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Panorama ZiemiDrawskiej

Zimowa noc, a jednak najcieplejsza…
Z zapachem świerkowych gałązek,

rozświetlona światłem świec, potrawami, 
pierwszą gwiazdką na niebie…

Szanowni Mieszkańcy i Goście Gminy Drawsko!

Przed nami najpiękniejsze w roku Święta Bożego Narodzenia. 
Tegoroczne, z uwagi na niezwykle trudny dla całego świata czas 

pandemii koronawirusa z pewnością będą inne. Postarajmy 
się jednak przeżyć je na tyle, aby zauważyć istotę i prawdzi-
wy sens tego wyjątkowego okresu.

Niech w ten pełen uroku Wigilijny Wieczór narodzony 
Zbawiciel przyniesie oczekiwane dobro, miłość i oderwa-
nie od codziennych zmagań i trosk. 

Niech atmosfera Świąt wyzwoli w nas to, co najpiękniej-
sze i da energię do podejmowania wyzwań Nowego Roku. 

Niech zrozumienie oraz współpraca buduje, a nasza Gmina 
staje się coraz lepszym miejscem do życia.

Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia, szczęścia i radości, pasma 
sukcesów w każdej sferze oraz szybkiego powrotu do życia bez epi-

demii w Nowym 2021 Roku.

Zdrowych
i spokojnych Świąt

Przewodniczący
Rady Gminy Drawsko
Ryszard Jabłonowski

Wójt
Gminy Drawsko

Bartosz Niezborała
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Szanowni Mieszkańcy!

Pandemia trwa
 Druga fala pandemii koronawirusa 
okazała się znacznie groźniejsza i dotarła 
również do Gminy Drawsko. Na bieżąco 
staramy się informować Państwa o sytu-
acji pandemicznej na naszym terenie za 
pośrednictwem danych pozyskiwanych 
od Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej 
w Czarnkowie. Dostosowujemy się do 
decyzji podejmowanych na poziomie 
państwowym, głównie dotyczących funk-
cjonowania naszych jednostek oświato-
wych, kulturalnych oraz samego urzędu. 
Staramy się sprawnie przekazywać Pań-
stwu zmiany organizacyjne i nie wprowa-
dzać zbędnego chaosu. Wymaga to ścisłej 
współpracy wielu osób, a przede wszyst-
kim dyrektorów i kierowników gmin-
nych jednostek. Za sprawną współpracę 
w tym trudnym czasie bardzo serdecznie 
wszystkim dziękuję. Na ten moment na-
dal zachowujemy ciągłość administracyj-
ną realizacji bieżących zadań i inwestycji. 
Podejmowane decyzje nie należą do ła-
twych, dlatego dziękuję za ich zrozumie-
nie. W bieżącym roku byliśmy zmuszeni 
do rezygnacji z wielu działań, przedsię-
wzięć i zaplanowanych wydarzeń, kieru-
jąc się bezpieczeństwem mieszkańców. 
Liczę na szybki powrót do „normalności” 
mając ogromną nadzieję, że kolejny rok 
przyniesie nam możliwość systematycz-
nych spotkań, a co za tym idzie podjęcia 
szerokiej współpracy społecznej.

Co w przyszłym roku?
 Przyszłoroczny plan finansowy oraz 
inwestycyjny zależny jest od powodzenia 
konkursów dotacyjnych, w których bie-
rzemy udział. 

 Koniec roku w samorządzie zawsze związany jest z do-
kończeniem rozpoczętych  inwestycji i planowaniem budżetu 
na rok następny. Pomimo zapowiadanej wcześniej trudnej 
sytuacji finansowej Gminy Drawsko, udało nam się sprostać 
wyzwaniu i zrealizować założony plan w całości. Dzięki po-
zyskiwanym środkom zewnętrznym zrealizowaliśmy szereg 
zadań i inwestycji, których nie planowaliśmy wcześniej. Na 
ukończeniu pozostaje przebudowa dróg w Drawsku i Draw-
skim Młynie realizowana ze środków Funduszu Dróg Samorzą-
dowych, remont zaplecza sanitarno – szatniowego w Gminnej 
Sali Gimnastycznej w Drawsku (środki pozyskane z konkursu 
„Szatnia na medal”), oraz projekty z konkursu „Odnowa wsi” 
w Piłce i Pęckowie. Poprzez bieżącą racjonalizację kosztów 
funkcjonowania naszych jednostek, skrupulatną realizację bu-

dżetu oraz dobrą współpracę 
z Zarządem Dróg Wojewódz-
kich i Powiatowych, udało się 
zrealizować wiele zadań do-
datkowych. Rok 2020 zakoń-
czymy ze świadomością uspo-
kojenia sytuacji ekonomicznej 
Gminy Drawsko oraz postępem 
rozwojowym infrastruktury, a co za 
tym idzie poprawą jakości życia naszej 
społeczności. Za merytoryczną współpracę bardzo serdecz-
nie dziękuję Radzie Gminy Drawsko, ponieważ wspólnie po-
konujemy przeciwności i odpowiadamy na potrzeby naszych 
mieszkańców.

• Do kolejnej edycji Funduszu Dróg Samo-
rządowych Gmina Drawsko złożyła wnio-
sek na przebudowę ul. Polnej w Pęckowie 
(w całości) na kwotę prawie 1,3 mln zł., 
z możliwością otrzymania 80% dofinanso-
wania. 
• Również Powiat Czarnkowsko – Trzcia-
necki złożył wniosek do Funduszu Dróg 
Samorządowych i ma możliwość pozy-
skania 60% dofinansowania na budo-
wę ścieżki rowerowej z Krzyża Wlkp. do 
Drawska, wraz z remontem nawierzchni 
drogi. Wartość kosztorysowa inwestycji 
oscyluje na kwotę około 3,7 mln zł.
• Gmina Drawsko złożyła wniosek o dofi-
nansowanie do Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014 – 2020 pod nazwą „Przebudowa dro-
gi powiatowej nr 1336P na odcinku Draw-
ski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz nr 1323P na 
odcinku Drawsko-Pęckowo – przebudowa 
istniejącej ścieżki rowerowej”. Głównym 
celem zadania jest wyasfaltowanie ście-
żek pomiędzy Drawskiem, Pęckowem 
(w tym w stronę cmentarza w Pęckowie) 
aż do Piłki oraz zbudowanie małej infra-
struktury 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 
finansowana będzie po połowie z budżetu 
Gminy Drawsko oraz Powiatu Czarnkow-
sko – Trzcianeckiego. Planowana realizacja 
zadania w latach 2020-2021.
• Trwają rozmowy z Wielkopolskim Za-
rządem Dróg Wojewódzkich w sprawie 
budowy II etapu ścieżki rowerowej po-
między Chełstem a Kawczynem. Łączna 
wartość tego etapu to 629.414,24 zł. Na 

ten moment otrzymaliśmy zobowiązanie 
współfinansowania budowy ścieżki od Za-
rządu Dróg w kwocie 297.366,21 zł oraz 
Nadleśnictwa Potrzebowice w kwocie 
60.000,00 zł. Jeżeli sytuacja ekonomiczna 
na to pozwoli realizacja zadania będzie 
planowana w przyszłorocznym budżecie. 
Bardzo ważnym zadaniem w budżecie 
roku 2021 będzie tworzenie kolejnych 
dokumentacji technicznych m.in. na bu-
dowę dróg. Mają one odpowiadać ocze-
kiwaniom mieszkańców, a jednocześnie 
być gotowym materiałem do pozyskiwa-
nia środków zewnętrznych. Wielkopolski 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 
planuje w przyszłym roku remont drogi 
wojewódzkiej nr 133, na dwóch odcin-
kach (z Chełstu do Kamiennika oraz po-
prawę zwężeń na wysokości tzw. Kortaja). 
Dziękuję wszystkim osobom, które zaan-
gażowały się w lobbowanie tej inwestycji. 
 Czas pandemii odbiera nam wiele moż-
liwości, ale jednocześnie otwiera szansę by 
odnaleźć spokój i czas poświęcony najbliż-
szym. Tego na pewno w ostatnich latach 
wszystkim nam brakowało. Mam ogromną 
nadzieję, że skutki ekonomiczne pandemii 
ominą nasz kraj i Gminę Drawsko szerokim 
łukiem. Nie spoczywamy na laurach i od-
ważnie planujemy przyszłość. 

Na nadchodzące
Święta Bożego Narodzenia,

życzę Państwu dużo zdrowia,
nadziei i spokoju, a w Nowym Roku 

dużo szczęścia, radości
i zwykłej normalności. 

Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
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1. Przebudowa drogi gminnej wraz z od-
wodnieniem – ulicy Płk. Szacherskiego 
w miejscowości Drawsko
Całkowita wartość inwestycji to 
344.092,10 zł. Dofinansowanie udzie-
lone ze środków Funduszu Dróg Samo-
rządowych w wysokości 80% kosztów 
kwalifikowanych, to kwota 244.609,00 zł. 
Wkład własny gminy w zadanie stanowi 
99.483,00 zł.

2. Przebudowa drogi gminnej wraz 
z odwodnieniem - ulicy Płk. Królickiego 
w miejscowości Drawsko
Całkowita wartość inwestycji to 
264.134,39 zł. Dofinansowanie udzie-
lone ze środków Funduszu Dróg Samo-
rządowych w wysokości 80% kosztów 
kwalifikowanych, to kwota 204.034,70 zł. 
Wkład własny gminy w zadanie stanowi 
60.099,69 zł.

INWESTYCJE REALIZOWANE W ROKU 2020
3. Przebudowa drogi gminnej wraz z od-
wodnieniem - ulicy Leśnej w miejscowo-
ści Drawski Młyn
Całkowita wartość inwestycji to 
220.366,87 zł. Dofinansowanie udzie-
lone ze środków Funduszu Dróg Samo-
rządowych w wysokości 80% kosztów 
kwalifikowanych, to kwota 170.004,00 zł. 
Wkład własny gminy w zadanie stanowi 
50.362,87 zł.

4. Budowa dróg w miejscowości Piłka 
(w stronę Piłki Las oraz od skrzyżowania 
w stronę Kamiennika) w systemie spry-
sku asfaltowego, razem ok.700 m. 
Łączny koszt inwestycji to 240 tys. zł, 
w tym 150 tys. zł dofinansowanie z bu- 
dżetu województwa wielkopolskiego, 
90 tys. zł to wkład własny Gminy Drawsko. 

5. Remont zaplecza (ogólnodostępnego) 
sanitarno – szatniowego w Gminnej Sali 
Gimnastycznej w Drawsku
Całkowity koszt inwestycji to 
199.260,00 zł, w tym 99.500,00 zł do-
finansowanie z programu „Szatnia na 
medal” organizowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopol-
skiego. Zakończenie inwestycji planowa-
ne na koniec bieżącego roku.

6. Przekształcenie części budynku Szko-
ły Podstawowej przy ul. Nadnoteckiej 
w Drawsku na gabinety lekarskie, w tym 
Poradnię K.
Całkowita wartość inwestycji to 
156.145,66 zł, w tym z budżetu Po- 
wiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego 
70.000,00 zł, a z budżetu Gminy Drawsko 
86.145,66 zł. Zadania remontowe zostały 
zakończone. Uruchomienie gabinetów 
planowane jest do końca bieżącego roku. 
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7. Realizacja projektów z konkursu 
„WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI”
Piłka – „Swojski klimat w Piłce mamy 
i Was wszystkich zapraszamy. Możesz iść 
na grzyby w las i pod wiatą spędzić czas”. 
Działania projektu polegają na: budowie 
drewnianej wiaty rekreacyjnej przy świe-
tlicy wiejskiej, utwardzeniu terenu pod 
wiatą kostką polbrukową, zakupie stołów 
i siedzisk drewnianych pod wiatę, grilla 
betonowego z gotowych elementów, pię-
ciu ławek parkowych z oparciem, dwóch 
koszy na śmieci, dwóch zestawów pikni-
kowych (stół i dwie ławki bez oparcia). 
Całkowita wartość projektu: 35.365,85 zł, 
dofinansowanie: 24.700,00 zł, wkład wła-
sny finansowy gminy: 8.165,85 zł, fun-
dusz sołecki: 2.500,00 zł.

Pęckowo – „Każdy z okolicy dobrze wie, 
że w Pęckowie dobre kołoce piecze się. 
A jak ino waga drgnie, na siłownię udej 
się”. Projekt zakłada zakup sześciu sprzę-
tów na siłownię zewnętrzną, klimatyzacji 
na świetlicę wiejską, sześciu ławek par-
kowych bez oparcia, kosza na śmieci oraz 
nasadzenie krzewów i rabat kwiatowych. 
Całkowita wartość projektu: 35.365,85 zł, 
dofinansowanie: 24.700,00 zł, wkład wła-
sny finansowy gminy: 8.165,85 zł, fun-
dusz sołecki: 2.500,00 zł

8. Budowa chodników przy drogach wo-
jewódzkich (zadania realizowane przez 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Poznaniu)
W Chełście wybudowano chodnik przy 
drodze wojewódzkiej nr 181 na wysokości 
skrzyżowania w stronę cmentarza.

W Kamienniku przy drodze wojewódz-
kiej nr 133 zrealizowano chodnik łączący 
skrzyżowanie w centrum z placem rekre-
acyjnym przy zbiorniku wodnym.

9. Remont dogi powiatowej w miej-
scowości Pęckowo (zadanie realizo-
wane przez Zarząd Dróg Powiatowych 
w Czarnkowie)

10. Remont ul. Nadnoteckiej w Drawsku
Zadanie w trakcie realizacji z udzia-

łem funduszu sołeckiego w kwocie 
33.359,86 zł. Łączna wartość zadania 
szacowana na około 80 tys. zł. 

11. Remont dachu remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Piłce
Całkowity koszt inwestycji to 31.000,00 zł, 
w tym dotacja z Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji w kwocie 
12.000,00 zł, budżet gminy 19.000,00 zł. 

12. Pozyskanie samochodu ratowniczo – 
gaśniczego dla OSP Kawczyn
Darowizna od Miasta i Gminy Trzcianka.

Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
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Dotujący Nazwa projektu Całkowita wartość 
zadania Dofinansowanie Wkład własny 

finansowy

Wielkopolski
Urząd Wojewódzki

Fundusz Dróg
Samorządowych

Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem 
– ul. Polna w miejscowości Pęckowo w Gminie 
Drawsko

1 262 565,60 1 010 052,00 252 513,60

Wielkopolski
Urząd Wojewódzki
Fundusz Inwestycji

Lokalnych

Elewacja UG i plac za urzędem 1 260 000,00 1 260 000,00 0,00

Przebudowa Szkoły Podstawowej w Drawsku 2 700 000,00 2 700 000,00 0,00

Przebudowa Szkoły Podstawowej w Chełście 950 000,00 950 000,00 0,00

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 6 300 000,00 6 300 000,00 0,00

Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnie-
niem w miejscowości Pełcza 3 200 000,00 3 200 000,00 0,00

Wielkopolski Regionalny 
Program Operacyjny na lata 

2014-2020
Działanie 3.3 „Wspieranie 
strategii niskoemisyjnych

w tym mobilność miejska”
Poddziałanie 3.3.1

„Inwestycje w obszarze 
transportu miejskiego”

Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P
na odcinku Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka
oraz nr 1323P na odcinku Drawsko-Pęckowo
– przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej

1 940 014,02 1 649 011,91 291 002,11

Nadnotecka Grupa Rybacka
Urząd Marszałkowski

Województwa
Wielkopolskiego 

Program „Rybactwo i Morze”

Na kajaku wiara płynie by odpocząć
w Marylinie, więc im wiatę postawimy, jadłem 
z grilla ugościmy

43 500,00 36 975,00 6 525,00

Dostępna Szkoła
Przystosowanie do osób niepełnosprawnych 
Szkoły Podstawowej w Drawsku i Chełście
w Gminie Drawsko

1 200 000,00 1 200 000,00 0,00

Wnioski o dofinansowanie - informacja
Liczba wniosków złożonych: 49 (od 12.2019 do 10.2020) 
Liczba wniosków ocenionych pozytywnie: 23

Hanna Matkowska 
Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Zestawienie wybranych wniosków oczekujących na rozpatrzenie:

Liczba wniosków niedofinansowanych z uwagi na wykorzystanie 
dotacji znajdujących się na liście rezerwowej:13
Liczba wniosków oczekujących na rozpatrzenie: 13
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Lp. Data Dotujący Dotowany Nazwa projektu
Całkowita 
wartość 
zadania

Dofinanso-
wanie

Wkład 
własny 

finansowy

1. 02.12.2019

Czarnkowsko-Trzcianecka
Lokalna Grupa Działania
Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego 
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Stowarzyszenie 
LZS „Orzeł” 

Pęckowo

„Nowe pomosty wybudujemy 
i ludzi nad jezioro w Kwiejcach 
przyciągniemy - urządzenie 
ogólnodostępnej plaży i pla-
cu rekreacji wraz z budową 
pomostów na jeziorze Piast 
w Kwiejcach”

133 525,00 133 525,00 0,00

2. 02.12.2019

Czarnkowsko-Trzcianecka
Lokalna Grupa Działania
Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego 
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Stowarzyszenie 
Młodzi  dla wsi

„Chełst jako wieś na skraju 
miejscem turystyki, rekreacji 
i obyczajów – budowa wiaty 
i szlaku w miejscowości Chełst 
ogólnodostępnej infrastruktu-
ry turystyczno – rekreacyjnej”

55 814,00 55 814,00 0,00

3. 20.12.2019
Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie

Gmina Drawsko

Usuwanie folii rolniczej i in-
nych odpadów pochodzących 
z działalności gospodarczej 
z terenu Gminy Drawsko

19 780,00 19 780,00 0,00

4. 07.01.2020
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
w Poznaniu
Wydział Polityki Społecznej

Gmina Drawsko Zapewnienie funkcjonowania 
Klubu „Senior+” 32 700,00 13 080,00 19 620,00

5. 10.01.2020 Nadnotecka Grupa Rybacka Gmina Drawsko

Przeciwdziałanie kłusownic-
twu i ochrona środowiska na-
turalnego rzeki Noteć przed 
negatywnymi skutkami dzia-
łalności ludzi.

19 790,00 16 821,00 2 969,00

6. 15.01.2020 Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
Stowarzyszenie 
Biegacze Józefa 

Noji

II Bieg im. Józefa Noji w Pęc-
kowie 2 000,00 1 700,00 300,00

7. 07.02.2020
Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego  w Poznaniu
Departament Sportu i Turystyki

Gmina Drawsko

Remont zaplecza (ogólnodo-
stępnego) sanitarno – szatnio-
wego w Gminnej Sali Gimna-
stycznej w Drawsku

199 260,00 99 500,00 99 760,00

8. 25.02.2020

Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego  w Poznaniu
Departament Rolnictwa
i Rozwoju Wsi 

Gmina Drawsko

„Każdy z okolicy dobrze wie, że 
w Pęckowie dobre kołoce pie-
cze się. A jak ino waga drgnie, 
na siłownię udej się”

35 365,85 24 700,00 10 665,85

9. 25.02.2020

Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego  w Poznaniu
Departament Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Gmina Drawsko

„Swojski klimat w Piłce mamy 
i Was wszystkich zapraszamy. 
Możesz iść na grzyby w las 
i pod wiatą spędzić czas”

35 365,85 24 700,00 10 665,85

10. 06.03.2020
Czarnkowsko – Trzcianecka
Lokalna Grupa Działania
Aktywni Mieszkańcy 

Stowarzyszenie 
Rodziców Dzieci
i Osób Niepełno-

sprawnych

Wychodzą z cienia
podwórkowe wspomnienia 1 000,00 1 000,00 0,00

11. 06.03.2020
Czarnkowsko – Trzcianecka
Lokalna Grupa  Działania 
Aktywni Mieszkańcy

Rada Sołecka 
Wsi Kawczyn

Pyry spod pierzyny na biesz-
czadzkim szlaku – warsztaty 
kulinarne

1 000,00 1 000,00 0,00

WYKAZ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 
ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE

XII 2019 – X 2020
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12. 02.04.2020 Centrum Projektów Polska Cyfrowa Gmina Drawsko Zdalna szkoła 59 999,94 59 999,94 0,00

13. 17.05.2020 Centrum Projektów Polska Cyfrowa Gmina Drawsko Zdalna szkoła + 54 900,00 54 900,00 0,00

14. 21.05.2020

Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego  w Poznaniu
Departament Rolnictwa
i Rozwoju Wsi 
Nasza wieś, nasza wspólna sprawą

Klub Morsa 
Drawsko

Zakup materiałów promują-
cych Klubu MORSA Drawsko
i sołectwo Drawsko

10 500,00 10 000,00 500,00

15. 29.05.2020

Narodowy Instytut Wolności
Program Rozwoju Organizacji
Obywatelskich na lata 2018–2030 
PROO – Priorytet 5 Wsparcie
doraźne Edycja 2020

Klub Morsa 
Drawsko

Zakup silnika do łodzi
motorowej 10 000,00 10 000,00 0,00

16. 01.06.2020
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu

OSP Kawczyn

Zakup aparatów powietrz-
nych i wyposażenia osobi-
stego ochronnego strażaków 
dla Ochotniczej Straży Pożar-
nejw Kawczynie w Gminie 
Drawsko.

16 600,00 16 600,00 0,00

17. 03.06.2020
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu

OSP Drawsko

Doposażenie jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Drawsku w Gminie Drawsko 
w hełmy strażackie i sprzęt
do oświetlenia terenu akcji
ratowniczej.

24 283,00 24 283,00 0,00

18. 29.06.2020
Czarnkowsko – Trzcianecka
Lokalna Grupa Działania
Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie 
Klub Seniora 

Złote Lata

Peckowo łączy pokolenia - 
warsztaty kulinarne,
jako działanie zmniejszające 
negatywne skutki
epidemi

3 000,00 3 000,00 0,00

19. 29.06.2020
Czarnkowsko – Trzcianecka
Lokalna Grupa Działania
Działaj Lokalnie

OSP Kawczyn
Straż z Kawczyna daje radę
i seniorom w czasie
COVID skosi trawę!

3 000,00 3 000,00 0,00

20. 01.07.2020

Nadnotecka Grupa Rybacka
Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego 
Program „Rybactwo i Morze”

Gminny Ośrodek 
Kultury, Rekre-
acji, Turystyki

i Biblioteki
Publicznej

Gminy Drawsko

Budowa wiaty rekreacyjnej
i boiska do siatkówki plażowej 
w miejscowości Drawski Młyn 

50 840,82 43 214,00  7 626,82

21. 24.07.2020

Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego  w Poznaniu
Departament Rolnictwa
i Rozwoju Wsi 
Odnowa wsi szansą dla aktywnych 
sołectw

Gmina Drawsko
Zakup wyposażenia
do świetlicy wiejskiej
w Pęckowie

5 856,40 2 600,00 3 256,40

22. 07.08.2020
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
w Poznaniu
Fundusz Inwestycji Lokalnych 

Gmina Drawsko --------- 500 000,00 500 000,00 0,00

23. 07.10.2020

Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Poznaniu 
„STOP COVID-19. Bezpieczne 
systemy społeczne w Wielkopolsce”

Gmina Drawsko Zakup środków i sprzętu do 
zwalczania COVID-19 55 627,00 50 064,30 5 562,70

SUMA: 1 330 207,86 1 169 281,24 160 926,62

Hanna Matkowska
Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
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Stowarzyszenie Ludowy Zespół 
Sportowy „Orzeł” Pęckowo uzy-

skało dofinansowanie na realizację pro-
jektu pn.: „Nowe pomosty wybudujemy 
i ludzi nad jezioro w Kwiejcach przycią-
gniemy – urządzenie ogólnodostępnej 
plaży i placu rekreacji wraz z budową po-
mostów na jeziorze Piast w Kwiejcach”.
 Wniosek o dofinansowanie w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społecz-
ność”, Przedsięwzięcie 1.2.3   Kreowanie 
atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu 
wolnego poprzez budowę, przebudowę 
i/lub wyposażenie ogólnodostępnej nie-
komercyjnej infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej lub kulturalnej – „Odnowa 
obszaru LGD” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, został złożony 2 grudnia 2019 roku 
do Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej 
Grupy Działania w Czarnkowie.
 Rada LGD oceniła wniosek na 68/75 
pkt i tym samym zakwalifikowała pro-
jekt stowarzyszenia na listę operacji wy-
branych do dofinansowania na wysokim 
3 miejscu.

Dofinansowanie na budowę pomostu
dla LZS „Orzeł” Pęckowo

 Ostatnim etapem oceny była weryfi-
kacja wniosku przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego w Pozna-
niu. Uzyskana na początku października 
bieżącego roku informacja o pozytywnym 
rozpatrzeniu wniosku o przyznanie po-
mocy, poskutkowała zawarciem umowy 
o dofinansowanie.
 Ludowy Zespół Sportowy „Orzeł” Pęc-
kowo może oficjalnie rozpocząć realizację 
inwestycji, której zakończenie nastąpi 
w czerwcu 2021 roku. Przedsięwzięcie 
będzie polegać na budowie pomostów na 
jeziorze Piast w Kwiejcach oraz urządze-
niu ogólnodostępnej plaży i placu rekre-
acji. Obecna plaża zostanie doposażona 

w: dwie nowe ławki parkowe z oparciem, 
jeden zestaw piknikowy (stół i dwie ław-
ki bez oparcia), drewnianą przebieralnie 
oraz kosz na śmieci do segregacji. Projekt 
ma na celu wzrost jakości życia, aktywiza-
cję i integrację mieszkańców wsi, gminy 
i turystów oraz wzrost atrakcyjności ob-
szaru LGD.
Kosz całkowity projektu: 148 780,84
Dofinansowanie: 133 525,00
Wkład własny finansowy: 0,00
Wkład własny osobowy: 15 255,84

Hanna Matkowska
Podinspektor ds. pozyskiwania

funduszy zewnętrznych

Stowarzyszenie „Młodzi dla Wsi” z Chełstu podpisa-
ło umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Wielkopolskiego na realizację projektu pn. „Chełst jako wieś na 
skraju miejscem turystyki, rekreacji i obyczajów – budowa wia-
ty i szlaku w miejscowości Chełst ogólnodostępnej infrastruktu-
ry turystyczno – rekreacyjnej”. 
 Złożony 2 grudnia 2019 roku do Czarnkowsko-Trzcianeckiej 
Lokalnej Grupy Działania w Czarnkowie wniosek, został oceniony 
najwyżej i tym samym zajął dumne miejsce na liście operacji wy-
branych do dofinansowania. Finalnej weryfikacji wniosku o przy-
znanie pomocy dokonał Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu, w wyniku której uzyskano ocenę 
pozytywną, co umożliwiło zawarcie umowy o dofinansowanie.
 W ramach zadania zostanie wybudowana wiata rekreacyjna 
z elementami wyposażenia: stoły, ławki i grill. Do wiaty przylegać 
będzie przestrzeń przyrodniczo - ekologiczna w formie obsadzo-
nego placu krzewami z ławkami, lampą solarną, koszami do se-
gregacji odpadów i tablicą edukującą mieszkańców w tematyce 
ochrony środowiska. Przy istniejącym Orliku powstanie ścieżka 
edukacyjna z tablicami informującymi o ważnych dla wsi miej-

Środki unijne dla stowarzyszenia
„Młodzi dla Wsi”!

scach związanych m.in. z kulturą i tradycją. Projekt ma na celu 
wzrost integracji turystyczno-rekreacyjnej oraz podniesie stan-
dardu życia mieszkańców wsi Chełst poprzez poprawę infrastruk-
tury społecznej.
 Projekt powstał przy ścisłej współpracy stowarzyszenia 
z drawskim samorządem.
 Dofinansowanie pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność”, przedsięwzięcie 1.2.3 Kreowanie 
atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budo-
wę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomer-
cyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej – 
„Odnowa obszaru LGD”.
Kosz całkowity projektu: 62.170,42
Dofinansowanie: 55.814,00
Wkład własny finansowy: 0,00
Wkład własny osobowy: 6.356,42

Hanna Matkowska
Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
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XXII zwyczajną sesję Rady Gminy Drawsko otworzył 
w dniu 29 września Przewodniczący Rady Gminy Draw-

sko Ryszard Jabłonowski. Radni jednogłośnie przyjęli zmiany 
w budżecie oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 
lata 2020-2033. Przyjęto do realizacji obszerny dokument – „Roz-
szerzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Drawsko”. 
Jego rozszerzenie jest niezbędne ze względu na weryfikację zre-
alizowanych działań, jak i wprowadzenie nowych, wpływających 
na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Rozszerzony 
dokument będzie podstawą do wdrażania przedsięwzięć mają-
cych wpływ na podniesienie efektywności energetycznej, zmniej-
szenie emisji CO₂, poprawę infrastruktury służącej rozwojowi 
niskoemisyjnych form transportu jak i zwiększenia świadomości 
mieszkańców w zakresie działań proekologicznych. Zatwierdze-
nie tego dokumentu otwiera możliwości uzyskania dofinanso-
wania do inwestycji zawartych w dokumencie. Po uzyskaniu wy-
maganych uzgodnień Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Poznaniu oraz Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor 
Sanitarny w Poznaniu, odstąpili od przeprowadzenia strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu.
 Uchwalono „Wieloletni program gospodarowania mieszka-
niowym zasobem Gminy Drawsko na lata 2020-2024” zawierają-
cy prognozy działań zmierzające do racjonalnego wykorzystania 
istniejącego zasobu mieszkaniowego gminy. Wychodząc naprze-
ciw przedsiębiorcom w tym trudnym czasie stanu epidemiolo-
gicznego spowodowanego wirusem COVID 19 w myśl ustawy 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzyso-
wych rada gminy przedłużyła do dnia 31 grudnia 2020 r., termin 
na wniesienie raty opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, 
należnej w roku 2020. Przyjęto zadanie własne Powiatu Czarn-
kowsko-Trzcianeckiego w zakresie realizacji zadania inwestycyj-
nego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336 P na odcinku 
Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz drogi nr 1323 P na odcinku 
Drawsko – Pęckowo - przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej”. 
Szczegółowe warunki przyjęcia realizacji zadania oraz otrzymania 
i rozliczenia dotacji określone zostaną w porozumieniu pomię-
dzy Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim, a Gminą Drawsko. 
Uchwała ta była nam niezbędna do złożenia wniosku o dofinan-
sowanie.
 Z prac w okresie międzysesyjnym Wójt odniósł się do sta-
nu epidemiologicznego na terenie Gminy Drawsko na dzień 
29 września spowodowanego wirusem COVID 19 informując, 
że brak jest osób z dodatnim wynikiem, a kwarantanną objęta 
jest 1 osoba. W dniu 29 września Państwowa Inspekcja Pracy 
skontrolowała Urząd Gminy pod względem restrykcji epidemio-
logicznych stwierdzając prawidłowość wypełnienia obowiązków. 
Ponadto poinformował radnych o spotkaniach i wydarzeniach 
w minionym okresie, w których uczestniczył:
- 28 sierpnia Zarząd Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w Czarn-
kowie. Zarząd dotyczył organizacji jubileuszu 20 - lecia Związku, 
które z uwagi na stan epidemii został przesunięty w czasie;
- 6 września odbyły się Dożynki Gminne w Drawsku, które miały 
formę uroczystej dziękczynnej mszy św.;
- 9 września Wójt wraz z Sekretarzem gminy uczestniczyli wraz 
z uczniami SP w Drawsku w Narodowym Czytaniu „Balladyny” 
Juliusza Słowackiego, który przygotowała Biblioteka Publiczna 
w Drawsku;

Obrady XXII i XXIII sesji
Rady Gminy Drawsko

- 10 września odbyło się spotkanie z przedstawicielami nadzo-
ru wodnego w Drezdenku na terenie jeziora Piast w Kwiejcach; 
wspólnie z Sołectwem czyszczony będzie teren wokół jeziora;
- 11 września posiedzenie Komisji Rewizyjnej Pilskiego Regionu 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi dot. analizy z wykonania 
budżetu za I półrocze 2020 r.;
- 13 września II Bieg Józefa Noji w Pęckowie; w biegu uczestniczy-
ło ok. 140 zawodników;
- 15 września wizyta Posła na Sejm RP Krzysztofa Paszyka, Mar-
szałka Wojciecha Jankowiaka, Pawła Katarzyńskiego Dyrektora 
Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz 
Jarosława Maciejewskiego Wiceprzewodniczącego Sejmiku Wo-
jewództwa Wielkopolskiego, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego 
Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego na 
drodze nr 133 z Chełstu do Kamiennika, która w roku 2021 wraz 
z dojazdami do tzw. Kortaja będzie remontowana;
- 18 września wizyta Marszałka Krzysztofa Grabowskiego oraz Ja-
rosława Maciejewskiego Wiceprzewodniczącego Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Soł-
tysów Województwa Wielkopolskiego na wybudowanym moście 
w Moczydłach oraz marinie Yndzel w Drawsku;
- 25 sierpnia podsumowanie Turnieju Sołectw na marinie Yndzel 
w Drawsku;
- 27 września Sekretarz Gminy Anna Fręś reprezentowała Wój-
ta Gminy Drawsko  na podsumowaniu tenisowego Petra Cup 
w Krzyżu;
- 28 września uroczyste podsumowanie dwóch konkursów – 
„Piękna wieś dziełem jej mieszkańców” i „Najciekawszy witacz 
dożynkowy”.

 Wójt w swojej wypowiedzi odniósł się również do zrealizowa-
nych inwestycji:
- zakończono budowę chodników w Chełście i Kamienniku reali-
zowanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich;
- trwa budowa dróg na ulicy Królickiego w Drawsku i ulicy Leśnej 
Drawskim Młynie;
- trwa remont sanitariatów w Gminnej Sali Gimnastycznej 
w Drawsku; programu „Szatnia na medal”;
- w najbliższym czasie będzie realizowana budowa dróg z Fundu-
szu Ochrony Gruntów Rolnych w Piłce w kierunku Piłki Las i Piłka 
Kamiennik;
- przygotowane są wnioski o dofinansowanie na asfaltowanie 
ścieżek rowerowych z Drawsko – Pęckowo- Piłka, część ścieżki 
na odcinku Drawski Młyn – Pęckowo oraz wnioski do rządowe-
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go programu Funduszu Inwestycji Lokalnychna projekty: budowa 
łącznika w Szkole Podstawowej w Drawsku, termomodernizacja 
(m.in. wymiana dachu) Szkoły Podstawowej w Chełście, remont 
drogi Kawczyn – Pełcza, budowa parkingu i placu za Urzędem 
Gminy w Drawsku oraz remont elewacji budynku urzędu, rozbu-
dowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Drawsko;

 Informacje z prac Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 
przedstawił Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecz-
nych Zbigniew Piątek.

***
Obrady XXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Drawsko Wi-
ceprzewodniczący Rady Edward Wiewiórka otworzył 

w dniu 28 października b.r. Zasadniczym tematem obrad było 
uchwalenie stawek podatków  i opłat lokalnych, które będą obo-
wiązywały w Gminie Drawsko w roku 2021 (str. 10-12 panoramy) 
oraz bieżące zmiany w budżecie.
 Wójt Gminy Drawsko Bartosz Niezborała przedstawił rad-
nym sytuację stanu epidemiologicznego spowodowaną wiru-
sem COVID 19. Na dzień 27 października br. w Gminie Drawsko 
zdiagnozowano 12 pozytywnych przypadków, w których 1 osoba 
jest hospitalizowana, pozostałe przebywają w izolacji domowej; 
kwarantanną objęte są 62 osoby. W powyższym zakresie sukce-
sywnie podejmowane są działania spójne z decyzjami rządu.
 Praca Urzędu Gminy Drawsko została wyłączona z bezpośred-
niej obsługi interesanta skupiając się do zorganizowanego punk-
tu obsługi klienta, który znajduje się w sali narad urzędu. Dotych-
czas nie było sytuacji, która dezorganizowałaby pracę urzędu czy 
innych jednostek organizacyjnych.
 Od 26 października szkoły rozpoczęły nauczanie zdalne klas 
4-8; zamknięto obiekty sportowe i rekreacyjne znajdujące się na 
terenie gminy.
 Z uwagi na powyższą sytuację odwołany został niestety 
Gminny Dzień Edukacji Narodowej; życzenia dla uczniów i na-
uczycieli przekazane zostały przez Bartosza Niezborałę Wójta 
Gminy Drawsko on-line.
 Wójt poinformował, że okres międzysesyjny, to głównie pra-
ce nad przyszłorocznym budżetem oraz spotkania w zakresie:

- omówienia 9 października z kontrolującymi Regionalnej Izby 
Obrachunkowej protokołu pokontrolnego za roku 2019;
- działania Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalny-
mi w roku 2021 w sprawie przetargu na przyszły rok oraz bieżą-
cych spraw dotyczących gospodarki odpadami;
- odebrania inwestycji przebudowy drogi wraz z odwodnieniem 
na ulicy Pułkownika Królickiego w Drawsku (28 października);
- rozpoczęcia robót na ulicy Leśnej w Drawskim Młynie;
- zakończenia budowy dwóch dróg w Piłce (Piłka Las i Piłka w kie-
runku Kamiennika);
 Ponadto w swojej wypowiedzi Wójt odniósł się do realizacji 
dwóch projektów z Wielkopolskiej Odnowy Wsi – budowy wiaty 
rekreacyjnej w Piłce i siłowni napowietrznej wraz z klimatyzacją 
w budynku świetlicy w Pęckowie oraz pozyskaniu dla Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku kwoty ok. 50.000 zł na 
środki w ramach akcji „Stop covid”.
 Wiceprzewodniczący Rady Edward Wiewiórka poruszył te-
mat odnowienia pomnika św. Floriana w Kawczynie, w którym 
trudnym problemem jest sprawa nieuregulowanej własności 
prywatnej gruntów w miejscu gdzie stoi pomnik. Wójt zasuge-
rował, aby temat ten poddać pod konsultacje z mieszkańcami 
Kawczyna.

dr Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego

Stawki podatków i opłat lokalnych, które będą 
obowiązywały w roku podatkowym 2021

Taryfowa
grupa

odbiorców 
usług

Rodzaj
cen i stawek opłat

 Wielkość cen stawek i opłat

w okresie od 1 do 12 miesiąca 
obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 13 do 24 miesiąca 
obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca
obowiązywania nowej taryfy

woda cena wody 4,08 zł 4,18 zł 4,42 zł

stawka opłaty abonament. 3,70 zł 3,79 zł 4,00 zł

ścieki
komunalne

cena odprowadzenia ścieków 12,30 zł 12,90 zł 13,58 zł

stawka opłaty abonament. 2,00 zł 2,10 zł 2,20 zł

ścieki
przemysłowe

cena odprowadzenia ścieków 12,30 zł 12,90 zł 13,58 zł

stawka opłaty abonament. 2,00 zł 2,10 zł 2,20 zł

1. Informacja dotycząca stawek opłat za wodę i ścieki
 Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. przy-
pomina, iż decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie BD.RZT.070.1.6.2019 z dnia 11.02.2020r. został 

zatwierdzony nowy projekt taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Drawsko na okres 3 lat. Na podstawie zatwierdzonej tary-
fy, od dnia 29.02.2020r. ceny netto za wodę, ścieki i opłatę abo-
namentową kształtują się następująco:
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 Zgodnie z uchwałą nr XXIII/154/2020 Rady Gminy Drawsko 
z dnia 28.10.2020 w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody do-
starczonej, usługi odbioru ścieków komunalnych z terenu Gminy 
Drawsko na rok 2021 ustalono dopłatę dla odbiorców (miesz-
kańców):
-  usługi dostarczania wody z terenu Gminy Drawsko do ceny tej 
usługi w wysokości 0,20 zł netto do 1m³. 
- usługi odbioru ścieków komunalnych z terenu Gminy Drawsko 
do ceny tej usługi w wysokości 3,44 zł netto do 1m³,
co oznacza, że:
Samorząd Gminy Drawsko dopłaca 0,22 zł brutto do każdego 
metra sześciennego wody oraz 3,72 zł brutto do każdego metra 
sześciennego ścieków komunalnych.
REASUMUJĄC:
Stawka dla mieszkańców za 1m³ wody wynosi:
 w okresie 01.01.2021-28.02.2021: 
4,08 zł netto (stawka za 1m³ wody) – 0,20 zł netto (dopłata do 
1m³ wody) = 3,88 zł netto + 8% VAT = 4,19 zł brutto.
w okresie 01.03.2021-31.12.2021:
4,18 netto (stawka za 1m³ wody) – 0,20 netto (dopłata do 1m³ 
wody ) = 3,98 netto + 8% VAT = 4,30 zł brutto

Stawka dla mieszkańców za 1m³ ścieków komunalnych wynosi: 
w okresie 01.01.2021-28.02.2021: 
12,30 zł netto (stawka za 1m³ ścieków komunalnych) - 3,44 zł net-
to (dopłata do 1m³ ścieków komunalnych) = 8,86 netto + 8% VAT 
= 9,57 brutto
w okresie 01.03.2021-31.12.2021:
12,90 zł netto (stawka za 1m³ ścieków komunalnych) –  3,44 zł 
netto (dopłata do 1m³ ścieków komunalnych) = 9,46 netto + 8% 
VAT = 10,21 brutto

2. Dzienne stawki opłaty targowej za dokonywanie sprzedaży 
na targowisku w każdej miejscowości Gminy Drawsko wynoszą:

1. Przy sprzedaży artykułów bezpośrednio z przyczep i pojazdów:
1) pojazd (dotyczy również przyczep) o ładowności do 1 tony - 
13 zł;
2) pojazd (dotyczy również przyczep) o ładowności od 1 do 3 ton 
- 16 zł;
3) pojazd (dotyczy również przyczep) o ładowności powyżej 3 ton 
-20 zł.
2. Przy sprzedaży artykułów poza pojazdem, bez pojazdu:
1) do 4 m2 - 13 zł;
2) powyżej 4 m2 do 20 m2 - 24 zł;
3) powyżej 20 m2 do 35 m2 - 32 zł;
4) powyżej 35 m2 za każdy m2 powierzchni zajętej - 15 zł.
3. Przy sprzedaży artykułów z kosza lub z ręki - 5 zł.
Inkasentami tej opłaty są:
Wieś Drawsko – Migas Helena
Wieś Pęckowo – Banecka Maria

3. Wysokość stawek rocznych podatku od nieruchomości:

Gminy Drawsko:
1. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,63 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 21,76 zł od 1 m² powierzchni użyt-
kowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł od 1 m²  
powierzchni użytkowej,
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumie-
niu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty 

udzielające tych świadczeń – 5,06 zł od 1 m²  powierzchni użyt-
kowej,
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego – 4,50zł od 1 m²  powierzchni użytkowej;
2. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków – 0,88 zł od 1 m²  powierzchni,
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami po-
wierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,99zł 
od 1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego – 0,26 zł od 1 m²  powierzchni,
4) pozostałych, w tym rekreacyjno – wypoczynkowych – 0,52 zł 
od 1 m2 powierzchni
5) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym 
mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
(Dz. U. z 2018r. poz.1398 oraz z 2019r. poz.730), i położonych na 
terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszka-
niową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od
dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów 
upłynął okres 4 lata, a w tym czasie nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,28 zł od 1 m²  po-
wierzchni.
3. od budowli - 2% ich wartości określonej zgodnie z przepisami 
art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych.

4. Zwolnienia w podatku od nieruchomości pozostają bez 
zmian; tj.:
1. Budynki, budowle i grunty zajęte na potrzeby cmentarzy.
2. Budynki, grunty i budowle związane z zaopatrzeniem miesz-
kańców Gminy w wodę, odprowadzaniem i oczyszczaniem ście-
ków.
3. Grunty niesklasyfikowane zajęte na drogi dojazdowe do pose-
sji i pól, nie zaliczone do kategorii dróg publicznych.
4. Grunty i budynki oraz ich części przeznaczone na działalność 
sportową, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej.
5. Grunty, budynki i ich części oraz budowle wykorzystywane na 
działalność statutową polegającą na realizacji zadań związanych 
z niezawodową ochroną przeciwpożarową i bezpieczeństwem 
publicznym, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej.
6. Budynki oraz ich części wykorzystywane na cele świadczenia 
pomocy społecznej.
7. Grunty, budynki i ich części oraz budowle wykorzystywane na 
działalność statutową polegającą na realizacji zadań związanych 
z wypożyczaniem książek i czytelnictwem, prowadzeniem dzia-
łalności kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej za wyjątkiem za-
jętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

5. Obniżenie ceny skupu żyta: 
Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 
ogłoszoną w komunikacie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. 
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będą-
cej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 
2021 z kwoty 58,55 zł za 1 dt. (q) do kwoty 52,00 zł za 1 dt. (q)

6. Stawki podatku od środków transportowych podane są w ta-
beli
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 Inkasentami podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości wyznacza się sołtysów. Wieś Drawsko – Tadeusz Babiak, Wieś Pęckowo – 
Leszek Matelski, Wieś Piłka – Mariusz Sikora, Wieś Drawski Młyn – Piotr Krystek, Wieś Chełst – Sławomir Michałowski, Wieś Kawczyn 
– Emil Jackowski, Wieś Kamiennik – Beata Dymek, Wieś Kwiejce Nowe – Piotr Kwita, Wieś Marylin – Adam Tomasiak, Wieś Moczydła 
– Marian Kowal, Wieś Pełcza – Jolanta Andrzejkowicz, Wieś Kwiejce – Szymon Zaćmiński.
 Stawki zebrano na podstawie uchwał Rady Gminy Drawsko.

dr Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego

Lp. Wyszczególnienie Stawka zł
1. Samochody ciężarowe

o dopuszczalnej masie całkowitej
Rok produkcji

do 1990 od 1991
Powyżej 3,5tony do 5,5 ton włącznie z katalizatorem 527 494
Powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie bez katalizatora 560 527
Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie z katalizatorem 752 723
Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie bez katalizatora 784 752
Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton z katalizatorem 921 869
Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton bez katalizatora 985 930

2 Samochody ciężarowe
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 
równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż (ton) Mniej niż (ton)
Dwie osie

12 13 902 989
13 14 989 1064
14 15 1064 1152
15 1152 1879

Trzy osie
12 17 822 854
17 19 854 902
19 21 952 1087
21 23 1152 1666
23 25 1688 2354
25 1688 2354

Cztery osie i więcej
12 25 1225 1315
25 27 1315 1712
27 29 1712 2711
29 31 2524 3364
31 2524 3364

3. Ciągniki  siodłowe i balastowe
Przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Rok produkcji
do 1990 od 1991

Z katalizatorem 861 793
Bez katalizatora 872 822

4. Ciągniki siodłowe i balastowe
Przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu 
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

W zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +naczepa,
ciągnik balastowy +przyczepa

Oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 
równoważne

Inny system zawieszenia osi 
jezdnych

Nie mniej niż (ton) Mniej niż (ton)
Dwie osie

12 18 490 659
18 25 659 822
25 31 1152 1512
31 2116 2600

Trzy osie i więcej
12 40 2046 2600
40 2579 3364

5. Przyczepy i naczepy
Które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z 
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Rok produkcji
do 1990 od 1991

377 353
6 Przyczepy i naczepy

Które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

W zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w 
tonach)

Oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 
równoważne

Inny system zawieszenia osi 
jezdnych

Nie mniej niż (ton) Mniej niż (ton)
Jedna osie

12 18 425 494
18 25 494 574
25 574 924

Dwie osie
12 28 494 527
28 33 1043 1280
33 38 1280 1872
38 1787 2519

Trzy osie i więcej
12 38 1138 1490
38 1401 1938

7 Autobusy
w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

Rok produkcji
od 1990 do 1991

a) mniej niż 22 miejsca do siedzenia 970 941

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc do siedzenia 1787 1787
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Oto lista nagrodzonych Uczniów i Nauczycieli w kolejności alfa-
betycznej:

Tytuł Prymusa Szkoły otrzymali:
Dominika Gapska – uczennica Szkoły Podstawowej w Piłce
Agnieszka Marut – uczennica Szkoły Podstawowej w Drawsku
Kinga Nowicka – uczennica Szkoły Podstawowej w Pęckowie
Wiktoria Rębarz – uczennica Szkoły Podstawowej w Chełście

w kategorii Edukacja nagrody otrzymali:
- Kamil Banaś – uczeń Szkoły Podstawowej w Drawsku
- Kinga Burzyńska – uczennica Szkoły Podstawowej w Drawsku
- Kaja Kościołowicz – uczennica Szkoły Podstawowej w Drawsku
- Jakub Kwita – uczeń Szkoły Podstawowej w Drawsku
- Bartosz Marciniak – uczeń Szkoły Podstawowej w Drawsku

w kategorii Kultura nagrody otrzymali:
- Paulina Giś – przedszkolak Gminnego Przedszkola Publiczne-
go w Drawsku
- Szymon Hellak – uczeń Szkoły Podstawowej w Drawskim Młynie
- Zuzanna Matuszczak – przedszkolak Gminnego Przedszkola 
Publicznego w Drawsku
- Karolina Piontek – uczennica Szkoły Podstawowej w Pęckowie
- Bartosz Płóciniczak – przedszkolak Gminnego Przedszkola Pu-
blicznego w Drawsku
- Paweł Spychalski – uczeń Szkoły Podstawowej w Drawskim 
Młynie

Gminny Dzień Edukacji Narodowej
Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, 
a której nikt nie może nikomu odebrać.
Ignacy Paderewski 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,
Nauczyciele, Dyrektorzy 

 Już niejednokrotnie w ostatnich miesiącach przekonaliśmy 
się, że życie pisze nam takie scenariusze, na które niestety nie 
zawsze mamy wpływ. 
 Do ostatniej chwili zwlekaliśmy z podjęciem decyzji. Osta-
tecznie postanowiliśmy, w trosce o bezpieczeństwo nas wszyst-
kich, odwołać uroczystość Gminnego Dnia Edukacji Narodowej 
zaplanowane na 30 października b.r., które w nowej formule 
miało zaistnieć w tym roku po raz pierwszy. 
 Życie, bezpieczeństwo i zdrowie są najważniejsze, o czym 
wszyscy już nie raz przekonaliśmy się z uwagi na sytuację związa-
ną z COVID 19.
 Wszystkim nagrodzonym Uczniom, ich Rodzicom, wyróżnio-
nym Nauczycielom, Dyrektorom gratulujemy. Mimo, że nie mo-
żemy osobiście, nie mniej tak samo serdecznie. 
 Wy jesteście przykładem, że edukacja jest najważniejsza 
w życiu i że zależy od nas samych. A mając wsparcie najbliższych, 
Rodziców, którzy na początku życiowej drogi są naszym dro-
gowskazem, możemy osiągnąć wszystko, od nagrody Prymusa 
Szkoły czy w kategorii edukacja, kultura, sport, po Nagrody Gmi-
ny, kiedy jest się Nauczycielem, Dyrektorem.
 Mamy głęboką nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się 
zorganizować Gminny Dzień Edukacji Narodowej i spotkać tych, 
którzy swoimi sukcesami, doświadczeniem zawodowym wzbo-
gacają i siebie i naszą gminę.
 Do wszystkich Uczniów zostały wysłane gratulacje wraz z bo-
nami i informacją, jak je zrealizować. Dyrektorzy i Nauczyciele 
życzenia otrzymali pocztą.

w kategorii Sport nagrody otrzymali:
1) za zajęcie I miejsca dla Szkoły Podstawowej w Drawsku w Mi-
strzostwach Powiatu w Unihokeju Chłopców na XXI Igrzyskach 
Młodzieży:
Michał Babiak
Adrian Bartkowiak
Szymon Czarnkowski
Tobiasz Dymek
Patryk Krystek
Michał Lejman
Kacper Mazur
Maciej Nowaczyk
Jakub Pawlak
Adrian Szmuga
Marek Świnoga

2) za zajęcie I miejsca dla Szkoły Podstawowej w Drawsku w Mi-
strzostwach Powiatu w Unihokeju Chłopców Szkół Podstawo-
wych Klas VI i Młodszych:
Kamil Banaś
Krystian Dittfeld
Kacper Gapski
Dawid Hellak
Klaudiusz Lejman
Michał Marut
Paweł Mazurek
Maciej Nawrot
Łukasz Rychlik
Patryk Stodółka
Ksawery Szmania.

Wśród tegorocznych nagrodzonych Nauczycieli znaleźli się:
-Irena Banaś – nauczyciel Gminnego Przedszkola Publicznego im. 
Jana Brzechwy  w Drawsku,
-Martyna Beska – nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Józefa 
Noji w Pęckowie, 
-Bernard Chalasz – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Piłce,
-Renata Dorna – nauczyciel Gminnego Przedszkola Publicznego 
im. Jana Brzechwy w Drawsku,
-Beata Gapska – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Piłce,
-Sylwia Lala  –  nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Świętej Ur-
szuli Ledóchowskiej w Drawskim Młynie,
-Janusz Łusiewicz – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. 
Tadeusza Kutrzeby w Drawsku,
-Mariusz Niezborała – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa 
Chociszewskiego w  Chełście,  
-Małgorzata Sawala – nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Józe-
fa Chociszewskiego w  Chełście.

„Zawsze idź przez życie tak, jakbyś miał coś nowego
do nauczenia się, a tak się stanie”.

Vernon Howard 

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy, aby ziściły się 
słowa cytowane powyżej.
Osobiste gratulacje dla Uczniów, Rodziców, Nauczycieli i Dyrekto-
rów złożył zdalnie Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko. 

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko 
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 - Pana kariera sportowa rozpoczęła 
się od osiągnięć w Szkole Podstawowej 
w Drawsku poprzez Fortunę Wieleń, So-
kół Drawsko, Wartę Poznań, Lech Poznań 
(Liga Juniorów), Odrę Opole, aż do Le-
cha Poznań w ekstraklasie, w którym we 
wrześniu 2019 r. otrzymał Pan szansę gry 
w pierwszym składzie. Był to ogromny 
sukces, który opisywaliśmy w grudniowej 
Panoramie Ziemi Drawskiej 2019 r. Gdy 
zawodnik Lecha Poznań Jakub Moder 
został powołany przez Jerzego Brzęczka 
do reprezentacji Polski  wielu nie dowie-
rzało; dopiero wyjście na murawę, czy to 
w towarzyskim meczu z Finlandią (pierw-
szy raz w wyjściowym składzie 7 paździer-
nika br.), czy Włochami w Lidze Europy 
dało temu dowód. Hymn Polski i Jakub 
Moder wśród piłkarzy znanych na całym 
świecie, reprezentant Polski. Wielu z nas 
łza się w oku kręci, czujemy się dumni, 
szczęśliwi, nie mówiąc tutaj o Pana rodzi-
nie, dla której emocjonalnie to z pewno-
ścią bardzo duże przeżycie.  Co czuje się 
w takim momencie?
 Ta droga była bardzo długa, bo od 
czasów szkoły podstawowej w Drawsku 
do momentu gry w reprezentacji minęło 
10-15 lat. Na pewno od małego marzyłem 
o tym, żeby grać w Lechu i w kadrze Pol-
ski, dlatego największym uczuciem w ta-
kich momentach jest duma i radość, ale 
też satysfakcja, że moja praca i treningi 
przynoszą takie efekty. Dużo osób z Draw-
ska i okolic gratulowało mi po tych me-
czach, więc na pewno to jest bardzo miłe. 
Czuję, że ludzie z moich rodzinnych stron 
mi kibicują.

Z zawodnikiem Lecha Poznań Jakubem 
Moderem  rozmawia dr Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego

Nazwisko Moder w ostatnich miesiącach dla świata sportu i nie 
tylko znane jest już większości, a dla nas mieszkańców Gminy 

Drawsko wypowiadane jest częściej niż Lewandowski. I wszyscy bez od-
powiedzi wiemy dlaczego, to nasz mieszkaniec, Jakub Moder z Drawska, 
którego kariera sportowa potoczyła się jak wygrana w totolotka. Powoła-
nie Jakuba Modera zawodnika Lecha Poznań do reprezentacji Polski oraz 
transfer do angielskiego klubu Brighton to sukces, o którym marzy się od 
dziecka, a dochodzi bardzo ciężką pracą, poświęceniem i jak we wszystkim 
odrobiną szczęścia. Dziś Jakub Moder stworzył w polskim sporcie nową 
historię – dziecka z drawskiego boiska na murawę, w której reprezentu-
je nasz kraj. Ważny i pamiętliwy dzień w karierze Jakuba to 11 listopada 
2020, gdzie podczas meczu Polska - Ukraina strzelił dla reprezentacji Polski 
swój pierwszy gol. To dopiero początek wielkiego rozmachu, a my oczy-
wiście trzymamy kciuki i postaramy się na bieżąco śledzić sportowe osią-
gnięcia Jakuba oraz od czasu do czasu utrzymywać kontakt poprzez nasze 
rozmowy specjalnie dla mieszkańców Gminy Drawsko.

 - Bardzo dobra gra, pozytywne memy 
i komentarze komentatorów sporto-
wych, rosnąca medialność w gazetach 
sportowych, internecie świadczą o do-
brym Pana czasie. Po meczu w Gdańsku 
z Włochami (0:0) w 3. kolejce rozgrywek 
Ligi Europy UEFA został Pan bardziej pozy-
tywnie oceniony pod względem techniki 
gry niż znani długoletni sportowcy (ocena 
Roberta Błońskiego i Mateusza Janika – 
Przegląd Sportowy nr 239 z 12.10.2020 r.). 
Czy zgadza się Pan ze stwierdzeniem, że 
„Gwiazdy sportu” starają się już trochę 
mniej niż na początku swojej kariery? Czy 
wynika to raczej z braku formy lub innych 
przesłanek?
 Na pewno gwiazdy reprezentacji sta-
rają się w każdym meczu tak samo i w każ-
dym meczu dają z siebie 100%, ale każ-
demu może oczywiście zdarzyć się trochę 
gorszy mecz. Dla mnie te pierwsze mecze 
w kadrze były bardzo udane i dlatego te 
pozytywne komentarze. Uważam, że pił-
karze naszej kadry są na wysokim pozio-
mie od wielu lat, a ja bardzo się cieszę, że 
mogę ich podglądać i  od nich się uczyć.

 - 1 sierpnia br. mieliśmy przyjemność 
gościć Pana na obchodach 70. lecia Klubu 
LZS Sokół Drawsko; w rozmowach wypo-
wiedział się Pan, że największym marze-
niem jest zagrać w koszulce z orłem na 
piersi w barwach biało czerwonych. Mi-
nęły trzy miesiące i marzenie się spełni-
ło. Jak wygląda gra w reprezentacji Polski 
z piłkarzami znanymi na całym świecie?
 No rzeczywiście, bardzo szybko to 
minęło i nawet sam się nie spodziewa-

łem, że tak szybko się to potoczy. Tak 
jak mówiłem, gra w reprezentacji Polski 
z Lewandowskim, Szczęsnym, Zielińskim, 
Krychowiakiem itd. to ogromny zaszczyt 
i spełnienie marzeń, ale również kolejny 
krok do przodu i duża szansa pokazania 
się na tle najlepszych piłkarzy na świecie. 
Dużo mogę się od nich nauczyć.

 - Na tym nie koniec. Kolejny global-
ny Pana sukces - transfer we wrześniu 
2020 r. za kwotę 11 mln. euro do angiel-
skiego klubu Brighton, to bardzo duże 
wydarzenie w Pana życiu. Starania o za-
wodnika Lecha w Pana osobie podjęły 
również inne kluby; mówi się, że ze swoją 
ofertą spóźnił się Bayern Monachium. Czy 
Brighton jest spełnieniem Pana marzeń?
 Przede wszystkim spełniło się moje 
marzenie o grze w Lidze Angielskiej. Cie-
szę się, że taki klub jak Brighton daje mi 
szanse i płaci za mnie takie pieniądze. 
Jednak teraz te wyzwania będą coraz 
trudniejsze i chciałbym się odwdzięczyć 
dobrą grą i walką na angielskich boiskach.

 - Angielska drużyna Premier League, 
którą prowadzi Graham Potter będzie te-
raz miejscem nabywania nowych umie-
jętności. Jakie oczekiwania od trenera? 
Co będzie głównym Pana celem na tym 
etapie rozwoju sportowego?
 O oczekiwaniach jeszcze na pewno 
będę rozmawiał z trenerem Potterem 
i jego asystentami, ale na pewno chcę się 
cały czas rozwijać i podnosić poprzeczkę 
coraz wyżej. Mam jeszcze kilka marzeń do 
zrealizowania, ale też dużo aspektów nad 

Jakub Moder z Drawska
stworzył w sporcie nową historię
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którymi muszę cały czas ciężko pracować; 
dlatego takim głównym celem jest ciągły 
rozwój.

 - Jeszcze jest Pan zawodnikiem Lecha 
Poznań mieszkającym w Poznaniu. Od 
kiedy zamieszka Pan w Anglii i jakie na-
stawienie na tak duże zmiany?
 Jeszcze nie mam pewności, czy w An-
glii zamieszkam od stycznia, czy dopiero 
od czerwca. Decyzja zależy od trenera 
i dyrektorów Brighton. Na pewno jestem 
podekscytowany, bo zawsze chciałem 
grać w Premier League. Rozmawiałem 
już kilka razy z dyrektorem technicznym 
Brighton i wiem, że nie muszę się bać tej 
przeprowadzki. Klub pomoże mi załatwić 
wszystkie formalności i ważne sprawy, 
dlatego na każdym kroku widać, że zależy 
im, żebym dobrze się tam czuł, i że dbają 
dobrze o swoich zawodników.

 - W latach młodzieńczych intereso-
wał się Pan różnymi dziedzinami sportu, 
począwszy od tenisa stołowego, piłkę 
nożną, piłkę ręczną po unihokej. Który 
moment życia zadecydował o tym, że to 
właśnie piłka nożna?
 To prawda, od dziecka próbowałem 
wielu sportów, oprócz tych wymienio-
nych wyżej lubiłem też grać w siatkówkę 
i koszykówkę. Brałem udział także w za-
wodach lekkoatletycznych. Od początku 
jednak wiedziałem, że w przyszłości chcę 
być piłkarzem. Oglądałem każdy możliwy 
mecz i dużo czasu spędzałem z kolegami 
grając w piłkę, więc nie było jakiegoś klu-
czowego momentu, który mnie nakiero-
wał na futbol. Od początku to czułem.

 - To Pana czas, Pana szansa, którą 
trzeba w 100% wykorzystać, bo więcej 
się nie powtórzy. Czy w wieku 21 lat 
można zdawać sobie w pełni sprawę 
z tak znaczącego sukcesu?
 Jak najbardziej można zdawać sobie z 
tego sprawę. Czasami w wieku 17/18 lat 
bywał stres przed meczami, ale teraz to 
minęło. Zawsze chciałem grać w piłkę, więc 
traktuje to jako pasję, a nie pracę. Ciężko 
pracuję, żeby ten sukces osiągnąć, więc jak 
już się udaje coś fajnego zdobyć, to tak jak 
mówiłem, wcześniej czuję dużą satysfakcję, 
że to co robię, przynosi takie efekty. Czasa-
mi bardziej po moich meczach przejmuje, 
czy cieszy się moja rodzina niż ja sam.

 - Dziś stał się Pan już inspiracją dla 
młodych chłopaków, zwłaszcza z Gminy 
Drawsko, proszę więc o kilka wskazówek 
na pracę sportowca prowadzącą do ta-
kiej kariery jaką już Pan zdobył, a mówi 
się, że najlepsze jeszcze przed Panem.
 Ja wychodzę z założenia, że każdy ma 
swoją drogę do sukcesu; jeden krótszą, 
a drugi dłuższą. Przede wszystkim trzeba 

być cierpliwym i nie poddawać się po nie-
powodzeniach. Wiem, że w Gminie Draw-
sko jest dużo utalentowanych chłopaków 
i dziewczyn, ale talent musi być poparty 
ciężką pracą, żeby stawać się coraz lep-
szym. Oczywiście trzeba też mieć wokół 
siebie osoby, które pomogą Ci podejmo-
wać ciężkie decyzje.

 - Przed nami Święta Bożego Narodze-
nia, czy spędzi Pan je w Drawsku? Co naj-
bardziej lubi Pan z potraw wigilijnych?
 Święta zawsze spędzam w domu 
w Drawsku. Można trochę odpocząć po se-
zonie, spotkać się z rodziną i znajomymi, ale 
też zawsze staram się ze starymi kolegami 
pograć w piłkę. A z potraw wigilijnych naj-
bardziej lubię pierogi z kapustą i grzybami 
mojej mamy. Także Wesołych Świąt!

 Dziękuję za rozmowę!
Źródło zdjęć:

prywatne archiwum Jakuba Modera

Henryk Kolasiński – Prezes LZS „Sokół” Drawsko: „Kiedy w miesiącu marcu Polskę 
dotknęła pandemia wirusa COVID 19 zawieszono działalność gospodarczą, kultural-
ną i sportową.  Wszyscy zawodnicy, w tym także Jakub Moder musieli się odnaleźć 
w nowej rzeczywistości, a mianowicie przejść na indywidualny system treningów, 
najlepiej w swych miejscach zamieszkania. LZS Sokół Drawsko jest gospodarzem bo-
iska sportowego w Drawsku położonego przy kompleksie rekreacyjno-sportowym 
w Drawsku. Płyta boiska jest trawiasta, utrzymywana jest w bardzo dobrej kulturze 
piłkarskiej. W okresie pandemii bardzo często na boisku można było spotkać właśnie 
Jakuba, niekiedy w towarzystwie pierwszego trenera Arkadiusza Adacha oraz brata 
Michała. Było tak do czasu, kiedy Lech Poznań wznowił treningi w Poznaniu. Cieszy 
nas, że treningi na boisku w Drawsku wzmocniły karierę sportową Kuby”. 

Jakub Moder z Drawska w kadrze Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej

Jakub Moder jakiego nie znacie. Historia 
prawdziwa - pod linkiem https://futbolnews.pl/

newsroom/38928,jakub-moder-jakiego-nie-znacie
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Kolejny zrealizowany projekt 
w naszej wsi!

OSP działająca w imieniu grupy niefor-
malnej Rady Sołeckiej wsi Kawczyn  zre-
alizowała projekt pn. „Straż z Kawczyna 
daje radę i seniorom w czasie COVID skosi 
trawę!
 Projekt udało sie zrealizować dzię-
ki Ośrodkowi „Działaj Lokalnie Czarn-
kowsko-Trzcianecka Grupa Działania” 
w Czarnkowie realizującej program „Dzia-
łaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności na mocy umowy zawartej 
z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

Straż z Kawczyna daje radę i seniorom
w czasie COVID skosi trawę!

 W ramach dotacji otrzymaliśmy 
3 000 zł na realizację projektu. Za otrzy-
maną dotację została zakupiona kosiarka 
i podstawowy sprzęt ogrodniczy. Nasz 
projekt polegał na koszeniu trawy oso-
bom starszym, samotnym i schorowanym 
zamieszkałym na terenie wsi Kawczyn.
 Pomysł zrodził się na początku epide-
mii, kiedy to obserwowaliśmy, jak osoby 
starsze i samotne przestały być odwiedza-
ne przez swoje rodziny. Jako OSP prowa-
dzimy akcje, która polega na dostarczaniu 
podstawowej żywności dla ww. osób oraz 
maseczek. Dostrzegliśmy przy tym także 
potrzebę pomocy w wykonywaniu pod-
stawowych prac porządkowych w ogro-
dzie - koszenie trawy. Z uwagi na brak 
sprzętu nie mogliśmy jej spełnić.

 Dotacja z „Działaj Lokalnie” pozwoliła 
nam zwalczyć negatywne skutki epidemii 
i tym samym spełnić potrzeby lokalnej 
społeczności. Zakupiony sprzęt umożli-
wi nam prowadzenie podobnych akcji 
w przyszłym sezonie, jak również umoż-
liwi nam koszenie traw na terenach, na 
których będziemy organizować wydarze-
nia sołeckie.

Emil Jackowski 
Członek Zarządu OSP 

STOP COVID – 19
Gmina Drawsko uzyskała dofinansowanie 
na wsparcie Gminnego Ośrodka Pomo-

cy Społecznej w Drawsku  w ramach Projektu 
„STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społecz-
ne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne-
go, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty 
konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjne-
go na lata 2014-2020.

 W ramach grantu zastaną zakupione środki ochrony indy-
widualnej dla pracowników GOPS oraz sprzęty niezbędne do 
zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, m.in. 
ozonatory powietrza, stojące dozowniki bezdotykowe, sprzęt 
myjąco-dezynfekujący, kosze na odpady i osłony z plexi. 
Koszt całkowity: 55.627,00
Kwota grantu: 50 064,30
Kwota wkładu własnego: 5.562,70

Hanna Matkowska
Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
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 W weekend 5-6 września uczestnicy 
cyklu szkoleń dla animatorów lokalnych, 
wzięli udział w innowacyjnym aspekcie pro-
jektu, jakim był wyjazd studyjny w rejony 
województwa dolnośląskiego, odwiedzając 
,,Wioski tematyczne w praktyce”. Wizyta 
stała się możliwością poszerzenia wiedzy 
uczestników oraz bezpośredniej rozmo-
wy z przedstawicielami z innych organiza-
cji działających społecznie i nie tylko, co 
w zdecydowany sposób ułatwi podejmo-
wanie współpracy i wymianę doświadczeń 
w przyszłości. W dniu 18 września zorgani-
zowaliśmy spotkanie podsumowujące pro-
jekt, realizowanego w ramach operacji wła-
snej pn. ,,Akademia Lokalnego Animatora”. 
Celem realizacji operacji stał się rozwój 
kompetencji oraz przygotowanie anima-
torów do pracy ze społecznością lokalną, 
poprzez zwiększenie ich wiedzy i umiejęt-
ności z zakresu animacji, badania potrzeb 
i potencjału społeczności, planowania i 
realizowania działań ukierunkowanych na 
zmianę społeczną oraz ewaluacji związanej 

 CZARNKOWSKO – TRZCIANECKA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
REALIZUJE ZAMIERZONE CELE

ze zbieraniem i analizowaniem dowodów 
zmiany. Przeprowadzony został cykl pięciu 
szkoleń warsztatowych dla grupy 25 osób, 
które stanowiły osoby zaangażowane w 
działalność społeczno – aktywizacyjną: 
przedstawiciele organizacji pozarządo-
wych, rad sołeckich, działaczy lokalnych: 
społeczników i wolontariuszy. Szkolenie 
stało się synonimem zaangażowania, mocy 
pozytywnej energii i inspiracji! 
 Realizując plan komunikacji 25 wrze-
śnia spotkaliśmy się z mieszkańcami na-
szego obszaru podczas Dni Otwartych 
Funduszy Europejskich w Trzciance, pod-
czas których zapoznali się z działalnością 
naszego stowarzyszenia. Organizując sto-
isko promocyjno-informacyjne, tego dnia 
zainteresowani mogli dowiedzieć się jak 
wiele zmienia się w naszym powiecie, 
dzięki środkom europejskim. Udzielali-
śmy rad osobom, które mają pomysł na 
aktywizację lokalnego środowiska, do-
strzegają potrzeby mieszkańców i propo-
nują innowacyjne rozwiązania. Wspiera-

jąc ich działania zachęcamy do wspólnego 
działania!
 Na początku października została 
przeprowadzona przez UMWW kontrola 
realizacji przez Czarnkowsko – Trzcianec-
ką Lokalną Grupę Działania, zobowiązań 
wynikających z umowy o warunkach 
i sposobie realizacji strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez społeczność, 
wynik kontroli - pozytywny ! Działamy da-
lej!
 Codziennie w Biurze udzielamy usług 
doradczych z zachowaniem zasad bez-
pieczeństwa. Zachęcamy do odwiedzania 
naszej strony internetowej www.czarn-
kowsko-trzcianecka-lgd.pl oraz profilu na 
Facebooku, aby zapoznać się z działalno-
ścią naszego stowarzyszenia.

KAROLINA FRĄCKOWIAK
Czarnkowsko – Trzcianecka

Lokalna Grupa Działania

Działania na rzecz społeczności lokalnej z roku na rok stają się coraz ważniejsze. Małe ojczyzny rosną w siłę dzięki zaangażowa-
niu społeczników. Wykonanie działań ujętych w Lokalnej Strategii Rozwoju stała się trudniejsza w realizacji poprzez trudną sytuację, 

jaka panuje w naszym kraju. Czarnkowsko – Trzcianecka Lokalna Grupa Działania dokonała finalizacji rozpoczętych wcześniej pomysłów. 
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„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ 
wszelkie dobro, które dajemy zatacza koło i wraca do nas.’’ 
Flora Edwards

Kim jest pracownik socjalny, pracownik Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Drawsku?

 Z imienia i nazwiska to siedem kobiet, które zawodowo wspierają na-
szych mieszkańców w ich problemach, trudach, a czasami nawet w co-
dziennym funkcjonowaniu.
 Ktoś może powiedzieć praca jak inna, wszystkiego można się nauczyć. 
Pewnie tak. Ale prócz wyuczonych zasad, wypracowanych nawyków na-
leży mieć też predyspozycje, aby umieć, i co najważniejsze, chcieć pomóc 
innym.
 O takiej pracy myślimy szczególnie z okazji Dnia Pracownika Socjalne-
go- Dnia Życzliwości, obchodzonego 21 listopada.
23 listopada br. Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko wraz z Anną 
Zurman Skarbnik Gminy i Anną Fręś Sekretarz Gminy złożyli na ręce 

Wioletty Krysztofiak ży-
czenia ,,uznania za zaan-
gażowanie, trud i wysiłek 
oraz wyzwania z jakimi 
pracownicy Gminnego 
Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Drawsku się 
borykają.”
  Wszystkim, którzy 
w swojej pracy mają za 
zadanie nieść pomoc in-
nym życzymy satysfakcji, 
zarówno takiej osobistej, 
wewnętrznej, ale i takiej 
od drugiego człowieka, 
brzmiącej w prostych sło-
wach-dziękuję.
  A przytoczony cytat niech 
nam wszystkim towarzy-
szy w życiu codziennym.

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko

Dzień pracownika socjalnego

Wioletta Krysztofiak Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Drawsku

Życzenia złożył Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
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 Istotą utworzenia w 2013 roku 
Związku Międzygminnego było zgodne 
współdziałanie gmin, w celu lepszego 
przygotowania się do zmian prawnych, 
nazywanych „rewolucją śmieciową”. Po-
dejmowane na przestrzeni lat decyzje 
Zarządu oraz Zgromadzenia Związku po-
zwoliły na utrzymanie stabilnej sytuacji 
w zakresie poprawności gospodarowania 
odpadami komunalnymi oraz związanych 
z tym kosztów. Niestety mamy obecnie do 
czynienia z rozchwianiem sytemu praw-
nego, skutkującym wzrostem kosztów go-
spodarowania odpadami komunalnymi.
 Warto w tym miejscu przypomnieć, 
że Związek tworzą uczestniczące w nim 
Gminy, które poprzez swoich przedstawi-
cieli w Zgromadzeniu Związku podejmu-
ją decyzje odnośnie kierunków i sposo-
bu działania w przekazanym Związkowi 
zakresie kompetencji, mając na uwadze 
dobro wspólne uczestniczących w nim 
Gmin. W poczuciu tego wspólnego intere-
su, mając na uwadze konieczność rozwija-
nia selektywnej zbiórki odpadów, podjęto 
decyzję dotyczącą wybudowania w każ-
dej uczestniczącej gminie Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
W efekcie powstało 13 takich punktów, 
na terenie 12 gmin członkowskich. Aby 
móc zrealizować ten projekt, pozyskano 
85% dofinansowania z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, zobowiązując się do utrzymania 
trwałości projektu przez kolejnych 5 lat, 
to jest do 2025 roku, obejmującej licz-
bę wybudowanych punktów oraz liczbę 
mieszkańców objętych projektem.
 W podjęciu decyzji o rozpoczęciu pro-
jektu uczestniczyli przedstawiciele gmin 
członkowskich, którzy także udostępnili 
tereny przeznaczone na realizację punk-
tów. W przypadku dwóch Gmin, Okon-
ka oraz Wyrzyska, przed ostatecznym 
rozliczeniem projektu z NFOŚiGW, Rady 
tych gmin podjęły decyzję o wystąpie-
niu ze Związku z dniem 1 stycznia 2021 
roku. Zagroziło to Związkowi, jako be-
neficjentowi przyznanych przez NFOŚi-
GW środków finansowych, w związku 
z niedotrzymaniem warunków trwałości 
projektu, koniecznością zwrotu całości 
przyznanych środków. Wskazuje na to 

Bieżące informacje o sytuacji 
Związku Międzygminnego 

„PRGOK”

odpowiedź, jakiej na wystąpienie Bur-
mistrzów Okonka i Wyrzyska udzieliło 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska, jako 
Instytucja Pośrednicząca.
„Podpisując porozumienie ze Związkiem 
w zakresie realizacji projektu POIiŚ, by-
liście Państwo świadomi zasad, które 
obowiązują podczas realizacji inwesty-
cji dofinansowywanej ze środków UE, 
w przypadku której utrzymanie trwało-
ści projektu, w tym efektu ekologicznego 
jest priorytetem. Instytucja Pośredniczą-
ca, mając na uwadze wniosek Instytucji 
Wdrażającej oraz Beneficjenta, pismem 
nr DFE-III.792.37.2018.AP z 28.07.2020 r. 
wyraziła zgodę na zmniejszenie zakresu 
rzeczowego projektu z 13 do 11 PSZOK, 
tym samym zmniejszenie wskaźnika okre-
ślonego jako efekt ekologiczny, tj. liczba 
osób objętych systemem zagospodaro-
wania odpadami z 173 483 do 149 930 
osób, oraz zwrot części środków otrzy-
manych przez Beneficjenta na realizację 
projektu (tj. wydatków poniesionych na 
PSZOK na terenach gmin występujących 
ze Związku: Wyrzysk i Okonek) wraz 
z odsetkami liczonymi jak dla zaległości 
podatkowych. Zmniejszenie wskaźników 
przed końcowym rozliczeniem projektu 
oraz zwrot środków, proporcjonalny do 
zmniejszonego efektu ekologicznego jest 
działaniem, które może zapobiec przed 
koniecznością zwrotu w przyszłości cało-
ści dofinansowania przyznanego na reali-
zację projektu”.
 Powyższe wyjaśnienie jednoznacz-
nie wskazuje na słuszność podjętych 
we wspólnym interesie uczestników 
Związku działań. Ich konsekwencją sta-
ła się konieczność zwrotu przez Związek 
nienależnie pobranych środków finanso-
wych w wysokości 2 340 287,33 zł, na co 
Związek pozyskał krótkoterminowy, wy-
magający spłaty do końca bieżącego roku, 
kredyt. Aby umożliwić tę spłatę, Zgroma-
dzenie Związku podjęło uchwałę, na mocy 
której Gminy uczestniczące miały wpłacić 
środki finansowe w określonych wyso-
kościach. Uchwała ta zobowiązała Gmi-
ny Okonek i Wyrzysk do wpłaty środków 
finansowych w wysokości pozyskanego 
z Funduszu dofinansowania, związanego 
ze sfinansowaniem części infrastruktury 

PSZOK trwale związanej z gruntem, gdyż 
z mocy prawa infrastruktura ta stanie 
się z dniem 1 stycznia 2021 r. własnością 
gmin wychodzących ze Związku.
 Niestety wpłaty z tych dwóch gmin 
nie wpłynęły na konto Związku w przy-
pisanym terminie. Aby więc zapewnić 
możliwość spłaty zaciągniętego kredy-
tu krótkoterminowego, Zgromadzenie 
Związku podjęło decyzję umożliwiają-
cą Zarządowi zaciągnięcie pożyczek od 
Gmin, na łączną kwotę pokrywającą za-
ciągnięty kredyt. Pożyczki te mają charak-
ter dobrowolny, jednakże należy zwrócić 
uwagę na fakt, że Związek nie posiada wol-
nych środków finansowych umożliwiają-
cych pokrycie braku wpłat ze strony Gmin 
Okonek i Wyrzysk. Co więcej, ustalona od 
dnia 1 kwietnia br. stawka opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi nie 
pokrywa bieżących wydatków związanych 
z utrzymaniem systemu, co wywołało ko-
nieczność podjęcia także decyzji o usta-
leniu wpłat gmin członkowskich z tytułu 
udziału w kosztach działalności Związku. 
Związki gminne podlegają bowiem prawu 
samorządowemu, także w zakresie kształ-
towania swojego budżetu.
 Zrozumiałe jest przy tym poszukiwa-
nie przez Gminy uczestniczące w Związku 
Międzygminnym rozwiązań zmierzają-
cych do stabilizacji kosztów prowadzenia 
systemu i związanych z tym opłat po-
noszonych przez mieszkańców. Upatry-
wanie poprawy sytuacji w opuszczeniu 
Związku wydaje się być błędem, gdyż 
faktyczne koszty kształtowane są pod 
wpływem ofert składanych przez opera-
torów w przetargach, a te są pochodną 
w głównej mierze masy odbieranych od-
padów, a także kosztów ich odbioru oraz 
zagospodarowania. Niezwykle ważne 
jest przy tym, aby opłaty były wnoszone 
przez wszystkich do tego zobowiązanych 
mieszkańców, gdyż ma to bezpośredni 
wpływ na kalkulację wysokości ustala-
nych stawek opłaty.

Źródło:
http://www.prgok.pl/aktualno-

sci/848;aktualna-sytuacja-zm-prgok-
-komunikat

Szanowni Państwo! Mieszkańcy gmin oraz Radni Rad Gmin należących do Związku Międzygminnego PRGOK!
Zwracamy się do Państwa z kilkoma wyjaśnieniami dotyczącymi aktualnej sytuacji w gospodarce odpadami ko-
munalnymi w naszym regionie.
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„Naród, który traci pamięć prze-
staje być Narodem – staje się jedy-

nie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących 
dane terytorium” – Józef Piłsudski
 11 listopada 1918 r. dzień odzyska-
nia przez Polskę niepodległości był zisz-
czeniem marzeń kilku pokoleń Polaków. 
Spełniły się długo oczekiwane nadzieje 
i wyczekiwania całego narodu, powstań-
ców listopadowych i styczniowych, emi-
grantów, zesłańców. To właśnie 102 lata 
temu wiadomość o niepodległej, wolnej 
ojczyźnie była łzą szczęścia i spełnieniem 
snów Polaków. Po 123 latach rozbiorów, 
karania za mówienie po polsku, rusyfika-
cji, zsyłek na Sybir, germanizacji, Polacy 
odzyskali swój dom, odzyskali Orła Bia-
łego, odzyskali biało-czerwoną flagę. Od 
tego dnia nie musieli się obawiać bycia 
Polakiem, bycia patriotą.
 W tym roku Narodowe Święto Nie-
podległości w całym kraju inne niż zwy-
kle, ciche, skromne, pozbawione maso-
wych zgromadzeń. Polska, podobnie jak 
większość państw świata po wielu latach 
spokoju zmaga się z nowym zagrożeniem. 
Niewidzialny wirus rządzi dziś całym świa-

11. listopada inny niż zwykle

tem, zakłócił spokój i porządek; zostało 
zagrożone bezpieczeństwo każdego z nas, 
ograniczona wolność społeczeństwa 
w skali globalnej. Druga fala pandemii 
koronawirusa, rygory, ograniczenia, obo-
strzenia sanitarne, przyniosły nową sy-
tuację w życiu prywatnym i społecznym, 

Mszę św. w intencji wolności Ojczyzny odprawił Ksiądz Dziekan Dekanatu 
Wieleńskiego Proboszcz Parafii Drawsko Piotr Matuszewski

Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko

Marcin Kaszkowiak Prezes Stowarzyszenia „Rodziców Dzieci i Osób Niepełnosprawnych”

nową dotąd nieznaną rzeczywistość, 
z którą wszyscy musimy się zmierzyć. 
I właśnie w tych trudnych momentach 
szczególnie odczuwamy potrzebę naro-
dowej wspólnoty, istotę wolności, jedno-
ści i stabilności. 
 W Gminie Drawsko 102. rocznicę odzy-
skania niepodległości świętowano w sym-
bolicznym wymiarze, bez pocztów sztan-
darowych delegacji i całej otoczki. Msza 
święta w kościele pw. NSPJ w Drawsku 
w intencji Ojczyzny i Polaków, walczących 
o wolność narodu polskiego, odprawiona 
przez Księdza Dziekana Dekanatu Wieleń-
skiego Proboszcza Parafii Drawsko Piotra 
Matuszewskiego, nawiązywała do warto-
ści człowieka oraz patriotycznych postaw 
Polaków, czego przykładem był płk Łukasz 
Ciepliński. Ksiądz Dziekan modlitwy skie-
rował do osób, których nazwiska znajdu-
ją się na tablicach Pomnika Wdzięczności 
w Drawsku oraz tych wszystkich, którzy 
walczyli o wolność naszego kraju.
 11 listopada był dobrą okazją do 
sięgnięcia do lokalnej historii Drawska. 
Katarzyna Tecław przedstawiła sylwetki 
Maksymiliana Kosińskiego i Jana Czarn-
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 Przedstawiciele oddający hołd pamięci poległym za wolność Ojczyzny złożyli kwiaty przy Pomniku Wdzięczności w Drawsku

Tadeusz Babiak Sołtys wsi Drawsko

 Ireneusz Pikula i Edward Wiewiórka Wiceprzewodniczący Rady Gminy Drawsko

kowskiego, których nazwiska są nazwami 
dwóch ulic w Drawsku. Stowarzyszenie 
„Aktywni razem” z Drawska realizuje pro-
jekt „Patroni drawskich ulic”, który uzyskał 
zewnętrzne dofinansowanie, w ramach 
przedsięwzięcia „Ocalić od zapomnienia”. 
Szczegółowe informacje na temat realiza-
cji projektu publikowane są systematycz-
nie na stronie internetowej i facebooku 
Gminy Drawsko. Zachęcamy Państwa do 
poznawania sylwetek Patronów draw-
skich ulic, którzy są nie tylko ważnymi 
postaciami dla gminy, powiatu, kraju, ale 
prezentują bogate wartości patriotyczne. 
Na razie poznajemy Maksymiliana Kosiń-
skiego i Jana Czarnkowskiego, w terminie 
późniejszym jak zadeklarowali koordy-
natorzy projektu prezes Stowarzyszenia 
Włodzimierz Gapski i Katarzyna Tecław 
ukażą się kolejne nazwiska. Zakończe-
niem uroczystości w kościele był hymn 
Polski. 
 Symboliczne wiązanki kwiatów przy 
Pomniku Wdzięczności złożyli: Bartosz 
Niezborała Wójt Gminy Drawsko, Wice-
przewodniczący Rady Edward Wiewiórka 
i Ireneusz Pikula, Tadeusz Babiak Sołtys 
wsi Drawsko, Marcin Kaszkowiak Prezes 
Stowarzyszenia „Rodziców Dzieci i Osób 
Niepełnosprawnych”. 
 Niech w tym szczególnym okresie jed-
noczące i wzmacniające duchowo słowa 
wypowiedziane przez ojca naszej niepod-
ległości Marszałka Józefa Piłsudskiego 
pozostaną dla nas nie tylko refleksją, ale 
ważną wskazówką: „Z szanowania wza-
jemnego wypływa moc wielka w chwilach 
trudnych”.

dr Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego



Gmina Drawsko otrzymała nieodpłatnie 40 donic chry-
zantem od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-

nictwa, które zostały pozyskane od producentów i sprzedawców 
w ramach pomocy finansowej związanej ze skutkami wprowa-
dzonego zakazu wstępu na cmentarze.
 Zgłoszenie w przedmiotowej sprawie wpłynęło do Biura 
Powiatowego ARiMR 6 listopada br. Kwiaty od lokalnego sprze-
dawcy zostały odebrane dzisiaj i niezwłocznie rozdysponowane 
w miejsca o wartościach historycznych i religijnych dla lokalnej 
społeczności Gminy Drawsko. Rozwiezieniem i ustawieniem 
chryzantem zajął się Tadeusz Babiak Sołtys wsi Drawsko.
 Zgodnie ze stanowiskiem Bartosza Niezborały Wójta Gminy 
Drawsko, drawski samorząd adekwatnie do możliwości wspiera 

Chryzantemy od ARiMR
dla Gminy Drawsko!

Dzięki staraniom Urzędu Gminy Drawsko podinspektora 
ds. zarządzania kryzysowego Henryka Kolasińskiego, gmi-

na otrzymała bezpłatnie od Wojewody Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Poznaniu Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzą-
dzania Kryzysowego  sprzęt ochrony osobistej:
 - Maseczka trójwarstwowa 1 500 szt.
 - Przyłbica 150 szt.
 - Płyn do dezynfekcji rąk - 5 litrowe opakowanie 65 szt.
 -  Termometr elektryczny 12 szt.
 Decyzją Wójta Gminy Drawsko Bartosza Niezborały - Szefa 
Obrony  Cywilnej i Zarządzania  Kryzysowego środki te zostały  
przeznaczone do jednostek podległych gminie: Zakładu  Kana-
lizacji i Wodociągów w Drawsku sp. z.o.o., Gminnego Ośrodka  
Pomocy  Społecznej w Drawsku, Gminnego Ośrodka Kultury, Re-
kreacji i  Turystyki Biblioteki Publicznej oraz świetlic w Gminie 
Drawsko,  jednostek OSP w Gminie Drawsko, LZS ,,Orzeł‘’ Pęcko-
wo, LZS ,, Sokół’’ Drawsko oraz na potrzeby bieżące zarządzania  
kryzysowego w Gminie Drawsko. Z pomocą w przywiezieniu tej 
dużej  ilości środków ochrony osobistej przyszedł Prezes Zakładu 
Kanalizacji i  Wodociągów w Drawsku Krystian Kawczyński, który 

Gmina Drawsko otrzymała bezpłatnie 
środki ochrony osobistej

wraz z Henrykiem Kolasińskim odebrał towar z magazynów w Po-
znaniu. W rozprowadzeniu na poszczególne jednostki pomogli 
strażacy z Komendantem Zarządu Gminnego OSP Janem Matusz-
czakiem.

Henryk Kolasiński
Podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i OC,

Sportu i Rolnictwa

i pomaga na różnych płaszczyznach, szczególnie w tym trudnym 
dla nas wszystkich czasie.

Hanna Matkowska
Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
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DOSTAWA WODY PITNEJ
I EKSPLOATACJA SIECI KANALIZACYJNEJ

 Podstawowym zadaniem zakładu jest 
dostarczenie mieszkańcom zdatnej do 
spożycia wody pitnej i odprowadzaniem 
ścieków. Nasza woda jest cyklicznie bada-
na przez sanepid celem potwierdzenia jej 
przydatności do spożycia. Wyniki tych ba-
dania są dostępne w dziale „Jakość wody” 
na naszej stronie. Woda spełnia wszystkie 
normy określone prawem. Oprócz dostar-
czania wody zakład eksploatuje i konser-
wuje sieć kanalizacyjną oraz zajmuje się 
eksploatacją oczyszczalni ścieków.
Remont przepompowni P-6 w Drawsku 

Z działalności Zakładu
Kanalizacji i Wodociągów
w Drawsku Sp. z o.o. 

Budowa sieci wodociągowej w Drawskim Młynie 
ul. Sosnowa 

Budowa sieci wodociągowej w Drawskim Młynie 
ul. Kopernika

ODBIÓR NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
 Zakład świadczy usługę odbioru nie-
czystości płynnych ze zbiorników bezod-
pływowych i osadu ściekowego z przy-
domowych oczyszczalni ścieków. Celem 
skorzystania z usługi należy dokonać zgło-
szenia pod nr tel. 67 25 69 148. Usługę 
wykonujemy:
- ciągnikiem z beczką asenizacyjną do 
8,7m3 

WYKONAWSTWO SIECI I PRZYŁĄCZY 
WODNO – KANALIZACYJNYCH
 Zakład Kanalizacji i Wodociągów 
w Drawsku Sp. z o.o. rozbudowuje ist-
niejące sieci wodociągowo-kanalizacyjne 
i wykonuje dla mieszkańców przyłącza 
wodno-kanalizacyjne. W tym roku wy-
budowaliśmy sieć wodociągową w Draw-
skim Młynie na ul. Sosnowej ok. 360 mb 
oraz sieć wodociągową na ulicy Kopernika 
w Drawskim Młynie 67mb. Przygotowu-
jemy się do budowy sieci wodociągowej 
w Chełście. 

USUWANIE AWARII WODOCIĄGOWYCH  
 W okresie od kwietnia do paździer-
nika dokonywaliśmy usunięcia awarii 
sieci wodociągowej w miejscowościach: 
Moczydła, Drawsko oraz na przyłączach 
w miejscowościach Drawsko, Kwiejce, 
Pęckowo, Chełst

Awaria przyłącza w Pęckowie, ul. Polna

- renowacja betonu wewnątrz przepom-
powni oraz zakup szaf sterowniczych 
wraz z monitoringiem do przepompowni 
P3,P4,P5 w Drawskim Młynie 

Panorama Ziemi Drawskiej

23



ROBOTY BUDOWLANE
Z ważniejszych robót budowlanych dla 
Gminy Drawsko Spółka wykonała m.in. 
w miejscowościach:

DRAWSKO: 
- Droga na ul. Nadnoteckiej w Drawsku 

 
- Obecnie trwają prace przy remoncie 
zaplecza (ogólnodostępnego) sanitarno-
szatniowego w Gminnej Sali Gimnastycz-
nej w Drawsku.

Awaria sieci w Drawsku, ul. Wybudowanie DRAWSKI MŁYN: 
- Oświetlenie uliczne Drawski Młyn 

- Wykonanie wjazdów na chodniki dla 
osób niepełnosprawnych i pieszych na os. 
Robotniczym w Drawskim Młynie

PĘCKOWO: 
- Oświetlenie uliczne w Pęckowie

- Zakład realizuje inwestycje pt.: „Budo-
wa obiektów małej architektury projektu 
„Każdy w okolicy dobrze wie, że w Pęc-
kowie dobrze kołoce piecze się. A jak ino 
waga drgnie. Na siłownię udej się”.

PIŁKA: 
- Oświetlenie uliczne w Piłce
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Życzymy Wam zdrowych i pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia. 

Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych 
napełni Wasze serca spokojem i radością. 

Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka 
towarzyszy Wam przez całe życie, 

a szczere i najpiękniejsze Bożonarodzeniowe 
życzenia spełniają się w każdym momencie.

Krystian Kawczyński Prezes Zarządu i Pracownicy
Zakładu Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o.

- Przebudowa drogi dojazdowej do grun-
tów rolnych w miejscowości Piłka - 700m, 

 - Zakład realizuje również prace nad „Bu-
dową obiektów małej architektury służą-
cych rekreacji i porządkowi: wiata rekre-
acyjna drewniana o pow. zabudowy 35m2 
(7m na 5m) wraz z utwardzeniem terenu 
pod wiatę kostką brukową (pow. terenu 
do utwardzania 10m na 6m), grill, ławki 
parkowe, 2 zestawy stół +ławki, tablica in-
formacyjna, ustawienie koszy na śmieci”.

w kierunku: Kamiennika

w kierunku: Drawska

ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO- SAMOCHODU
W miesiącu czerwcu 2020r. zakład zakupił 
ze środków własnych na potrzeby działal-
ności Oczyszczalni Ścieków Komunalnych 
samochód Renault Traffic  wymieniając 
poprzedni, który ze względu na technicz-
ne zużycie nie spełniał swojej funkcji.  

Krystian Kawczyński
Prezes Zarządu ZKiW w Drawsku Sp. z o.o.
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Ocalić od zapomnienia
PATRONI DRAWSKICH ULIC

Historia lokalna to ważny obszar poznawania przeszło-
ści. Pozwala ona budować społeczną świadomość hi-

storyczną, lepiej zrozumieć to, co działo się kiedyś, przybliżyć 
wydarzenia z przeszłości. Inspiruje do podejmowania działań 
mających na celu kultywowanie i ochronę lokalnego dziedzic-
twa, uznawanego jako ważny element budowania tożsamości 
Małej Ojczyzny oraz zachowania i pomnażania dziedzictwa kul-
turowego swojej miejscowości.
 Stowarzyszenie Mieszkańców Drawska „Aktywni Razem” zre-
alizowało, pod wspólnym hasłem „Ocalić od zapomnienia”, sze-
reg przedsięwzięć związanych z przeszłością naszej wsi. Z okazji 
100 rocznicy Odzyskania Niepodległości odtworzono i udoku-
mentowano historię miejscowego Pomnika Wdzięczności. Zaini-
cjowano i  przeprowadzono remont przydrożnej Kapliczki Matki 
Bożej Królowej Świata. Przy okazji udało się zebrać informacje 
i dokumentację fotograficzną na temat burzliwych losów tego 
obiektu kultu religijnego, które udostępniono w wydanej bro-
szurze.
 Podejmowane przez Stowarzyszenie działania, poza doku-
mentowaniem miejscowej historii i troski o zabytki i obiekty kul-
tury materialnej, związane były z popularyzacją i kultywowaniem 
miejscowej tradycji i obyczajów. Plenerowa impreza „Święto 
pyry” była doskonałą okazją do wspólnej zabawy i międzypokole-
niowej integracji społeczeństwa wsi. Przypomniano dawne zaba-
wy podwórkowe, zorganizowano liczne konkursy „ z pyrą w tle” 
oraz wspólne śpiewanie popularnych piosenek, wśród   których 
oczywiście były „Droskie zygary” i „Jakie na wsi są zwyczaje”. Tra-
dycje wspólnego śpiewania kontynuujemy poprzez coroczną or-
ganizację w dniu 11 listopada spotkania pod hasłem „Dla Ciebie 
Polsko  - Śpiewamy dla Niepodległej”
 Nie tylko członkowie Stowarzyszenia, ale także inni mieszkań-
cy Drawska uczestniczą w organizowanych przez nas wycieczkach  
do miejsc, które na trwale zapisały się w historii naszego kraju, 
zarówno tej odległej ( Gniezno, Toruń, Osiek, Rogalin, Kórnik), jak 
i najnowszej ( Borne Sulinowo) oraz sanktuariów i obiektów kultu 
religijnego ( Gościkowo-Paradyż, Świebodzin, Tulce, Kicin, Górka 
Klasztorna)
 Pomysł na kolejne działanie pojawił się w wyniku przeprowa-
dzonych rozmów z mieszkańcami  na temat znajomości postaci 
patronów ulic naszej wsi. Postanowiliśmy przystąpić do realizacji 
projektu pod hasłem „Patroni drawskich ulic”, który zgłosiliśmy 
do konkursu „Aktywni Mieszkańcy’ (edycja 2020), organizowa-
nego przez Czarnkowsko – Trzcianecką Lokalną Grupa Działania 
i współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach 
poddziałania 19.4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kon-
kurs ten wspiera pomysłowe i nowatorskie inicjatywy, odpowia-
dające na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Postępowanie 
konkursowe zakończyło się dla nas sukcesem i otrzymaliśmy fi-
nansowe wsparcie na realizację projektu w kwocie 1 000 zł. 

Czarnkowski i Kosiński
 Choć są oni patronami ulic w centrum Drawska, to ich sylwetki 
znane są tylko niewielkiej części mieszkańców wsi. Taki wniosek, 
sformułowany po przeprowadzonych rozmowach z mieszkań-
cami, potwierdzają,  przeprowadzone na 120 osobowej grupie, 
badania ankietowa którymi objęto  uczniów starszych klas szkoły 
podstawowej i  dorosłych mieszkańców naszej miejscowości. 
 Spośród ankietowanych  osób tylko około 1/3 zdeklarowało, 
że wie, gdzie w Drawsku znajduje się ulica Czarnkowskiego (28% 
badanych) i Kosińskiego ( 32% respondentów). Na pytanie o zna-
jomość postaci wyżej wymienionych patronów ulic, przecząco 
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odpowiedziało 96% badanych w przypadku Jana Czarnkowskie-
go i 94% w przypadku Maksymiliana Kosińskiego. Dwa pytania 
otwarte umożliwiały respondentom przedstawienie konkretnych 
dokonań i zasług osób, które stały się patronami dwóch draw-
skich ulic. Spośród 5 osób, które deklarowały znajomość postaci 
Jana Czarnkowskiego tylko 3 ( 2,5% ogółu badanych) poprawnie 
kojarzyły go z budową kościoła w Drawsku
 Prawdziwe  informacje na temat Maksymiliana Kosińskiego, 
związane z jego udziałem w Powstaniu Listopadowym, ucieczką 
z zesłania na Syberię i zaangażowaniem w kształtowanie postaw 
patriotycznych wśród mieszkańców wsi w walce z zaborcami,  
znane były 5 osobom (4% badanych), spośród 7 osób (6% ankie-
towanych), które zadeklarowały znajomość zasług tej postaci.
 Powyższe wyniki przeprowadzonej ankiety utwierdziły nas 
w przekonaniu, że należy podjąć działania, których celem jest po-
pularyzacja w miejscowym środowisku postaci Jana Czarnkow-
skiego i Maksymiliana Kosińskiego, gdyż naszym zdaniem są oni 
prawdziwymi lokalnymi   bohaterami, a ich działalność może by 
wzorem patriotycznej postawy i obywatelskiej aktywności spo-
łecznej.

Realizacja projektu i jego efekty

 Działania projektowe obejmowały poszukiwania i analizę do-
stępnych dokumentów archiwalnych (kronika kościelna,  stare 
fotografie, wycinki prasowe), publikacji we współczesnej prasie 
i internecie, pisemnych wspomnień potomków oraz przeprowa-
dzenie wywiadów z członkami rodzin obu postaci.
Na podstawie uzyskanych informacji i zebranych materiałów:
• przygotowano prezentację multimedialną na temat Jana Czarn-
kowskiego i Maksymiliana Kosińskiego, która przekazana zosta-
nie uczniom Szkoły Podstawowej w Drawsku i przedstawiona na 
spotkaniach z mieszkańcami wsi. Prezentacja  dostępna będzie 
także w internecie -  na stronie Gminny Drawsko i na profilu na fb 
Stowarzyszenia „Aktywni Razem”
• opracowano biogramy obu postaci i zamieszczono je na ta-
blicach informacyjnych, które ustawione zostaną u zbiegu ulicy 
Czarnkowskiego i ulicy Kosińskiego z ulicą Powstańców Wlkp.
• przygotowano do druku materiały zawierające informacje na 
temat życia i zasług dla lokalnej społeczności Jana Czarnkow-
skiego i Maksymiliana Kosińskiego, które zamieszczone zostaną 
w  biuletynie gminnym „Panorama Ziemi Drawskiej” , a także na 
wydanych okolicznościowych ulotkach. Materiały te będą do-
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stępne również w internecie na stronach:
https://gminadrawsko.pl/aktualnosci;
https://www.facebook.com/aktywnirazemdrawsko).
 Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu byli Kata-
rzyna Tecław i Włodzimierz Gapski, którzy wykonali większość 
zaplanowanych zadań. Dziękujemy im za  wykonaną pracę, która 
nie poszła na marne, o czym świadczą uzyskane efekty. Za pomoc 
w realizacji projektu dziękujemy także Tomaszowi Heft za opra-
cowanie grafiki komputerowej, Pani Stefanii Rybak z Drawskiego 
Młyna, Panu Stanisławowi Wielebskiemu z Wielenia i Ks. Prob. 
Piotrowi Matuszewskiemu za przekazane informacje i udostęp-
nione materiały.

 Mamy nadzieję, że przypomnienie i przybliżenie sylwetek 
dwóch wyjątkowych, w dziejach lokalnej społeczności, postaci, 
którymi możemy się chlubić w skali gminy, powiatu i regionu, 
umocni  wśród mieszkańców Drawska poczucie tożsamości i od-
rębności od sąsiadów i stanie się inspiracją do podejmowania 
kolejnych działań pod hasłem „Ocalić od zapomnienia”.

Włodzimierz Gapski
Prezes  Stowarzyszenia

Patroni drawskich ulic
MAKSYMILIAN KOSIŃSKI ( 1812 – 1907 )
Rodowity Wielkopolanin. Uczest-
nik Powstania Listopadowego 

1830 r. Zesłany na Syberię, osiedlony zo-
stał na Kamczatce, skąd zbiegł i drogą 
morską przez Ocean Indyjski, Atlantyk, 
Morze Śródziemne  dotarł do Włoch. Stąd 
pieszo powrócił do Ojczyzny. Zamieszkał 
w Drawsku, gdzie dożył sędziwego wieku. 
Gorący patriota, niestrudzony populary-
zator polskości, zaangażowany w walkę 
z zaborcami o wyzwolenie Ojczyzny z nie-
woli obcych mocarstw.
 Na fali europejskich ruchów rewolucyj-
nych, w roku 1830 w Warszawie, wybuchło 
powstanie przeciw Rosji. Powstanie to, 
zwane Listopadowym, zapoczątkowane 
zostało atakiem na Belweder, w którym 
uczestniczył przebywający w Warszawie, 
wspólnie z ojcem – oficerem Armii Na-
poleońskiej, 18 – letni uczeń gimnazjum 
w Lesznie – Maksymilian Kosiński.
 Obydwaj wstępują do pułku strzelców, 
z którym walczą pod Dubnem, Grocho-
wem i Ostrołęką, a następnie biorą udział 
w kampanii litewskiej pod dowództwem 
generała Dezyderego Chłapowskiego. Oj-
ciec ginie podczas walk, a Maksymilian, 
który został dwukrotnie ranny, trafia do 
niewoli. rosyjskiej i z oddziałami jeniec-
kimi dociera do Kazania. Tutaj podejmu-
je pierwszą próbę ucieczki. Udaje mu się 
przedostać do Sankt Petersburga, gdzie 
wchodzi na statek, aby zbiec za granicę. 
Zatrzymany  podczas kontroli paszportów, 
zostaje osądzony i zesłany na Kamczatkę.
 Podczas trwającej cztery miesiące 
wędrówki. W gronie innych zesłańców, 
podróżował przez Tobolsk i Tomsk, naj-
pierw więzienną  kibitką, potem saniami 
ciągnionymi przez renifery, wreszcie psim 
zaprzęgiem, do portu w Ochocku. Stąd 
rządowym statkiem przewieziony został 
do Bolszy - małego portowego miasta na 
Kamczatce.

 Tam w grupie kilku zesłańców, w lo-
dowym klimacie, walczył o przetrwanie, 
cierpiąc głód i niedostatek przez blisko 
dwa lata.
 Był 22-letnim młodzieńcem,  gdy nie-
spodziewanie pojawiła się szansa powro-
tu do Ojczyzny.
 W porcie utrzymywano kilkanaście 
rządowych łodzi, które wynajmowa-
li miejscowi kupcy do zaopatrywania 
w towary statków, zatrudniając do tego 
zesłańców. Na jednej z nich, z wyprawy 
myśliwskiej na Wyspy Kurylskie, wracał 
z grupą innych wygnańców, Maksymilian 
Kosiński. Myśliwskimi trofeami przekupili 

załogę napotkanego holenderskiego stat-
ku, która pomogła im w ucieczce, wska-
zując kierunek i sposób żeglugi. Wśród 
lodowych kier przedarli się na Morze Ja-
pońskie. Żywiąc się wodorostami i złowio-
nymi rybami płynęli przez Ocean Indyjski, 
a po opłynięciu Afryki, dalej przez Ocean 
Atlantycki, Cieśninę Gibraltarską i Morze 
Śródziemne dotarli do portu w Genui. 
Tam sprzedali łódź i, po podziale uzyska-
nych pieniędzy, rozstali się.
 Kosiński przebył już 34 tysiące kilome-
trów, ale do kraju droga jeszcze daleka. 
Wyrusza w nią pieszo, bo został obrabo-
wany w pewnej gospodzie. Po przejściu 
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półtora tysiąca kilometrów dociera do 
rodzinnej Wielkopolski. 
 Początkowo zatrzymuje się w Szamo-
tułach, gdzie miejscowy proboszcz po-
maga mu wyrobić fałszywe dokumenty.  
Musi być bardzo ostrożny, by Prusacy nie 
wydali go Rosjanom. Ostatecznie osiada 
w Drawsku, którego mieszkańcy przyję-
li go jak swojego, za co odwdzięczył się 
im pisząc urzędowe wnioski i zażale-
nia oraz służąc dobrą radą. Zapraszany 
przez mieszkańców wioski odwiedzał 
ich domy,  czytał im polskie książki, grał 
na skrzypcach polskie pieśni i podtrzy-
mywał wśród nich narodowego ducha. 
Na przekór zaborcom chodził po wiosce 
z wykonaną własnoręcznie laską, która 
u szczytu miała gałkę z trzema głowami, 
symbolizującymi Rosję, Niemcy i Austrię. 
Kosiński nazywał ją żartobliwie «Bi-
smarckiem».
 Zmarł 1 marca 1907 roku. Pochowany 
został na cmentarzu parafialnym w Draw-
sku. Jego pogrzeb był wielką, patriotyczną 
manifestacją z udziałem licznych miesz-
kańców, a mszę odprawiało trzech księży.
 Pamięć o nim utrwalona została po-
przez nadanie Jego imienia jednej z draw-
skich ulic. W roku 2000 na miejscowym 
cmentarzu  odsłonięto obelisk z pamiąt-
kową tablicą ku Jego czci.

Włodzimierz Gapski
Prezes Stowarzyszenia

Na podstawie:
Drózd,H.: Wystąpienie na uroczystości 
odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Mak-
symiliana Kosińskiego w dniu 20 czerwca 
2000 r. w Drawsku
Wielebski, S: Historia z Powstania Listopa-
dowego. Gazeta Wieleńska. Marzec 1997, 
s. 11
Zalesiński, Ł.: Maksymilian Kosiński, czyli 
przez pół świata do Drawska. onet PO-
DRÓŻE (dostęp 02.11.2020). Dostęp w In-
ternecie https://podroze.onet.pl/polska/

wielkopolskie/maksymilian-kosinski-zes-
laniec-z-drawska/y799wnq
Wykonano w ramach projektu „OCALIĆ 
OD ZAPOMNIENIA – PATRONI DRAW-
SKICH ULIC” realizowanego przez Stowa-
rzyszenie Mieszkańców Drawska „Aktyw-
ni Razem”
Zadanie współfinansowane w ramach 
konkursu „Aktywni Mieszkańcy’ (edycja 
2020), którego organizatorem jest Czarn-
kowsko – Trzcianecka Lokalna Grupa Dzia-
łania

Patriota, społecznik, tercjarz, 
przewodniczący komitetu budo-

wy kościoła parafialnego w Drawsku, ak-
tywny działacz walczący o przyłączenie 
ziem leżących między Notecią a Wartą 
do odradzającego się po 123 latach nie-
woli Państwa Polskiego.
 Jan Czarnkowski urodził się 11 paź-
dziernika 1856 r. w Pęckowie. Był synem 
Pawła i Józefiny (z domu Kokot) Czarn-
kowskich. Rodzina mieszkała na Wybudo-
waniu w Drawsku (dziś teren administra-
cyjnie należy do Drawskiego Młyna – ul. 
Szosa Dworcowa 20). 
 Od dziecka wyróżniał się nieprzecięt-
ną religijnością. Jako młodzieniec wstąpił 
do zakonu Franciszkanów we Wronkach. 
Przebywał tam niedługo. Kiedy rodzice  
stracili w pożarze cały dobytek, wrócił 
do Drawska i odbudował rodzinny dom. 
Choć zrezygnował z życia klasztornego 
we Wronkach, został tercjarzem (zakon-
nikiem świeckim). Gorliwie odmawiał na-
kazane modlitwy i chodził pieszo ponad 

Patroni drawskich ulic
JAN CZARNKOWSKI (1856 – 1934)

Grób Jana Czarnkowskiego na Cmentarzu Parafialnym w Drawsku
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Fragment kroniki kościelnej prowadzonej przez Jana Czarnkowskiego

7 km na nabożeństwa do  barokowego 
kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii Panny i św. Michała Ar-
chanioła w Wieleniu, do którego uczęsz-
czali w tym czasie katolicy z Drawska, 
bo w wiosce nie było żadnego miejsca 
do odprawiania nabożeństw. Jan Czarn-
kowski podczas nieobecności księdza 
przewodniczył modlitwie Drogi Krzyżo-
wej.
 W 1905 roku zainicjował budowę dzi-
siejszego kościoła parafialnego pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Drawsku. 
W tym czasie administracja pruska utrud-
niała budowę polskich świątyń katolic-
kich. Dopiero po kilkuletnich staraniach 
decyzją Najwyższego Sądu Administracyj-
nego w Berlinie uzyskano zgodę na budo-
wę, którą rozpoczęto w 1910 roku. Powo-
łano komitet, a jego przewodniczącym, 
czyli rządcą budowy został Jan Czarnkow-
ski. Budowę zakończono w 1911 roku. 
9 maja poświęcono Dom Zgromadzeń, 
a pierwsza Msza św. została odprawiona 
17 listopada przez proboszcza z Wielenia. 
W tym czasie Drawsko liczyło około 3 tys. 
mieszkańców, w tym 2,5 tys. stanowili ka-
tolicy. W kolejnych latach podejmowano 
usilne starania, aby wybudowany obiekt 
zamienić w kościół. W 1925 roku powoła-
no w Drawsku parafię katolicką.
 Jan Czarnkowski potrafił biegle czytać 
i pisać, co na tamte czasy było wyjątko-
we. Umiejętności te nabył samodzielnie, 
a później rozwinął je podczas pobytu 
w zakonie. Prowadził kronikę kościelną 
od początku budowy  kościoła w Drawsku 
aż do 1915 roku. Skrupulatnie notował 
w niej wszystkie wpływy i wydatki związa-
ne z budową Domu Zgromadzeń oraz opi-
sał historię powstania parafii. Prowadził 
też własny dziennik, w którym notował 
najważniejsze wydarzenia z życia rodzi-
ny i regionu (niestety zaginął). Pomagał 

mieszkańcom wsi w redagowaniu pism 
i załatwianiu spraw urzędowych. Przesyłał 
do poznańskich gazet bieżące informacje 
na temat miejscowych wydarzeń, szcze-
gólnie związanych z życiem Kościoła.
 Aktywnie włączył się w działania nie-
podległościowe. Organizował ochotników 
do powstania wielkopolskiego. Po zakoń-
czeniu I wojny światowej w początkowej 
wersji traktatu wieleńskiego rozważano 
ustanowienie zachodniej granicy Polski 
na rzece Warta, a tym samym pozosta-
wienie powiatu wieleńskiego na teryto-
rium Niemiec. Informacje o planowanym 
przebiegu nowej granicy zmobilizowały 
do działania Polaków zamieszkałych na 
tym terenie. Powołano wówczas komitet 
w składzie: ks. Józef Pielatowski – pro-
boszcz z Piłki, Jan Czarnkowski, Ignacy 
Machowina z Drawska, Józef Michałek, 
Tomasz Koza, Leon Malida z Pęckowa. 
Efektem jej prac była rezolucja napisana 
w języku angielskim, francuskim i nie-
mieckim, która została przedłożona Sze-
fowi Misji Wojskowej w Polsce, francu-
skiemu generałowi Charlesowi Josephowi  
Dupont, przebywającemu wówczas w ho-
telu Bazar w Poznaniu.
 Ponadto Jan Czarnkowski był jednym 
z inicjatorów akcji zbierania deklaracji 
i podpisów mieszkańców, którzy opowia-
dali się  za włączeniem tego obszaru do 
Polski. Jako mąż zaufania wędrował pie-
szo od wsi do wsi (dotarł aż do Połajewa) 
i w każdej  z nich zatrzymywał się u jednej 
rodziny, której zlecał zebranie podpisów, 
gdyż miejscowi sami najlepiej byli zorien-
towanej kto sprzyja Niemcom, a kto czuje 
się Polakiem. W drodze powrotnej zebrał 
zdobyte podpisy i dobrowolne datki na 
sfinansowanie wyjazdu delegacji powia-
tu wieleńskiego na konferencję pokojo-
wą w Paryżu. Petycja stanowiła niezbity 
dowód zamieszkiwania przez dużą liczbę 

Polaków terenów między Notecią a War-
tą. Została ona przedstawiona polskim 
dyplomatom w Wersalu, a po przetłu-
maczeniu na język francuski przekazana 
członkom alianckiej Komisji do Spraw 
Polskich przez lokalną delegację składają-
cą się z ks. Józefa Pielatowskiego z Piłki, 
posła Kazimierza Brownsfroda, Jana Ma-
lidy z Pęckowa. Powyższe działania za-
kończyły się pełnym sukcesem. Na mocy 
traktatu wersalskiego, obowiązującego 
od 10 stycznia 1920, dawny powiat wie-
leński podzielony został wzdłuż Noteci, 
a jego południowa część wraz z Draw-
skiem przypadła Polsce. 
 Jan Czarnkowski został odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi – najwyższym 
odznaczeniem dla osób cywilnych, które 
po odzyskaniu przez Polskę niepodległo-
ści w 1918 roku wyróżniły się w pracy 
dla kraju i społeczeństwa, spełniając czy-
ny wychodzące poza zakres ich codzien-
nych obowiązków. Z uwagi na swoją 
skromność odmówił przyjęcia odznacze-
nia.
 Zmarł 15 października 1934 r. w wieku 
78 lat. Został pochowany w habicie za-
konnym na cmentarzu w Drawsku,  gdzie 
do dziś znajduje się Jego grób. 

 Opracowane na podstawie najstarszej 
kroniki kościoła parafialnego w Drawsku 
oraz źródeł rodzinnych i wspomnień Pani 
Stefanii Garstka.

Katarzyna Tecław
Sekretarz Stowarzyszenia

Wykonano w ramach projektu  „OCALIĆ 
OD ZAPOMNIENIA – PATRONI DRAW-
SKICH ULIC” realizowanego przez Stowa-
rzyszenie Mieszkańców Drawska „Aktyw-
ni Razem”

Zadanie współfinansowane w ramach 
konkursu „Aktywni Mieszkańcy’ (edycja 
2020), którego organizatorem jest Czarn-
kowsko – Trzcianecka Lokalna Grupa Dzia-
łania

Kościół katolicki w Drawsku przed
I wojną światową
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 Już w kwietniu miały rozpocząć się zajęcia z zimnej porcela-
ny, niestety czas pandemii uniemożliwił rozpoczęcie ich wiosną, 
dlatego wznowienie jesienią funkcjonowania świetlic umożliwiło 
rozpoczęcie warsztatów rękodzielniczych pt. „Kreatywne warsz-
taty z zimnej porcelany”. Licznie przybyłe dzieci i młodzież do 
świetlicy w Kamienniku i Kwiejcach  chciały poznać sztukę ręko-
dzieła artystycznego, a jednocześnie wyzwolić zapał do wykona-
nia czegoś swojego, by rozwinąć umiejętności kreatywne i twór-
cze oraz własną wyobraźnię. Wykonanie ozdób i dekoracji z masy 
perłowej wiązało się ze wzrostem sprawności manualnej uczest-
ników, poprawą koordynacji wzrokowo – ruchowej, spostrze-
gawczości, koncentracji uwagi oraz zadowolenia z udziału w za-
jęciach, wyciszenia, relaksacji, a przede wszystkim odreagowanie 
emocji. Zajęcia wspierały motorykę ręki i aktywność manualną, 
były wspaniałym wyzwaniem dla uczestników warsztatów, po-
łączeniem pracy z nauką i zabawą.Uczestnicy mogli poznawać 
sposób wykonania zimnej porcelany, mieszania składników, 
wałkowania i wykonania z masy twórczych ozdób oraz wykaza-
nia się olbrzymią kreatywnością tak, aby wykonać coś swojego, 
niespotykanego i kreatywnego. Ich praca była dla nas inspiracją. 
Nasze zajęcia inicjowały twórcze i kreatywne ozdoby świąteczne 
i inne dekoracje. Uczestnicy mieli okazję tworzenia prac takich 
jak: kwiatki, motylki, aniołki, gwiazdki, jajeczka, według wła-
snych pomysłów, uczyli się odpowiedzialności, gospodarności, 
porządkowania miejsca pracy, współpracy, dzielenia działań na 

„Kreatywne warsztaty z zimnej porcelany”
małe etapy, doprowadzania prac do końca i cieszyli się z efektów 
swoich wysiłków. Praca z „zimną porcelaną” była dla uczestni-
ków zajęć nie tylko radością, ale i pasją. Inicjatywa mała pomóc 
mieszkańcom małych miejscowości na samorealizację i rozwi-
janie kreatywności dzieci, młodzieży i osób dorosłych w małym 
środowisku wiejskim. Dziecko będzie miało okazję wdrożyć się 
do warunków panujących na warsztatach - aktywnie i twórczo 
spędzić czas, a dla rodzica będzie to okazja do obserwacji roz-
woju własnego dziecka oraz nawiązaniu wielu znajomości, czyli 
pełna integracja na linii Dziecko – Rodzic - Mieszkaniec.
 Wspólne rękodzieło mieszkańców pokazało ukryte zdolności 
i zapał dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych do tworzenia czegoś 
nowego, czegoś, co pobudziło ich do aktywności i dalszego dzia-
łania oraz do rozwoju ich osobowości. Takie spotkania dzieci oraz 
rodziców, którzy wspólnie, razem mogli uczestniczyć w zajęciach, 
wpłynęło nie tylko na poczucie bezpieczeństwa, ale i pogłębiło 
więź pomiędzy dzieckiem a rodzicem. Przy okazji rodzice nawią-
zywali ze sobą liczne znajomości. Zadanie pt. „Kreatywne warsz-
taty z zimnej porcelany” były źródłem inwencji twórczej i przeżyć 
estetycznych, sztuką oddziaływującą kształtem i kreatywnością 
na wyobraźnię uczestników inicjatywy. 

Łucja Magdziarz 
Prezes Stowarzyszenia

W ramach realizowanego autorskiego projektu  Czarn-
kowsko – Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania, pod-

działania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywi-
zacji”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER PROW na lata 2014 – 2020”, konkursu „Ak-
tywni Mieszkańcy 2019”, Stowarzyszenie z Kamiennika zreali-
zowało „Inicjatywę lokalną na rzecz społecznej integracji”, za-
danie pt.„Kreatywne warsztaty z zimnej porcelany”. Całkowity 
koszt zadania wynosił 1600 zł, w tym koszt pracy w ramach wo-
lontariatu 600 zł i zakup zestawu piknikowego oraz materiałów 
na wykonanie ozdób 1000 zł.
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Stowarzyszenia „Nasza Wieś Naszym Domem” z Ka-
miennika w ramach zadań publicznych Ośrodka Działaj 

Lokalnie Czarnkowsko – Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działa-
nia, realizuje program „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykań-
skiej Fundacji Wolności na mocy umowy zawartej z Akademią 
Rozwoju Filantropii w Polsce, zadanie pt. „Roboto COVID-owa 
przygoda”. Operacja polegała na zakupie dwóch robotów LEGO 
MINDSTROMS i przeprowadzeniu dwóch zajęć z robotyki i ko-
dowania, dla dzieci przedszkolnych i młodzieży. Całkowity koszt 
zadania wynosił 3800 zł, w tym koszty kwalifikowane na za-
kup robotów i materiałów biurowych oraz obsługę finansową 
3000 zł, natomiast wkład osobowy na prowadzenie warsztatów 
w ramach pracy wolontariatu wynosił 800,00 zł. 

Fascynacja, czy nauka?
 Już 15 lipca otrzymaliśmy z Ośrodka, Działaj Lokalnie, 
w Czarnkowie informację o zakwalifikowaniu zadania do dofi-
nansowania i zaplanowanym podpisaniu umowy na powierzenie 
grantu. Pomimo tego, iż zakup robotów był w sierpniu, to zajęcia 
z przedszkolakami rozpoczęły się pod koniec września, natomiast 
z młodzieżą w październiku. Roboty wymagały wybudowania, 
zaprogramowania, ułożenia programu i eksperymentowania. 
Oczywiście wszystko po to, aby inicjatywa pt. „Roboto COVID-
-owa przygoda” wprowadziła uczestników zajęć w fascynujący 
świata nauki i robotów, a jednocześnie rozwinęła kompetencje 
techniczne i informatyczne. Choć były to tylko dwa spotkania, to 
pozostawiły one wśród uczestników pozytywny trwały ślad, któ-
rym mogli pochwalić się wśród rówieśników. Zadanie to pokaza-
ło, że technika jest zabawna, intrygująca, pasjonująca co skróciło 
dystans między nauką, a zabawą i sprawiło, że każdy uczestnik 
poczuł się blisko nauki. W czasie trudnego dla nas czasu pande-
mii ważne jest organizowanie czasu wolnego dla dzieci, młodzie-
ży oraz dorosłych, zgodnie z zasadą „edukacja poprzez zabawę”, 
a budowanie robotów jest tego dobrym przykładem.

„Zostań w domu”
 „Zostań w domu” hasło, które towarzyszy nam w czasie pan-
demii, a które uwiodło realizację zadania pt. „Roboto COVID-owa 
przygoda”. Korzystamy z nowinek technologicznych i jednocze-
śnie poszukujemy nowych możliwości rozwoju. Jedną z nich jest 
integracja i wzmocnienie współpracy z rodziną, rodzące się po-
mysły, szukanie czegoś nowego,  co nas inspiruje i zadowala. Dla-
tego roboty są przekazywane mieszkańcom, którzy choć na chwi-

„Roboto COVID-owa przygoda”

lę mogą przenieś się w świat robotyki i programowania, próbują 
swoich sił podczas programowania własnych robotów w domu 
i rozwijają umiejętności praktyczne, które przydadzą się każde-
mu młodemu człowiekowi w życiu. Ważnym celem jest także in-
tegracja z rodziną, dzieci mogą zaprezentować efekty swojej pra-
cy najbliższym, a wykonanym zdjęciem lub filmem pochwalić się 
na Facebook-u Stowarzyszenia. Świat robotów umożliwia naszej 
społeczności przeciwdziałać epidemii i negatywnym jej skutkom, 
oraz służy dobru wspólnemu i jest odskocznią w zmaganiu się 
z problemami dnia codziennego. Udział w projekcie dał poczucie, 
że jesteśmy lepsi od mieszkańców dużych miejscowości.

Doświadczenie, czy zabawa?
 Realizowane zadanie daje możliwość wymiany pomysłów, 
dzielenia się doświadczeniami i jednocześnie mogą oni udosko-
nalać wypracowane przez rodziny projekty. Ważne było również 
to, że można zastosować podstawową formą aktywności, jaką 
jest zabawa oparta na twórczym działaniu i eksperymentowa-
niu. Nauka kodowania sprawiła, że zaczynają rozumieć, jak one 
działają i biorą udział w tworzeniu nowych produktów technolo-
gicznych. Stworzyła się dla nich możliwości nabycia umiejętności 
z dziedziny robotyki i programowania. Nauka kodowania zachęci-
ła uczestników do korzystania z ich wyobraźni i improwizacji. Po-
nadto, byli w stanie stworzyć coś, co działa, dawało im to ogrom-
ną satysfakcję, przyniosło niesamowite wrażenia i wzmocniło ich 
pewność siebie. Dlatego kodowanie za pomocą klocków LEGO 
MINDSTORMS było głównym wyznacznikiem do pozyskiwania 
zainteresowań dzieci i młodzieży. Nauka połączona z zabawą 
przeniosła uczestników warsztatów i ich rodziny do interaktyw-
nego świata programowania, który opiera się na nowoczesnej 
technologii i łączy kodowanie z tradycyjnym konstruowaniem. 
 W czasie pandemii zmienia się nasze życie, sposób naucza-
nia, jak również realizowanie zadań przez członków Stowa-
rzyszenia z Kamiennika. Dotychczas, nie było zajęć z robotyki 
i programowania we wsi i Gminie Drawsko. Jest to nowa ofer-
ta edukacyjna dla społeczności wiejskie z włączeniem nowego 
środowiska, dzieci przedszkolnych z Przedszkola w Kamienniku. 
Obecnie unikamy klasycznego, teoretycznego podejścia do edu-
kacji, a na bazie doświadczeń zdobywamy odpowiednią wiedzę. 
Najważniejsze są chęci i otwarty umysł oraz logiczne myślenie, 
w którym uczestnik musi podjąć decyzje w interakcji z robotem. 
Projekt stał się „iskierką” działań związanych z upowszechniania 
tej formy edukacji dla dzieci i młodzieży z Kamiennika.

Łucja Magdziarz 
Prezes Stowarzyszenia
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Już kolejny raz Stowarzyszenie 
„Nasza Wieś Naszym Domem” 

w Kamienniku w ramach otwartego kon-
kursu ofert pn. „Nasza wieś, naszą wspól-
ną sprawą” programu „Wielkopolska 
Odnowa Wsi 2013-2020”, Departamentu 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Wielkopol-
skiego, zrealizowało zadanie polegające 
na doposażeniu boiska wiejskiego w Ka-
mienniku i drobnym remoncie poddasza 
świetlicy wiejskiej pt. ”Doposażenie wie-
lopokoleniowego miejsca rekreacji i wy-
poczynku mieszkańców wsi Kamiennika 
wraz z drobnym remontem poddasza na 
magazynowanie zakupionego wyposa-
żenia”. Całkowity koszt zadania wynosił 
10000,00 zł, wkład własny finansowy 
500,00 zł w ramach zadania publicznego 
Gminy Drawsko pt. „Działalność wspo-
magająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych”, a wkład osobowy w ramach 
pracy wolontariatu wynosił 2800,00 zł.
Wspólne dobro
 Czas pandemii nie sprzyjał realizacji 
zadania, ale udało się. Inicjatywa pt. ”Do-
posażenie wielopokoleniowego miejsca 
rekreacji i wypoczynku mieszkańców wsi 
Kamiennika wraz z drobnym remontem 
poddasza na magazynowanie zakupio-
nego wyposażenia” została zrealizowana 
zgodnie z założeniami. Choć 11 sierpnia 
2020 roku Zarząd Stowarzyszenia „Na-
sza Wieś Naszym Domem” z Kamienni-
ka podpisał umowę z Wicemarszałkiem 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego z Poznania na realizację 
zadania, to zadanie było wykonywane 
do 15 listopada. Bezpośrednim efektem 
inicjatywy było uzyskanie miejsca na ma-
gazynek Stowarzyszenia i doposażone bo-
isko wiejskiego w ławki i stoły, grilla, kosz 
i kamery oraz odnowienie płotu i ławek. 
Możemy już teraz pochwalić się nowym 
pomieszczeniem i doposażeniem wia-
ty oraz ulepszonym wizerunkiem boiska 
wiejskiego, gdzie stoi okazały grill.
Nowe pomieszczenie
 Stowarzyszenie przez czas swojej dzia-
łalności borykało się z brakiem miejsca na 
przechowywanie zakupionych materia-
łów, nie posiadało magazynku, dlatego od 
dłuższego czasu wraz z radą sołecką szu-
kaliśmy pomieszczenia celem jego zago-
spodarowania. Dzięki współpracy z Urzę-
dem Gminy Drawsko udało się w ramach 

Stowarzyszenie z Kamiennika
ma nowe pomieszczenie na magazyn

umowy użyczenia, otrzymać pomieszcze-
nie na poddaszu świetlicy wiejskiej w Ka-
mienniku. Również przychylność Pani 
Renaty, Dyrektora Gminnego Przedszkola 
Publicznego im. Jana Brzechwy w Draw-
sku umożliwiła remont poddasza i wejście 
do pomieszczenia od strony przedszko-
la. Na poddaszu doprowadzono prąd do 
pomieszczenia, gdzie będą montowane 
kamery,   a w magazynku Stowarzyszenia, 
założono dwie lampy i następnie na pod-
łogę położono płyty, które pomalowano. 
Dodatkowo obito ściany oraz sufit  płyta-
mi USB. Niestety, ale na obicie całego po-
mieszczenia zabrakło środków. Pomiesz-
czenie jest duże, wszechstronne i choć co 
pewien czas czeka nas sprzątanie po wi-
zycie pana kominiarza, to jesteśmy bardzo 
zadowoleni, że udało się nam  zagospoda-
rować takie miejsce, które będzie służyło 
działalności Stowarzyszenia, i w którym 
dzięki temu, że jest komin jest cieplej. 
Korzystne zmiany
 Stowarzyszenie z Kamiennika w ra-
mach realizowanych zadań na boisku 
wiejskim organizuje otwarte, plenerowe 
imprezy integracyjne, rekreacyjne i spor-
towe. Jest to miejsce spotkań rodzinnych, 
koleżeńskich, integracji społeczeństwa, 
a jednocześnie organizowania zjazdów 
i zawodów młodzieży oraz dorosłych. Dla-
tego niezbędnym stało się doposażenie 
wiaty w stoły i ławki żeliwne, które stoją 
przez cały rok oraz zestawy piknikowe, 
które będzie można dostawić jeżeli zajdzie 
taka potrzeba. Postawienie betonowego 
grilla, który posłuży na lata, dodaje temu 
miejscu odpowiedniego wyglądu i zachę-
ca mieszkańców do spędzania wolnego 
czasu  w gronie najbliższych. Obecnie jest 
to miejsce spotkań młodzieży i dorosłych. 
Jest to tzw. przystań z dala od głównej 
drogi, w zaciszu, a co najważniejsze na 
świeżym powietrzu. Również niezbęd-
nym stał się montaż kamer, które będą 
monitorowały boisko tak, aby nie doszło 

do kradzieży lub zniszczenia zakupionego 
doposażenia. Będziemy mieli oprócz bo-
iska darmowe seanse filmowe, gdyż obraz 
z kamer będzie nagrywany na dysk twar-
dy, a poprzez podłączenie do stałego łącza 
internetowego obserwowany zdalnie. 
 Kolejna inicjatywa realizowana przez 
Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Wieś Na-
szym Domem” w ramach działań Wielko-
polskiej Odnowy Wsi została zakończona. 
Mamy ogromną satysfakcję z zadania, 
które będzie służyło dobru wspólnemu, 
wyremontowanego pomieszczenia i do-
posażonego boiska wiejskiego, a co za tym 
idzie, bezinteresownej pracy w ramach 
wolontariat. Tworzenie i dbanie o wspól-
ne dobro zwiększyło stopień integracji 
i więzi mieszkańców, dlatego  można już 
dziś oglądać efekty ich pacy, magazynek 
na poddaszu świetlicy wiejskiej. Ich za-
angażowanie w rozwój i wspólne dobro 
swojej miejscowości jest siłą do kolejnych 
działań, a praca w ramach wolontariatu 
była przykładem dla innych miejscowości. 
Dziękuję wszystkim mieszkańcom i człon-
kom Stowarzyszenia, za ich bezinteresow-
nie zaangażowanie  się w realizację zada-
nia pt. „Doposażenie wielopokoleniowego 
miejsca rekreacji i wypoczynku mieszkań-
ców wsi Kamiennika wraz z drobnym re-
montem poddasza na magazynowanie 
zakupionego wyposażenia”, za ich ciężką 
pracę i poświęcony czas, aby te miejsca 
służyły dla dobra wspólnego. 

Łucja Magdziarz 
Prezes Stowarzyszenia
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4 czerwca 2020 r. Stowarzyszenie 
„Piłka łączy pokolenia w Piłce” 

znalazło się w gronie laureatów konkur-
su „Aktywni Mieszkańcy” (edycja 2020)  
zorganizowanego przez Czarnkowsko 
– Trzcianecką Lokalną Grupę Działania 
w kategorii „Inicjatywy lokalne na rzecz 
społecznej integracji” z projektem pt. 
„NIE WYRZUCAJ WYKORZYSTAJ!”. Dzięki 
tej nagrodzie zakupione zostały materiały 
i narzędzia potrzebne do nauki decoupag 
i stół wystawowy. Zadanie polegało na 
przybliżeniu lokalnej społeczności tech-
niki decoupag, inaczej też nazywanej 
metodą serwetkową. Ogromną zaletą tej 
techniki jest to, że w bardzo prosty spo-
sób, nawet bez szczególnych umiejętno-
ści plastycznych, pozwala stworzyć coś 
pięknego, przedmiotom, które nadają się 
do wyrzucenia można nadać „drugie ży-
cie” i wykorzystywać je ponownie w go-
spodarstwie domowym.
 Już na początku sierpnia stowarzysze-
nie przeprowadziło w miejscowych skle-
pach zbiórkę zużytych, niepotrzebnych 

Nie wyrzucaj wykorzystaj!

przedmiotów, które były później posegre-
gowane i wykorzystane  na warsztatach. 
Odzew był bardzo duży, wystawione po-
jemniki szybko zostały napełnione  cieka-
wymi rzeczami. 
 Na przełomie sierpnia i września 
w tym trudnym dla nas wszystkim czasie  
odbyły się warsztaty dla poszczególnych 
grup wiekowych.  Na wstępie pani Kata-
rzyna opowiedziała o podstawach decu-
pag i krok po kroku wyjaśniła jak przygo-
tować powierzchnie danego przedmiotu 
i jak nakleić serwetkę, czy specjalny pa-
pier.  Spotkania pozwoliły na zrealizowa-
nie głównego celu jakim była integracja 
społeczności lokalnej i współdziałanie 
w grupie między pokoleniowej, mimo 
pewnych ograniczeń jakie narzuciła nam 
trwająca pandemia. Warsztaty zwiększyły 
świadomość uczestników do racjonalne-
go korzystania z dóbr materialnych i ogra-
niczyły produkcje śmieci.
 „W ciągu dwóch dni zapoznałam się 
z kilkoma metodami zdobienia przed-
miotów metodą decoupag. Prowadząca 
z pasją wprowadzała nas w tajniki tegoż 
rękodzieła i nadzorowała prawidłowe wy-

konywanie prac. To niesamowite, że z tak 
niepozornych elementów jak kształtny 
słoik po musztardzie w tak krótkim cza-
sie, niewielkim nakładem pracy, powstają 
miłe dla oka przedmioty, co - jak odnoszę 
wrażenie - jest zaskakujące nawet dla 
zatwardziałych sceptyków. Jestem pod 
wrażeniem dobrej organizacji warszta-
tów w Piłce. Cieszę się, że mogłam w nich 
uczestniczyć. Czuję się głęboko zainspiro-
wana.” Sylwia, Kwiejce Nowe
 Warsztaty zostały zakończone wysta-
wą zorganizowaną 13 września 2020 r. 
przed kościołem parafialnym w Piłce przy 
okazji  dożynek parafialnych. Ekspozycja 
cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
Oglądający zaskoczeni byli, że tak ze zwy-
kłych przedmiotów można wyczarować 
cuda, które mogą ozdobić nasze mieszka-
nia.

Zarząd Stowarzyszenia 
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Przed koronawirusem nasze Sto-
warzyszenie Klub Seniora „Złote 

Lata” organizowało spotkania w każdy 
pierwszy poniedziałek miesiąca. Seniorki 
gotowały tradycyjne potrawy, wypieka-
ły ciasta, które znane są w całej okolicy. 
Jednak w związku z ogłoszonym stanem 
epidemii w Polsce, większość wydarzeń 
kulturalnych w Gminie Drawsko zosta-
ła odwołana. Ludzie zaczęli obawiać się 
o swoje życie. Negatywnym skutkiem epi-
demii stała się także izolacja społeczna.
 W czasie pandemii nasza działalność 
została przerwana. Widzimy potrzebę po-
wrotu do normalności i tym samym dzia-
łań aktywizujących naszą społeczność. 
Postanowiliśmy więc wznowić działalność 
związaną z projektem pt. „Pęckowo łą-
czy pokolenia – warsztaty kulinarne jako 
działanie zmniejszające negatywne skutki 
epidemii”, które stanowią nową, ciekawa 
ofertę spędzania wolnego czasu, nie tyl-
ko dla seniorów. Realizacja tego projektu, 
okazałą się bardzo potrzebna.
 W czasie spotkań uczyłyśmy się od sie-
bie: przekazywane były sprawdzone prze-
pisy kulinarne „naszych babć”, dzieliłyśmy 
się wiedzą dotyczącą sposobu ich wykona-

Pęckowo łączy pokolenia

nia. Końcowym efektem była degustacja 
potraw. Cieszy fakt, że w warsztatach obok 
seniorów ze stowarzyszenia brała udział 
młodzież. Natomiast program „Działaj Lo-
kalnie” umożliwił realizację naszych spo-
tkań kulinarnych. To właśnie dzięki tym 
funduszom (kwota ogółem 3000zł) pocho-
dzącym ze środków Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii oraz Stowa-
rzyszenie „Czarnkowsko-Trzcianecka Lokal-
na Grupa Działania”, mogliśmy zakupić ar-
tykuły spożywcze i artykuły gospodarstwa 
domowego. Dzięki nim udało się przepro-
wadzić pięć warsztatów kulinarnych w sali 
wiejskiej w Pęckowie.
 Pierwszy warsztat kulinarny „Pie-
czemy kołoce” odbył się 13 sierpnia br. 
W czasie trwania warsztatu pani Anna 
Sekuterska - prezes stowarzyszenia, za-
poznała uczestników z przepisem na cia-
sto drożdżowe z owocami sezonowymi. 
Poznaliśmy inną nazwę tego ciasta „mło-
dziak” lub „ciasto na młodziach”. Drugi 
warsztat kulinarny „Gotujemy szagówki” 
odbył się 27 sierpnia br. Pani Maria Ba-
necka, członek stowarzyszenia zdradzi-
ła uczestnikom sprawdzony przepis na 
„kopytka”, tak aby zawsze były pulchne. 
Degustacja potwierdziła słuszność recep-

tury. Trzeci warsztat kulinarny „Gotujemy 
zupę gulaszową” odbył się 10 września 
br. Nadzór nad gotowaniem sprawowa-
ły panie z klubu seniora: Maria Banecka, 
Maria Matelska, Grażyna Kowal, Irena 
Hełpa oraz Maria Michałek. Ważne w tej 
zupie są świeże składniki i naturalne przy-
prawy. Należy tu wspomnieć o roli jaką 
odegrał pan Franciszek Kowal, członek 
stowarzyszenia, który cierpliwie kroił, 
a potem smażył mięso. Czwarty warsztat 
kulinarny „Pieczemy kruche ciasteczka 
z oczkiem” odbył się 24 września br. Prze-
pisem na maślane, kruche ciasteczka po-
dzieliła się pani Maria Dembska, członek 
stowarzyszenia oraz opiekun sali wiej-
skiej w Pęckowie. Oczywiście degustacja 
odbyła się w miłym towarzystwie przy 
kawie. Najmłodszy uczestnik warsztatu 
miał cztery lata i wspaniale spisał się lu-
krując ciasteczka. Piąty warsztat kulinarny 
„Gotujemy ościeronki z bryją” odbył się 
15 października br. W ramach wyjaśnie-
nia ościeronki to najzwyczajniej w świe-
cie ugotowane ziemniaki z dodatkiem 
kwaśnego mleka, pieprzu, podsmażonej 
cebulki, koniecznie tłuczone szybkim ru-
chem. Natomiast bryja to zupa owocowa 
na bazie kompotu lub suszu owocowego.
 Cieszy nas, że młodsi uczestnicy 
warsztatów tak chętnie przygotowywali 
regionalne potrawy pod bacznym okiem 
seniorów.  

Maria Dembska
Członek Stowarzyszenia
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1) Wyniki matur w całym Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim
 W Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim do egzaminu matu-
ralnego w sesji majowej roku szkolnego 2019-2020 we wszystkich 
szkołach funkcjonujących w powiecie, zarówno powiatowych jak 
i niepublicznych czy prowadzonych przez inne samorządy, do ma-
tury podeszło 564 absolwentów szkół publicznych i niepublicz-
nych, w tym 289 absolwentów technikum i 275 absolwentów 
liceów ogólnokształcących. Maturę zdało 380 osób co stanowiło 
67,38% zdających. W poprzednim roku maturę zdało 469 osób 
z 568 absolwentów (82,57%).
 Zdawalność w powiecie wyniosła 67,37% i była niższa od 
wyniku w kraju i województwie wielkopolskim o 6,6% (kraj 74%, 
województwo – 73,9%). Zdawalność w liceach ogólnokształcą-
cych wyniosła 80,36%, gdzie do matury podeszło 275 absolwen-
tów. z których zdało 221. Zdawalność ta była porównywalna do 
zdawalności w kraju (81,1%) i województwie (80%).
 Znacznie słabsze wyniki w powiecie osiągnęli absolwenci 
technikum. Do matury podeszło 289 osób a zdało ją 159 absol-
wentów. Zdawalność w kraju wyniosła w tym typie szkoły 62,2% 
a w województwie 65%. W naszym powiecie zaledwie 51%. Za-
tem była niższa od wojewódzkiej o 14% a od krajowej o 11,2%. 
Prawo do poprawki ogółem ma 141 absolwentów szkół, w tym 
43 absolwentów liceum i 98 absolwentów technikum. Matury 
nie zdało bez prawa do poprawki 27 osób (w roku poprzednim 
23).

2) Matury w szkołach prowadzonych przez powiat
 W szkołach prowadzonych przez powiat do matury podeszło 
382 absolwentów z 444, którzy ukończyli szkołę, co stanowi-
ło 86,04%. Do matury nie podeszło 62 absolwentów, w tym 61 
z technikum (23,4%) oraz 1 z liceum ogólnokształcącego. Ma-
turę zdało 382 absolwentów, co stanowiło 69,37%. Zdawalność 
w szkołach powiatowych była niższa od zdawalności w woje-
wództwie i kraju o ok. 4,3%.
 Zdawalność w liceach ogólnokształcących wyniosła 89,56% 
i była bardzo porównywalna do tej z roku poprzedniego, która 
wyniosła 91,9%. Maturę zdało 163 absolwentów ze 183 podcho-
dzących do niej. Matury nie zdało 19 osób w tym 18 miało prawo 
do poprawki we wrześniu. Zdawalność egzaminu maturalnego 
w liceach powiatowych jest na znakomitym poziomie, bowiem 
jest wyższa od zdawalności w kraju (81,1%) o 8,46% a od zda-
walności w województwie o 9,56% (80%) dla tego typu szkoły.
W przypadku technikum egzamin zdało zaledwie 102 absolwen-
tów z 200 podchodzących do egzaminu. Zdawalność wyniosła 
51% (w roku poprzednim 73,24%). Zdawalność matur w techni-
kum w szkołach powiatowych, w odniesieniu do wyników w wo-
jewództwie wielkopolskim, była niższa aż o 13,6%, natomiast 
w odniesieniu do zdawalności w kraju byłą niższa o 11,2%. Jest 
to bardzo niepokojące i mamy nadzieję, że dotyczy tylko jedne-
go roku szkolnego. Prawo do egzaminu poprawkowego miały 
72 osoby z 98, które egzaminów nie zdały. Egzaminu nie zdało 
ostatecznie w sesji majowej w technikum 26 osób.
 Bardzo niepokojące jest zjawisko nie podchodzenia w ogó-
le do matury dużej grupy absolwentów w szkole technikalnej. 
W minionym roku aż 61 absolwentów nie podeszło do matury co 
stanowiło 23,4% ogółu kończących ten typ szkoły.

Informacja z działalności
Rady Powiatu

Czarnkowsko-Trzcianeckiego

3) Egzaminy poprawkowe
 Uczniowie, którzy nie zdali jednego egzaminu obowiązkowe-
go, mieli możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego. 
Spośród 90 abiturientów, którym przysługiwało prawo do po-
prawki na egzaminie stawiły się 82 osoby, a szansę tę wykorzy-
stało 45 osób; zdawalność egzaminu poprawkowego we wszyst-
kich szkołach prowadzonych przez powiat wyniosła 55%, z czego 
w liceach ogólnokształcących 44%, a w technikach 58%.

Matura po sesji poprawkowej

 Egzamin maturalny we wszystkich szkołach prowadzonych 
przez powiat ostatecznie zdało 322 absolwentów. Zdawalność 
w powiecie po egzaminie poprawkowym wyniosła 81,73% i była 
o zaledwie 0,07% niższa od wyniku w kraju (81,80% ). Wyższe 
wyniki osiągane były głównie w liceach ogólnokształcących.

4) Losy absolwentów powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego
 Szkoły prowadzone przez Powiat, opuściło wraz z końcem 
roku szkolnego 2019/2020 – 610 absolwentów szkół młodzie-
żowych i było to mniej niż w roku poprzednim o 42 osoby (rok 
poprzedni 652 absolwentów), w tym:
- liceum ogólnokształcące – 183 (rok poprzedni 205),
- technikum – 261 (rok poprzedni 280),
- zasadniczą szkołę zawodową – 159 (rok poprzedni 161),
- szkołę przysposabiającą do pracy – 7 (rok poprzedni 6).
Dalszą naukę podjęło 288 absolwentów (rok poprzedni 292 ab-
solwentów), co stanowi 47,21% (jest to więcej o 2,45% niż w ze-
szłym roku).
 Największą grupę absolwentów, którzy podjęli dalszą na-
ukę stanowią absolwenci liceów ogólnokształcących – 157 osób 
tj. 85,79% absolwentów tego typu szkoły (w roku poprzednim 
88,29% absolwentów LO). W przypadku technikum dalszą naukę 
zadeklarowało tylko 87 z 261 absolwentów tj. zaledwie 33,33% 
(w roku poprzednim 58 z 280 absolwentów, tj. 20,71% absol-
wentów). W przypadku absolwentów zasadniczych szkół zawo-
dowych dalszą naukę podjęło 44 z 159 absolwentów tj. 27,67% 
(poprzedni rok 53 z 161 absolwentów - 32,92%).
 Biorąc pod uwagę formy organizacyjne szkół, na których 
absolwenci kontynuują dalszą naukę, 171 absolwentów szkół 
ponadpodstawowych podjęło edukację w szkołach dziennych 
tj. 59,38% (w roku poprzednim 199 absolwentów – 68,15%), 
w szkołach zaocznych i wieczorowych dalszą naukę pobiera 117 
absolwentów, tj. 40,63 % (rok poprzedni 111 osób – 38,01%).
 Spośród absolwentów wszystkich typów szkół największą 
liczbę kształcącą się w szkołach dziennych stanowią absolwen-
ci liceów ogólnokształcących - 135 (poprzednio 165 osoby). 
W przypadku technikum, w szkołach dziennych kształci się 36 
absolwentów (poprzednio 34). Wśród 111 absolwentów szkół 
ponadpodstawowych kształcących się w szkołach wieczorowych 
i zaocznych (w poprzednim roku 117) jest:
- 22 absolwentów liceów ogólnokształcących (poprzednio 16),
- 51 absolwentów technikum (poprzednio 42),
- 44 absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej (poprzednio 
53).
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Na zbliżające się Święta,
pragnę Państwu złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości i spokojnej
atmosferze przy świątecznym stole.
Kolejny zaś Nowy Rok, niech będzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych zamierzeń.

Zbigniew Piątek
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

 Spośród absolwentów, którzy podjęli dalszą naukę, 240 kon-
tynuuje ją na uczelniach państwowych (poprzedni rok 277), na-
tomiast 48 na uczelniach niepublicznych (poprzednio 23). Absol-
wenci z poszczególnych szkół ponadpodstawowych, którzy trafili 
do wyższych szkół państwowych:
- 142 z liceum ogólnokształcącego (poprzedni rok 168),
- 54 absolwentów technikum (56),
- 44 absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej (53).
Absolwenci, którzy trafili do szkół niepublicznych – 48 osoby, 
w tym:
- 15 z liceum ogólnokształcącego (13),
- 33 z technikum (10).
212 absolwentów kontynuuje naukę w uczelniach wyższych, tj. 
mniej niż w roku poprzednim o 38 absolwentów.
Biorąc pod uwagę absolwentów z poszczególnych szkół to 
w uczelniach wyższych naukę pobiera:
- 149 liceum ogólnokształcącego - poprzednio 179,
- 63 absolwentów technikum – poprzednio 71.
Do szkół policealnych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe trafiło 
25 absolwentów (pop. 15), w tym 8 (2) z liceów ogólnokształcą-
cych i 17 (13) z technikum.
Po ukończeniu szkoły, podjęło pracę 325 absolwentów wszyst-
kich typów szkół (w poprzednim roku 313 absolwentów), w tym.

- 26 (14) z liceum ogólnokształcącego,
- 193 (176) absolwentów technikum,
- 106 (123) absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej.

Zbigniew Piątek
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

 Dzięki bardzo dobrej współpracy z Staro-
stą Panem Feliksem Łaszcz, Wicestarostą Sła-
womirem Kryger członkami Zarządu Powiatu 
potrafiliśmy w 2020 r. dla mieszkańców Gmi-
ny Drawsko zrealizować oraz przygotować na 
następne lata następujące zadania:
1. Wizyta robocza: Starosta Feliks Łaszcz, 
Wicestarosta Sławomir  Kryger, Wójt Gminy 
Drawsko Bartosz Niezborała, Przewodniczący 
Komisji Budżetowo-Gospodarczej Krystian Kawczyński – ustale-
nia dotyczące m.in. budowy ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż, 
utwardzenie ścieżek rowerowych Drawsko-Pęckowo-Drawski 
Młyn-Piłka masą asfaltową, wykonanie oświetlenia przy ścież-
kach rowerowych w Pęckowie i Piłce oraz wykonanie nowej na-
wierzchni asfaltowej na drodze w Pęckowie. 
2. W dniu 30.04.2020 zakończona została inwestycja - „Adaptacja 
pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno-położniczą 
oraz gabinet lekarski w Drawsku”. 
Koszt inwestycji wyniósł 157.440,00 zł, z czego dofinansowanie 
z budżetu Powiatu Czarnkowsko Trzcianeckiego  70.000,00 zł.
3. Ścieżka rowerowa Drawsko – Krzyż
 12 marca 2019 r. odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy 
Drawsko. Trwały rozmowy dotyczące założeń do wykonania pro-
jektu ścieżki rowerowej, w rozmowach uczestniczyli: Członek 
Zarządu Powiatu Krzysztof Czarnecki, Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych Grzegorz Kazimierczak, Burmistrz Miasta i Gminy 
Krzyż Wlkp. Rafał Sroka, Wójt Gminy Drawsko Bartosz Niezbo-
rała i Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej Krystian 
Kawczyński. 
 Projekt budowlany został wykonany w 2020 r pod nazwą za-
dania  „Rozbudowa drogi- budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. 
– Drawsko przy drodze powiatowej 1323P” przy finansowaniu 
przez Gminę Drawsko, Gminę Krzyż Wlkp., Powiat  Czarnkowsko 
-Trzcianecki. 
 Na podstawie dokumentacji projektowej zaplanowano 
w miesiącu wrześniu 2020r. wykup gruntów pod w/w inwesty-
cję. Koszt wykupu ok. 80.000,00 zł, z tego 40.000,00 zł Powiat, 
20.000,00 zł Gmina Drawsko, 20.000,00 zł Miasto i Gmina Krzyż 
Wlkp.

 Na podstawie projektu oszacowano kosztorysem inwestor-
skim koszty budowy ścieżki rowerowej na kwotę 3,7 mln zł brut-
to.
 Zarząd Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego złożył w mie-
siącu wrześniu 2020r. stosowny wniosek o możliwość dofinan-
sowania inwestycji przez Urząd Wojewódzki z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Fundusz dróg pokryje koszty 60 % inwestycji tj. 
ok 2,22 mln zł brutto. 
 Pozostała kwota tj. ok 1,48 mln zł brutto zostanie roz-
dzielona pomiędzy Powiat Czarnkowsko Trzcianecki 55% 
tj. ok 814.000,00 zł, Miasto i Gmina Krzyż Wlkp. 25% tj. ok 
370.000,00 zł, Gmina Drawsko 296.000,00 zł. Czekamy na wyniki 
rozstrzygnięcia złożonego wniosku.  
4. W sierpniu 2020 została wykonana nowa nawierzchnia asfal-
towa przez całą miejscowość Pęckowo. Cała inwestycja zreali-
zowana z budżetu Powiatu Czarnkowsko –Trzcianeckiego. Koszt 
inwestycji wyniósł  ok. 162.200,00 zł - wykonano regulację stud-
ni, wpustów ulicznych, ściek uliczny,  nawierzchnię asfaltową ok. 
4200 m². 
5. Wiosną 2020 roku uszkodzeniu uległa rura i studnia od ka-
nalizacji deszczowej na głównym skrzyżowaniu w Pęckowie – 
awaria została usunięta.
6. Na skrzyżowaniu ul. Powstańców Wlkp. z ul. Wieleńską w Pęc-
kowie wykonany został  dodatkowy wpust uliczny w celu likwi-
dacji zastoin wody. 
7. W okresie letnim przystąpiono do czyszczenia ścieżki pieszo 
rowerowej z wrośniętej w ścieżkę trawę na odcinku Drawsko-
-Pęckowo-Piłka oraz zostały zebrane pobocza przy jezdni Pęc-
kowo-Piłka. 
8. Na złożoną do Zarządu Dróg Powiatowych interpelację doty-
czącą – wykonania połączenia brakującego chodnika przy dro-
dze powiatowej w Drawsku ul. Józefa Noji (dojście do kościo-
ła od ul. Szkolnej) otrzymałem informację, że chodnik zostanie 
wykonany w 2021r. Gmina Drawsko dla przyspieszenia budowy 
przystąpiła do wykonania robót geodezyjnych w celu uregulowa-
nia własności gruntu pod chodnik.
9. Poprawiliśmy bezpieczeństwo na skrzyżowaniu drogi powia-
towej z ul. Józefa Noji oraz ul. Nową w Pęckowie poprzez zało-
żenie lustra.

*******************************************
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10. Dla poprawy bezpieczeństwa przy drodze powiatowej Sołtys 
Pan Leszek Matelski wraz z Radą Sołecką wsi Pęckowo, Radnymi 
Rady Gminy, Wójtem Gminy Drawsko dołożyli starań i środków 
finansowych na budowę oświetlenia przy ścieżce rowerowej 
z Pęckowa w kierunku Piłki. Inwestycja kosztuje ok. 70.000,00 zł 
w całości finansowana z budżetu sołeckiego i Gminy Drawsko. 
 Wielkie podziękowania dla Starosty Czarnkowsko – Trzcia-
neckiego Pana Feliksa Łaszcza, Wicestarosty Sławomira Kryger, 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
składam Państwu serdeczne życzenia zdrowia, 

wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, 
ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. 

Niech zbliżający się Nowy Rok przyniesie zdrowie,
spokój, stabilizację

i wiele okazji do realizacji zamierzeń
zawodowych i osobistych.

Krystian Kawczyński
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej

 Rady Powiatu Czarnkowsko -Trzcianeckiego

Wójta Gminy Drawsko Pana Bartosza Niezborały, Dyrektora Za-
rządu Dróg Powiatowych Grzegorza Kazimierczaka, Członków Za-
rządu Powiatu Czarnkowsko Trzcianeckiego, Radnym za wspólną 
pomoc w pozyskiwaniu środków i realizację wyżej wymienionych 
zadań. Rok 2020 był  trudnym dla samorządów rokiem budżeto-
wym oraz bardzo trudnym rokiem w związku  z rozprzestrzenia-
niem się wirusa SARS-CoV-2.
Życzę Państwu zdrowia. 

Krystian Kawczyński
Przewodniczący Komisji

Budżetowo-Gospodarczej
Rady Powiatu

Czarnkowsko- Trzcianeckiego

Usunięcie awarii kanalizacji burzowej na drodze powiatowej w Pęckowie

Wizyta Starostów w Drawsku

Spotkanie dotyczące budowy ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż 2019 r.
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Nowa nawierzchnia asfaltowa Pęckowo Robory geodezyjne do budowy chodnika w Drawsku

Zbieranie poboczy i czyszczenie ścieżki rowerowejPoradnia K Drawsko
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Dobiegają końca rozgrywki pił-
karskie  rundy jesiennej  sezonu 

2020/2021 Wojewódzkiego Związku 
Piłki  Nożnej w  Poznaniu. Z uwagi na  
COWID 19 są  one  nietypowe z obo-
strzeniami  do  zawodników, działa-
czy, jak i kibiców. Dobrze  się  stało, że 
dzieci, młodzież  i  dorośli  mogą  upra-
wiać tą  popularną dyscyplinę sportu, 
zwłaszcza gdy  mamy  takiego piłkarza 
jakim jest  Jakub Moder. Szczegółowe  
wyniki,  tabele  rozgrywek można  śle-
dzić  na portalu internetowym  ,,łączy-
naspiłka ‘’. LZS Sokół Drawsko 

II LIGA OKRĘGOWA  MŁODZIK
GRUPA 12
1m. Radwan   Lubasz
2m. LPFA  Poznań    Trzcianka    
3m.  LKS  Płomień   Połajewo   
4m.  KS  Lubuszanin  Trzcianka
5m. LZS  Noteć   Rosko 
6m. LZS  Sokół  Drawsko             

I LIGA  OKRĘGOWA JUNIOR MŁODSZY  
GRUPA  2
1m.  KS Nielba   Wągrowiec
2m.  KS  Kłos   Budzyń
3m. KS Drawa   Krzyż
4m. WKS  Wyszyny
5m. LZS  Wenus   Jędrzejewo
6m. LZS  Sokół  Drawsko
   
LZS  ORZEŁ PĘCKOWO
II  LIGA  OKRĘGOWA  ORLIK  GRUPA 4
1m. KS  Lubuszanin II   Trzcianka  
2m. LKS   Radwan  Lubasz

SPORT
MASOWY

Dnia 16.10.2020 r. na obiekcie 
sportowym ORLIK W Wieleniu 

odbyłsię  Powiatowy Turniej Piłkarski 
LZS   Oldbojów. Do turnieju zgłosiły 
się  cztery  drużyny: Miasto i Gmina  
Krzyż,  Miasto  i Gmina Wieleń,  Mia-
sto Czarnków oraz Gmina Drawsko; 
system   rozgrywek  każdy  z  każdym.
Wyniki
Drawsko    -  Wieleń      1  - 4
Drawsko -    Czarnków  0 – 3
Drawsko   -  Krzyż           2  - 0
Ostatecznie  drużyna  z  Gminy   
Drawsko   zajęła   3  miejsce  otrzy-
mując  Puchar  Prezesa   Powiatowe-
go  Zrzeszenia  LZS  w  Czarnkowie.

SPORT ZORGANIZOWANY
3m. LKS  Noteć  Rosko
4m. KS  Lubuszanin I  Trzcianka    
5m. LZS  Orzeł  Pęckowo           
6m. LZS  Kuźnica  Czarnkowska

I LIGA  OKREGOWA TRAMPKARZ 
GRUPA  3
1m.  UKS   REISSA   Piła   Trzcianka
2m. LKS  Noteć  Rosko
3m  KS Lubuszanin   Trzcianka
4m. KS  Fortuna   Wieleń
5m. LZS  Orzeł   Pęckowo
6m. AP   BAMBINIS   Trzcianka

KLASA  OKRĘGOWA 
„ RED  BOD’’ GRUPA 1
1m.   LKS  Korona  Stróżewo
2m.  KS  Zjednoczeni  Kaczory
3m.   LKS Noteć  Rosko
4m.  LKS  Kłos  Budzyń
5m. LKS  Radwan   Lubasz
6m. Unia  Wapno
7m.  KS  Polonia    Jastrowie  
8m.  KS   Iskra   Krajenka
9m. KS  Fortuna  Wieleń
10m.  KS  Sokół   Szamocin
11m.  LZS   Wenus  Jędrzejewo
12m. LZS  Noteć   Dziębowo
13m. KS  Sokół   Damasławek
14m. KS  Stela   Białośliwie
15m.  WKS   Wyszyny 
16m. Orzeł   Pęckowo
17m. KS   Tarnovia   Tarnówka  

Henryk Kolasiński
Podinspektor ds. zarządzania

kryzysowego i oc., sportu i rolnictwa

Oświetlenie przy drodze powiatowej

Budowa nowego wpustu ulicznego w Pęckowie

Wykonanie lustra w Pęckowie

Krystian Kawczyński
Przewodniczący Komisji

Budżetowo-Gospodarczej Rady Powiatu 
Czarnkowsko -Trzcianeckiego



Jakub Moder
z Drawska
stworzył w sporcie
nową historię

Zdjęcia z prywatnego archiwum Jakuba Modera


