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Panorama ZiemiDrawskiej
Szanowni Mieszkańcy i Goście Gminy Drawsko!

W tym niezwykle trudnym dla całego świata
okresie pandemii pragniemy na nadchodzące

Święta Zmartwychwstania Pańskiego
oraz najbliższą przyszłość życzyć  Państwu
przede wszystkim dużo zdrowia i spokoju.

Niech świąteczny nastrój skłoni nas do refleksji,
umocni naszą wiarę, a Zmartwychwstały Chrystus

daje siłę do pokonywania trudów codzienności. 

Przewodniczący
Rady Gminy Drawsko
Ryszard Jabłonowski

Wójt
Gminy Drawsko

Bartosz Niezborała
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• Zawieszono zajęcia w szkołach i przedszkolach do Wielkanocy 
(zgodnie z decyzją Premiera).
• Ograniczono funkcjonowanie Urzędu Gminy Drawsko oraz 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej najpierw do Punktu Ob-
sługi Klienta, obecnie do skrzynki podawczej i kontaktu telefo-
nicznego i mailowego - tylko w pilnych sprawach, niecierpiących 
zwłoki.
• Zawieszono do odwołania funkcjonowanie bibliotek.
• Zawieszono do odwołania funkcjonowanie świetlic wiejskich.
• Zawieszono do odwołania funkcjonowanie sali gimnastycznej 
wraz z zajęciami. 
• Zamknięto do odwołania pozostałe obiekty sportowe i tury-
styczne na obszarze Gminy Drawsko.
• Zrezygnowano z wszelkiego rodzaju wydarzeń i spotkań dla 
mieszkańców planowanych w najbliższym czasie.
• Zawieszono do odwołania funkcjonowanie Klubu Senior+ 
w Drawsku.
• Wprowadzono do odwołania zakaz handlu na targowiskach wy-
znaczonych w Gminie Drawsko.
• Ograniczono do odwołania funkcjonowanie biura Zakładu Ka-
nalizacji i Wodociągów w Drawsku.

 Powyższe postanowienia realizujemy dla dobra naszych 
mieszkańców, pracowników i gości. Dziękujemy za zrozumienie 
i poszanowanie podjętych decyzji. Brak kontaktu, to jedyna for-
ma ograniczenia rozprzestrzeniającego się wirusa, dlatego ape-
luję abyście Państwo w miarę możliwości pozostawali w swoich 
domach. 
 Wsparciem w działaniach jest powołany przeze mnie Gmin-
ny Zespół Zarządzania Kryzysowego, w skład którego wchodzą: 
dyrektorzy szkół, pracownicy urzędu, gminne jednostki organi-
zacyjne oraz przedstawiciele policji i ochotniczych straży pożar-
nych. Mimo kryzysowej sytuacji zachowujemy ciągłość funkcjo-
nowania Urzędu oraz realizacji zadań Gminy. Wszelkiego rodzaju 

świadczenia będą realizowane na bieżąco. Obserwując sytuację 
oraz decyzje zapadające na poziomie krajowym będziemy do 
Państwa dyspozycji, tak długo jak będzie to możliwe. Pozostaję 
również w kontakcie z odpowiednimi służbami, aby dla Państwa 
bezpieczeństwa wdrażać kolejne procedury. 

Zebrania wiejskie 
W miesiącu lutym zakończyliśmy cykl zebrań wiejskich, 

które odbyły się we wszystkich 12 sołectwach naszej Gminy. 
Zgodnie z zapowiedzią, tego typu spotkania będą odbywać się 
z początkiem każdego roku bieżącej kadencji. Zebrania mają na 
celu przybliżenie mieszkańcom tego, co zostało zrealizowane 
oraz tego, co planujemy w przyszłości. Tegoroczne spotkania zdo-
minował temat sytuacji finansowej Gminy Drawsko oraz proble-
matyki związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 
Był to również czas zgłaszanych wniosków dotyczących proble-
matyki poszczególnych wsi, a przede wszystkim merytorycznej 
dyskusji – za którą bardzo serdecznie dziękuję. 

Budowa ulicy Szacherskiego
Dobiega końca realizacja inwestycji pod nazwą „Przebu-

dowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulicy Płk. Szacher-
skiego w miejscowości Drawsko w Gminie Drawsko”. Wszystko 
wskazuje na to, że zadanie zostanie zrealizowane zdecydowanie 
szybciej niż zakłada to umowa z wykonawcą inwestycji. To dobra 
informacja w kwestii zbliżającego się kryzysu. Całkowita wartość 
inwestycji to 311.911,70 zł. Dofinansowanie udzielone ze środ-
ków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80% kosztów 
kwalifikowanych, to kwota 244.609,00 zł. Wkład własny gminy 
w zadanie stanowi 67.302,70zł. 

Kiedy w poprzednim wydaniu „Panoramy Ziemi Drawskiej” przedstawiliśmy Państwu sytuację 
finansową Gminy Drawsko, wydawało się, że nic zaskakującego nie może się już wydarzyć. 
Podejmując kolejne działanie ustalamy strategię uzdrowienia kondycji finansowej naszego 
samorządu. Na świecie zapanowała jednak pandemia, która sparaliżowała każdą dziedzinę 
życia ludzkości. Rozprzestrzeniający się „koronawirus” sprawił, że radykalne decyzje muszą 

być podejmowane również na terenie naszej gminy. W związku ze stanem zagrożenia epide-
miologicznego podjęliśmy następujące decyzje:

Szanowni Mieszkańcy!
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Budowa Poradni K
Trwa przekształcenie części budynku Szkoły Podstawowej 

przy ul. Nadnoteckiej w Drawsku na gabinety lekarskie. Całkowi-
ta wartość inwestycji to 157.440,00 zł, w tym z budżetu Powiatu 
Czarnkowsko – Trzcianeckiego 70.000,00 zł, a z budżetu Gminy 
Drawsko 87.440,00 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na 
koniec kwietnia.  Szpital Powiatowy w Czarnkowie w powstają-
cym obiekcie planuje funkcjonowanie nie tylko poradni gineko-
logicznej, ale również ortopedycznej i chirurgicznej. Przed nami 
wciąż trudne zadanie stworzenia odpowiednich warunków, ale 
zmierzamy w kierunku polepszenia usług związanych z ochroną 
zdrowia na terenie Gminy Drawsko. 

Remont szatni i sanitariatów w Sali Gimnastycznej
Gmina Drawsko otrzymała dofinansowanie z programu 

„Szatnia na medal” organizowanego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego Departament Sportu i Turystki 
na zadanie pod nazwą „Remont zaplecza (ogólnodostępnego) 
sanitarno – szatniowego w Gminnej Sali Gimnastycznej w Draw-
sku”. Kwota dofinansowania wynosi 99.930,00 zł, a planowany 
koszt inwestycji to 199.867,91 zł.

Klub Senior +
Pod koniec ubiegłego roku zrealizowaliśmy zadanie pod 

nazwą Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior +” - remont części 
budynku Urzędu Gminy w Drawsku”. Całkowita wartość zadania 
to 187.434,34 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 149.500,00 zł, 
a wkład własny to 37.934,34 zł. Zakończono rekrutację zorgani-
zowaną dla seniorów z terenu gminy i na ten moment trwa orga-
nizacja odpowiedniego funkcjonowania Klubu. 
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Co jeszcze w tym roku?
• Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki kolejnego na-

boru konkursu Fundusz Dróg Samorządowych, w którym na ak-
ceptację czekają projekty budowy drogi ul. Leśnej w Drawskim 
Młynie oraz ul. Królickiego w Drawsku. 
• W konkursie Wielkopolska Odnowa Wsi organizowanego przez 
Urząd Marszałkowski w Poznaniu na wyniki oczekują trzy aplika-
cje złożone dla miejscowości Piłka, Marylin i Pęckowo. 
• Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu planuje w bieżącym 
roku realizację budowy brakującego chodnika w centrum miej-
scowości Chełst. To długo oczekiwana inwestycja przez miesz-
kańców tej miejscowości. 
• W tym roku powstanie również dokumentacja budowy ścieżki 
rowerowej z Drawska do Krzyża, w kosztach której partycypuje 
Gmina Drawsko. 
• Wspólnie z sołtysami poszczególnych miejscowości na bieżąco 
realizujemy zaplanowane budżety sołeckie wsi.  

Projekty stowarzyszeń
Bardzo pozytywna współpraca z naszymi organizacjami 

pozarządowymi spowodowała, że mogliśmy złożyć dwa pro-
jekty, w ramach konkursu ogłoszonego przez Czarnkowsko – 
Trzcianecką Lokalną Grupę Działania, w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na: 
Przedsięwzięcie 1.2.3   Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spę-
dzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wy-
posażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury tury-
stycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej – „Odnowa obszaru LGD”.
 Takie działanie pozwoliło na pozyskanie dofinansowania 
w 100%, a nie 63,63%, bo taki wskaźnik dofinansowania ma sa-
morząd. Dziękujemy Prezesom Ewelinie Michałowskiej i Krystia-
nowi Kawczyńskiemu za otwartość na nasze propozycje. 
 Stowarzyszenie „Młodzi dla wsi” z Chełstu, projekt oceniony 
z największą liczbą punktów ,,Chełst jako wieś na skraju miejscem 
turystyki, rekreacji i obyczajów-budowa wiaty i szlaku w miejsco-
wości Chełst, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej.
 Drugi projekt, oceniony jako trzeci na 12 przyjętych ogólnie 
do dofinansowania, Ludowego Zespołu Sportowego ORZEŁ Pęc-
kowo ,,Nowe pomosty wybudujemy i ludzi nad jeziorem w Kwiej-
cach przyciągniemy-urządzenie ogólnodostępnej plaży i placu re-
kreacji wraz z budową pomostów na Jeziorze Piast w Kwiejcach.  
Wnioski czekają na ostateczną ocenę ze strony Urzędu Marszał-
kowskiego, ale czy w zaistniałej sytuacji uda nam się je zrealizo-
wać w bieżącym roku, niestety wątpliwe. 

Szanowni Państwo!

Planowaliśmy w tym roku wiele działań prorozwojowych, pro-
mocyjnych, czy inwestycyjnych. Na czele z realizacją ambitnego 
kalendarza wydarzeń kulturalnych, muzycznych i sportowych. 
W tym roku przypada również XXX lecie funkcjonowania samo-
rządów w Polsce. Obchody tej rocznicy zaplanowaliśmy pod-
czas czerwcowych Dni Gminy Drawsko. W związku z panującym 
realnym zagrożeniem zdrowia i życia naszych mieszkańców 
wszelkie decyzje związane z organizacją życia publicznego Sa-
morządu Gminy Drawsko pozostają wstrzymane. Mam ogrom-
ną nadzieję, że ta trudna dla wszystkich sytuacja szybko minie, 
a skutki kryzysu dla naszej Gminy i jej mieszkańców będą zni-
kome. 

Pozostaję do Państwa dyspozycji.
Bądźmy razem w tym trudnym czasie.

Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko

 Pomieszczenia Klubu „Senior +”w Drawsku
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L.p Data Dotujący Dotowany Nazwa projektu
Całkowita 
wartość 
zadania

Dofinansowa-
nie

Wkład 
własny 

finansowy

1. 26.08.2019

Wielkopolski Urząd
Wojewódzki w Poznaniu
Fundusz Dróg Samorzą-
dowych 

Gmina 
Drawsko

Przebudowa drogi 
gminnej wraz z odwod-
nieniem – ul. Leśnej
w miejscowości Drawski 
Młyn w gminie Drawsko

285 975,00 228 780,00 57 195,00

2. 26.08.2019

Wielkopolski Urząd
Wojewódzki w Poznaniu
Fundusz Dróg Samorzą-
dowych

Gmina 
Drawsko

Przebudowa drogi gmin-
nej wraz z odwodnie-
niem – ul. Płk. Królickiego 
w miejscowości Drawsko 
w gminie Drawsko

367 561,19 294 048,00 73 513,19

3. 02.12.2019
Czarnkowsko
– Trzcianecka Lokalna 
Grupa Działania

Ludowy 
Zespół Spor-
towy „Orzeł”
w Pęckowie

Nowe pomosty wybudu-
jemy i ludzi nad jezioro w 
Kwiejcach przyciągniemy 
– urządzenie ogólno-
dostępnej plaży i placu 
rekreacji
wraz z budową pomo-
stów na jeziorze Piast
w Kwiejcach.

133 525,00 133 525,00 0,00

4. 02.12.2019
Czarnkowsko
– Trzcianecka Lokalna 
Grupa Działania

Stowa-
rzyszenie 
„Młodzi dla 
wsi”

Chełst jako wieś na skra-
ju miejscem turystyki, 
rekreacji i obyczajów – 
budowa wiaty
i szlaku w miejscowości 
Chełst ogólnodostępnej 
infrastruktury turystycz-
no – rekreacyjnej.

55 814,00 55 814,00 0,00

5. 09.12.2019 Biuro Programu
Niepodległa 

Gminny 
Ośrodek 
Kultury, 
Rekreacji, 
Turystyki
i Biblioteki 
Publicznej 
Gminy 
Drawsko

Weekend dla
Niepodległej
w gminie Drawsko

21 335,00 17 835,00 3 500,00

6. 20.12.2019

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu

Gmina 
Drawsko

Usuwanie folii rolniczych 
i innych odpadów pocho-
dzących z działalności 
rolniczej z terenu Gminy 
Drawsko

19 780,00 19 780,00 0,00

7. 07.01.2020

Wielkopolski Urząd
Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Polityki
Społecznej

Gmina 
Drawsko

Zapewnienie funkcjono-
wania Klubu „Senior+” 32 700,00 13 080,00 19 620,00

8. 10.10.2020

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

Klub Morsa 
Drawsko

Drawski Yndzel ożywimy 
- chlubą gminy uczynimy! 
Rozwój ogólnodostępnej
infrastruktury turystycz-
nej i rekreacyjnej.

10 430,00 10 000,00 430,00

9. 10.10.2020

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

Klub Morsa 
Drawsko

Święto Noteci - Marina 
Yndzel Drawsko 2020 15 500,00 15 000,00 500,00

WYKAZ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 
2019/2020
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Hanna Matkowska 
Podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

10. 10.10.2020 Nadnotecka Grupa 
Rybacka

Gmina 
Drawsko

Przeciwdziałanie kłusow-
nictwu i ochrona środo-
wiska naturalnego rzeki 
Noteć przed negatywny-
mi skutkami działalności 
ludzi. 

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

11. 14.01.2020

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

Stowarzy-
szenie Bie-
gacze Józefa 
Noji

II Bieg im. Józefa Noji
w Pęckowie 6 240,00 5 740,00 500,00

12. 15.01.2020 Starostwo Powiatowe
w Czarnkowie

Stowarzy-
szenie Bie-
gacze Józefa 
Noji

II Bieg im. Józefa Noji
w Pęckowie 2 000,00 1 700,00 300,00

13. 07.02.2020

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

Gmina 
Drawsko

Remont zaplecza (ogól-
nodostępnego) sanitarno 
– szatniowego w Gmin-
nej Sali Gimnastycznej w 
Drawsku

199 867,91 99 930,00 99 937,91

14. 25.02.2020

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

Gmina 
Drawsko

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

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

15. 25.02.2020

Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielko-
polskiego  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

16. 25.02.2020

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

Gmina 
Drawsko

„Na kajaku wiara płynie 
by odpocząć w Marylinie, 
więc im wiatę postawi-
my, jadłem
z grilla ugościmy”

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

17. 27.02.2020
Fundacja
Orlen Dar Serca
ORLEN dla Strażaków

OSP
Kawczyn

Zakup aparatów
powietrznych 22 000,00 22 000,00 0,00

18. 06.03.2020

Czarnkowsko
– Trzcianecka Lokalna 
Grupa Działania
Aktywni Mieszkańcy 

Stowa-
rzyszenie 
Rodziców 
Dzieci i Osób 
Niepełno-
sprawnych

Wychodzą z cienia po-
dwórkowe
wspomnienia

1 000,00 1 000,00 0,00

19. 06.03.2020

Czarnkowsko
– Trzcianecka Lokalna 
Grupa  Działania 
Aktywni Mieszkańcy

Rada
Sołecka Wsi
Kawczyn

Pyry spod pierzyny na 
bieszczadzkim szlaku 
– warsztaty kulinarne

1 000,00 1 000,00 0,00

20. 12.03.2020
Fundacja
Orlen Dar Serca
Moje miejsce na Ziemi 

Gmina 
Drawsko

Likwidacja barier
architektonicznych
w Szkole Podstawowej w 
Drawsku

20 000,00 20 000,00 0,00

SUMA 1 320 615,65 1 030 153,00 290 462,65
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XVI zwyczajną sesję Rady Gminy Drawsko w dniu 
24 stycznia 2020 r. radni rozpoczęli minutą ciszy, czcząc 

pamięć byłej radnej ś.p. Justyny Helwich. 

 Wójt w przedstawionej informacji o pracy w przerwie między 
sesjami poinformował o odbytych spotkaniach i wydarzeniach:
- 14 stycznia - noworoczne spotkanie z sołtysami, w którym 
uczestniczyli: Krzysztof Paszyk – poseł na Sejm RP, Wojciech Jan-
kowiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Jaro-
sław Maciejewski – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego, Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Wielkopolski. 
Poruszano tematy dot. pozyskania środków zewnętrznych m.in. 
z programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi, budżetu Województwa 
Wielkopolskiego oraz omówiono priorytety w zakresie naprawy 
dróg na terenie gminy. 
- 16 stycznia – spotkanie noworoczne u Wojewody Wielkopol-
skiego; 
- 17 stycznia – powiatowo – gminne obchody Powstania Wielko-
polskiego w Lubaszu;
- 17 stycznia – spotkanie noworoczne z Burmistrz Wielenia;
- 18 stycznia – 100 rocznica wkroczenia wojsk polskich na Zie-
mię Wieleńską (ówczesną Gminę Drawsko). Wydarzenia uczczo-
no w szkołach na terenie gminy, włączeniem syren alarmowych 

Obrady Rady Gminy Drawsko

XVII zwyczajna sesja Rady Gminy Drawsko
Obrady XVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Drawsko Przewodniczący Rady Ryszard Jabłonowski otworzył w dniu 19 lutego 
o godz. 15.00. Podjęto sześć merytorycznych uchwał, wysłuchano informację Wójta Gminy Drawsko Bartosza Niezborały 

oraz Radnych Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Zbigniewa Piątka i Krystiana Kawczyńskiego.

 Jednogłośnie przegłosowano zmianę lokalizacji szkoły podsta-
wowej w Drawsku z ulicy Nadnoteckiej 22b na ulicę Powstańców 
Wlkp. 83-85 w Drawsku (po byłym gimnazjum). Jest to przede 
wszystkim zmiana organizacyjna poprawiająca bezpieczeństwo 
uczniów, która zacznie obowiązywać od nowego roku szkolnego 
z dniem 1 września 2020 r. Projekt uchwały został pozytywnie 
zaopiniowany przez związki zawodowe.
 Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji, w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Gminnego 
Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku, uznano 
skargę za bezzasadną, z przyczyn które szczegółowo zawarte są 
w uzasadnieniu uchwały.
 Widząc potrzebę integracji wspólnot lokalnych w duchu 
wzajemnego zrozumienia i poszanowania kultur, Rada Gminy 

Drawsko jednogłośnie wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia 
o współpracy pomiędzy Gminą Drawsko a Rejonem Łoździejskim 
w Republice Litewskiej. Wójt Gminy Drawsko Bartosz Niezborała 
oraz Przewodniczący Rady Gminy Drawsko Ryszard Jabłonowski 
w roku 2019 podjęli rozmowy z Rejonem Łoździejskim, w za-
kresie współpracy regionów na różnych płaszczyznach rozwo-
ju. Rozmowy zaowocowały propozycją strony litewskiej odno-
śnie sformalizowania współpracy, celem umożliwienia podjęcia 
działań związanych z jej rozwinięciem na różnych płaszczyznach 
(edukacja, kultura, turystyka, kultura fizyczna, ochrona środo-
wiska, wymiana młodzieży i dzieci, seniorów, misje biznesowe, 
wystawy, targi, inicjatywy społeczne itp.). Podpisanie umowy 
między regionami nastąpi w miesiącu marcu br. w litewskim sa-
morządzie.

przez jednostki OSP oraz w kościele w Drawsku i przy Pomniku 
Wdzięczności.
- 19 stycznia – koncert noworoczny uczniów SP w Drawsku;
- 20 stycznia – rozpoczęły się zebrania wiejskie na terenie gminy; 
wiodącymi tematami jest sytuacja finansowa gminy oraz gospo-
darka odpadami; 
- 20 stycznia w Pilskim Regionie Gospodarki Odpadami Komunal-
nymi przegłosowano stawki za odpady na 2020; ustalono 29 zł za 
odpady segregowane i 58 zł za odpady niesegregowane;
- 23 stycznia – spotkanie z rolnikami zorganizowane przez Wiel-
kopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w zakresie azotowania, 
ASF i grypy ptasiej;
- 24 stycznia – spotkanie Rady Budowy dot. remontu ulicy Puł-
kownika Szacherskiego w Drawsku.

 Dla skuteczniejszego pozyskiwania środków zewnętrznych, 
m.in. z programu Wielkopolska Odnowa Wsi i innych, podję-
to uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi 
Piłka, Marylin, Pęckowo. Jednogłośnie przegłosowano zmiany 
w budżecie, WPF na lata 2020-2033, zmiany statutu Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku oraz wysokość stawek 
opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych.
 Informacje z prac Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianec-
kiego przedstawili radni rady powiatu Zbigniew Piątek i Krystian 
Kawczyński. 
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 Jednogłośnie przegłosowano bieżące zmiany budżetowe oraz 
zmieniono pkt. IV.2 załącznika do uchwały nr XV/102/2019 Rady 
Gminy Drawsko z dnia 30 grudnia 2019 r. – Regulaminu przyzna-
wania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów 
uczących się w placówkach oświatowych funkcjonujących na 
terenie Gminy Drawsko w zakresie uzupełnienia zapisu: „Rada 
Gminy Drawsko określa w budżecie środki przeznaczone na przy-
znawanie nagród, przy czym: - dla Prymusa Szkoły określa się 
nagrodę w wysokości 400,00 zł, - dla laureatów Nagród Gminy 
określa się nagrodę w wysokości 300,00 zł w każdej kategorii”.
 Zmieniono zapisy uchwały nr XVI/108/2020 Rady Gminy 
Drawsko z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysoko-
ści stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, 
z uwagi na niezgodność zapisu z art. 40 ust. 8 ustawy o drogach 
publicznych.

- 28.01.2020 r.  – z Nadleśniczym Nadleśnictwa Potrzebowice  Łu-
kaszem Grupińskim dot. próby ściągnięcia zaległości podatko-
wych za linie wysokiego napięcia przebiegające przez tereny 
leśne;
- 30.01.2020 r. – z prezesem Odlewni Żeliwa „Drawski” S.A. 
w Drawskim Młynie i prezesem ZKiW Sp. z o.o. w Drawsku dot. 
koncepcji przyłączenia odlewni i terenu wokół do sieci kanaliza-
cyjnej;
- 31.01.2020 r. – z kierownikami jednostek organizacyjnych i dy-
rektorami szkół w zakresie funkcjonowania i stanu finansów 
w roku 2020 r.;
- 4.02.2020 r. – z kierownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich 
w Czarnkowie Mariuszem Remerem dot. wymiany nawierzch-
ni na drogach wojewódzkich nr 133 i 135, budowy chodników 
w Drawskim Młynie, Chełście, Kamienniku oraz usunięcia su-
chych drzew przy ścieżce rowerowej z Chełstu do Kawczyna.  Za-
planowana została inwestycja naprawy przeciekającego nasypu 
przy przejeździe kolejowym w Drawskim Młynie.
- 4.02.2020 r. – Forum Rolnicze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianec-
kiego dot. tematów ASF (Afrykańskiego Pomoru Świń), Ptasiej 
Grypy i bieżących problemów rolników;
- 6.02.2020 r. – z prezesami Stowarzyszeń w zakresie tegorocznej 
spartakiady oraz informacji szkoleniowej dot. pozyskania środ-
ków finansowych;
- 7.02.2020 r. – z Posłem na Sejm RP Krzysztofem Paszykiem i Se-
natorem RP Filipem Libickim w Obornikach;
- 11.02.2020 r. – z przedstawicielami firmy „Strabag” i firmami, 
które będą przeprowadzały inwestycje na torach kolejowych 
w Drawskim Młynie i moście kolejowym za Drawskim Młynem;
- 14.02.2020 r. –z Wójtami i Burmistrzami Północnej Wielkopolski 
w Złotowie;
- 17.02.2020 r. – z kierownictwem Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie dot. działalności sprawoz-
dawczej;
- 18.02.2020 r. –z zarządem PRGOK w Pile w zakresie stawek za 
odpady;
- 19.02.2020 r. – z społecznością szkolną podczas święta Dnia Pa-
trona Szkoły Podstawowej w Pęckowie Józefa Noji.

dr Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego

Most w Moczydłach wybudowany
„Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”. Henry Ford

Cytat ten już kilkakrotnie przytaczałam opisując to, co 
dzieje się w Gminie Drawsko. Tym razem są to najtrafniej-

sze słowa, które mogą dać wyraz temu, jaka inwestycja zaistniała 
w Moczydłach na terenie naszej gminy. Budowa mostu na Rzece 
Miała w miejscowości Moczydła stała się faktem.  W końcowych 
dniach grudnia 2019 r. zgromadziliśmy się, aby uroczyście doko-
nać otwarcia zadania. 
 Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko mówił w swoim 
wystąpieniu o realizacji pomysłu połączenia dwóch części jednej 
miejscowości. Mieszkańcy i rolnicy z ciężkim sprzętem nie muszą 
poruszać się już drogą wojewódzką, aby dotrzeć do swych 
domostw i gospodarstw. Most, który powstał przed wojną, 
połączył stronę polską i niemiecką, bo rzeka była naturalna 
granicą, był remontowany, jak pamiętają mieszkańcy, w latach 
80. Nowy most, od piątkowego popołudnia, stał się wreszcie 
bezpieczny i przejezdny.

 Wójt  w przedstawionej informacji o pracach w przerwie mię-
dzy sesjami poinformował radnych o odbytych spotkaniach:
- 27.01.2020 r. – z Posłem na Sejm RP Krzysztofem Czarneckim 
oraz Burmistrzem Krzyża Rafałem Sroką w zakresie: budowy 
ścieżki rowerowej Drawsko –Krzyż, pozyskania środków finan-
sowych z Funduszu Dróg Samorządowych, sytuacji finansowej 
Gminy Drawsko;
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 Włodarz Gminy w sposób szczególny podkreślił i podziękował 
za pomoc i wsparcie finansowe dla inwestycji Krzysztofowi Gra-
bowskiemu Wice Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego, 
Jarosławowi Maciejewskiemu Wice Przewodniczącemu Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego oraz Krzysztofowi Paszykowi Po-
słowi na Sejm RP, którzy byli orędownikami powstania tej inwe-
stycji. Marszałek Grabowski oraz Przewodniczący Maciejewski 
wsparli wniosek gminy o dofinansowanie, które ostatecznie za-
kończyło się kwotą niebagatelną, najwyższą jak do tej pory, jaką 
otrzymaliśmy ze strony Urzędu Marszałkowskiego tj. 700 tys. zł.
 Bartosz Niezborała podziękował Radzie Gminy Drawsko za to, 
że od samego początku pomysłu powstania inwestycji była otwar-
ta na to działanie i wyasygnowała w budżecie Gminy Drawsko na 
2019r. kwotę 545.696,00 zł co daję wartość inwestycji ( wykona-
nie, inspektor nadzoru, prace geodezyjne) 1.245.696,00 zł.
 Wykonawcą inwestycji była firma Błażeja Fobki DROMOST 
z Wielenia. Jak podkreślił Wójt Gminy życzyłby sobie przy 
każdym zadaniu takiego wykonawcy, działającego sprawnie, 
wykonującego prawidłowo inwestycje i w terminie wskazanym 
w umowie. 
 Podziękowania zostały skierowane również do pracowników 
Urzędu Gminy Drawsko Mirosławy Drózd Kierownik Referatu 
Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Rozwoju, Michała 
Kawczyńskiego emerytowanego pracownika UG Drawsko, dla 
którego ta inwestycja była ostatnią, w której uczestniczył, Dariu-
sza Bielawskiego Kierownika Referatu Technicznego oraz Anny 
Zurman Skarbnika gminy. 

 Tak szerokie grono osób, które przyczyniły się do powstania 
inwestycji jest rzeczywistym dowodem, że przytoczony na wstę-
pie cytat jest jak najbardziej trafny, a współpraca się tylko opłaca.
 Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Bartosz Niezbora-
ła Wójt Gminy Drawsko, Ryszard Jabłonowski Przewodniczący 
Rady Gminy Drawsko, Błażej Fobka Wykonawca oraz Marian Ko-
wal Sołtys wsi Moczydła. 

 Most został poświęcony przez księdza proboszcza Parafii pw. 
św. Jana Kantego w Niegosławiu Tomasza Franieczka. 

 Posumowaniem spotkania były podziękowania ze strony Ma-
riana Kowal sołtysa wsi Moczydła oraz wspólna fotografia wszyst-
kich zgromadzonych. Bo, że jest to inwestycja trafiona świadczy 
o tym obecność w piątkowe słoneczne popołudnie prócz zgor-
madzonych gości, radnych, radnych powiatowych, sołtysów, 
pracowników urzędu, licznych mieszkańców sołectwa Moczydła, 
którzy mimo szczególnego okresu przygotowań przed Świętami 
Bożego Narodzenia znaleźli czas i chcieli wspólnie z nami święto-
wać otwarcie mostu na Rzece Miała w Moczydłach.

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko 
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27 grudnia 1918r. wybuchło Po-
wstanie Wielkopolskie. Dlaczego? 

Ponieważ nasi przodkowie chcieli wolnej 
Polski, której granice będą obejmowały 
również ziemie zachodnie-spod zaboru 
pruskiego. Dla nas, w Gminie Drawsko, 
był to również najważniejszy grudniowy 
piątek tego roku. Już od godzin poran-
nych na drawskiej ulicy zawisły powstań-
cze i biało -czerwone flagi. W godzinach 
popołudniowych spotkaliśmy się pod 
odrestaurowanym Pomnikiem Wdzięcz-
ności w Drawsku, gdzie delegacje zło-
żyły kwiaty, bo na pomniku widnieją 
również nazwiska naszych powstańców. 
Wiązanki w narodowych barwach zło-
żyły uczennice Szkoły Podstawowej im. 
gen dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku, 
Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko 
wraz z współpracownikami, Ryszard Ja-
błonowski Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko wraz z radnymi, Tadeusz Babiak 
Sołtys wsi Drawsko wraz mieszkańca-
mi Drawska oraz delegacja Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Drawsku. 
 Główne obchody 101 rocznicy wybu-
chu Powstania Wielkopolskiego zostały 
zorganizowane, po raz kolejny, w Pęcko-
wie, w świetlicy wiejskiej, gdzie Maria 
Dembska przygotowała wieczornicę: pro-
gram słowno –muzyczny ,,Przed pomni-
kiem wielkiego człowieka’’. Tu w Pęckowie 
rozpoczęliśmy spotkanie również od zło-
żenia kwiatów przed obeliskiem ,,w wal-
ce o wolność Ojczyzny w Pęckowie’’ przez 
delegacje: Przedszkolaków Oddziału 
Przedszkolnego w Pęckowie wraz z Rena-
tą Szymańską Dyrektor Gminnego Przed-
szkola im. Jana Brzechwy, uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie 
wraz z Elżbietą Kujawa wykonującą obo-
wiązki Dyrektora Szkoły, władze samorzą-
dowe, Krystiana Kawczyńskiego Radnego 
Rady Powiatu Czarnkowsko –Trzcianec-
kiego, Ewę Jerzy, Piotra Judkowiaka Rad-
nych Rady Gminy Drawsko z Pęckowa, 
strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Pęckowie oraz Alberta Marks członka 
Rady Sołeckiej w Pęckowie. 

Powstanie Wielkopolskie – pamiętamy!

 Odświętna dekoracja i scenografia 
przy scenie świadczyć mogła tylko o jed-
nym. Tu świętujemy 101 rocznicę wybu-
chu Powstania Wielkopolskiego, powsta-
nia, które przyniosło jako jedyny zryw 
wolnościowy- zwycięstwo. To zwycięstwo 
przyniosło polskość Ziemi Drawskiej, bo 
to właśnie trzej mieszkańcy naszych ziem 
Kazimierz Brownsford, ksiądz Józef Pila-
towski proboszcz piłecki oraz Leon Malida 
rolnik z Pęckowa stanowili delegację, któ-
ra w Paryżu zawalczyła o naszą polskość. 
I o tych dzielnych rodakach i o wszystkich 
naszych powstańcach mówili i śpiewali 
młodzi aktorzy w tle pokazując w pre-
zentacji multimedialnej ich wizerunki. 
Autorka scenariusza i pomysłodawczyni 
wieczornicy Maria Dembska odnalazła 
film 1982r. Polonia Restituta, w którym 
pokazano ich wizytę w Wersalu, kiedy 
wręczają Romanowi Dmowskiemu me-
moriał oraz podpisy mieszkańców Ziemi 
Wieleńskiej zebrane od wszystkich, którzy 
chcieli żyć w Polsce i prosili o przesunięcie 
granic, aż do Noteci.
 Każdy kto był w ten piątkowy wieczór 
w świetlicy w Pęckowie, słuchając słów 
młodych artystów: Klaudii Dembskiej 
z Pęckowa, Julii Chorzewskiej z Drawska, 
Jonasza Błajet, Michała Jurka z Poznania 
oraz uczniów Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Wlkp. w Miałach Jakuba 
Dembskiego i Szymona Koniecznego oraz 

pięknych piosenek wykonanych przez 
Julię Chorzewską poczuł na pewno tą 
ogromną wartość życia w wolnej Polsce. 
A połączenie powstańczych wspomnień 
z muzyką Vangelis-a oraz Hansa Zimmera 
w tle, jedyne w swoim rodzaju. 
 Dziękujemy za to, co dane było nam 
przeżyć w zadumie i zamyśleniu. Dziękuje-
my aktorom, Marii Dembskiej i wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się 
do uczczenia pamięci Powstańców Wielko-
polskich Gminy Drawsko. Jako samorząd 
chcemy, jak powiedział Bartosz Niezborała 
Wójt Gminy Drawsko, pielęgnować tą pa-
mięć, to nasz obowiązek, który spełniamy 
z radością. Odnowiliśmy tablice powstań-
cze na drawskich cmentarzach aktualizując 
nazwiska powstańców, wkrótce uzupeł-
nione tablice wrócą na cmentarze. Każdy 
grób powstańczy, za zgodą rodziny, może 
być oznakowany powstańczą tabliczką. 
,,Nie wiadomo, nie wiadomo wcale jak 
się wielkość w życiu rozpoczyna’’ E. Szel-
burg-Zarembina Te słowa wielokrotnie 
wybrzmiały w świetlicy. Czy trafnie? Nie 
należy się zastanawiać wcale. Tak, ten cy-
tat wiernie oddaje charakter Powstańców 
Wielkopolskich. Byli WIELCY…Dziękujemy. 
Zapraszamy za rok. My będziemy czcić pa-
mięć naszych przodków.

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko 

Zdj. A. Marks, K. Lejman
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27 stycznia br.w biurze Wójta Gminy Drawsko Bartosza Nie-
zborały odbyło się spotkanie z Posłem RP Krzysztofem Czar-

neckim. W spotkaniu udział brali również przedstawiciele Gminy Krzyż 
Wielkopolski - Burmistrz Rafał Sroka, Zastępca Burmistrza Dominik 
Pietrzyński oraz Henryk Kolasiński i Zygmunt Sysiak. Rozmowy doty-
czyły bieżących inwestycji, Funduszu Dróg Samorządowych, ścieżki 
rowerowej Krzyż - Drawsko oraz kondycji finansowej samorządów.

Poseł Krzysztof Czarnecki 
w drawskim urzędzie

14 stycznia na zaproszenie Bar-
tosza Niezborała Wójta Gminy 

Drawsko do drawskiego urzędu przybyli 
nasi Sołtysi. Spotkanie było doskonałą 
okazją do podsumowania minionego 
roku, ale i dyskusją na temat tego co 
nas czeka w 2020r. jakie przed nami 
wyzwania, ale i z jakimi trudnościami 
przyjdzie nam się zmierzyć. Wspólnie 
rozpoczęliśmy rozmowy o tegorocznych 
dożynkach, o Dniach Gminy Drawsko, 
w tym V Turnieju Sołectw, o XXX-leciu 
samorządu i o cyklu imprez Lato w Pusz-
czy Noteckiej. Na spotkanie dotarli zna-
mienici goście w osobach Krzysztofa 

Spotkanie noworoczne
u Wójta Gminy Drawsko

Paszyka Posła na Sejm RP, Wojciecha 
Jankowiaka Wice Marszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego oraz Jarosława Ma-
ciejewskiego Prezesa Wielkopolskiego 
Stowarzyszenia Sołtysów i jednocześnie 
Wiece Przewodniczącego Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego oraz Ryszard 
Jabłonowski Przewodniczący Rady Gmi-
ny Drawsko i Anna Zurman Skarbnik.
 Witając gości Bartosz Nie-
zborała Włodarz naszej gminy 
podkreślił znaczenie bardzo dobrej 
współpracy z Wielkopolskim Urzędem 
Marszałkowskim w wielu płaszczyznach: 
inwestycji drogowych, budowy mostu, 

programu Wielkopolska Odnowa Wsi oraz 
realizacji zewnętrznych dofinansowań. 
Taki poziom współpracy jest możliwy dzię-
ki otwartości władz, możliwości spotkania 
i omówienia potrzeb, w realizacji których 
wspiera Samorząd Województwa Wielko-
polskiego. Potrzeb na terenie naszej gmi-
ny jest wiele jak choćby odbudowa drogi 
133, polepszenie jakości ciągu wojewódz-
kiego 181, czy też budowa drogi do Sie-
rakowa, ale patrząc na to co udało się do 
tej pory zrealizować jestem przekonany, 
że wspólnie, mimo trudnej sytuacji finan-
sowej Gminy Drawsko,  uda się polepszyć 
jakość życia naszych mieszkańców.
 Aktywność drawskiego samorządu, 
a przede wszystkim skuteczność podkreślił 
w swojej wypowiedzi Wojciech Jankowiak 
Wice Marszałek Województwa Wielkopol-
skiego. Wsparcie dla naszych działań zade-
klarował Krzysztof Paszyk Poseł na Sejm 
RP.Jarosław Maciejewski Prezes Wielko-
polskiego Stowarzyszenia Sołtysów pod-
kreślił dużą aktywność  sołectw Gminy 
Drawsko w konkursie ,,Pięknieje Wielko-
polska Wieś” i znaczenie budowania lokal-
nej tożsamości w każdej z wsi, przy jedno-
czesnej, ścisłej współpracy z samorządem. 
Spotkanie było okazją do złożenia nowo-
rocznych życzeń i do spojrzenia z nadzieją 
w rozpoczęty 2020 rok. 
 Nowy rok oznacza nowy początek 
i jest kolejną szansą w naszym życiu, bo 
jak powiedział Platon ,,najważniejszy 
w każdym działaniu jest początek”.

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko
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Na zaproszenie Bartosza Niezborała Wójta Gminy 
Drawsko w dniu 6 lutego, do drawskiego urzędu, przybyli 

prezesi naszych stowarzyszeń.
 Gmina Drawsko to teren, na którym działa 25 stowarzyszeń 
o różnym spectrum swoich statutowych celów. Licznie przyby-
li członkowie organizacji pozarządowych wysłuchali prezentacji 
Agnieszki Kulesza Prezes Czarnkowsko –Trzcianeckiej Lokalnej 
Grupy Działania, która przedstawiła informacje o różnych źró-
dłach dofinansowań. Prezes przypomniała również o autorskim 
projekcie LGD ,,Aktywni Mieszkańcy’’, który lada moment w edy-
cji roku 2020 zostanie uruchomiony, o ruszającym projekcie Aka-
demii Lokalnego Animatora oraz o Ośrodku ,,Działaj Lokalnie’’, 
który będzie realizowany w ramach przedsięwzięcia Polsko Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Stowarzysze-
nie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. ,,Dotacje w takim 
projekcie przyznawane są na poziomie lokalnym w otwartych 
konkursach grantowych organizowanych raz w roku przez sieć 
Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL), która obejmuje stowarzysze-
nia oraz fundacje z miejscowości do 50 tysięcy mieszkańców, 
działające na terenie od czterech gmin do kilku powiatów. Sieć 
ODL sukcesywnie powiększa się – od 15 ośrodków w 2004 roku 
do 74 organizacji obecnie i obejmuje swoim zasięgiem ponad 
600 gmin. W każdym województwie działają co najmniej dwa 
Ośrodki Działaj Lokalnie. Nawiązują one współpracę z innymi or-
ganizacjami pozarządowymi, a także lokalnymi władzami i przed-
siębiorcami.’’ Włączenie naszej LGD w sieć ośrodków to zdecy-
dowany sukces, który pozwoli na szeroką aktywizację terenu 
działania czarnkowsko-trzcianeckiej grupy. 

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi 
funkcjonującymi na terenie Gminy Drawsko

Bartosz Niezborała Włodarz naszej gminy w sposób szczególny 
podziękował wszystkim stowarzyszeniom za dotychczasową 
współpracę, za promocję Gminy Drawsko. Mimo trudnej 
sytuacji finansowej gminy nadal, choć symbolicznie będziemy 
wspierać nasze organizacje w realizacji swoich pomysłów. A że 
mamy aktywne organizacje świadczą o tym projekty przez nie 
realizowane z różnych źródeł, po za naszymi dotacjami. Wójt 
zachęcał podmioty do korzystania z możliwości dofinansowań 
podkreślając zaangażowanie stowarzyszeń również w pomysły 
inwestycyjne samorządu.Wszyscy zebrani wyrazili również  wolę 
organizacji IV Gminnej Spartakiady Stowarzyszeń, która w tym 
roku ma być zorganizowana prawdopodobnie pod koniec maja. 
Dotychczasowe spotkania w takiej formule były doskonałą oka-
zją do integracji, wymiany doświadczeń i wspaniałej zabawy.
,,Patrząc zawsze przed siebie, myśląc o tym, jak zrobić jeszcze 
więcej, osiągniesz stan umysłu, w którym nie ma rzeczy niemoż-
liwych.” Henry Ford

 Anna Fręś
 Sekretarz Gminy Drawsko
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Ostatni dzień stycznia był okazją do złożenia życzeń no-
worocznych i do omówienia sobie na roboczo spraw or-

ganizacyjnych. Prócz dyrektorów naszych placówek oświatowych 
-szkół i przedszkola w naradzie udział wzięło szefostwo Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury 
, Rekreacji i Turystyki-Biblioteka Publiczna Gminy Drawsko oraz 
Zakładu Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku sp. z o.o. Sytuacja 
finansowa naszej gminy zobligowała nas wszystkich do podjęcia 
kroków ograniczających niezbędne wydatki do minimum, zarów-
no w zakresie bieżącym jak i inwestycyjnym.

Spotkanie
z Kierownikami Jednostek Organizacyjnych 

 Podkreślając dotychczasową współpracę Bartosz Niezbora-
ła Wójt Gminy Drawsko zaznaczył potrzebę jeszcze silniejszych 
kontaktów i współdziałania, aby wspólnie udało nam się prze-
trwać niekorzystną perspektywę dla naszego samorządu. Wska-
zał, że trwają prace organizacyjne dla scalenia nauki SP Drawsko 
i SP Chełst w głównych siedzibach oraz umiejscowienia GOK-u 
w lepszych warunkach lokalowych. Włodarz gminy pokreślił rów-
nież dobrą kondycję naszej spółki realizującej nie tylko zadania 
na rzecz samorządu, ale i wychodzącej z pracami na rynek poza 
gminny.

 Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko

Wielkimi krokami zbliża się termin uzgodnień arkuszy organizacyjnych na kolejny rok szkolny 2020/2021. Analizy demograficzne 
nie są najlepsze. Ponadto szeroko opisywana przez nas w biuletynie sytuacja finansowa gminy powoduje, że bardzo szczegó-

łowo analizujemy wydatki na każdej płaszczyźnie budżetowej. Dlatego Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko m. in. przypominał 
kierującym naszą oświatą jak trudne przed nami zadanie w zakresie prowadzenia i zarządzania placówkami oświatowymi.
 Podczas spotkania omówiliśmy z dyrektorami zasady organizacji nowego roku szkolnego, naboru do przedszkoli, bieżące sprawy 
organizacyjne oraz kwestie udziału naszych szkół i przedszkola w festynie grzybowym. Co przyniesie przyszłość w zakresie organizacji 
pracy szkół i przedszkoli i jak ostatecznie zamknie się wynik finansowy planowanego budżetu? Przy tak ścisłej współpracy i zrozumieniu 
zaistniałej sytuacji należy myśleć pozytywnie.

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko

Kolejna narada z dyrektorami placówek 
oświatowych
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Szkolenia Rolników
W dniach 23.01 i 05.03.2020r. w Drawsku  odbyły się szkolenia dla rolników z terenu Gminy Drawsko dot. ASF – Afrykańskie-
go Pomoru Świń i wirusa HPAI- ptasia grypa  oraz uboju zwierząt gospodarskich.

 Organizatorem szkoleń był  Wójt Gminy Drawsko Bartosz Niezborała, Powiatowy Zespół Doradztwa  Rolniczego i Izb Rolniczych 
w Czarnkowie oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii.

 Podczas szkoleń omawiane były aktualne przepisy i wymogi w rolnictwie oraz sankcje, jakie grożą za ich nieprzestrzeganie. Rolnicy, 
którzy uczestniczyli w marcowym szkoleniu otrzymali zaświadczenia w zakresie „UBÓJ ZWIERZĄT WE WŁASNYM GOSPODARSTWIE 
W CELU PRODUKCJI MIĘSA PRZEZNACZONEGO WYŁĄCZNIE NA UŻYTEK WŁASNY”.

Henryk Kolasiński
Podinspektor Urzędu Gminy Drawsko  

Program Wielkopolska Odnowa wsi trwa. Czy samorząd 
złoży kolejne wnioski już w najbliższych konkursach? Czy 

nasze stowarzyszenia będą aktywnie uczestniczyć w konkursach 
dla NGO-sów? Jestem przekonana, że tak. Dlatego spotkaliśmy 
się w świetlicy wiejskiej w Pęckowie, gdzie kolejne sołectwa: 
Pęckowo, Piłka i Marylin przystąpiły do opracowania Sołeckich 
Strategii Rozwoju. O ścisłej współpracy z sołtysami, którzy są 
najważniejszymi przedstawicielami samorządu w terenie, wspo-
minał już wielokrotnie Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko, 

Powstają kolejne strategie sołeckie
,,Sukces przychodzi jedynie do tych którzy działają, a nie oczekują na jego nadejście’’

więc to właśnie sołtysi byli inicjatorami grup opracowujących tak 
ważny dokument w każdym sołectwie. 
 Strategie były tworzone pod okiem moderatorów, przeszko-
lonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopol-
skiego, Agnieszkę Kulesza, na co dzień naszą Prezeskę Czarn-
kowsko- trzcianeckiej LGD oraz Magdalenę Gdaniec na co dzień 
Kierownika Referatu Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica. Prze-
prowadzone kilka dni wcześniej wizje lokalne naszych sołectw 
dały moderatorkom obraz jak wyglądają nasze wsie, jakimi dys-
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Już tradycją stały się spotkania 
Sołtysów w naszej gminie, na 

które zapraszany jest Włodarz Gminy 
Drawsko. W początkowych dniach lutego  
gościły nas Kwiejce Nowe. To gospodarz 
tego sołectwa Piotr Kwita zorganizował 
spotkanie. Bartosz Niezborała Wójt Gmi-
ny Drawsko niejednokrotnie wspominał, 

Święto sołtysów w Gminie Drawsko
,,Ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osob-
na.” Franklin Delano Roosevelt

że ma 12 swoich zastępców i właśnie 
przy okazji Dnia Sołtysa, który wkrótce 
będzie obchodzony, podziękował im za 
bardzo dobrą współpracę, za otwartość 
i za wspólne rozwiązywanie problemów.
 Bycie Sołtysem jest w dzisiejszych cza-
sach niełatwym zadaniem, a mimo tego, 
mimo trudów, które Sołtysi napotykają 

na co dzień, trwają w swoich pomysłach, 
zadania i realizują je z powodzeniem. A są 
to, dla przypomnienia, w naszej gminie:
Chełst- Sławomir Michałowski
Drawsko- Tadeusz Babiak
Drawski Młyn- Piotr Krystek
Kamiennik- Beata Dymek
Kawczyn- Emil Jackowski
Kwiejce- Szymon Zaćmiński
Kwiejce Nowe- Piotr Kwita
Marylin- Adam Tomasiak
Moczydła- Marian Kowal
Piłka- Mariusz Sikora
Pełcza- Jolanta Andrzejkowicz
Pęckowo- Leszek Matelski.
 ,,Święto, Dzień Sołtysa, ma na celu 
okazanie wdzięczności i szacunku Sołty-
som za ich pracę oraz zwrócenie uwagi 
społeczeństwa na rolę Sołtysa w pol-
skiej wsi.”
 Wszystkim 12 Sołtysom naszych so-
łectw życzymy wytrwałości w pełnieniu 
funkcji i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko

ponują zasobami i jakie mogą ewentualnie powstać z tego tytułu 
potrzeby, a ostatecznie plany długo i krótko terminowe do reali-
zacji w pierwszej kolejności i dłuższej perspektywie czasowej. To 
zgromadzeni w świetlicy przedstawiciele ww. trzech sołectw, na 

czele z sołtysami, członkami organizacji pozarządowych, członka-
mi rad sołeckich określili dla każdej z wsi jej słabe i mocne strony, 
wskazując, gdzie upatrują szans i widzą zagrożenia oraz ostatecz-
nie jak wyobrażają sobie wizje miejsca, w którym funkcjonują. 
 Aktywność i zaangażowanie wszystkich zgromadzonych - bez-
cenna, a możliwość spotkania się i wymiany poglądów w wielu 
różnych kwestiach nurtujących w życiu codziennym- nie do prze-
ceniania. Dziękuję wszystkim, którzy znaleźli czas i na prośbę soł-
tysów włączyli się w proces tworzenia Sołeckich Strategii Rozwo-
ju. Powstałe dokumenty zostaną przedstawione do akceptacji na 
zwoływanych w najbliższym czasie Zebraniach Wiejskich, a do-
celowo na posiedzeniu sesji Rady Gminy Drawsko, gdzie podjęte 
zostaną uchwały zatwierdzające wypracowane dokumenty. 

Anna Fręś
Gminny Koordynator Programu Wielkopolska Odnowa Wsi

Sekretarz Gminy Drawsko
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Każdego roku na terenie Gminy Drawsko dochodzi do 
awarii na sieci lub przyłączach wodociągowych. Ograni-

czenie strat wody jest jednym z najważniejszych zadań Zakładu 
Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o., gdyż nie tylko 
obniża koszty sprzedawanej wody, ale też chroni i tak niewielkie 
zasoby wodne. W tym roku pracownicy Spółki usunęli awarie na 
przyłączach w Drawsku na ul. Mostowej i Łąkowej.  
 Proces usuwania awarii można podzielić na trzy fazy. Pierwsza 
jest powiadomienie, czyli czas od momentu zaistnienia wycieku 
do odebrania zgłoszenia przez Spółkę. Drugą fazą jest lokalizacja, 
czyli czas potrzebny od zgłoszenia awarii do rozpoczęcia napra-

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

Działania ZKiW w Drawsku
wy. Trzecia faza, tj. naprawa, to w istocie wyłącznie czas upływa-
jący od rozpoczęcia do zakończenia prac w terenie. Zdecydowaną 
większość usterek udaje się naprawić w ciągu pierwszych ośmiu 
godzin od jej wykrycia. W niektórych przypadkach powoduje to 
przerwy w dostawach wody dla mieszkańców. W związku z czym 
prosimy mieszkańców o wyrozumiałość, za utrudnienie przepra-
szamy.   
 Analogicznie sytuacja się powtarza w przypadku awarii sie-
ci kanalizacji sanitarnej. Każda awaria  kanalizacji sanitarnej 
może mieć poważne skutki- uszkodzenie czy nieprawidłowości 
przepływu w rurach mają wpływ na pracę całej sieci.  Podsta-

INFORMACJA DOTYCZĄCA STAWEK OPŁAT 
ZA WODĘ I ŚCIEKI

Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. informuje, że decyzją BD.RZT.070.1.6.2019 z dnia 11.02.2020r. Dyrektora Regio-
nalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie został zatwierdzony nowy 
projekt taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drawsko na okres 3 lat. 
Zgodnie z nową taryfą, od dnia 29.02.2020r. ceny netto za wodę, ścieki i opłatę abonamentową kształtują się następująco:

Zgodnie z Uchwałą nr XIII/87/2019 Rady Gminy Drawsko z dnia 
15.11.2019r. ustalono na rok 2020 dopłatę dla odbiorców:
-  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.

PODSUMOWUJĄC:
Od dnia 29.02.2020r. stawka za 1m³ wody dla mieszkańców wy-
nosi: 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.

Od dnia 29.02.2020r. stawka za 1m³ ścieków komunal-
nych dla mieszkańców wynosi: 12,30 zł netto (stawka za 1m³ 
ścieków komunalnych) - 3,44 zł netto (dopłata do 1m³ ścieków 
komunalnych) = 8,86 netto + 8% VAT = 9,57 brutto

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

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy
wszystkim mieszkańcom Gminy Drawsko

i ich rodzinom i bliskim
składamy najserdeczniejsze życzenia

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

Radosnego, wiosennego nastoju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny

i wśród przyjaciół.

Krystian Kawczyński Prezes Zarządu
i Pracownicy Zakładu Kanalizacji i Wodociągów

w Drawsku Sp. z o.o.
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wową przyczyną awarii jest niewłaściwe korzystanie z urządzeń 
sanitarnych.  Informujemy że niedozwolone jest wprowadzanie 
do urządzeń kanalizacyjnych odpadów stałych, które mogą po-
wodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyj-
nych, a w szczególności: żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, 
drożdży, ścinków skór, tekstyliów i włókien nawet jeśli znajdują 
się w stanie rozdrobnionym. Tego typu odpady mogą zapychać 
nie tylko odpływ z miski ustępowej, ale również przyłącza i sieć 
kanalizacji sanitarnej. W tym roku dokonaliśmy czyszczenia kana-
lizacji sanitarnej wozem specjalistycznym w miejscowości Draw-
sko na ul. Szkolnej, Powstańców Wlkp., Kościelnej i Nadnoteckiej 
oraz czyszczenia kanalizacji deszczowej w miejscowości Pęckowo 
na ul. Polnej i Powstańców Wlkp.  
  Od 9.03.2020r.w miejscowości Drawsko rozpoczęliśmy wy-
mianę zamontowanych liczników na wodomierze z funkcją zdal-
nego odczytu. W związku z realnym zagrożeniem zarażenia się 
koronawirusem SARS-CoV-2, mając na uwadze zdrowie i bez-
pieczeństwo pracowników oraz mieszkańców Gminy Drawsko, 

Zakład Kanalizacji i Wodociągów Sp. z o.o. zaniechał wymianę 
wodomierzy do odwołania.  
 Obecnie realizujemy inwestycję związaną z przebudową oraz 
zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych z przezna-
czeniem na poradnię K i gabinet lekarski wraz z pomieszczeniami 
towarzyszącymi pt.: „Adaptacją pomieszczeń szkolnych na po-
radnię ginekologiczno-położniczą oraz gabinet lekarski” w Draw-
sku na ul. Nadnoteckiej 22b. Prace powinny zostać zakończone 
do dnia 30.04.2020r. 
 Na terenie Gminy Spółka ZKiW w Drawsku Sp. z o.o. wykona-
ła również remont dróg gminnych poprzez uzupełnienie ubytków 
i wybojów na drogach mieszanką mineralno-asfaltową na zim-
no, mającą na celu spowolnienie procesu powstawania spękań 
a przede wszystkim blokowanie przenikania wody deszczowej 
do nadbudowy co spowodowałoby stopniową degradację na-
wierzchni.  

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

Przez miesiąc styczeń i luty Bar-
tosz Niezborała Wójt naszej gmi-

ny zainicjował zebrania w każdej z 12 wsi 
sołeckich. Spotkania były o tyle istotne, 
że prócz informacji o wykonaniu budżetu 
–funduszu sołeckiego za rok 2019 i przed-
stawienia planu funduszu sołeckiego na 
rok 2020 przez Sołtysów były one okazją 
do przedstawienia bardzo trudnej sytu-
acji finansowej Gminy Drawsko zarówno 
w kontekście uchwalonego budżetu na 
bieżący rok, ale co ważniejsze perspektyw 
jakie czekają samorządy. Ważnym tema-
tem, wyjaśnianym przez Włodarza, była 
również problematyka odpadowa. W tej 

Zakończyliśmy zebrania wiejskie 

kwestii szczegółowe informacje, prostu-
jące dane niewłaściwe, upubliczniane na 
portalach społecznościowych, spotykały 
się, w zdecydowanej większości, ze zro-
zumieniem ze strony obecnych na zebra-
niach. 
 Ponadto w dwóch sołectwach 
w Drawskim Młynie i w Drawsku zostały 
przeprowadzone wybory uzupełniają-
ce do Rad Sołeckich. W sołectwie Piłka, 

Pęckowo i Marylin zatwierdzone zostały 
również wypracowane przez grupy odno-
wy Sołeckie Strategie Rozwoju Wsi. Dzię-
kujemy wszystkim Mieszkańcom, którzy 
znaleźli czas i chcieli spotkać się z nami, 
z Sołtysami, z Radnymi. Tak jak Bartosz 
Niezborała zapowiadał takie cykliczne ze-
brania wiejskie będą organizowane. 

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko
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Mieszkańcom Gminy Drawsko z okazji Świąt Wielkanocnych 

życzę wszystkiego co najlepsze,  radosnego nastroju, ciepłej 

atmosfery, mnóstwa wiosennego optymizmu a przede 

wszystkim zdrowia!

Krystian Kawczyński
Przewodniczący Komisji

Budżetowo-Gospodarczej
Rady Powiatu

Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Z okazji nadchodzących  Świąt Wielkanocnych
życzę Państwu dni wypełnionych nadzieją

budzącej się do życia wiosny.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe

napełni Was spokojem, wiarą i miłością,
da siłę pokonywania wszelkich trudności

i nadzieję by z ufnością patrzeć w przyszłość.

Zbigniew Piątek
Przewodniczący Komisji Zdrowia

i Spraw Społecznych
Powiatu

Czarnkowsko-Trzcianeckiego

W listopadzie roku ubiegłego 
uczniowie Szkoły Podstawowej 

im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Draw-
sku złożyli do Wójta Gminy Drawsko po-
stulaty w ramach organizowanej lekcji 
historii, w których zwrócili się do Barto-
sza Niezborała min. o ,,wykonanie napisu 
przy przejściu dla pieszych, koło szkoły 
,,ODŁÓŻ SMARTFON I ŻYJ’’.Odpowiadając 
na pismo młodym mieszkańcom wyja-
śniliśmy min. zasady i możliwości pozy-
skiwania nowych inwestorów na teren 
gminy, tworzenia miejsc pracy, działań dla 
rozwoju turystycznego, dbania o obiek-
ty o znaczeniu kulturowo-historycznym 
w duchu poszanowania tradycji oraz za-
deklarowaliśmy, wprost, montaż dwóch 
wspomnianych tabliczek, co wydało nam 
się niezmiernie istotne. Dlaczego? Dla-
tego, że to właśnie prośba od młodych 
ludzi, którzy sami dostrzegli potrzebę 
odłożenia ,,narzędzi elektronicznych’’ dla 
własnego bezpieczeństwa, bez których 
w dzisiejszych czasach nie wyobrażamy 
sobie funkcjonowania.
 Po uzgodnieniu z Wielkopolskim Za-
rządem Dróg Wojewódzkich-Rejon Czarn-
ków powstały tabliczki. Bartosz Niezbora-
ła Wójt Gminy Drawsko miał możliwość 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Drawsku 
zauważyli skuteczność samorządu

spotkać się osobiście z młodzieżą, którą prowadzi Teresa Kubiś nauczyciel SP Drawsko. 
Spotkanie przy kawie i herbacie miało charakter luźnej rozmowy na temat Samorządu 
Gminy Drawsko i otaczającej nas rzeczywistości. Padło wiele trudnych pytań, ale i rad 
dotyczących przyszłości ośmioklasistów. Wójt przytoczył kilka anegdot z lat szkolnych, 
które mogą być dla tej młodzieży drogowskazem.
 ,,Bardzo się cieszę, że udało się załatwić sprawę ważną dla drawskiej młodzieży. Re-
alizacja takich zadań daje ,,powera’’ nam wszystkim. Tego typu spotkania są dla mnie 
bardzo ważne- musimy budować odpowiedzialność społeczną wśród młodych.”
 Usłyszeć z ust uczniów, że uwierzyli w działania drawskiego samorządu, że ich prośba 
nie pozostała nie załatwiona-BEZCENNE.

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko
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25 lutego odwiedzili nas wyjąt-
kowi goście. Młodzi mieszkańcy 

naszej gminy, klasa 7 i 8, w ramach przed-
miotu doradztwo zawodowe, próbowali 
zapoznać się ze specyfiką pracy urzędni-
ka samorządowego. Mimo nawału obo-
wiązków czas dla uczniów znalazł Bartosz 
Niezborała Wójt Gminy Drawsko, który 
mówiąc o pracy samorządowej, o ścisłej 
współpracy z Radą Gminy Drawsko, już 
dziś zaprosił młodzież do współtworzenia 
struktur Młodzieżowej Rady Gminy 
Drawsko. Uczniowie, pod opieką Michała 
Augustyńskiego nauczyciela SP Drawski 
Młyn - notabene Radnego Rady Gmi-
ny Drawsko, usłyszeli jakimi sprawami 
zajmujemy się w urzędzie oraz jak na 
co dzień wygląda nasza praca, również 

Uczniowie Szkoły Podstawowej
im. św. Urszuli Ledóchowskiej

w Urzędzie Gminy Drawsko

w Urzędzie Stanu Cywilnego, czy też jakiej 
wielkości jest budżet Gminy Drawsko.
 Czy któryś z obecnych uczniów będzie 
w przyszłości pracować w Urzędzie Gminy 
Drawsko? Być może. Wielu absolwentów 
drawskich szkół obecnie jest zatrudnio-
nych w naszym urzędzie. Przed młodymi 
ludźmi pierwsze życiowe dylematy, wy-
bory, jaka szkoła dalej? Czy już wiem kim 
chciałbym w życiu być? Przy wsparciu ro-
dziców, nauczycieli jestem przekonana, że 
poradzą sobie z tak ważnymi decyzjami, 
bo ,,praca daje okazję odnalezienia sa-
mego siebie. Własnej rzeczywistości dla 
siebie i nikogo innego.” B. Prus

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko

Dnia 11.02.2020 r. odbył się coroczny bal karnawałowy 
„Stowarzyszenia Rodziców, Dzieci i Osób Niepełnospraw-

nych” w Drawsku. Na uroczystość zostały zaproszone władze 
Gminy Drawsko, które zaszczyciły nas swoją obecnością. Przybył 
wójt Pan B. Niezborała w towarzystwie Sekretarza Gminy Pani 
A. Fręś, zaproszenie przyjął również sołtys wsi Drawsko Pan T. Ba-
biak. Na spotkaniu Pani Prezes Gabriela Kowal przywitała przy-
byłych gości. Przedstawiła krótkie sprawozdanie finansowe za 
rok 2019. Podziękowała za obdarzenie jej zaufaniem i możliwość 
pełnienia funkcji prezesa przez 4 lata, ale jak to w życiu bywa, coś 
się zaczyna i coś się kończy. Szczerze Pani Gabrieli DZIĘKUJEMY. 
Za możliwość współpracy, pozytywną motywację, czas poświęco-
ny nawet najmniejszej sprawie oraz serce włożone w wykonanie 
swojej pracy na rzecz Stowarzyszenia. Życzymy aby niekończąca 
się lista osiągnieć prywatnych, zawodowych nacechowana odpo-
wiedzialnością i pełnym zaangażowaniem, była źródłem satysfak-
cji i inspirowała do odkrywania nowych pasji. Wójt Gminy Draw-

Bal karnawałowy
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W dniach 1, 3, 8 lutego 2020 r. 
w Gminnej Sali Gimnastycznej 

w Drawsku odbyły się turnieje piłkarskie 
w różnych kategoriach wiekowych. Bez-
pośrednimi uczestnikami zawodów były 
dzieci, młodzież, która podczas ferii zostaje 
w domu i chce czynnie spędzić czas wolny.
 W zawodach uczestniczyły dzieci szkół 
podstawowych Piłki, Chełstu i Drawska 

sko Pan B. Niezborała podziękował z całego serca Pani Gabrieli za 
pełnienie funkcji prezesa i wręczył bukiet kwiatów. Pogratulował 
również nowemu prezesowi, którym został Pan Marcin Kaszko-
wiak i życzył wielu sukcesów. W karnawałowy nastrój porwała 
wszystkich muzyka przy akompaniamencie Kasi i Zbyszka. Była 

niezapomniana zabawa, świetne tańce i wspólne układy choreo-
graficzne. Na zakończenie wszyscy podopieczni zostali obdaro-
wani paczkami ufundowanymi przez Stowarzyszenie.

Marcin Kaszkowiak
Prezes Stowarzyszenia 

Ferie zimowe na sportowo
oraz klubów sportowych Noteć Rosko, 
LZS Orzeł Pęckowo i LZS Sokół Drawsko. 
System rozgrywek określał organizator, 
sędzią wszystkich pojedynków piłkarskich 
był Zbigniew Wyrwa z Drawska, nato-
miast prowadzącym - koordynatorem 
wszystkich trzech zawodów był Henryk 
Kolasiński - Podinspektor Urzędu Gminy 
Drawsko.

 W pierwszym dniu tj. 1.02.2020r. tur-
niej rozgrywali najstarsi (turniej otwarty).

Wyniki w kat. Junior młodszy rocznik 
2004 i młodsi:
Drawsko I Pęckowo 1 - 6
Drawsko I Drawsko II 3 - 4 
Pęckowo Drawsko II 7 - 1 
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Tabela końcowa: 
1m. Pęckowo 6 pkt. 13 - 2
2m. Drawsko II 6 pkt. 5 - 9
3m. Drawsko I 0 pkt. 3 - 10

 3 lutego odbył się turniej piłkarski w 
kat. Młodzik rocznik 2007 i młodsi. Do za-
wodów przystąpiły 2 drużyny Szkoła Pod-
stawowa Drawsko oraz drużyna łączona 
Szkół Podstawowych Chełstu oraz Piłki. 
Wygranymi były wszystkie dzieci, które 
w tym dniu chciały spędzić czas na spor-
towo, choć wynik sportowy wskazywał 
wygraną dla Drawska 21 - 0. 

 Dnia 8 lutego obył się ostatni turniej 
piłkarski w kat. Orlik rocznik 2009 i młod-
si. W turnieju oprócz gospodarzy, 2 dru-
żyn z Drawska, brał udział LZS Orzeł Pęc-
kowo oraz gościnnie LKS Noteć Rosko.

Wyniki kat. Młodzik rocznik 2007 i młodsi:
Pęckowo - Drawsko II 3 - 1
Drawsko I - Rosko 0 - 4
Drawsko I - Pęckowo 8 - 0
Drawsko II - Rosko 0 - 4
Drawsko I - Drawsko II 7 - 1
Pęckowo - Rosko 2 - 0

Tabela końcowa:
1m. Drawsko I 9 pkt. 19 - 1
2m. LZS Orzeł Pęckowo 6 pkt. 5 - 9
3m. LKS Noteć Rosko 3 pkt. 4 – 6
4m. Drawsko II 0 pkt . 14 - 2

 Dnia 2 lutego 2020 r. także w Gmin-
nej Sali Gimnastycznej w Drawsku odbył 
się pojedynek piłki ręcznej drużyn miesza-
nych, po dwie dziewczyny w każdej druży-
nie. Zabawa, czynne spędzenie wolnego 
czasu były zdecydowanie ważniejsze od 

rywalizacji sportowej i wyniku. Podczas 
zakończenia wszystkich zawodów obecni 
byli włodarze gminy, którzy dziękowali 
dzieciom, nauczycielom, opiekunom za 
przybycie, poświęcony czas. Mamy uta-
lentowaną piłkarsko młodzież, wywodzą-
cą się ze Szkoły Podstawowej w Drawsku 
oraz klubów LZS Sokół Drawsko i LZS Orzeł 
Pęckowo i należy to podkreślać dziękując 
rodzicom, trenerom i organizatorom róż-
nych rozgrywek. 

 Najlepsze drużyny każdego turnieju 
uhonorowano pamiątkowymi pucharami, 
zaś wszystkie uczestniczące w turniejach 
dzieci i młodzież otrzymały poczęstunek.

Henryk Kolasiński
Podinspektor Urzędu Gminy Drawsko
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Niektórzy odpowiedzą: pytanie retoryczne, odpowiedź 
jest oczywista, a niektórzy powiedzą przecież to było tak 

dawno.
 Tak, i właśnie dlatego należy zwracać uwagę na takie daty, 
które na stałe powinny zapaść w naszą pamięć. Takim dniem na 
pewno dla Gminy Drawsko jest 18 styczeń 1920r. Z inicjatywy 
Marii Dembskiej pracownika świetlicy wiejskiej w Pęckowie po-
chyliliśmy się w sposób szczególny nad tegoroczną 100 rocznicą 
kiedy to, na tereny Powiatu Wieleńskiego (do którego ówcześnie 
należała Ziemia Drawska) wkroczyły oddziały wojska polskiego 
i de facto nasza gmina weszła w granice Polski z granicą na Noteci 
i na rzece Miała.
 Pisał o tym Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko zwraca-
jąc się do Mieszkańców z prośbą o wywieszenie biało czerwo-
nych flag ,,symbolizujących hołd i szacunek naszym przodkom 
walczącym o wolność naszego regionu. 
 Dla młodego pokolenia (…) to (…) cenna lekcja historii, któ-
ra pozwoli utożsamiać nas z wydarzeniami minionych lat, po to 
abyśmy dzisiaj mogli mieszkać, pracować i żyć w naszej „Małej 
Ojczyźnie” – Gminie Drawsko” .,, 28 czerwiec 1919 r. w Paryżu 
Niemcy, mocarstwa Entanty, państwa sprzymierzone i stowarzy-
szone podpisują traktat pokojowy kończący I wojnę światową. 
Dokumenty ratyfikacji złożono 10 stycznia 1920 r. w Paryżu i z tą 
datą traktat wszedł w życie. 16 stycznia 1920 roku o godz. 6.00 
rano rozpoczęło się wycofywanie wojsk niemieckich z obszarów 
odstąpionych Polsce i zajmowanie ich przez wojsko polskie. 
 Formacje podległe Dowódcy Grupy Zachodniej obsadzi-
ły granicę na linii: od południa: Długie Nowe (…), Sowia Góra, 
Dębowiec, Stare Kwiejce, Chełst, Drawsko, Drawski Młyn, Jaryń, 
Wieleń, Wrzeszczyna, Rosko, Gulcz, Czarnków, Romanowo, Wal-
kowice (…), Ujście. Dowódcą oddziału był Porucznik Antoni Nie-
borak. 
 W skład oddziału wszedł 2 Pułk Rezerwowy, 1. i 2. Batalion 
1 Pułku Artylerii Ciężkiej oraz 1. Szwadron 2 Pułku Ułanów. 
W Drawsku stacjonowała „ciężka bateria” (II Batalion 2. Pułku Re-
zerwowego – Rakoniewice), a w Piłce kwaterą stanął 1. Szwadron 
2 Pułku Ułanów.
 17 stycznia 1920 roku Polska przejmuje tereny przyznane jej 
na mocy Traktatu Wersalskiego. 
 I wreszcie 18 styczeń 1920 roku na tereny Powiatu Wieleń-
skiego (do którego ówcześnie należała Ziemia Drawska) wkracza-
ją oddziały wojska polskiego’’.
 Właśnie dla młodego pokolenia, aby wiedzieli i pamiętali, zo-
stały zorganizowane w piątek 17 stycznia b.r. w naszych szkołach 
apele, bo takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowa-
nie… ( Jan Zamoyski).

Czy odzyskanie niepodległości
to ważne wydarzenie?

Relacja z poszczególnych szkół poniżej. 

Szkoła Podstawowa im. Józefa Chociszewskiego w Cheł-
ście

 Uroczysty apel z okazji 100 rocznicy powrotu Ziemi Drawskiej 
do Polski
 Powstanie Wielkopolskie sprawiło, że zwycięska Ententa 
musiała wziąć pod uwagę dążenia niepodległościowe Polaków 
mieszkających w Wielkopolsce. Traktat pokojowy podpisany 
w Wersalu przyznał Polsce prawie całą Wielkopolskę – w tym 
większość Ziemi Drawskiej, jedynie zachodnia jej część z miej-
scowościami Pełcza i Kawczyn oraz częścią Chełstu pozostała na 
terenie Niemiec. Postanowienia traktatu wersalskiego weszły 
w życie 10 stycznia 1920 roku. Na ich mocy 17 stycznia oddziały 
z Wielkopolski rozpoczęły akcję przejmowania pozostających do-
tąd w rękach niemieckich terenów Wielkopolski i Pomorza przy-
znanych Polsce. Ziemia Drawska znowu stała się częścią państwa 
polskiego. 
 100 rocznicę tych wydarzeń uczciła w dniu 17 stycznia 2020 r. 
także społeczność Szkoły Podstawowej im. Józefa Chociszewskie-
go w Chełście organizując w piątkowe południe apel, w którym 
wzięli udział uczniowie i pracownicy szkoły. Zgromadzonych przy-
witał dyrektor szkoły Mariusz Niezborała. Po tym wstępie wszy-
scy odśpiewali (a capella) hymn państwowy, a następnie w imie-
niu Samorządu Uczniowskiego wystąpiła uczennica klasy VIII 
Kamila Tymek, która przypomniała okoliczności powrotu Ziemi 
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Drawskiej do Macierzy. Tłem uroczystego apelu był udekorowany 
tego dnia barwami narodowymi dziedziniec szkoły. Po upamięt-
nieniu tych ważnych dla lokalnej społeczności wydarzeń wszyscy 
udali się do swoich klas.

Andrzej Kozubaj – nauczyciel SP w Chełście

Szkoła Podstawowa im. św. Urszuli Ledóchowskiej 
w Drawskim Młynie 

Wielkopolanie, solą polskiej ziemi …
 17 stycznia 2020r. w Szkole Podstawowej w Drawskim Młynie 
odbyła się lekcja historii, której odbiorcami byli wszyscy ucznio-
wie i nauczyciele. Spotkanie w obecności pocztu sztandarowego, 
poprowadził Pan Mirosław Dymek, nauczyciel historii. Asysten-
tami Prowadzącego było czterech jego wychowanków, uczniów 
klasy VI. Chłopcy wcielili się w role ważnych Polaków: Korfantego, 
Palucha, Taczaka i Paderewskiego. 
 Inscenizacja, wzbogacona o prezentację multimedialną, 
w ciekawy sposób ukazała historię wkroczenia wojsk polskich na 
tereny Ziemi Drawskiej. Wszyscy z uwaga słuchaliśmy opowieści, 
związanej z przyjazdem Paderewskiego do Poznania. W pamięci 
zostaną nam słowa Mistrza:

 „Wielkopolanie, jesteście solą tej ziemi, która od tysiąca lat 
jest kolebką naszej ojczyzny. Na przestrzeni wieków wielokrotnie 
dawaliście świadectwo męstwa i determinacji w walce o WOL-
NOŚĆ, HONOR i OJCZYZNĘ. Dziś przed Wami kolejna próba i wie-
rzę głęboko, że z powierzonego zadania wywiążecie się jak za-
wsze.

NIE BĘDZIE ISTNIEĆ POLSKA BEZ WOLNEJ I NIEPODLEGŁEJ WIEL-
KOPOLSKI”.
 Z przejęciem i dumą zrozumieliśmy słowa, które stanowią 
o tożsamości narodowej. 
 Wiemy, że by być Polakiem, trzeba być oddanym Wielkopo-
laninem, zaangażowanym mieszkańcem Powiatu i Gminy. Ale 
wiemy też, że jednocześnie wypełniamy misję bycia godnymi 
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uczniami i nauczycielami Szkoły Podstawowej im. Św. Urszuli Le-
dóchowskiej w Drawskim Młynie, czego wymownym symbolem 
są chusty z logo Szkoły, zakładane w istotnych dla nas momen-
tach, w takich, jak dzisiejszy apel.

Iwona Nowak – Dyrektor SP w Drawskim Młynie 

Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku

INFORMACJA NT. APELU Z OKAZJI ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 
PRZEZ ZIEMIĘ DRAWSKĄ
 W ubiegły piątek (tj. 17 stycznia 2020 roku) obchodziliśmy 
w naszej szkole 100. rocznicę wkroczenia wojsk polskich na tere-
ny Powiatu Wieleńskiego, do którego wówczas należała Ziemia 
Drawska.
 Z tej okazji uczniowie z klas V, VI i VIII pod kierunkiem na-
uczycielek: Hanny Gapskiej i Katarzyny Tecław przygotowali aka-
demię, podczas której zaprezentowali wiersze i pieśni („Myślimy 
o Polsce”, „Pamięć w nas”) o tematyce patriotycznej. Kulmina-
cyjnym punktem apelu było złożenie kwiatów przed Pomnikiem 
Wdzięczności.

Katarzyna Tecław

Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Piłce

 W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Piłce 17 stycznia 
miała miejsce szczególna uroczystość. Mirosław Dymek, nauczy-
ciel historii wraz z uczniami klasy VIII przeprowadził apel upa-
miętniający 100 rocznicę przejęcia przez wojsko polskie ziemi 
drawskiej. Uczniowie obejrzeli prezentację i wysłuchali infor-
macji o wydarzeniach sprzed 100 lat. Następnie wszyscy przeszli 
na cmentarz, gdzie przy grobie harcerza Bronisława Drwęskiego 
wysłuchali opowieści o historii młodego drużynowego z Pozna-
nia, który nie doczekał wolnej Polski. Na zakończenie Mirosław 
Dymek podkreślił, że dzisiejsza wolność nie jest dana nam raz na 
zawsze i że trzeba wciąż o nią zabiegać i chronić. 
 Dla uczczenia pamięci tamtych wydarzeń było również włą-
czenie syren alarmowych w dniu 18 stycznia (sobota) 2020 r. 
o godz. 12.00. W tym dniu świętowali Mieszkańcy Drawska 
zgromadzeni na wieczornej Mszy św. w kościele pw. NSPJ 

w Drawsku oraz jak zawsze w tak ważnych dniach pod Draw-
skim Pomnikiem Wdzięczności. W homilii ks. Proboszcz Piotr 
Matuszewski poruszył tematy wolności naszej Drawskiej Zie-
mi, która ostatecznie wolność odzyskała po wkroczeniu wojsk 
polskich. Przy Pomniku Wdzięczności w Drawsku inicjatywę 
przejął Sołtys wsi Drawsko Tadeusz Babiak, który powitał zgro-
madzonych i rozpoczął uroczystość od hymnu Polski. Krótki 
zarys historyczny minionych wydarzeń przedstawiła Amelia 
Sikora – uczennica VIII klasy Szkoły Podstawowej w Drawsku. 
W przedsięwzięcie zaangażowała się grupa drawskiej młodzie-
ży, która ubarwiła wydarzenie światłem zapalonych pochodni 
przy pomniku. Nie zabrakło symbolicznego złożenia wiąza-
nek kwiatów: przedstawicieli Urzędu Gminy Drawsko, Sołtysa 
i Rady Sołeckiej wsi Drawsko, delegacji Prawa i Sprawiedliwość. 
Organizatorzy sobotniego dnia obchodów – Sołtys i Rada Sołec-
ka wsi Drawsko oraz Urząd Gminy Drawsko dziękują wszystkim 
obecnym za pamięć i hołd, którą należy czcić nie tylko podczas 
100 rocznicy, ale każdego następnego roku w dniu 18 tycznia.
„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest go-
dzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości” - Józef 
Piłsudzki. 
 Niech nikt nigdy nie zapomina. Pamiętać to nasz obowią-
zek!
Dziękujemy wszystkim tym, którzy pamiętali.

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko

Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego
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Jubileusz 65 rocznicy ślubu
oraz 90 urodzin w Gminie Drawsko

„Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas, gdy kocha się na zawsze w radości i smutku bez względu na dobry czy zły los.” 
Jan Paweł II

 Dnia 12.03.2020r. Wójt Gminy Drawsko Bartosz Niezborała wraz 
z Kierownikiem USC  Agnieszką Wrzyszcz oraz Sołtysem wsi Kamien-
nik Beatą Dymek odwiedzili Jubilatów, Państwa Wandę oraz Zygmun-
ta Mądrawskich z Kamiennika, którzy w styczniu obchodzili 65 lecie 
ślubu. Okazja do świętowania była podwójna, gdyż w dniu odwiedzin 
Pan Zygmunt obchodził swoje 90 urodziny.
 Jubilaci nie kryli wzruszenia i bardzo cieszyli się z  kwiatów, upo-
minku i złożonych życzeń, jednocześnie dziękując za pamięć i odwie-
dziny.
 Szanownym Jubilatom raz jeszcze składamy serdeczne gratulacje 
oraz najlepsze życzenia dalszych długich lat życia w zdrowiu, pogody 
ducha, mnóstwo sił do pokonywania wszelkich trudności oraz samych 
radosnych chwil w gronie troskliwych i życzliwych osób. Jest nam bar-
dzo miło, że możemy wspólnie cieszyć się z osiągnięcia przez miesz-
kańca naszej gminy tak wspaniałego wieku, a jednocześnie gratuluje-
my Państwu Mądrawskim doczekania tak wspaniałych jubileuszy.

Marta Gedamke
Podinspektor d.s. ewidencji ludności,

dowodów osobistych i USC

XXII Wojewódzka Spartakiada Zimowa 
Mieszkańców Wsi LZS

o Puchar Marszałka Województwa
Wielkopolskiego 1.03.2020 – Wągrowiec

W spartakiadzie uczestniczyła reprezenta-
cja Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, 

która łącznie zajęła 9 pozycję w konkurencjach, 
z czego 3 miejsce za Wągrowcem i Koninem.

 W drużynie naszego powiatu startowali miesz-
kańcy z Drawska.

Podnoszenie ciężarka kobiet
3 miejsce – Katarzyna Lejman – 19 pkt. – Drawsko
Rzut lotką do tarczy kobiet
5 miejsce – Łucja Mumot – 41 pkt. – Drawsko
Rzuty karne kobiet
6 miejsce – Agnieszka Marut – 17 pkt. – Drawsko
Rzuty karne mężczyzn
6 miejsce Henryk Kolasiński – 19 pkt. - Drawsko

Henryk Kolasiński
Podinspektor Urzędu Gminy Drawsko
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W środę, 19 lutego 2020 roku, 
odbyła się w Szkole Podstawo-

wej w Pęckowie wyjątkowa uroczy-
stość. Tego dnia obchodziliśmy święto 
upamiętniające Patrona naszej Szkoły 
– Józefa Noji. Tak, jak napisała w krót-
kim eseju jedna z uczennic klasy VIII  
Oliwia Giersberg „Życiorys Józefa Noji 
może być inspiracją i stanowić wzór pa-
triotyzmu dla współczesnych pokoleń 
młodych ludzi… My, uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Pęckowie, jesteśmy 
dumnymi mieszkańcami naszej miej-
scowości, w której 8 września 1909 
roku urodził się, późnij wychował wielki 
człowiek”. Te słowa zainspirowały nas 
do twórczego działania.
 Uroczystości rozpoczęliśmy od wzię-
cia udziału w mszy św. celebrowanej 
prze księdza proboszcza Andrzeja Ledę. 
Później przedstawiciele społeczności 
szkolnej złożyli kwiaty i zapalili znicze 
pod tablicą pamiątkową przy kościele 
i grobie ks. J. Kluczyńskiego oraz przy 
obelisku pamięci Józefa Noji.
 Następnie odbył się uroczysty apel 
poświęcony wielkiemu Polakowi, pa-
triocie i sportowcowi Józefowi Noji. 
Pani Elżbieta Kujawa – Dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Pęckowie powitała 
wszystkich zaproszonych gości: Pana 
Bartosza Niezborałę – Wójta Gminy 

Święto Patrona Szkoły
Drawsko, ks. Andrzeja Ledę – pro-
boszcza miejscowej parafii, Pana Kry-
stiana Kawczyńskiego – Radnego Po-
wiatu Czarnkowsko –Trzcianeckiego, 
Pana Leszka Matelskiego – Sołtysa 
wsi Pęckowo, Panią Annę Sekuterską 
- członka Komitetu Społecznego budo-
wy Szkoły Podstawowej w Pęckowie 
oddanej do użytku w 1992 roku, Panią 
Urszulę Dymek – Przewodniczącą Rady 
Rodziców i zaprosiła do obejrzenia 
montażu słowno-muzycznego, który zo-
stał przygotowany przez Panią Elżbietę 
Brokę i Pana Tobiasza Dolnego. 
  Mottem uroczystości były słowa 
australijskiej pisarki: „Sam piszesz hi-
storię. Pióro tkwi w twoim ręku, a wy-
nik zależy od tego, co wybierzesz”. 
Podczas apelu uczniowie recytowali 
wiersze, czytali fragmenty listu, śpie-
wali piosenki i podkreślali słowem i po-
stawą, że „pamięć o Patronie trwa”. 
Istotnym uwieńczeniem programu było 
przemówienie wygłoszone przez Panią 
Elżbietę Kujawę, która podkreśliło wy-
jątkowy związek życia naszego Patrona 
z miejscowością Pęckowo. 
 Kolejnym punktem naszego progra-
mu były spotkania z zaproszonymi go-
śćmi, których przebieg został wcześniej 
zaplanowany przez uczniów i nauczy-
cieli. Rozmowy przybierały najczęściej 

formę wywiadu, ale w klasie VIII lekcji, 
bo uczniowie wraz z Panią Katarzyną 
Pankowską – Czerwińską opowiedzie-
li o aktywności obywatelskiej i poparli 
swoje sądy wynikami opracowanej  an-
kiety.
 Poniżej prezentujemy tematykę 
spotkań:
1. „Historia mojej szkoły” – spotkanie 
uczniów klas I-III z Panią Anną Sekuter-
ską.
2. „Pęckowo – moja miejscowość” – 
spotkanie uczniów klas IV-V z Panem 
Leszkiem Matelskim.
3. „Obraz Powiatu Czarnkowsko-Trzcia-
neckiego” – spotkanie uczniów klasy VI 
z Panem Krystianem Kawczyńskim.
4. „Aktywni mieszkańcy naszej gminy” 
– spotkanie uczniów klas VII – VIII z Pa-
nem  Bartoszem Niezborałą.
 Po lekcjach historii i wiedzy o społe-
czeństwie, w których uczestniczyli nasi 
goście odbyły się prezentacje, które sta-
nowiły  uwieńczenie projektów edukacyj-
nych wykonywanych przez uczniów klas 
IV –VII:
1. „Moja miejscowość, gmina, powiat 
w 2020 roku”. – projekt edukacyjny 
przygotowany przez uczniów klasy VII 
pod kierunkiem Pani Kamili Mumot.
2. „Historia mojej szkoły” – projekt edu-
kacyjny przygotowany przez uczniów 
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klas IV-V pod kierunkiem Pani Arlety 
Baneckiej i  Pana Szymona Helwicha.
3. „Nasz Patron – Józef Noji” – projekt 
edukacyjny przygotowany przez uczniów 
klasy VI pod kierunkiem Pani Martyny 
Beski.
 Poza tym tymi działaniami nauczy-
ciele klas I-III opracowali regulamin 
i przeprowadzili konkurs plastyczny 
pt. „Moja szkoła”. Piękne prace dzieci 
można było obejrzeć na wystawie po-
konkursowej, która została przygoto-
wana w holu szkoły. 
 Piękną puentą wszystkich działań 
było zwiedzanie Izby Pamięci i wystaw 

okolicznościowych, które przypominały 
historię Szkoły Podstawowej im. Józefa 
Noji w Pęckowie. Udostępniono zwie-
dzającym cenne źródła pisane, m.in. 
„Księgę uczniów” prowadzoną od 1905 
roku, w której pod pozycją 606 w 1916 
roku zapisany został  do Szkoły nasz Pa-
tron. Można w niej również znaleźć do-
kładne daty narodzin braci i sióstr spor-
towca. Wielką ciekawość zwiedzających 
budziła również „Księga protokołów” 
Rady Szkolnej, w której można zobaczyć 
protokoły z początku II Rzeczypospolitej. 
Warto wspomnieć, że pod protokołami 
podpisywał się ówczesny sołtys Leon 

Malida, który reprezentował okręg wie-
leński na konferencji w Wersalu.
 Obchodom Święta Patrona Szkoły 
towarzyszyło kilka ważnych i scalają-
cych społeczność szkolną działań. Dzię-
kujemy Wszystkim, którzy przyczynili 
się do uświetnienia pamięci o wielkim 
a zarazem skromnym człowieku, wybit-
nym sportowcu i  niezłomnym Polaku, 
który swoją postawą potwierdził, że 
trzeba walczyć i się nie poddawać. To 
był niezapomniany dzień… Dziękujemy!

Społeczność szkolna
Szkoły Podstawowej

im. Józefa Noji w Pęckowie
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O tym, że promocja w dzisiejszych czasach jest kluczowym
czynnikiem sukcesu nie trzeba już nikogo przekonywać.

Działań w tej sferze wymagają nie tylko podmioty gospodarcze, ale 
coraz częściej i intensywniej organizacje i instytucje, w tym jednost-
ki samorządu terytorialnego. Zmieniamy, udoskonalamy i planujemy 

tegoroczną promocję Gminy Drawsko, mimo trudnej sytuacji
finansowej. W ubiegłym roku zmieniliśmy nazwę biuletynu
na „Panoramę Ziemi Drawskiej”; dziś Wójt Gminy Drawsko

kontynuując perspektywiczną wizję rozwoju ogłasza konkurs na 
„Najciekawsze hasło promujące Gminę Drawsko”, 

które docelowo wykorzystywane będzie z opracowanym
w późniejszym terminie logo Gminy Drawsko.

Logotyp regionu ma nie tylko wyróżniać nas na tle kraju
i poza jego granicami, ale ma być znakiem, który będzie promował 

gminę jako przyjazną mieszkańcom, turystom i inwestorom.
Konkurs trwa do 20 kwietnia 2020 r. w oparciu o regulamin, który dostępny jest na www.gminadrawsko.pl

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału!
dr Sylwia Marek

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Konkurs na hasło promocyjne
Gminy Drawsko! Weź udział!



„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie”.
A. Bekannte

Krocząc we dwoje małżeńskim szlakiem, na swojej drodze napotykamy radości i smutki. Należycie pielęgnowany przez współ-
małżonków związek małżeński rozwija się, rozkwita, ubogaca męża i żonę, sprawia, że lepiej się oni poznają i są bardziej zgrani.
Wspaniałego jubileuszu 60-lecia małżeństwa doczekali się Państwo Kazimiera i Bronisław Szymańscy z Chełstu.
Z tej okazji Jubilatów odwiedzili wójt Bartosz Niezborała, Kierownik Urzędu Stanu cywilnego Agnieszka Wrzyszcz oraz Sołtys wsi 
Chełst Sławomir Michałowski.
Wraz z kwiatami oraz prezentem przekazano na ręce jubilatów dyplom z życzeniami zdrowia, pogody ducha jak do tej pory oraz 
kolejnych pięknych rocznic.

Marta Gedamke
USC Drawsko

Kolejne Diamentowe Gody
w Gminie Drawsko
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22 stycznia br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Pęckowie 
mogli spotkać się na lekcjach j. angielskiego ze studenta-

mi z państw Azji: Chin, Sri Lanki, Indonezji, Tajlandii. Danni, Jade, 
Emma, Karinga, Ilya opowiadali w języku angielskim z wykorzy-
staniem pomocy wizualnych o państwach, z których pochodzą, 
odpowiadali na pytania uczniów. Dzieci miały możliwość kontaktu 
z użytkownikami języka angielskiego z innego obszaru kulturowe-
go. Sprzyja to rozwijaniu wrażliwości międzykulturowej, kształce-
niu postawy ciekawości, szacunku i otwartości wobec innych kultur. 
 Spotkania uświadomiły uczniom potrzebę nauki języka obcego, 
aby sprawnie się w nim komunikować. Jest to dzisiaj jedna z kluczo-
wych kompetencji człowieka.

Elżbieta Kujawa
p.o. Dyrektora SP w Pęckowie

Niezwykłe lekcje
języka angielskiego i geografii

Dnia 12.01.2020 r. w świetlicy wiejskiej 
w Pęckowie odbył się Turniej Karciany 

BAŚKA KOP o Puchar Wójta Gminy Drawsko. 
Otwarcia zawodów i przywitania przybyłych 
zawodników dokonała Sekretarz Gminy Anna 
Fręś. Po otwarciu wraz z Prezesem LZS Sokół 
Drawsko Henrykiem Kolasińskim wręczyła 
pamiątkowe upominki Henrykowi Kaźmierek 
i Leszkowi Gogołek za promocję gminy i LZS So-
kół Drawsko we wszystkich turniejach w ciągu 
2019 roku. W zawodach w Pęckowie starto-
wało 66 zawodniczek i zawodników z Powiatu 
Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz Obornik, Go-
łańczy, Damasławka i Ryczywołu. W Pęckowie 
najlepszym zawodnikiem z Gminy Drawsko był 
sklasyfikowany na 17 miejscu z ilością 456 pkt. 
Henryk Kolasiński z Drawska. Następny turniej 
karciany w naszej gminie odbędzie się podczas 
Dni Drawska – czerwiec 2020 r.

Henryk Kolasiński
Podinspektor Urzędu Gminy Drawsko

Baśka Kop w Pęckowie
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 21 lutego 2020 roku w Świetlicy wiej-
skiej w Kamienniku rozpoczęły się zajęcia 
informatyczne i fitness-owe dla miesz-
kańców wsi i pobliskich miejscowości 
w ramach zadanie publicznego Zarządu 
Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego 
pt. „Bez barier - wsparcie osób starszych 
i niepełnosprawnych w aktywizacji infor-
matycznej i fizycznej”. Inicjatywa umoż-

„Bez barier - wsparcie osób starszych
i niepełnosprawnych w aktywizacji

informatycznej i fizycznej”
Stowarzyszenia „Nasza Wieś Naszym Domem” z Kamiennika w ramach zadań publicznych Zarządu Powiatu Czarnkowsko 
– Trzcianeckiego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – „Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych 

i w wieku emerytalnym w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego” realizuje projekt pt. „Bez barier - wsparcie osób 
starszych i niepełnosprawnych w aktywizacji informatycznej i fizycznej”. Operacja polega na przeprowadzeniu 20 zajęć informa-
tycznych i 20 fitness-owych do 30 grudnia 2020 roku w świetlicy wiejskiej w Kamienniku. Całkowity koszt zadania wynosił 2800 zł. 
w tym koszty kwalifikowane na prowadzenie zajęć fitness-owych, zakup napojów i dysków 1800 zł., natomiast wkład osobowy na 
prowadzenie zajęć informatycznych w ramach pracy wolontariatu wynosi 1000,00 zł. Od uczestników nie są pobierane żadne opła-
ty, zajęcia są bezpłatne.

liwia rozwój psychofizyczny i instytucjo-
nalny mieszkańców wsi, upowszechnia 
kulturę fizyczną, umożliwia zagospodaro-
wanie wolnego czasu osób starszych oraz 
rozwija kompetencje sprawności fizycznej 
i informatycznej. Skutkiem realizacji zada-
nia jest wykształcenie aktywnego i zdro-
wego trybu życia oraz integracja środowi-
ska lokalnego. 

 Celem bezpośrednim zadania jest 
wsparcie, przezwyciężenie barier w po-
sługiwaniu się technologią informacyjna 
i komunikacyjną, zapewnienie równości 
szans edukacyjnych mieszkańców pocho-
dzących z terenów wiejskich i umożliwie-
nie im zdobywania dodatkowej wiedzy 
i umiejętności ułatwiających dalsze ży-
cie. Budowanie wizerunku i roli powiatu 
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Czarnkowsko – Trzcianeckiego w aktywi-
zowaniu społeczności lokalnych wokół 
wspólnych działań na rzecz rozwoju infor-
matycznego i fizycznej aktywności. 
 Realizacja zadania wynikała z woli 
mieszkańców wsi Kamiennik i pobliskich 
miejscowości. Propozycje przeprowa-
dzenia zajęć informatycznych i fitness-
-owych były przedstawiane na licznych 
spotkaniach członków Stowarzyszenia 
i zebraniach wiejskich. W roku ubiegłym 
w ramach realizacji projektu grantowego, 
zadania pt. „Komputer bez barier” był 
przeprowadzony cykl zajęć informatycz-
nych, które miały tylko pewien wstęp do 
oczekiwań i potrzeb uczestników. Rów-
nież w roku ubiegłym w ramach przed-
sięwzięcia profilaktyczno-edukacyjnego 
Gminy Drawsko przeprowadzono pięć 
zajęć fitness-owych. Wszystkie te zaję-
cia cieszyły się ogromnym zaintereso-
waniem. Dlatego zarząd Stowarzyszenia 
wyszedł naprzeciw oczekiwaniom i po-
szukał środki na realizację zadań. Należy 
podkreślić również, że brak zajęć w świe-
tlicy wiejskiej w Kamienniku nie pozwala 
w sposób efektywny wykorzystać wyre-
montowanego obiektu. Dlatego koniecz-
ne stało się podjęcie działań mających na 
celu wzmocnienie i wzrost wiedzy infor-
matycznej i ruchowej w celu przeciwdzia-
łania tym negatywnym zjawiskom.
 Zajęcia informatyczne i fitness-owe 
promują aktywność i zapobiegają wyklu-
czeniu z życia społecznego i zawodowego 

oraz umożliwiają rozwijanie zaintereso-
wań i uzdolnień przydatnych w różnych 
dziedzinach życia społecznego i zawodo-
wego. W ramach zadania się prowadzone 
1-godzinne zajęcia informatyczne i po 
nich 1-godzinne fitness-owe w świetlicy 
wiejskiej w Kamienniku, cyklicznie z wy-
łączeniem okresu wakacyjnego. Ogółem 
w ramach zadania ma być zrealizowa-
nych po 20 godzin zajęć informatycznych 
i 20 zajęć fitness-owych. Zajęcia odbywa-
ją się w piątkowe popołudnia. Obecnie 
na czas pandemii są zawieszone. Odbior-
cami zadania są grupy defaworyzowane, 
osoby starsze, powyżej 50 roku życia lub 
osoby niepełnosprawne. Uczestnicy za-
jęć informatycznych pracują samodziel-
nie przy laptopach, gdyż jest to najlepszy 
sposób na zapoznanie i rozwój umiejęt-
ności dotyczących obsługi komputera 
i programów, dlatego utworzone są dwie 
grupy 5-osobowe prowadzone w odstę-
pach dwutygodniowych. Każdy uczestnik 
może dodatkowo być obecny jako wolny 
słuchacz na zajęciach grupy drugiej. Na-
tomiast zajęcia fitness-owe nie są obwa-
rowane liczbę uczestników. Grupa liczy 
ponad 10 osób i zajęcia prowadzone są co 
tydzień po ćwiczeniach informatycznych. 
Również zapewnione jest wyposażenie 
muzyczne potrzebne podczas zajęć. Po-
nadto, poprzez krzewienie postaw i od-
działywanie relaksacyjne, można dosko-
nale przeciwdziałać nadwadze, a co za 
tym idzie, poprawić swą aktywność.

 Realizacja projektu przyczyni się do 
rozwoju edukacyjnego i aktywności osób 
z grupy defaworyzowanej. Wspieranie 
i upowszechnianie kultury fizycznej i edu-
kacji informatycznej ma na celu zagospo-
darowanie wolnego czasu osób starszych 
lub niepełnosprawnych, oraz krzewienie 
pozytywnych postaw społecznych i za-
pobieganie wykluczeniu społecznemu ze 
względu na wiek i nadwagę. Skutkiem re-
alizacji zadania jest wykształcenie aktyw-
nego i zdrowego trybu życia oraz integra-
cja środowiska lokalnego. Nadto operacja 
przyczyni się do zwiększenia aktywizacji 
członków Stowarzyszenia, mieszkańców 
powiatu, oraz integracji społeczności lo-
kalnej, wyrównania szans rozwojowych 
i przezwyciężanie barier w posługiwaniu 
się urządzeniami multimedialnymi w ży-
ciu osób starszych lub niepełnospraw-
nych. 
 W świetlicy wiejskiej w Kamienniku 
nie ma jeszcze internetu, dlatego ser-
deczne podziękowania składają uczest-
nicy wraz z prowadzącą zajęcia, Pani Ani 
za udostępnienie, za darmo własnego łą-
cza internetowego na potrzeby przepro-
wadzenia zajęć informatycznych. Należy 
nadmienić również, że na czas pande-
mii zajęcia informatyczne i fitness-owe 
są zawieszone, ale po jego zakończeniu 
będą wznowione. 

Łucja Magdziarz 
Prezes Stowarzyszenia
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Szanowni Państwo!
Poniżej przedstawiamy propozycję letnich imprez rekreacyjno-sportowych w Gminie Drawsko w roku 
2020. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemii z pewnością pojawią się znaczące zmiany. Prosimy śledzić 
informacje na bieżąco na naszej stronie internetowej www.gminadrawsko.pl

Co w kalendarzu imprez w roku 2020 r.

Dr Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego

LP. MIEJSCOWOŚĆ TERMIN NAZWA

1. Drawsko (Przystań Yndzel) 07.03.2020 r. Zlot Morsów w Gminie Drawsko
2. Drawsko (Gminna Sala Gimnastyczna) 26.04.2020 r. Spartakiada Stowarzyszeń

3. Drawsko 03.05.2020 r. Gminne obchody
Święta Konstytucji 3 Maja

4. Piłka 23.05.2020 r. Gminny Dzień Strażaka,
130 - lecie OSP Piłka

5. Drawsko 30.05.2020 r. Dzień Rodziny
6. Drawski Młyn (teren przy sali wiejskiej) 06.06.2020 r. Impreza rekreacyno-sportowa „Festyn Rodzinny”

7.  Chełst (teren przy świetlicy wiejskiej) 13.06.2020 r. Impreza rekreacyjno-sportowa  
„Łączy nas granica”

8. Kamiennik (teren przy świetlicy wiejskiej) 20.06.2020 r. Impreza rekreacyjno-sportowa „W Kamienniku na 
koniku”

9. Obiekty sportowe
Gminy Drawsko 26.06.2020 r. DNI GMINY DRAWSKO - 30 -lecie samorządu 

Dzień Sportu

10.
 

Drawsko (amfiteatr)
 

27.06.2020 r.
DNI GMINY DRAWSKO - 30 - lecie samorządu 

Turniej Sołectw 
Impreza Klubowa

11. Drawsko (amfiteatr) 28.06.2020 r.
DNI GMINY DRAWSKO - 30 - lecie samorządu

XXI Odlotowy Festyn Grzybowy „Grzyby, las wokół 
nas”

12. Drawsko (marina YNDZEL) lipiec Święto Noteci

13. Kwiejce Nowe (teren przy placu zabaw) 04.07.2020 r. Impreza rekreacyjno-sportowa „Kwiejce Nowe i 
wszyscy razem”

14. Drawsko (Gminna Sala gimnastyczna) 04-05.07.2020 r. 70 - lecie LZS „Sokół” Drawsko

15. Pęckowo (teren przy świetlicy wiejskiej) 11.07.2020 r. Impreza rekreacyjno-sportowa „Lubicie kołoce, 
kołaczcie do Pęckowa”

16. Moczydła (teren przy świetlicy wiejskiej) 18.07.2020 r. Impreza rekreacyjno - sportowa „Ognisko pod 
wierzbą”

17. Kawczyn (teren przy świetlicy wiejskiej) 25.07.2020 r. Impreza rekreacyjno-sportowa
„Jak biesiada to tylko w Kawczynie”

18. Kwiejce  (teren przy jeziorze Piast) 08.08.2020 r. Impreza rekreacyjno-sportowa „Festyn w Kwiej-
cach”

19. Piłka (teren przy świetlicy wiejskiej) 15.08.2020 r. Impreza rekreacyjno- sportowa
,,Pilanie to my”

20. Kawczyn (teren przy świetlicy wiejskiej) 22.08.2020 r. Zabawa strażacka
21. Drawsko (amfiteatr) 23.08.2020 r. Dożynki gminne
22. Drawsko wrzesień Narodowe Czytanie

23. Drawsko (Gminna Sala Gimnastyczna) wrzesień 
Gala - Podsumowanie Roku

Sportowo-Kulturalnego, wyróżnieni nauczyciele i 
uczniowie

24. Pęckowo (trasa biegu Pęckowo-Drawski 
Młyn-Drawsko-Pęckowo) 13.09.2020 r. II Bieg im. Józefa Noji

25. Drawsko 11.11.2020 r. Gminne Obchody
Święta Niepodległości

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

27. Drawsko (Gminna Sala Gimnastyczna) grudzień Świąteczny konkurs dla dzieci szkolnych i przed-
szkolnych

28. Pęckowo (świetlica wiejska) 27.12.2020 r. Gminne Obchody Powstania Wielkopolskiego
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Henryk Kolasiński
Podinspektor Urzędu Gminy Drawsko

Sport masowy
Dnia 20 grudnia 2019 r. w Gminnej Sali Gimnastycznej w Drawsku odbył się po raz trzynasty Gwiazdkowy Turniej w Halowej 
Piłce Nożnej. Turniej otworzył oraz powitał wszystkich Włodarz Gminy Drawsko Bartosz Niezborała. Prowadzący turniej Henryk 

Kolasiński zaznajomił wszystkich z regulaminem zawodów, wynikami losowania, rozgrywania poszczególnych pojedynków – systemem 
rozgrywek każdy z każdym w 2 grupach.

WYNIKI

Grupa 1

Piłka – Drawsko I            7-2 

Kawczyn – Krzyż             3-1 

Piłka – Rosko                   3-0 

Drawsko I – Kawczyn     1-2 

Piłka – Krzyż                    1-0 

Drawsko I – Rosko          0-4 

Kawczyn – Piłka              1-1 

Krzyż – Rosko                  0-3 

Drawsko I – Krzyż           3-0 

Kawczyn – Rosko            2-6

Tabela

1 m. Piłka            10 pkt 

2 m. Rosko          9 pkt 

3 m. Kawczyn     7 pkt 

4 m. Drawsko I   3 pkt 

5 m. Krzyż           0 pkt

Grupa 2

Pęckowo – Sokół Drawsko       2-4 

Młynkowo – Drawsko II            9-0 

Gulcz – Pęckowo                        1-2 

Sokół Drawsko – Młynkowo    2-1 

Pęckowo – Drawsko II               3-0 

Sokół Drawsko – Gulcz              0-2 

Młynkowo – Pęckowo               0-0 

Drawsko II – Gulcz                      1-7 

Sokół Drawsko – Drawsko II     10-0 

Młynkowo – Gulcz                      3-1

Tabela

1 m. Sokół Drawsko   9 pkt 

2 m. Młynkowo           7 pkt 

3 m. Orzeł Pęckowo   7 pkt 

4 m. Gulcz                    3 pkt 

5 m. Drawsko II           0 pkt

o 3 miejsce   Rosko – Młynkowo  0-1 
o 1 miejsce   Piłka – Sokół Drawsko 
2-0

Tabela końcowa
1 m. LZS Piłka – otrzymali Puchar 
Wójta Gminy Drawsko 
2 m. LZS Sokół Drawsko – otrzymali 
Puchar Przewodniczącego Rady 
Gminy Drawsko 
3 m. MZB Młynkowo – otrzymali 
Puchar Przewodniczącego Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, 
Spraw Socjalnych i Porządku Pu-
blicznego 
4 m. Kilofy Rosko 
5-6 m. Orzeł Pęckowo 
             Kosa Kawczyn 
7-8 m. Gulcz 
             Drawsko I 
9-10 m. Krzyż 
               Drawsko II



 Jak każdego roku na morsowanie zapraszamy zaprzyjaźnione kluby. 
Już 6. raz w naszej gminie organizujemy takie wejście do wody. W tym roku 
spotkanie miało małe opóźnienie, z przyczyn od nas niezależnych - z braku 
wody na rzece Noteć. Do Drawska zjechały morsy z Piły „Euforia”, Morsowi-
sko ze Żnina, Klub Morsa Świebodzin i Klub z Wrocławia.
 Rozpoczęliśmy przemarszem od budynku Szkoły Podstawowej w Draw-
sku. Po rejestracji uczestników odbyła się rozgrzewka przy skocznej muzyce, 
którą poprowadziła Magdalena Stankiewicz. Każda morsująca pani otrzy-
mała w wodzie tulipana. Spotkanie uświetnił właściciel baru „Bratany” 
z Drawska, który na ognisku, mimo padającego deszczu ugotował świetną 
grochówkę. Kawa i herbata z plackami upieczonymi przez rodziny morsują-
cych oraz zimny bufet, przygotowany także przez bar „Bratany”, zakończyły 
dzień pełen wrażeń.
 Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację imprezy, 
przede wszystkim Wójtowi Gminy Drawsko Bartoszowi Niezborale, który 
jest członkiem naszego klubu i tego dnia kąpał się razem z nami, sołtysowi 
wsi Drawsko Tadeuszowi Babiakowi wraz z małżonką oraz właścicielowi lo-
kalu „Bratany” za częściowy sponsoring. Już dziś zapraszam za rok!

Ryszard Ociepa
Prezes Stowarzyszenia

Świąteczne morsowanie
na Marinie „Yndzel”


