realizacji	o	kolejne	miesiące	z	uwagi	na	utrzymujący	się	stan	epidemii.
Z	programu	mogą	skorzystać	Seniorzy,	którzy	nie	mogą	lub	nie	mają	pomocy	w	zrealizowaniu	niezbędnych	potrzeb	życiowych,	w	czasie	panu-
jącej	pandemii.
Kto	może	skorzystać	z	programu:
•	Z	programu	mogą	skorzystać	osoby	w	wieku	70		lat	i	więcej.	W	szczególnych	przypadkach	pomoc	może	być	udzielona	osobie	poniżej	70	roku	
życia.	Szczególne	sytuacje	oznaczają	brak	możliwości	zapewnienia	niezbędnych	potrzeb	wynikających	ze	stanu	zdrowia	oraz	sytuacji	rodzinnej	
i	społecznej	osoby.
•	Usługa	wsparcia	polega	w	szczególności	na	dostarczeniu	zakupów,	zgodnie	ze	wskazanym	zakresem,	obejmujących	artykuły	podstawowej	
potrzeby,	w	tym	artykuły	spożywcze,	środki	higieny	osobistej.
Udzielenie	pomocy	w	ramach	ww.	programu	wygląda	następująco:
Krok	1.	Senior	może	zadzwonić	na	infolinię	pod	numer:	22	505	11	11
Krok	2.	Osoba	przyjmująca	zgłoszenie	przekazuje	prośbę	o	pomoc	do	danej	gminy	według	miejsca	zamieszkania	seniora.
Krok	3.	Właściwa	gmina	weryfikuje	zgłoszenie,	a	następnie	kontaktuje	się	z	Seniorem.
Krok	4.	Koszty	zakupów	pokrywa	Senior.

Pracownicy	Gminnego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Drawsku

	 Wychodząc	 naprzeciw	 oczekiwaniom	 mieszkańców	 Gmi-
ny	Drawsko,	w	 lutym	bieżącego	roku	zrealizowano	projekt	pn.:	
„Usuwanie	odpadów	z	folii	rolniczych,	siatki	i	sznurka	do	owijania	
balotów,	opakowań	po	nawozach	Big	Bag	z	obszaru	Gminy	Draw-
sko”.	

Zutylizowano blisko 40 ton
odpadów rolnych!

 100%-owe	dofinansowanie	z	Narodowego	Funduszu	Ochrony	
Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	w	Warszawie,	umożliwiło	zebra-
nie	i	zutylizowanie	38,92 ton	odpadów	z	gospodarstw	rolnych.
	 Pozyskaniem	środków	zewnętrznych	i	realizacją	zadania	zajęli	
się	pracownicy	urzędu.	Odbiór	odpadów	odbywał	się	w	wyzna-
czonym	punkcie	na	terenie	gminy,	do	którego	rolnicy	zobowiąza-
ni	byli	dostarczyć	odpady.	Realizacja	przebiegła	bezproblemowo.		
	 Zdając	sobie	sprawę	ze	skali	problemu	jaką	stanowią	odpady	
z	 działalności	 rolniczej,	 będziemy	 korzystać	w	przyszłości	 z	 do-
stępnych	możliwości	 pozyskania	 środków	 zewnętrznych	 na	 ich	
utylizację.	

Hanna	Matkowska
Podinspektor	ds.	pozyskiwania	funduszy	zewnętrznych
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 LP.  MIEJSCOWOŚĆ  TERMIN  NAZWA

1. Drawsko 03.05.2021	r. Gminne	obchody
Święta	Konstytucji	3	Maja

2. Moczydła 05.06.2021	r. Impreza	rekreacyjno	-	sportowa	
„Ognisko	pod	wierzbą”

3. 	Chełst	(teren	przy	świetlicy	wiejskiej) 12.06.2021	r. Impreza	rekreacyjno-sportowa
„Łączy	nas	granica”

4. Kamiennik	(teren	przy	świetlicy	wiejskiej) 19.06.2021	r. Impreza	rekreacyjno-sportowa	„W	Kamienniku
na	koniku”

5. Obiekty	sportowe
Gminy	Drawsko 25.06.2021	r. Dni	Gminy	Drawsko	

Dzień	Sportu

6.
 
Drawsko	(amfiteatr)
 

26.06.2021	r.
Dni	Gminy	Drawsko
Święto	Wody
Turniej	Sołectw	Impreza	Klubowa

7. Drawsko	(amfiteatr) 27.06.2021	r.
Dni	Gminy	Drawsko	
XXI	Odlotowy	Festyn	Grzybowy	„Grzyby,	ryby,
las	wokół	nas”

8. Kwiejce	(teren	przy	Jeziorze	Piast) 10.07.2021	r. Impreza	rekreacyjno-sportowa	
„Festyn	w	Kwiejcach”

9. Kawczyn	(teren	przy	świetlicy	wiejskiej) 17.07.2021	r. Impreza	rekreacyjno-sportowa
„Jak	biesiada	to	tylko	w	Kawczynie”

10. Pęckowo	(teren	przy	świetlicy	wiejskiej) 24.07.2021	r. Impreza	rekreacyjno-sportowa	„Lubicie	kołoce,
kołaczcie	do	Pęckowa”

11. Piłka	(teren	przy	świetlicy	wiejskiej) 15.08.2021	r. Impreza	rekreacyjno-	sportowa
,,Pilanie	to	my”

12. Drawsko	(amfiteatr) 09.2021	r. Dożynki	gminne

13. Drawsko	(Gminna	Sala	Gimnastyczna) październik	 Gminny	Dzień	Edukacji

14. Pęckowo	 (trasa	 biegu	 Pęckowo-Drawski	
Młyn-Drawsko-Pęckowo) 12.09.2021	r. III	Bieg	im.	Józefa	Noji

15. Drawsko 11.11.2021	r. Gminne	Obchody
Święta	Niepodległości

16. Drawsko	(Gminna	Sala	Gimnastyczna) grudzień Mikołajkowy	Turniej	Karate

17. Pęckowo	(świetlica	wiejska) 27.12.202	r. Gminne	Obchody	Powstania	Wielkopolskiego

Co w kalendarzu imprez w roku 2021 ?a

Terminy	i	miejsca	imprez	mogą	ulec	zmianie.	Aktualne	informacje	na	www.gminadrawsko.pl
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Projekt Koduj_Pro 
Chcesz	nauczyć	się	programowania?	Wypożycz	z	naszej	biblioteki	bezpłatny	dostęp	do	platformy	Liga	
Niezwykłych	Umysłów	i	weź	udział	w	kursie	języka	Python	i	SQL!
Biblioteka	Publiczna	Gminy	Drawsko	 jest	 jedną	z	bibliotek	biorących	udział	w	projekcie	Koduj_Pro,	
pozwalającym	 bezpłatnie	 wypożyczać	 użytkownikom	 biblioteki	 dostęp	 do	 kursów	 programowania	
w	językach	Python		i	SQL.	Kursy	realizowane	są	poprzez	platformę	Liga	Niezwykłych	Umysłów	stwo-
rzoną	przez	polską	firmę	Soft	Power	sp.	z	o.	o.	Projekt	odbywa	się	przy	współpracy	Fundacji	Rozwoju	
Społeczeństwa	Informacyjnego.	W	ramach	projektu,	na	okres	12	miesięcy,	biblioteka	otrzymała	dwie	nieodpłatne	licencje	obejmujące	kurs	
podstaw	programowania,	udostępniane	chętnym	użytkownikom	na	okres	trzech	tygodni.	
Aby	otrzymać	dostęp	do	jednego	z	kursów	załóż	swoje	konto	na	platformie	LNU	dostępnej	pod	linkiem:	https://edukacja.lnu.org.pl/		Po	za-
łożeniu	konta,	w	celu	wypożyczenia	licencji	prześlij	na	adres	drawskobiblioteka@poczta.onet.pl	swój	numer	identyfikacyjny	(LNU	ID),	który	
znajdziesz	w	ustawianiach	profilu	swojego	konta.	Jeżeli	licencja	na	wybrany	przez	Ciebie	kurs	nie	jest	aktualnie	wypożyczona,	bibliotekarz	
opiekujący	się	platformą	przydzieli	ci	dostęp	pozwalający	na	bezpłatne	korzystnie	przez	trzy	tygodnie	z	wybranego	kursu.

Gabriela	Sikora
Dyrektor	Gminnego	Ośrodka	Kultury,	Rekreacji,	Turystyki	i	Biblioteki	Publicznej	Gminy	Drawsko



	 W	tym	roku	będziemy	wspierać	przede	wszyst-
kim przedsiębiorczość,	 która	 jest	 bardzo	 istotna	
na	obszarach	wiejskich.	Jest	ważnym	elementem	
naszej	 LSR,	 szczególnie	walki	 z	 bezrobociem,	 ak-
tywizacji	 zawodowej	 oraz	 możliwością	 dostępu	
do	szerokiej	gamy	produktów	i	usług	przez	miesz-
kańców.	 Czekając	 na	 akceptację	 niezbędnych	
dokumentów	 przez	 UMWW,	 w	 najbliższym	 cza-
sie	ogłosimy	nabór	wniosków	na	podejmowanie	
działalności	gospodarczej	oraz	rozwój	działalności	
gospodarczej.
	 Nie	 zapominamy	 o	 osobach,	 które	 chcą	 roz-
wijać	 przestrzeń,	 w	 której	 miłośnicy	 aktywnego	
spędzania	czasu,	będą	mogli	odkryć	jeszcze	wiele	
ciekawych	 zakątków	 i	 rozwinąć	 swoje	 zaintere-
sowania.	 Pod	 koniec	 roku	 przymierzamy	 się	 do	
naboru	wniosków	na	odnowę obszaru	rozwijając	
nasz	obszar	w	sferze	turystyki.	
	 Intensywnie	 pracowaliśmy	 nad	 rozliczeniem	
projektu	 własnego	 pn.	 ,,Akademia Lokalnego 
Animatora”.	Animator	jest	zarówno	mediatorem	
ułatwiającym	 kontakty,	 jak	 i	 nosicielem	 zmiany.	
Jest	 idealną	 osobą,	 by	 odkryć	 przed	 nami	 nowe	
możliwości	-	dzięki	szkoleniom	uczestnicy	poznali	
wiele	sposobów	aktywizacji	lokalnej	społeczności.	
	 Dokonując	wielu	formalności	związanych	z	re-
alizacją	projektu	współpracy	pn.	,,Promocja	walo-
rów	turystycznych	obszaru	objętego	LSR”,	chcemy	
przystąpić	do	wdrażania	projektu	w	życie.	Razem	
z	 trzema	 lokalnymi	 grupami	 działania	 z	Wielko-
polski	realizujemy	projekt,	który	ma	na	celu	roz-
winięcie	infrastruktury	turystycznej	w	naszym	po-
wiecie.
	 25	 stycznia	 ogłosiliśmy	 już	 jedenastą	 edycję	
konkursu ,,Aktywni Mieszkańcy”!	 Zaprosiliśmy	
do	 udziału	 w	 programie	 między	 innymi	 organi-
zacje	 pozarządowe,	 grupy	 nieformalne,	 a	 także	
sekcje	 sportowe.	 Do	 biura	 łącznie	 wpłynęło	 25	
ofert	w	trzech	kategoriach:	 ,,Turystyka,	rekreacja	
i	promocja”,	,,Kultywowanie	dziedzictwa	lokalne-
go”oraz	 ,,Inicjatywy	 lokalne	 na	 rzecz	 społecznej	
integracji”.	Przed	nami	ocena	formalna	złożonych	
wniosków	 i	wybór	najciekawszych	pomysłów	 lo-
kalnych	liderów.	Lista	laureatów	już	niebawem.	
	 W	połowie	lutego	zorganizowaliśmy	spotkanie	
podsumowująco	–	sieciujące	w	ramach	programu	
,,Działaj Lokalnie” 2020.	 W	 związku	 z	 sytuacją	
epidemiczną	 spotkaliśmy	 się	 w	 formie	 online	
z	wyłonionymi	grantobiorcami.	W	wirtualnej	sali	
połączyli	 się	 realizatorzy	 projektów,	 członkowie	
Komisji	 Konkursowej	 oraz	 pracownicy	 naszego	
Ośrodka	 (ODL).	Bardzo	cieszymy	się,	 że	pomimo	
pandemii	udało	się	zrealizować	wszystkie	projek-

Czarnkowsko – Trzcianecka
Lokalna Grupa Działania

W NOWY ROK Z PEŁNĄ PARĄ!
Pomimo trudnej sytuacji w obliczu pandemii ruszamy na przód z realizacją kolejnych zaplanowanych 
zamierzeń. Pomagamy wprowadzać w życie nowatorskie pomysły mieszkańców, wspieramy osoby za-
kładające swój biznes, rozwijamy firmy, promujemy turystykę, animujemy czas wolny i zachęcamy do 
dbania o sąsiedzką przestrzeń. Przed nami kolejne wyzwania !

ty.	 W	 postaci	 krótkich	 prezentacji	 podsumowaliśmy	 zwieńczone	 projekty,	
poznaliśmy	efekty	i	odczucia	urzeczywistnionych	pomysłów	oraz	złożyliśmy	
sobie	wzajemne	podziękowania.	
	 18	lutego	odbył	się	warsztat refleksyjno – analityczny	podsumowujący	
stan	realizacji	LSR,	zostały	również	omówione	plany	na	przyszłość	i	wypraco-
wane	rekomendacje	dla	działalności	Lokalnej	Grupy	Działania.	W	warsztacie	
wzięli	udział	członkowie	Zarządu,	Rady,	Komisji	Rewizyjnej	oraz	pracownicy	
biura	Czarnkowsko	–	Trzcianeckiej	Lokalnej	Grupy	Działania.	Coroczne	spo-
tkanie	odbyło	się	również	online,	mamy	nadzieję,	że	w	przyszłym	roku	zoba-
czymy	się	osobiście.	
	 Codziennie	w	Biurze	LGD	udzielane	są	usługi doradcze	 z	 zachowaniem	
zasad	 bezpieczeństwa.	 Warto	 odwiedzić	 naszą	 stronę	 internetową	 www.
czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl	oraz	profil	na	Facebooku,	 aby	 zapoznać	 się	
z	działalnością	naszego	stowarzyszenia.

Karolina	Frąckowiak
Czarnkowsko-Trzcianecka	Lokalna	Grupa	Działania


