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Panorama ZiemiDrawskiej

W tym wyjątkowym czasie Wielkiej Nocy życzymy,
by serca każdego z Nas wypełniły się miłością, wiarą i głęboką nadzieją. 

Niech ten świąteczny czas, spędzony bez pośpiechu
będzie dla wszystkich źródłem nadziei, siły oraz radości

wypływającej z tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego.
Pogodnych Świąt Wielkanocnych

obfitujących w zdrowie, pomyślność i spokój.

Ryszard Jabłonowski
Przewodniczący

Rady Gminy Drawsko

Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
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	 Początek	Nowego	Roku	przyniósł	nam	uspokojenie	sytuacji	
pandemicznej	na	świecie,	ale	przyniósł	również	wojnę	wywoła-
ną	przez	rosyjskiego	agresora	w	Ukrainie.	Nikt	z	nas	nie	spodzie-
wał	się,	że	w	XXI	wieku	może	dojść	do	tego	rodzaju	konfliktu,	
a	przede	wszystkim	jego	formy.	Dzielni	sąsiedzi	zza	wschodniej	
granicy	bronią	nie	tylko	swojej	ojczyzny,	ale	również	„bram”	do	
reszty	Europy.	
	 Polska	 jest	 krajem,	 który	 w	 ogromnej	 skali	 przyjmuje	
i	 wspiera	 uchodźców.	 Obywatele	 Ukrainy	 dotarli	 również	 do	
naszej	Gminy.	Przebywa	ich	u	nas	około	60	w	14	lokalizacjach,	
w	tym	25	dzieci.	Od	początku	wybuchu	wojny	staramy	się	orga-
nizować	pomoc	dla	Ukrainy.	W	rzeczywistości	 jest	 jednak	tak,	
że	to	nasi	mieszkańcy	udzielają	największego	wsparcia	–	za	co	
bardzo	 serdecznie	dziękuję!	Rządowa	pomoc	 zaczyna	być	do-
piero	realizowana,	a	do	tej	pory	cała	organizacja	oparta	jest	na	
barkach	 samorządów	przy	 ogromnym	 zaangażowaniu	wszyst-
kich	mieszkańców,	organizacji,	czy	wolontariuszy.	Gmina	Draw-
sko	 organizuje	 zbiórki	 żywności,	 prowadzi	 odpowiednie	 bazy	
informacyjne	i	ewidencje,	przyjmuje	dzieci	do	szkół	i	przedszko-
li,	 służy	 wszelkim	wsparciem	 formalno	 –	 prawnym,	 a	 przede	
wszystkim	realizuje	zadania	związane	z	nadawaniem	numerów	
PESEL	 i	przekazywaniem	odpowiednich	świadczeń,	za	pośred-
nictwem	Gminnego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej.	
	 Pogarszająca	się	sytuacja	ekonomiczna	spotęgowana	przez	
wojnę	w	Ukrainie	dotyka	nas	wszystkich.	Niestety	ma	również	
poważny	wpływ	na	 stan	finansów	Gminy.	Wzrosty	 cen	paliw,	
energii,	czy	opału	powodują	galopujący	wzrost	wydatków	bie-
żących,	a	niestety	wpływy	do	budżetu	w	żaden	sposób	się	nie	
zwiększają.	 Plan	 finansowy	 zaprojektowany	 na	 ten	 roku	 był	
znacząco	uszczuplony	ze	względu	na	realizowane	i	zaplanowa-
ne	inwestycje.	Powyższe	czynniki	powodują,	że	sytuacja	ekono-
miczna	wszystkich	gmin	w	Polsce	jest	bardzo	trudna	i	nadzwy-
czajna.	 Sprawa	 dotyczy	 również	 inwestycji,	 których	 realizacja	
ze	względu	na	rosnące	koszty	jest	bardzo	utrudniona.	Pierwsze	
przetargi	pokazują	nam	brak	zainteresowania	wykonawców	lub	
znacznie	większe	ceny	od	tych	wstępnie	założonych	w	kosztory-
sach	i	otrzymanych	dofinansowaniach.	

	 Przed	nami	trudne	i	ważne	decyzje.	Otrzymujemy	wiele	do-
finansowań	na	 zadania	 strategiczne	 dla	 drawskiego	 samorzą-
du,	ale	ich	realizacja	na	ten	moment	jest	zagrożona.	Poczynimy	
jednak	wszelkiego	rodzaju	działania,	aby	wykorzystywać	nada-
rzające	się	 szanse	 i	dalej	 rozwijać	 infrastrukturę	Naszej	Małej	
Ojczyzny.	

Przebudowa	ul.	Polnej	w	Pęckowie
dobiegła	końca!

	 To	 jedna	 z	 największych	 inwestycji	w	 tej	 kadencji,	 na	 pew-
no	największa	inwestycja	drogowa	w	historii	naszej	Gminy.	Bar-
dzo	 się	 cieszę,	 że	przebiegła	 sprawnie,	w	 czas	przed	 znacznym	
wzrostem	cen	i	kosztorysów	oraz	trudnych	czasów	dla	realizacji	
takich	 przedsięwzięć.	 Wartość	 przebudowy	 to	 1.091.655,90	 zł	
przy	60%	dofinansowaniu	z	Rządowego	Funduszu	Rozwoju	Dróg	
w	kwocie	654.993,54	zł,	z	wkładem	własnym	Gminy	w	wysokości	
436.662,36	zł.
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Ścieżka	rowerowa	Drawsko	-	Krzyż

	 Trwa	realizacja	zadania	pod	nazwą	„Rozbudowa	drogi	–	bu-
dowa	ścieżki	rowerowej	Krzyż	Wlkp.	–	Drawsko	przy	drodze	po-

wiatowej	 1323P.	 Całkowita	wartość	 zadania	 to	 3.589.020,18	 zł	
przy	80%	dofinansowaniu	z	Rządowego	Funduszu	Rozwoju	Dróg	
na	kwotę	2.735.068,22	zł.	Wkład	własny	Gminy	Drawsko	w	inwe-
stycję	to	374.822,00	zł.	Na	ten	moment	wykonawca	kończy	robo-
ty	ziemne	związane	z	poszerzeniem	nasypu.	W	najbliższym	czasie	
możemy	spodziewać	się	prac	związanych	z	budową	nawierzchni	
samej	ścieżki.	Planowane	zakończenie	zadania	to	koniec	sierpnia	
bieżącego	roku.	

W	Drawsku	powstała	wiata!

	 W	 ramach	 realizacji	 projektu	 współpracy	 pn.:	 „Szlakiem 
Ukrytych Skarbów”,	 przy	 Szkole	 Podstawowej	 w	 Drawsku	 po-
wstała	wiata	rowerowa.	Obiekt	został	wyposażony	w	 ławo-sto-
ły,	 stojak	 na	 rowery	 i	 stację	 naprawczą.	 Partnerska	 inicjatywa	
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realizowana	 jest	przez	Czarnkowsko-Trzcianecką	Lokalną	Grupę	
Działania	razem	z	Lokalną	Grupą	Działania	Puszcza	Notecka,	Lo-
kalną	Grupą	Działania	Kraina	Trzech	Rzek,	a	także	Lokalną	Grupą	
Działania	„Trakt	Piastów”.	W	ramach	realizowanego	projektu	po-
wstało	w	sumie	8	wiat	rowerowych	zlokalizowanych	na	obszarze	
działania	LGD.	Ponadto	stowarzyszenie	planuje	stworzyć	interak-
tywną	mapę	turystyczną	i	zorganizować	3	wiosenne	rajdy	rowe-
rowe.	

Budowa	remiz	w	Pęckowie	i	Kawczynie

	 Przetarg	na	rozbudowę	remizy	w	Pęckowie	został	ogłoszony	
po	 raz	 trzeci.	W	pierwszym	postępowaniu	nie	było	 zaintereso-
wanych	 wykonawców,	 a	 w	 drugim	 zaś	 wyłoniony	 wykonawca	
nie	 zdecydował	 się	 podpisać	 umowy.	 Mamy	 ogromną	 nadzie-
ję,	że	w	końcu	uda	się	związać	korzystną	dla	nas	ofertą.	W	bu-
dżecie	 na	 ten	 cel	mamy	 zabezpieczone	 środki	w	 kwocie	 blisko	
350.000,00	 zł	 przy	 dofinansowaniu	 ze	 środków	 rządowych	 na	
kwotę	100.000,00	zł.	
Remiza	w	Kawczynie	zostanie	zrealizowana	w	 formie	hali	gara-
żowej	zbudowanej	z	płyty	wielowarstwowej.	Umowa	na	ten	cel	
została	już	podpisana	w	kwocie	156.000,000	zł	przy	dofinanso-
waniu	ze	środków	rządowych	na	kwotę	100.000,00	zł.	Przygoto-
waniem	odpowiedniego	terenu	pod	inwestycję	w	formie	wolon-
tariatu	zajmą	się	strażacy	OSP	Kawczyn.

Asfaltowanie	ścieżek	rowerowych
Drawsko	–	Pęckowo	-	Piłka

	 Decyzją	 Zarządu	 Województwa	 Wielkopolskiego	 zwiększa-
jącą	 alokację	 w	 konkursie	 Gmina	 Drawsko	 otrzymała	 ponad		
1.600.000,00	zł	dofinansowania	na	zadanie	„Przebudowa	drogi	
powiatowej	nr	1336P	na	odcinku	Drawski	Młyn–Pęckowo–Piłka	
oraz	nr	1323P	na	odcinku	Drawsko	–	Pęckowo	–	przebudowa	ist-
niejącej	ścieżki	rowerowej”,	w	konkursie	w	ramach	Działania	3.3	
„Wsparcie	strategii	niskoemisyjnych	w	tym	mobilność	miejska”,	
Poddziałania	3.3.1	„Inwestycje	w	obszarze	transportu	miejskie-
go”	Wielkopolskiego	 Regionalnego	 Programu	Operacyjnego	 na	
lata	2014-2020.	Cała	 inwestycja	 kosztorysowana	 jest	na	 kwotę	
ok.	1.900.000,00	zł.	Wkład	własny	na	realizację	inwestycji	Gmi-
na	 Drawsko	 zabezpiecza	 wspólnie	 z	 Powiatem	 Czarnkowsko	
–	Trzcianeckim.	Niestety	pierwszy	przetarg	pokazał	nam	„prze-
paść”	kosztorysową	związaną	z	gwałtownym	wzrostem	cen	m.in.	
asfaltu	(materiał	ropopochodny).	Wpłynęła	jedna	oferta	na	kwo-
tę	o	milion	większa	od	posiadanych	przez	nas	środków.	Przetarg	
został	unieważniony,	a	obecnie	trwa	kolejne	postępowanie.	

Wielkie	inwestycje
na	drogach	wojewódzkich!

	 Początek	 wiosny,	 to	 intensywne	 działania	 na	 drogach	 woje-
wódzkich.	Trwa	wzmacnianie	Drogi	Wojewódzkiej	nr	181	od	Nie-
gosławia	do	Kawczyna.	Po	wykorytowaniu	i	wykonaniu	podbudo-
wy,	ułożone	zostaną	nowe	warstwy	nawierzchni	 jezdni	 -	wiążąca	
i	ścieralna,	na	odcinku	o	długości	jednego	kilometra.	Wartość	robót	
to	1.700.000,00	zł,	termin	realizacji	koniec	maja	bieżącego	roku.	
	 Kolejne	zadanie,	to	wzmacnianie	Drogi	Wojewódzkiej	nr	133,	
odcinek	Borzysko	Młyn-Sieraków	na	długości	jednego	kilometra.	
Prace	 polegają	 na	 wykorytowaniu,	 wyprofilowaniu	 oraz	
wykonaniu	 podbudowy	 i	 ułożeniu	 masy	 asfaltowej.	 Wartość	
robót:	1.900.000,00	zł,	 termin	 realizacji	 koniec	 lipca	bieżącego	
roku.		

Termomodernizacja	Szkoły	Podstawowej
w	Drawsku	wraz	z	budową	łącznika

	 W	ubiegłym	roku	z	konkursu	w	ramach	Nowego	Ładu	orga-
nizowanego	przez	Bank	Gospodarstwa	Krajowego,	Gmina	Draw-
sko	otrzymała	dofinansowanie	na	przebudowę	budynku	 szkoły	
w	 Drawsku	 (dawne	 gimnazjum)	 na	 kwotę	 3.125.000,00	 zł.	 In-
westycja	zakłada	budowę	łącznika	między	budynkami,	w	której	
zafunkcjonują	 m.in.	 toalety,	 dodatkowe	 pomieszczenie	 dydak-
tyczne,	recepcja,	winda,	szatnia	oraz	biblioteka.	W	ramach	pro-
jektu	planowana	jest	wymiana	dachu,	modernizacja	ogrzewania	
i	 wiele	 innych	 mniejszych	 działań.	 Łącznie	 Gmina	 Drawsko	 na	
realizację	tego	celu	w	budżecie	posiada	3.500.000,00	zł.	Była	to	
optymalna	kwota	na	moment	składania	wniosku	o	dofinansowa-
nie,	czyli	wrzesień	ubiegłego	roku.	Stworzyliśmy	Program	Funk-
cjonalno	–	Użytkowy	dla	realizacji	zadania	w	formie	„zaprojektuj	
i	wybuduj”.	 Po	aktualizacji	 cen	dziś	 już	wiemy,	 że	 zabezpieczo-
ne	środki	z	dofinansowania	i	budżetu	gminy	mogą	okazać	się	za	
małe.	W	najbliższym	czasie	ogłosimy	przetarg	na	realizację	tego	
zadania.	

Mam	 ogromną	 nadzieję,	 że	 osiągniemy	 stojące	 przed	 nami	
wyzwania	 i	 realizacja	 naszych	 planów	 i	 zamierzeń	 okaże	 się	
sukcesem.	Wspólnie	z	moimi	współpracownikami	przy	dobrej	
współpracy	z	Radą	Gminy	Drawsko	robimy	wszystko,	żeby	tak	
właśnie	się	stało.

Na nadchodzące święta Wielkiej Nocy
życzę Państwu rodzinnego ciepła,

zdrowia i pokoju na świecie.

Bartosz	Niezborała
Wójt	Gminy	Drawsko
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Z	życia	Rady	Gminy	Drawsko 
Ostatni	 okres	 funkcjonowania	
Rady	Gminy	Drawsko	był	bardzo	

intensywny,	jak		zawsze	na	przełomie	lat	
kalendarzowych.	Koniec	 roku	 to	ustala-
nie	budżetu,	poziomu	podatków	i	innych	
opłat	na	przyszły	 2022	 rok,	 a	 jednocze-
śnie	moment	zamykania	działań	i	inicja-
tyw	realizowanych	w	2021	r.	
	 Dnia	 29	 grudnia	 	 Radni	 Rady	 Gminy	
Drawsko	obradowali	na	ostatniej	w	roku	
2021,	 	 jednej	z	najważniejszych	sesji.	Te-
matem	 przewodnim	 obrad	 było	 uchwa-
lenie	budżetu	Gminy	Drawsko	na	2022	r.	
oraz	Wieloletniej	Prognozy	Finansowej	na	
lata	2022	–	2033.	W	posiedzeniu	wzięło	
udział	 15	 radnych.	 Rada	 Gminy	 po	 dłu-
giej	 analizie	 poszczególnych	 wydatków	
i	 planowanych	 dochodów,	 planów	 in-
westycyjnych	 i	 koniecznych	 do	 realizacji	
wydatków	 bieżących,	 niejednogłośnie	
przyjęła	budżet	Gminy	Drawsko	na	2022	
rok.	 Zaplanowano	 po	 stronie	 dochodów		
28.738.305,00	 zł,	 po	 stronie	 wydatków	
30.580.692,02	 zł	 przy	 jednoczesnym		
deficycie	 budżetowym	 w	 wysokości	
1.842.387,02	 zł,	 który	 będzie	 pokryty	
przychodami	z	wolnych	środków	finanso-
wych.	Inwestycje	zaplanowano	na	pozio-
mie	5.301.292,68	 zł.	Do	najważniejszych	
należą:	
-	termomodernizacja	Szkoły	Podstawowej	
w	Drawsku,
-	rozbudowa	kanalizacji	sanitarnej,
-	przebudowa	dróg,
-	cyfryzacja	Urzędu	Gminy	Drawsko,
-	 rozbudowa	 remiz	 OSP	 w	 Kawczynie	
i	Pęckowie.
	 Radnych	głęboko	niepokoi	nieciekawa	
perspektywa	płynąca	z	budżetu	państwa	

i	sygnały	płynące	z	centrali,	w	zakresie	po-
datków,	 subwencji	 i	 dotacji,	 które	mogą	
mieć	 istotny	wpływ	na	kształtowanie	się	
budżetu	naszej	gminy.		
	 Na	sesji	podjęto	również	merytorycz-
ne	uchwały	w	sprawie:
-	zmiany	budżetu	gminy	na	2021	r.,
-	 zmiany	Wieloletniej	 Prognozy	 Finanso-
wej	Gminy	Drawsko	na	lata	2021	–	2033,
-	 ustalenia	 wykazu	 niezrealizowanych	
kwot	wydatków	budżetu	gminy	Drawsko,	
które	z	upływem	roku	budżetowego	2021	
nie	wygasają,
-	 przyjęcia	 Regulaminu	 dofinansowania	
usuwania	 folii	 rolniczych	 i	 innych	 odpa-
dów	pochodzących	z	działalności	rolniczej	
na	terenie	Gminy	Drawsko.
	 Pierwsze	posiedzenie	sesji	Rady	Gmi-
ny	Drawsko	w	2022	roku	odbyło	się	2	lu-
tego	 w	 świetlicy	 wiejskiej	 w	 Pęckowie,	

Prezydium Rady Gminy Drawsko (z lewej: Edward	Wiewiórka – Wiceprzewodniczący,
Ryszard	Jabłonowski-Przewodniczący Rady, Ireneusz	Pikula Wiceprzewodniczący)

Radni Rady Gminy Drawsko podczas obrad XXXV sesji Rady (z lewej: Artur	Matuszczak, Michał	Augustyński,	Joanna	Sauermann,	Radosław	Graj,	Piotr	Kwita,	
Ewa	Jerzy,	Ewa	Kuźmin,	Włodzimierz	Gapski,	Łucja	Magdziarz,	Roman	Madaj,	Anna	Fręś – Sekretarz Gminy)

w	 którym	 wzięli	 udział	 wszyscy	 radni.	
Tradycyjnie	 uczestniczyli	 w	 niej	 również	
sołtysi,	 władza	 wykonawcza	 reprezento-
wana	przez	wójta,	sekretarza	 i	skarbnika	
gminy.	
	 Sesja	odbywała	się		w	reżimie	sanitar-
nym.	 Podjęto	 5	merytorycznych	 uchwał,	
w	 tym	dwie	 finansowe	dotyczące	 bieżą-
cych	 zmian	w	 budżecie	 i	 w	Wieloletniej	
Prognozie	Finansowej	na	lata	2022-2033.
	 Ciekawostką	 było	 podjęcie,	 po	 wielu	
staraniach	uchwały	w	sprawie	ustanowie-
nia	 insygniów	 organów	 Gminy	 Drawsko	 -	
Łańcucha	 Przewodniczącego	 Rady	 Gminy	
Drawsko	i	Łańcucha	Wójta	Gminy	Drawsko.	
	 Zmianie	uległa	również	ważna	uchwa-
ła	związana	z	funkcjonowaniem	Ochotni-
czych	 Straży	Pożarnych	w	naszej	 gminie.	
Konieczność	 zmian	 wynikała	 z	 wytycz-
nych	 ustawy	 o	 Ochotniczych	 Strażach	
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Podniosły	charakter	miała	XXXVII	sesja	Rady	Gminy	Drawsko,	podczas	której	zgodnie	z	uchwałą	nr	XXXVI/239/2022	Rady	
Gminy	Drawsko	z	dnia	02.02.2022r.	uroczyście	nałożono	 insygnia	organów	Gminy	Drawsko	–	Łańcuch	Przewodniczącego	

Rady	Gminy	Drawsko	oraz	Łańcuch	Wójta	Gminy	Drawsko.	Łańcuch	Przewodniczącego	Rady	Gminy	Drawsko	wręczył	poprzez	nało-
żenie	najstarszy	wiekiem	radny	Edward	Wiewiórka,	a	Łańcuch	Wójta	Gminy	Drawsko	wręczył	Wójtowi	Przewodniczący	Rady	Gminy	
Drawsko	Ryszard	Jabłonowski.	

Wręczenie	insygniów	organów
Gminy	Drawsko

	 Zgodnie	z	ustawą	o	odznakach	i	mun-
durach	 jednostki	 samorządu	 terytorial-
nego	mogą	ustanowić	w	drodze	uchwały	
organu	stanowiącego	danej	jednostki	wła-
sne	herby,	flagi,	emblematy	oraz	insygnia	
w	postaci	Łańcuchów	prezydenta	miasta,	
Burmistrza,	wójta,	czy	przewodniczącego	
rady	 miejskiej	 lub	 rady	 gminy.	 Łańcuch	
jest	atrybutem	władzy	wójta,	burmistrza,	
prezydenta	 miasta,	 przewodniczącego	
rady	gminy,	starosty	lub	marszałka	woje-
wództwa;	 ma	 charakter	 współkonstytu-
ujący	 sprawowaną	 godność.	 Aby	 jednak	
ten	 moment	 mógł	 nastąpić	 trzeba	 było	
spełnić	 wymogi	 formalne.	 W	 dniu	 15	
września	 2021	 r.	 Urząd	 Gminy	 Drawsko	
wystąpił	 z	wnioskiem	do	Ministra	Spraw	

Obrady XXXVII sesji Rady Gminy Drawsko prowadził Ryszard	Jabłonowski Przewodniczący
Rady Gminy Drawsko po raz pierwszy w Łańcuchu Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko

Pożarnych,	 a	 dotyczyła	 wysokości	 ekwi-
walentu	dla	strażaków.	Zgodnie	z	przyjętą	
zmianą	 druhowie,	 oprócz	 ekwiwalentu	
za	 udział	w	 działaniu	 i	 akcji	 ratowniczej,	
których	 stawki	 pozostały	 niezmienione,	
będą	 otrzymywać	wynagrodzenie	w	wy-
sokości	10	zł/h	za	uczestnictwo	w	szkole-
niach	i	ćwiczeniach	organizowanych	przez	
Państwową	Straż	Pożarną,	gminę	lub	inne	
uprawnione	podmioty.
	 Rada	Gminy	podjęła	również	uchwałę	
dotyczącą	 miejscowego	 planu	 zagospo-
darowania	 przestrzennego	 gminy	 Draw-
sko,	 w	 zakresie	 wsi	 Pęckowo	 w	 rejonie	
ulicy	Ogrodowej,	który	jest	zgodny	z	zapi-
sami	„Studium	uwarunkowań	i	kierunków	
zagospodarowania	przestrzennego	gminy	
Drawsko”.
	 Jak	 zawsze,	 omówiono	 wraz	 z	 Wój-
tem	poziom	realizacji	inwestycji	i	działań	
o	 charakterze	 inwestycyjno-remonto-
wym,	jakie	miały	miejsce	w	tym	okresie,	
a	w	szczególności	dotyczące:
-	przebudowy	ulicy	Polnej	w	Pęckowie,
-	 przetargu	 na	 rozbudowę	 remizy	 OSP	
w	 Pęckowie	 i	 zakupu	 hali	 garażowej	 dla	
OSP	Kawczyn,
-	 remontu	 dróg	 podległych	 Wielkopol-
skiemu	 Zarządowi	 Dróg	 Wojewódzkich	
w	Poznaniu	(droga	nr	181	od	Niegosławia,	
droga	nr	133		Borzysko	Młyn	-	Sieraków),
-	 budowy	 ścieżki	 rowerowej	 Drawsko
-Krzyż,

-	planów	i	możliwości	przebudowy	Szkoły	
Podstawowej	w	Drawsku	oraz	przebudo-
wy	 ścieżki	 rowerowej	 Drawsko-Pęckowo
-Piłka.
	 Ogromny	niepokój	i	emocje	wzbudziła	
również	przekazana	przez	wójta	informa-
cja	 ze	 zgromadzenia	 PRGOK	 w	 zakresie	
podwyżek	stawek		za	odpady	–	od	miesią-
ca	marca	stawka	za	odpady	wynosi		36	zł	
od	osoby.	Jak	uzasadniano	-	wzrost opłaty 
jest konieczny do zbilansowania kosztów 
Związku PRGOK.
	 Pytanie	 jakie	 się	 pojawia	 to:	 „Gdzie 
jest granica, którą jako społeczeństwo bę-
dziemy w stanie znieść w tym zakresie?”.	
Obecna	 sytuacja	 nie	 napawa	 optymi-
zmem.
	 Sesja,	 to	 także	miłe	 chwile.	Była	ona	
okazją	 do	 wręczenia,	 symbolicznych	
kryształowych	serc	w	podziękowaniu	dla	
strażaków	 -	 radnych	 gminnych	 Artura	
Matuszczaka	 i	 Radosława	 Graja,	 którzy	
uratowali	 życie	 człowieka	 podczas	 II	 Po-
wiatowego	 Turnieju	 Samorządowców	
odbywającego	 się	w	Drawsku	w	 2020	 r.  
Panowie Radni bardzo dziękuję za bardzo 
profesjonalną postawę.
	 Każda	 sesja	 jest	 poprzedzona	wspól-
nym	 posiedzeniem	 komisji	 rady	 gminy,	
podczas	 których	 omawiane	 są	 projekty	
uchwał	i	sprawy	związane	z	planami	pra-
cy	poszczególnych	komisji,	z	których	wiele	
później	jest	omawiane	podczas	sesji	rady.	

Jedną	 z	 ważniejszych	 spraw,	 budzących	
wiele	 emocji	 w	 gminie	 i	 nie	 tylko,	 była	
sprawa	 poruszona	 podczas	 wspólnego	
posiedzenia	komisji	rady	w	dniu	2	lutego	
2022r.,	a	dotycząca	potencjalnej	inwesty-
cji	w	miejscowości	Kwiejce	Nowe	związa-
nej	z	planowaną	inwestycją		o	charakterze	
rekreacyjno-wypoczynkowym.	 Komisje		
rady	gminy	po	wysłuchaniu	wszystkich	za-
interesowanych	stron,	nie	podjęły	decyzji	
czy	są	za,	czy	przeciw	tej	 inwestycji,	 	ale	
przegłosowały	wniosek	o	rozpoczęciu	pro-
cedury		zmiany		planu	zagospodarowania	
przestrzennego	dla	miejscowości	Kwiejce	
Nowe	w	zakresie	gruntów	będących	wła-
snością	 potencjalnego	 inwestora.	 Uzna-
jąc,	iż	przekształcenie	działek	gruntowych	
o	charakterze	 rolniczym	w	działki	o	cha-
rakterze	usługowo-rekreacyjnym,	na	któ-
rych	 ma	 być	 potencjalnie	 zrealizowana		
inwestycja	wpisuje	się	w	strategię	rozwo-
ju	Gminy	Drawsko	na	lata	2014-2024,	któ-
ra	za	jeden	z	celów	głównych	stawia	sobie		
zadanie:	 „Zapewnienie dobrych warun-
ków rozwoju turystyki i innych dziedzin 
działalności gospodarczej”.	 Jak	 sytuacja	
ta	 ostatecznie	 się	 rozwinie?	 Dziś	 trudno	
powiedzieć,	 jednakże	 sądzę,	 że	 musimy	
dać	szansę	ludziom,	którzy	widzą	w	naszej	
gminie	 potencjał	 i	 możliwości	 realizacji	
swoich	planów	inwestycyjnych.	

Ryszard	Jabłonowski
Przewodniczący	Rady	Gminy	Drawsko
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Wewnętrznych	 i	Administracji	w	sprawie	
projektu	łańcuchów	dla	Wójta	i	Przewod-
niczącego	Rady	Gminy	Drawsko	z	prośbą	
o	wydanie	opinii	na	przedłożone	projek-
ty.	 Minister	 MSWiA	 biorąc	 pod	 uwagę	
zapisy	ustawy	o	odznakach	i	mundurach,	
zgodność	z	zasadami	heraldyki,	weksyko-
logii	oraz	miejscową	tradycję	historyczną	
wydal	pozytywną	opinię.	Wykonanie	łań-
cuchów	zostało	powierzone	artyście	pla-
stykowi	mającemu	wiedzę	 i	doświadcze-
nie	 w	 wykonywaniu	 insygniów.	 Łańcuch	
Wójta	 Gminy	 Drawsko	 został	 wykonany	
z	 metalu	 barwy	 patynowanego	 złota,	
a	 Łańcuch	 Przewodniczącego	 Rady	
z	 metalu	 barwy	 patynowanego	 srebra.	
Każdy	 z	 łańcuchów	 składa	 się	 plakiety	
centralnej	z	godłem	z	herbu	Gminy	Draw-
sko;	 pozostałą	 część	 łańcucha	 tworzy	21	
ogniw,	z	których	19	przedstawia	–	w	ażu-
rowym	obramowaniu	–	owalną	plakietkę	
z	wizerunkiem	gałązki	sosnowej.	Insygnia	
będą	używane	podczas	sesji	Rady	Gminy	
Drawsko,	uroczystych	wydarzeń	i	spotkań	
o	 charakterze	 lokalnym	 i	 państwowym,	
podnosząc	prestiż	wydarzenia	oraz	nada-
jąc	powagę	i	dostojność.	
	 Wójt	w	informacji	o	pracy	w	przerwie	
miedzy	 sesjami	 poinformował	 o	 spotka-
niach	 i	 wydarzeniach	 minionego	 okre-
su	 oraz	 odniósł	 się	 do	 najważniejszego	
w	 ostatnim	 czasie	 tematu	 -	 konsekwen-
cji	 wojny	 Rosji	 z	 Ukrainą,	 do	 opieki	 nad	
obywatelami	 Ukrainy:	 „Na terenie gmi-
ny Drawsko na dzień 23 marca 2022 
przebywa 59 obywateli Ukrainy, w tym 
26 dzieci, w 14 lokalizacjach, w domach 
mieszkańców	 gminy. 2 dzieci uczęszcza 
do szkoły w Piłce, 1 dziecko do szkoły 
w Pęckowie i 1 dziecko do przedszkola 
w Drawsku; reszta dzieci uczy się w for-
mie zdalnej wspierana udostępnieniem 
internetu w obiektach publicznych. Urząd 
Stanu Cywilnego na dzień 23 marca nadał 
uchodźcom 30 numerów PESEL.  Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje 
świadczenia wynikające z ustawy pomocy 
uchodźcom. Powołany został Zespół ds. 
Zarządzania Kryzysowego oraz zorgani-
zowano dwie zbiórkę żywności, środków 
czystości i odzieży dla obywateli Ukrainy 
przebywających na terenie gminy. Zosta-
ła stworzona baza mieszkań dla obywa-
teli Ukrainy zgłaszana przez mieszkańców 
Gminy Drawsko. Jest rezerwa 10 miejsc 
noclegowych na marinie Yndzel w Draw-
sku. Na dziś mówi się o liczbie 2,5 mln. 
uchodźców na terenie Polski. Elementy 
organizacyjne spoczywają na samorzą-
dach, ale w rzeczywistości pomagają oby-
watele, mieszkańcy gminy i za to należą 
się im szczególne podziękowania….”.  
	 Podczas	sesji	podjęto	12	merytorycz-
nych	uchwał:	
-	 w	 sprawie	 zmiany	 budżetu	 gminy	 na	
2022	r.	(XXXVII/242/2022),

Ryszard	Jabłonowski Przewodniczący Rady uroczyście wręczył Łańcuch Wójta Gminy Drawsko
Bartoszowi	Niezborała Wójtowi Gminy Drawsko

Radni Rady Gminy Drawsko podczas obrad XXXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Drawsko
(z lewej: Włodzimierz	Gapski,	Rafał	Chorzewski,	Artur	Matuszczak)

-	w	sprawie	zmiany	Wieloletniej	Prognozy	
Finansowej	Gminy	Drawsko	na	lata	2022	-	
2033	(XXXVII/243/2022),	
w	sprawie	zmiany	uchwały	nr	XXXII/214/2021	
z	dnia	27.10.2021	r.	w	sprawie	opłaty	targo-
wej	(XXXVII/244/2022),	
-	 w	 sprawie	 ustalenia	 szczegółowych	
zasad	 ponoszenia	 odpłatności	 za	 udzie-
lenie	 wsparcia	 w	 ośrodkach	 wsparcia	
(XXXVII/245/2022),
-	 w	 sprawie	 wyznaczenia	 miejsc	 handlu	
rolników	 i	 ich	 domowników	 produktami	
rolnymi	lub	spożywczymi	oraz	regulaminu	
tego	handlu	(XXXVII/246/2022),	
-	w	sprawie	regulaminu	targowiska	wiej-
skiego	 „Drawski	 Ryneczek”	 w	 Drawsku	
(XXXVII/247/2022),	
-	 w	 sprawie	 przyjęcia	 Programu	 opieki	
nad	 zwierzętami	 bezdomnymi	 oraz	 za-
pobiegania	 bezdomności	 zwierząt	 na	
terenie	 Gminy	 Drawsko	 w	 2022	 roku	
(XXXVII/248/2022),	
-	 w	 sprawie	 uchwalenia	 Gminnego	 Pro-
gramu	 Profilaktyki	 i	 Rozwiązywania	 Pro-
blemów	 Alkoholowych	 oraz	 realizacji	
zadań	 z	 zakresu	 przeciwdziałania	 nar-
komanii	 w	 Gminie	 Drawsko	 na	 2022	 r.	
(XXXVII/249/2022),	
-	 w	 sprawie	 Regulaminu	 ścieżki	 rowero-
wej	biegnącej	wzdłuż	drogi	wojewódzkiej	
nr	 181	 od	miejscowości	 Chełst	 do	miej-

scowości	Kawczyn	(XXXVII/250/2022),
-	w	sprawie	przyjęcia	Regulaminu	nagra-
dzania	 uzdolnionych	 uczniów	 uczących	
się	 w	 placówkach	 oświatowych	 funk-
cjonujących	 na	 terenie	 Gminy	 Drawsko	
w	ramach	„Drawskiego	programu	wspie-
rania	 edukacji	 uzdolnionych	 uczniów	
uczących	się	w	placówkach	oświatowych”	
(XXXVII/251/2022),	
-	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	wydzier-
żawienie	nieruchomości	położonej	w	ob-
rębie	 Piłka,	 oznaczonej	 geodezyjnie	 jako	
działka	nr	214	(XXXVII/252/2022),
-	 w	 sprawie	 wyrażenia	 zgody	 na	 doko-
nanie	 darowizny	 nieruchomości	 położo-
nych	w	obrębie	Kawczyn	i	Chełst	Zachód	
(XXXVII/253/2022).

	 Informacje	 z	 prac	 Rady	 Powiatu	
Czarnkowsko-Trzcianeckiego	 przedstawili	
radni	powiatu	Zbigniew	Piątek	 i	Krystian	
Kawczyński.		

Transmisje	 z	 obrad	 	 sesji	 Rady	 Gminy	
Drawsko	 oraz	 pełne	 treści	 uchwał	  do-
stępne	są	na	www.bip.gminadrawsko.pl

dr	Sylwia	Marek
Kierownik	Referatu	Organizacyjnego
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Wykaz	wniosków	o	dofinansowanie	złożonych	od	11.2021	do	03.2022
Lp. Dotujący Dotowany Nazwa	projektu

Całkowita	war-
tość	zadania

Dofinansowanie
Wkład	własny	
finansowy

1. Ministerstwo	Finansów Gmina	Drawsko
Środki	na	uzupełnienie	subwencji	ogólnej,	
z	przeznaczeniem	na	wsparcie	finansowe	

inwestycji	w	zakresie	kanalizacji
900	000,00 900	000,00 0,00

2.
Ministerstwo	Kultury	i	Dziedzictwa	

Narodowego	Narodowe	Centrum	Kul-
tury	Infrastruktura	Domów	Kultury

Gmina	Drawsko
Remont	Gminnego	Ośrodka	Kultury	Gminy	
Drawsko	oraz	zakup	niezbędnego	wyposaże-

nia	na	potrzeby	edukacji	kulturalnej.	
350	000,00 280	000,00 70	000,00

3.
Urząd	Marszałkowski	Województwa	
Wielkopolskiego	Departament	PROW	

Nadnotecka	Grupa	Rybacka

Gminny	Ośrodek	
Kultury,	Rekreacji,	
Turystyki	i	Biblioteki	
Publicznej	Gminy	

Drawsko

Budowa	wiaty	rekreacyjnej	w	miejscowości	
Kwiejce	w	Gminie	Drawsko

48	200,00 40	900,00 7	300,00

4.
Urząd	Marszałkowski	Województwa	
Wielkopolskiego	Departament	PROW	

Nadnotecka	Grupa	Rybacka
Gmina	Drawsko

Wirtualny	przewodnik	turystyczny	Gminy	
Drawsko	w	panoramie	360°

16	350,00 13	860,00 2	490,00

5.
Ministerstwo	Kultury	i	Dziedzictwa	
Narodowego	Narodowe	Centrum	

Kultury	
Gmina	Drawsko

Śladami	Powstania	Wielkopolskiego	w	Gminie	
Drawsko

50	000,00 40	000,00 10	000,00

6.
Starostwo	Powiatu	Czarnkowsko	-	

Trzcianeckiego
Stowarzyszenie	

Biegacze	Józefa	Noji
IV	Bieg	im.	Józefa	Noji	w	Pęckowie 2	100,00 1	900,00 200,00

7.
Starostwo	Powiatu	Czarnkowsko	-	

Trzcianeckiego

Stowarzyszenie	
„Nasza	Wieś	Naszym	

Domem

Propagowanie	zdrowego	stylu	życia	poprzez	
cykl	profilaktycznych	zajęć	warsztatowych	i	
aktywności	fizycznej	na	rowerowym	rajdzie	
dla	osób	starszych	i	niepełnosprawnych

2	000,00 2	000,00 0,00

8.
Starostwo	Powiatu	Czarnkowsko	-	

Trzcianeckiego

Stowarzyszenie	
„Nasza	Wieś	Naszym	

Domem

Wycieczka	turystyczno	-	krajoznawcza	do	To-
runia	i	Bydgoszczy	dla	mieszkańców	powiatu	

czarnkowsko	–	trzcianeckiego
700,00 700,00 0,00

9.
Urząd	Marszałkowski	Województwa	
Wielkopolskiego	w	Poznaniu	Departa-

ment	Sportu	i	Turystyki

Stowarzyszenie	
Biegacze	Józefa	Noji

IV	Bieg	im.	Józefa	Noji	w	Pęckowie 20	000,00 20	000,00 0,00

10.
Urząd	Marszałkowski	Województwa	

Wielkopolskiego	w	Poznaniu 
Departament	Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi

Gmina	Drawsko

„Uczniowie	w	Chełście	sali	gimnastycznej	
nie	mają,	więc	wf-y	na	świetlicy	wiejskiej	

odbywają.	Aż	tu	podłoga	dziur	się	nabawiła,	
dobrze	gdyby	odnowa	jej	się	przytrafiła.”	

84	995,20 50	000,00 34	995,20

11.
Urząd	Marszałkowski	Województwa	

Wielkopolskiego	w	Poznaniu 
Departament	Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi

Gmina	Drawsko

„Gdy	senior	do	świetlicy	na	fitness	przycho-
dzi,	to	trudno	mu	się	po	krzywych	schodach	

wchodzi.	Mieszkańcy	Kamiennika	chcą	
temu	zaradzić,	wspólnymi	siłami	wszystko	

naprawić.”	

84	834,06 50	000,00 34	834,06

12.
Czarnkowsko-Trzcianecka	Lokalna	

Grupa	Działania	Aktywni	Mieszkańcy
Fundacja	Akademia	

Drawsko
LETNISKO	super	mocy 1	000,00 1	000,00 0,00

13.
Czarnkowsko-Trzcianecka	Lokalna	

Grupa	Działania	Aktywni	Mieszkańcy
Rada	Sołecka	wsi	

Chełst
Usiądź	w	dobrym	towarzystwie,	czyli	szlakiem	

ławeczek	w	Chełście
1	000,00 1	000,00 0,00

14.
Czarnkowsko-Trzcianecka	Lokalna	

Grupa	Działania	Aktywni	Mieszkańcy
Rada	Sołecka	wsi	

Kawczyn
Pamiętać	o	przeszłości	dla	przyszłości	–	dzieje	

wsi	Kawczyn
1	000,00 1	000,00 0,00

15.
Czarnkowsko-Trzcianecka	Lokalna	

Grupa	Działania	Aktywni	Mieszkańcy
Rada	Sołecka	wsi	

Pęckowo
Zapomniani	Zwycięzcy	 1	000,00 1	000,00 0,00

16.
Czarnkowsko-Trzcianecka	Lokalna	

Grupa	Działania	Aktywni	Mieszkańcy

Stowarzyszenie	
Rodziców	Dzieci	
i	Osób	Niepełno-

sprawnych

By	oddychać	nam	się	chciało,	sadźmy	drzewa	
z	dziećmi	śmiało!

1	000,00 1	000,00 0,00

17.
Czarnkowsko-Trzcianecka	Lokalna	

Grupa	Działania	Aktywni	Mieszkańcy

Stowarzyszenie	
„Nasza	Wieś	Naszym	

Domem
„Krasnoludki	zamieszkały	w	Kamienniku” 1	000,00 1	000,00 0,00

18.
Czarnkowsko-Trzcianecka	Lokalna	

Grupa	Działania	Aktywni	Mieszkańcy

Stowarzyszenie	Miesz-
kańców	Drawska	
„Aktywni	Razem”

„Kolorowy	Świat	dźwięków	i	barw.”	Warsztaty	
artystyczne	–	od	juniora	do	seniora

1	000,00 1	000,00 0,00

19.
Polski	Ład	Bank	Gospodarstwa	

Krajowego
Gmina	Drawsko

Budowa	boiska	wielofunkcyjnego	w	
Drawskim	Młynie	i	Piłce	oraz	termomodern-
izacja	gminnej	hali	sportowej	w	Drawsku	w	

Gminie	Drawsko.

3	530	000,00 3	177	000,00 353	000,00

20.
Polski	Ład	Bank	Gospodarstwa	

Krajowego
Gmina	Drawsko

Budowa	parkingów	i	drogi	dojazdowej	do	
stacji	PKP	w	miejscowości	Drawski	Młyn	w	

Gminie	Drawsko.
3	000	000,00 2	850	000,00 150	000,00

21.
Polski	Ład	Bank	Gospodarstwa	

Krajowego
Gmina	Drawsko

Budowa	drogi	gminnej	Kawczyn	-	Pełcza	w	
Gminie	Drawsko

5	000	000,00 4	750	000,00 250	000,00

22.
Polski	Ład	Bank	Gospodarstwa	Krajo-

wego	PGR
Gmina	Drawsko

Poprawa	efektywności	energetycznej	budyn-
ku	Urzędu	Gminy	Drawsko

2	000	000,00 1	960	000,00 40	000,00

23.
Polski	Ład	Bank	Gospodarstwa	Krajo-

wego	PGR
Gmina	Drawsko

Przebudowa	drogi	gminnej	i	istniejącej	sieci	
wodociągowej	z	przyłączami	-	ul. 

Kościelna	w	Drawsku	w	Gminie	Drawsko
1	500	000,00 1	470	000,00 30	000,00

24. Wielkopolski	Urząd	Wojewódzki Gmina	Drawsko Pod	biało-czerwoną 8	000,00 8	000,00 0,00

25.
Wojewódzki	Fundusz	Ochrony	

Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	w	
Poznaniu

Ochotnicza	Straż	
Pożarna

Zakup	wyposażenia	osobistego	ochronne-
go	strażaków	jednostki	Ochotniczej	Straży	

Pożarnej	w	Drawsku.
30	200,00 25	000,00 5	200,00

26.

Urząd	Marszałkowski	Województwa	
Wielkopolskiego	w	Poznaniu 

Departament	Korzystania	i	Informacji	
o	Środowisku

Gmina	Drawsko

Z	przyrodą	za	pan	brat	i	ty	możesz	uratować	
świat! 

Utworzenie	ekoedukacyjnego	i	sensoryczne-
go	placu	zabaw		w	Parku	Grzybowym	w	Piłce	

62	500,00 50	000,00 12	500,00

SUMA: 16	696	879,26 15	696	360,00 1	000	519,26
Hanna Matkowska

Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych



Panorama Ziemi Drawskiej

9

Budżet	Gminy	Drawsko	na	2022
W	 dniu	 29	 grudnia	 podczas	 Sesji	 Rady	 Gminy,	 został	
uchwalony	budżet	naszej	gminy	na	2022	rok.

Uchwalony	budżet	wynosi:
-	po	stronie	dochodów	28.738.305,00
-	po	stronie	wydatków	30.580.692,02
aplanowane	 dochody	 są	 niższe	 od	 zaplanowanych	 wydatków	
o	 kwotę	 1.842.387,02.	Deficyt	 zostanie	 sfinansowany	przycho-
dami	z	tytułu	wolnych	środków.
Przychody	z	 tytułu	zaciągniętych	pożyczek	 i	kredytów	na	rynku	
krajowym	planuje	się	na	kwotę:	205.689,00.
Rozchody	budżetu	zaplanowano	na	sumę:	489.347,00	w	tym:
spłaty	otrzymanych	krajowych	pożyczek	i	kredytów:	363.847,00
udzielone	pożyczki	i	kredyty:	125.500,00.

PLAN	DOCHODÓW	NA	2022	ROK	

Rolnictwo	i	łowiectwo 4.015,00

Rybołówstwo	i	rybactwo 4.800,00

Transport	i	łączność 1.029.311,00

Turystyka 4.000,00

Gospodarka	mieszkaniowa 1.386.926,00

Działalność	usługowa 8.000,00

Administracja	publiczna 236.749,00

Urzędy	 naczelnych	 organów	 władzy	 państwo-
wej	kontroli	i	ochrony	prawa	oraz	sądownictwa

1.223,00

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

7.011.881,00

Różne	rozliczenia 11.688.253,00

Oświata	i	wychowanie 2.304.876,00

Opieka	społeczna 142.399,00

Rodzina 4.785.409,00

Gospodarka	komunalna	i	ochrona	środowiska 82.000,00

Kultura	i	ochrona	dziedzictwa	narodowego 30.933,00

Kultura	fizyczna	 17.530,00

PLAN	WYDATKÓW	NA	2022	ROK

Rolnictwo	i	łowiectwo 902.350,00

Rybołówstwo	i	rybactwo 5.400,00

Transport	i	łączność 2.123.540,77

Turystyka 101.997,96

Gospodarka	mieszkaniowa 267.935,00

Działalność	usługowa 40.130,00

Administracja	publiczna 4.300.847,78

Urzędy	 naczelnych	 organów	 władzy	 państwo-
wej,	kontroli	i	ochrony	prawa	oraz	sądownictwa

2.853,00

Bezpieczeństwo	 publiczne	 i	 ochrona	 przeciw-
pożarowa

768.780,00

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

1.600,00

Obsługa	długu	publicznego 82.000,00

Różne	rozliczenia 244.000,00

Oświata	i	wychowanie 13.689.068,02

Ochrona	zdrowia 139.470,00

Pomoc	społeczna 964.883,00

Edukacyjna	opieka	wychowawcza 10.000,00

Rodzina 4.898.215,00

Gospodarka	komunalna	i	ochrona	środowiska 1.095.075,01

Kultura	i	ochrona	dziedzictwa	narodowego 746.926,37

Kultura	fizyczna 195.620,11

Środki	do	dyspozycji	Rad	Sołeckich:	

Marylin 14.763,34
Kwiejce	Nowe 15.219,93
Pełcza 15.270,67
Kwiejce 16.386,80
Moczydła 18.466,85
Kamiennik 23.946,03
Kawczyn 27.751,01
Piłka 37.593,24
Chełst 39.318,16
Pęckowo 50.733,11
Drawski	Młyn 50.733,11
Drawsko 50.733,11

360.915,36
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22	grudnia	mieliśmy	przyjemność	gościć	Krzysztofa	Pa-
szyka	Posła	na	Sejm	RP,	Krzysztofa	Grabowskiego	Wice-

marszałka	Województwa	Wielkopolskiego	oraz	Jarosława	Ma-
ciejewskiego	 Wiceprzewodniczącego	 Sejmiku	 Województwa	
Wielkopolskiego	jednocześnie	Prezesa	Wielkopolskiego	Stowa-
rzyszenia	Sołtysów.	
	 Spotkanie	 dotyczyło	 omówieniu	 dotychczasowych	 działań	
i	określenie	planów	na	przyszłość.
	 Poseł	na	Sejm	RP	Krzysztof	Paszyk,	Marszałek	Krzysztof	Gra-
bowski	 oraz	 Przewodniczący	 Jarosław	 Maciejewski	 wysłuchali	
relacji	Bartosza	Niezborały	Wójta	Gminy	Drawsko	na	temat	zre-
alizowanych	 inwestycji	 z	dofinansowaniem	autorskiego	progra-
mu	 Wielkopolskiego	 Urzędu	 Marszałkowskiego	 ,,Wielkopolska	
Odnowa	Wsi’’-	na	temat	konkursów	realizowanych	w	mijającym	
roku	w	ramach	projektu	,,Pięknieje	Wielkopolska	Wieś’’.
	 Wizyta	Posła,	Marszałka	 i	Przewodniczącego	-	gospodarska,	
ponieważ	 Goście	 odwiedzili	 ,,Drawski	 ryneczek’’,	 promenadę	
wybudowaną	w	Kawczynie	przy	Centrumraji,	 odnowioną	plażę	

i	wymienione	pomosty	w	Kwiejcach,	 ale	 i	 uroczysta,	 ponieważ	
wybudowaną	o	długości	600	mb	 i	 szerokości	4	m,	w	bieżącym	
roku,	 drogę	 w	 Kwiejcach	 Nowych	 z	 dofinansowania	 z	 budże-

Wizyta	Posła,	Wicemarszałka
Województwa	Wielkopolskiego
i	Wiceprzewodniczącego	Sejmiku

Spotkanie w Urzędzie Gminy Drawsko

1.	Rolnictwo	i	łowiectwo	900.000,00
Rozbudowa	kanalizacji	sanitarnej	w	Drawsku,	Drawskim	Młynie	
i	Pęckowie	900.000,00
2.	Transport	i	łączność	1.902.767,66
Przebudowa	 drogi	 powiatowej	 nr	 1336P	 na	 odcinku	 Drawski	
młyn	–	Pęckowo	–	Piłka	oraz	Nr	1323P	na	odcinku	Drawsko	–	Pęc-
kowo	–	przebudowa	istniejącej	ścieżki	rowerowej
Pomoc	finansowa	w	 formie	dotacji	 celowej	dla	Powiatu	Czarn-
kowsko	–	Trzcianeckiego	na	dofinansowanie	zadania	inwestycyj-
nego	pn.	 „Rozbudowa	drogi	 -	 budowa	 ścieżki	 rowerowej	Krzyż	
Wlkp.	–	Drawsko	przy	drodze	powiatowej	nr	1323P”	799.387,00
Pomoc	finansowa	w	 formie	dotacji	 celowej	dla	Powiatu	Czarn-
kowsko	–	Trzcianeckiego	na	dofinansowanie	zadania	inwestycyj-
nego	pn.	„Rozbudowa	drogi	–	budowa	ścieżki	 rowerowej	Krzyż	
Wlkp.	–	Drawsko	przy	drodze	powiatowej	nr	1323P”	182.928,00
Projekt	 drogi	 na	 ul.	 Noteckiej	 i	 Akacjowej	w	Drawskim	Młynie	
33.000,00
Projekt	parkingu	przy	Szkole	Podstawowej	w	Pęckowie	3.000,00
Przebudowa	drogi	na	cmentarz	w	Piłce	20.000,00
Budowa	chodnika	w	Kwiejcach	16.386,80
Przebudowa	 drogi	 na	 ul.	 Dworcowej	 w	 Drawskim	 Młynie	
20.000,00
Budowa	drogi	gminnej	wraz	z	odwodnieniem		-	ul.	Polna	w	miej-
scowości	Pęckowo		w	Gminie	Drawsko	828.065,86
4.	Gospodarka	mieszkaniowa	5	500,00
Kupno	działki	pod	przepompownie	ścieków	w	Drawskim	Młynie	
cz.	działki	nr	686	5.500,00
5.	Administracja	publiczna	172.950,00
Cyfryzacja	urzędu	oraz	zapewnienie	cyberbezpieczeństwa	samo-
rządowych	systemów	informatycznych	w	ramach	projektu	gran-
towego	„Cyfrowa	gmina”	172.950,00
6.	 Bezpieczeństwo	 publiczne	 i	 ochrona	 przeciwpożarowa 
512.300,00	

Dofinansowanie	zakupu	sprzętu	dla	Państwowej	Straży	Pożarnej	
8.000,00	
Dofinansowanie	zakupu	samochodu	dla	Policji	6.100,00
Rozbudowa	budynku	remizy	OSP	w	Pęckowie	348.200,00
Budowa	remizy	OSP	W	Kawczynie	150.000,00
7.	Oświata	i	wychowania	1.772.075,02
Termomodernizacja	Szkoły	Podstawowej	w	Drawsku	wraz	z	bu-
dową	łącznika	1.750.000,00
Zakup	wyposażenia	do	Szkoły	Podstawowej	w	Drawsku	w	ramach	
realizacji	programu	„	Laboratoria	przyszłości”	22.075,02
8.	Gospodarka	komunalna	i	ochrona	środowiska	35.700,00
Rozbudowa	oświetlenia	ulicznego	w	Pęckowie	21.700,00
Rozbudowa	oświetlenia	ulicznego	w	Marylinie	14.000,00

Zuzanna	Kowalska	
Inspektor	ds.	księgowości	budżetowej

WYKAZ	INWESTYCJI	REALIZOWANYCH	W	2022	ROKU
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Otwarcie drogi w Kwiejcach Nowych (z lewej: Jarosław	Maciejewski Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Prezes Wielkopolskiego 
Stowarzyszenia Sołtysów, Krzysztof	Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Piotr	Kwita Sołtys Wsi Kwiejce Nowe, Bartosz	Niezborała

 Wójt Gminy Drawsko, Krzysztof	Paszyk Poseł na Sejm RP oraz Krystian	Kawczyński Prezes Zakładu Kanalizacji i Wodociągów Sp. z o.o. w Drawsku 
– Wykonawca Inwestycji). 

tu	 Województwa	 Wielkopolskiego,	 którego	 dysponentem	 jest	
Urząd	Marszałkowski	-koszt	zadania	278.543,02	zł,	z	tego-	środki	
własne	–	145.793,02	zł,-	dofinansowanie	132.750,00	zł,	otworzył	
Krzysztof	Paszyk	Poseł	na	Sejm	RP,	Krzysztof	Grabowski	Wice-
marszałek	Województwa	Wielkopolskiego,	 Jarosław	Maciejew-
ski	Wiceprzewodniczący	 Sejmiku	Województwa	Wielkopolskie-
go,	 Prezes	 Wielkopolskiego	 Stowarzyszenia	 Sołtysów,	 Bartosz	
Niezborała	Wójt	Gminy	Drawsko,	Piotr	Kwita	Sołtys	Wsi	Kwiejce	
Nowe	oraz	Krystian	Kawczyński	Prezes	Zakładu	Kanalizacji	i	Wo-
dociągów	sp.	z	o.o.	w	Drawsku	–Wykonawca	Inwestycji.	

	 Gmina	Drawsko	od	wielu	lat	skutecznie,	efektywnie,	pozytyw-
nie,	znajdując	zrozumienie	w	wielu	trudnych	kwestiach,		współ-
pracuje	 z	 Wielkopolskim	 Urzędem	 Marszałkowskim	 realizując	
inwestycje	niezbędne	dla	naszych	Mieszkańców	i	wszystkich	od-
wiedzających	urokliwy	zakątek	Puszczy	Noteckiej.	Program	Wiel-
kopolska	Odnowa	Wsi,	funkcjonujące	Strategie	Rozwoju	Sołectw,	
są	niezmiernie	istotne	dla	podnoszenia	jakości	życia,	ale	i	dla	in-
tegracji	i	współdziałania	w	sołectwach	naszej	gminy.	

Anna	Fręś
Sekretarz	Gminy	Drawsko	

27	grudnia	1918r.	czy	było	tak	zimno?	Czy	pola	i	lasy	były	
zaśnieżone?	

	 Tak	 można	 było	 myśleć	 w	 dniu	 27	 grudnia	 2021	 r.,	 kiedy	
oddawaliśmy	hołd	 przed	Pomnikiem	Wdzięczności	w	Drawsku,	
a	następnie	w	Pęckowie	przy	Pomniku	w	walce	o	wolność	Ojczy-
zny.	Kwiaty	złożyli	Bartosz	Niezborała	Wójt	Gminy	Drawsko	wraz	
z	 współpracownikami,	 Ryszard	 Jabłonowski	 Przewodniczący	
Rady	Gminy	Drawsko	wraz	z	radnymi,	Daniel	Kufel	Szef	Gabinetu	
Politycznego	 Wiceministra	 Sprawiedliwości	 Michała	 Wójcika,	
Agnieszka	 Giś	 Sołtys	 wsi	 Drawsko	 oraz	 w	 Pęckowie	 Krystian	
Kawczyński	 Prezes	 Zarządu	 Zakładu	 Kanalizacji	 i	 Wodociągów 
Sp.	z	o.o.	w	Drawsku-	Radny	Rady	Powiatu	Czarnkowsko-Trzcia-
neckiego-	Prezes	LZS	Orzeł	Pęckowo,	Leszek	Matelski	Sołtys	wsi	
Pęckowo,	 Anna	Mazurowska	Dyrektor	 Szkoły	 Podstawowej	 im.	
Józefa	Noji	w	Pęckowie.	

	 Salwa	 honorowa	 z	 armaty	 zorganizowana	 dzięki	 Januszo-
wi	 Rau,	 Andrzejowi	 Heina	 i	 Tomaszowi	 Koseckiemu	 uświetniła	
obchody	 Narodowego	 Dnia	 Pamięci	 Zwycięskiego	 Powstania	
Wielkopolskiego.	Tak,	w	 tym	roku,	po	 raz	pierwszy,	obchodzili-
śmy	ten	dzień	jako	święto	państwowe,	ustanowione	z	inicjatywy	
Andrzeja	Dudy	Prezydenta	Rzeczypospolitej	Polskiej,	na	wniosek	
wielkopolskich	samorządowców,	w	tym	min.	Bartosza	Niezbora-
ły	Wójta	Gminy	Drawsko	i	wielu	instytucji.	,,To święto się Wam 
należy’’-	tak	w	swoim	wystąpieniu	w	Poznaniu	do	Wielkopolan	
mówił	 Prezydent	 RP.	 Ta	 pamięć	 o	 naszych	 powstańcach	 się	 im	
należy.	I	tak	się	stało	podczas	kolejnej	wieczornicy	przygotowanej	
przez	Marię	Dembską.	
	 ,,Jesteś bohaterem, walczyłeś dla nas’’-	jakże	wymowny	ty-
tuł	programu	słowno-muzycznego	zwieńczonego	piękną	piosen-
ką	,,Jesteś bohaterem’’	Michała	Szpaka.	

Ku	czci	Powstańców	Wielkopolskich
w	Pęckowie
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Program słowno muzyczny „Jesteś Bohaterem, walczyłeś dla nas” 

	 Zgromadzeni	w	świetlicy	wiejskiej	w	Pęckowie	goście:	Daniel	
Kufel	Szef	Gabinetu	Politycznego	Ministra	Michała	Wójcika,	Mał-
gorzata	 Jędrych	Wiceprezes	Okręgu	Pilskiego	Solidarnej	Polski,	
Włodarz	Gminy	Bartosz	Niezborała,	Przewodniczący	Rady	Gminy	
Drawsko	Ryszard	Jabłonowski	oraz	rodziny	powstańców	w	zadu-
mie,	 ale	 i	 w	 emocjach	wysłuchali	 tego,	 co	 przedstawili	młodzi	
aktorzy:	 Aleksander	 i	 Cezary	 Bilscy,	 Julia	 Chorzewska,	 Klaudia	
Dembska,	 Tomasz	 Helwich,	 Karolina	 Piontek,	 Damian	 Piochacz	
i	 nie	było	mowy	o	bezimiennych,	 czy	nieznanych	nam	bohate-
rach.	Wszyscy,	 których	 wspomnienia	 zostały	 przedstawione	 to	
nasi	powstańcy	min.	z	Pęckowa,	Drawska,	Chełstu,	Kamiennika,	
Piłki.	Przedstawione	zapiski	zebrane	przez	Marię	Dembską	w	swej	
treści	niedwuznaczne,	ekspresyjne,	mocne,	w	pełni	przedstawia-
ły	to	co	przeszli,	jak	byli	traktowani	Polacy-Wielkopolanie	walczą-
cy	o	przyłączenie	naszych	terenów	do	Rzeczypospolitej.	
	 Zaśpiewana	przez	Julię	Chorzewską	piosenka	acapella	 ,,Bal-
lada o matce’’ i ,,Na etacie anioła’’	 pozostawiła	w	niejednym	
z	nas	realny	obraz	tamtych	dni.	
 ,,Cisza”	grana	nad	grobem	żołnierzy	zagrana	przez	Tomasza	
Helwicha	na	trąbce-przeżycie-znamienne.
	 Dziś	można	by	zastanawiać	się	jak	z	10	karabinami	i	3	grana-
tami	można	zdobyć	pociąg	pancerny?	Ale	wtedy	nikt	o	tym	nie	
myślał.	Nie	myślano	o	niewspółmierności	arsenału,	możliwości,	
czy	znikomej	liczby	samych	powstańców.	Szli	i	walczyli,	a	my	dziś	

możemy	 żyć	 w	Wielkopolsce-w	 Polsce	 -	 ,,idźcie do powstania, 
a chwała będzie Wam zapłatą’’.
	 Czy	 słowo	 -	 dziękuję	 -	 oddaje	 naszą	 wdzięczność?	 Jest	 to	
zapewne	za	mało,	 żeby	podziękować	 tym,	którzy	walczyli	o	 to,	
aby	 tereny	 dzisiejszej,	 naszej	 Gminy	 Drawsko	 zostały	 w	 cało-
ści	 dołączone	 do	 Polski.	Wspominał	 o	 tym	 Bartosz	 Niezborała	
Wójt	Gminy	Drawsko	w	swoim	wystąpieniu.	W	podziękowaniu	
za	 przygotowaną	 wieczornicę	 Włodarz	 Gminy	 wręczył	 Marii	
Dembskiej	 bukiet	 czerwonych	 róż	 wraz	 z	 Leszkiem	Matelskim	
Sołtysem	wsi	 Pęckowo,	 który	 zwrócił	 się	 do	 autorki	 programu	
,,powstańcy pokazali nam, uczyli nas jak walczyć, a Ty uczysz nas 
jak pamiętać’’.	 Za	 piękną	 lekcję	 historii	 podziękowała	 również	
Anna	Mazurowska	Dyrektor	SP	w	Pęckowie.	
	 Nazwiska	kilkuset	naszych	Powstańców	Wielkopolskich,	któ-
re	ukazały	 się	na	 zakończenie	przedstawienia	na	ekranie	niech	
będą	powtarzane	 i	wymieniane	przez	wiele	pokoleń,	niech	Na-
rodowy	Dzień	Pamięci	Zwycięskiego	Powstania	Wielkopolskiego	
będzie	dniem	czci	dla	wszystkich,	którzy	są-	,,(…)	bohaterami	na	
zawsze,	walczyli	dla	nas,	 są	 (…)	bohaterami	na	zawsze,	praw-
dziwy	bohater	ma	(…)	 ich	twarz’’,	 twarz	naszych	powstańców	
z	Gminy	Drawsko.
	 Dziękujemy	Marii	Dembskiej,	aktorom,	Szymonowi	Helwich,	
Albertowi	Marks	za	prace	przy	przygotowaniu	wieczornicy.	

Anna	Fręś
Sekretarz	Gminy	Drawsko	

Kwiaty złożono przy Pomniku w walce o wolność 
Ojczyzny w Pęckowie

Bartosz	Niezborała Wójt Gminy Drawsko wraz z Sekretarzem Anną	Fręś i Skarbnikiem Anną	Zurman 
złożyli również kwiaty przy Pomniku Wdzięczności w Drawsku

Bartosz	Niezborała Wójt Gminy Drawsko,	Daniel	Kufel	Szef Gabinetu
Politycznego Ministra Michała Wójcika oraz zaproszeni goście i mieszkańcy
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Styczeń,	 to	miesiąc	bardzo	 intensyw-
nej	pracy-spotkań	podsumowujących	

miniony	rok,	ale	przede	wszystkim	określania	
planów	na	rok	2022	r.	
	 12	stycznia	Bartosz	Niezborała	Wójt	Gminy	
Drawsko,	wraz	z	współpracownikami,	spotkał	
się	z	kierownikami	jednostek	organizacyjnych:	
dyrektorami	 szkół	 podstawowych,	 dyrektor	
przedszkola,	dyrektor	Gminnego	Ośrodka	Kul-
tury,	Rekreacji,	Turystyki	i	Biblioteki	Publicznej	
Gminy	Drawsko,	kierownik	Gminnego	Ośrod-
ka	 Pomocy	 Społecznej	 oraz	 prezesem	 naszej	
spółki	komunalnej.	
	 W	tak	szerokim	gronie	omówiliśmy	zasady	
funkcjonowania	pracodawców	i	pracowników	
w	zakresie	nowych	zasad	wynagradzania.	
	 Wójt	 mówił	 o	 sytuacji	 finansowej	 gminy	
i	 ogromnych	 trudnościach	 w	 przygotowaniu	
budżetu	w	zakresie	wydatków	bieżących	i	ko-
nieczności	rezygnacji	z	wielu	wydarzeń	i	pozy-
cji,	które	były	standardem	w	Gminie	Drawsko	
oraz	o	dodatkowych	zadaniach	jakie	spłynęły	
do	realizacji	przez	samorządy.	
	 Zrozumienie	 zaistniałych	 okoliczności	 ze	
strony	 kierowników	 jednostek	 napawa	 opty-
mizmem,	 że	mimo	wielu	 ograniczeń	 podoła-
my	i	będziemy	realizować	nasze	zadania.	
	 Włodarz	gminy	podziękował	za	dotychcza-
sową	współpracę	,,bo niezmiernie istotne jest 
to, z jakimi ludźmi się współpracuje i jakimi 

Noworoczne	spotkanie
u	Wójta	Gminy	Drawsko

ludźmi się człowiek otacza, to daje chęci do działania’’,	a	na	Nowy	Rok	2022	życzył	
wszystkim	zdrowia,	siły	i	wytrwałości	w	pracy	zawodowej,	spokoju	i	radości	w	ro-
dzinach.	

Anna	Fręś
Sekretarz	Gminy	Drawsko	

18	 stycznia,	na	 zaproszenie	Bartosza	Niezborała	Wójta	
Gminy	Drawsko,	spotkaliśmy	się	z:	prezesami,	skarbni-

kami,	naczelnikami	poszczególnych	Ochotniczych	Straży	Pożar-
nych	oraz	z	Janem	Matuszczakiem	Gminnym	Komendantem. 
	 Powodem	narady	była	nowa	ustawa	o	ochotniczych	strażach	
pożarnych	obowiązująca	od	1	stycznia	br.	Wprowadzone	przepi-
sy	 to	niestety,	na	ten	moment,	brak	przepisów	wykonawczych,	
wiele	 niewiadomych	 dla	 nas	 urzędników	 obsługujących	 OSP,	
w	szczególności	służby	finansowych,	jak	i	dla	samych	strażaków.	
	 Czytając	różne	komentarze,	słuchając	cennych	podpowiedzi	
ochotników	musimy	zafunkcjonować	jak	najbardziej	prawidłowo	

i	 podtrzymać	 w	 ciągłości	 gotowość	 do	 działania	 Ochotniczych	
Straży	Pożarnych	w	Gminie	Drawsko.
	 Spotkanie	 to	 było	 również	 okazją	 do	 przestawienia	 przez	
Bartosza	Niezborała	włodarza	naszej	gminy	sytuacji	budżetowej	
z	wyjaśnieniem,	jakie	czynniki	miały	wpływ	na	rodzaj	i	wysokość	
zaplanowanych	wydatków	inwestycyjnych	i	bieżących.		
	 Współdziałanie	ze	wszystkimi	naszymi	 jednostkami	OSP	na-
pawa	 optymizmem,	 że	 czas	 do	 momentu	 uzyskania	 istotnych	
wyjaśnień	dotyczących	nowych	przepisów	pozwoli	 prawidłowo	
pracować.

Anna	Fręś
Sekretarz	Gminy	Drawsko

W	Nowym	Roku	na	roboczo	ze	strażakami
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Początek	 roku	 to	 czas	 planów,	 ustaleń,	 konsultacji	 na	
wielu	płaszczyznach	współpracy.

	 20	stycznia	na	zaproszenie	Bartosza	Niezborały	Wójta	Gminy	
Drawsko	przybyli	do	urzędu	Sołtysi	gminy,	aby	określić	charakter	
działań	 na	 rok	 2022.	 Noworoczne	 spotkanie	 było	 również	
okazją	 do	 wręczenia	 nagród	 dla	 właścicieli	 posesji	 i	 Sołtysów	
w	 konkursie	 na	 „Najładniejszą Bożonarodzeniową Dekorację 
Świąteczną Domu, Sołectwa”.	 W	 spotkaniu	 uczestniczyli	 rów-
nież	Ryszard	Jabłonowski	Przewodniczący	Rady	Gminy	Drawsko,	
Anna	Fręś	Sekretarz	Gminy,	Anna	Zurman	Skarbnik	Gminy,	Sylwia	

Sołtysi	rozpoczęli	rok

Nagrodę za zajęcie 1 miejsca w kategorii
„Najładniejsza Bożonarodzeniowa Dekoracja Świąteczna Domu”

odbiera Małgorzata	Kucharczyk z Drawskiego Młyna

2 miejsce za najciekawszą, najładniejszą dekorację świąteczną domu
zajął Mateusz	Kopka z Drawska

Leszek	Matelski z Pęckowa odebrał nagrodę za 3 miejsce
w konkursie dekoracji bożonarodzeniowej domu

1 miejsce w kategorii „Najładniejsza, najciekawsza dekoracja sołectwa”  
zajęło Sołectwo Chełst, nagrodę odbiera Sołtys Chełstu

Sławomir	Michałowski

2 miejsce ex aequo w najciekawszej dekoracji Sołectwa zajęło Sołectwo Kawczyn 
i Kwiejce Nowe, nagrodę odebrali sołtysi – Emil Jackowski i Piotr Kwita

Sołtys Kwiejc Szymon Zaćmiński odebrał nagrodę dla sołectwa Kwiejce
za wyróżnienie w konkursie w dekoracji bożonarodzeniowej sołectwa

Marek	 Kierownik	 Referatu	 Organizacyjnego,	 Henryk	 Kolasiński	
Podinspektor	Urzędu.	
	 Wójt	 złożył	 życzenia	 efektywnej	 współpracy	 w	 roku	 2022	
podkreślając	 trudną	 sytuację	 finansową	 gminy,	 która	 wymaga	
zrozumienia,	 cierpliwości	 i	 „elastyczności”	 w	 działaniu.	 	 Nowy	
Polski	Ład	daje	dużo	możliwości,	ale	również	dużo	niewiadomych.	
Tegoroczny	 plan	 inwestycji	 i	 zadań	 dla	 Gminy	 Drawsko	 jest	
ambitny.	 	W	 sferze	 kultury	 będzie	 kontynuowany	 cykl	 letnich	
imprez	 w	 sołectwach	 „Lato	 w	 Puszczy	 Noteckiej”,	 Dni	 Gminy	
Drawsko,	 których	 	 całokształt	 będzie	 zależeć	 od	 pozyskania	
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Sołtysi i goście podczas spotkania

sponsorów,	 z	 VII	 Turniejem	 Sołectw	 oraz	 z	 IV	 Turniejem	
Samorządowców	 Powiatu	 Czarnkowsko-Trzcianeckiego	 w	 Piłkę	
Nożną,	Dożynki	Gminne,	IV	Bieg	im.	Józefa	Noji	w	Pęckowie.	
	 Anna	Fręś	Sekretarz	Gminy	podsumowała	II	 już	edycję	kon-
kursu	 na	 „Najładniejszą Bożonarodzeniową Dekorację Świą-
teczną Domu, Sołectwa” organizowanego	 na	 przełomie	 roku	
2021/2022,	w	którym	miejsca	zajęli:
- w kategorii – Najładniejsza, najciekawsza dekoracja domu:
I	m.	Roman	Kucharczyk	–	Drawski	Młyn
II	m.	Mateusz	Kopka	–	Drawsko
III	m.	Leszek	Matelski	–	Pęckowo
wyróżnienie	–	Krzysztof	Graś	–	Piłka

- w kategorii – Najładniejsza, najciekawsza dekoracja sołectwa:
I	m.	Sołectwo	Chełst
II	m.	ex	aequo	Sołectwo	Kawczyn	i	Kwiejce	Nowe
wyróżnienie	–	Sołectwo	Kwiejce.
		 Oprócz	nagrodzonych	każdy	Sołtys	otrzymał	 z	 rąk	przybyłej	
na	spotkanie	Asystentki	Posła	na	Sejm	RP	Marii	Małgorzaty	Jany-
ski	kalendarz	z	życzeniami	pomyślnej	współpracy	w	roku	2022.	

	dr	Sylwia	Marek
Kierownik	Referatu	Organizacyjnego

Współpraca	się	opłaca	-	o	tym	nie	raz	wspominaliśmy	nawiązując	
do	wielu	podmiotów.	

Ostatnie	spotkanie	z	cyklu	noworocznych
-	ze	stowarzyszeniami	funkcjonującymi

w	Gminie	Drawsko

	 Na	terenie	Gminy	Drawsko	funkcjonuje	25	stowarzyszeń	i	fundacja,	któ-
re	z	powodzeniem	działają	w	różnych	sferach	naszego	życia	oraz	inne	obej-
mujące	swoim	działaniem	nie	tylko	naszą	gminę.

	 24	 stycznia	 spotkaniem	 ze	 stowarzyszeniami	 za-
kończyliśmy	bogaty	w	uzgodnienia	miesiąc	styczeń.
	 Na	zaproszenie	Bartosza	Niezborały	Wójta	Gminy	
Drawsko	 przedstawiliśmy	 naszym	 organizacjom	
materiał	 przygotowany	 przez	 Bartosza	 Sokulskiego	
-	 specjalistę	 w	 zakresie	 pozyskiwania	 środków	 ze-
wnętrznych,	w	szczególności,	w	szeroko	pojętej	eko-
nomii	społecznej.	
	 Dane	 przedstawione	 przez	 Bartosza	 Sokulskiego	
to:	 podsumowanie	 i	 przypomnienie	 organizacyjne	
działalności	stowarzyszeń	w	zakresie:	statutów,	spra-
wozdań,	 rozliczeń	 projektów;	 zmiany	 formalnopraw-
ne,	jak	choćby	obowiązek	wpisu	w	Centralnym	Reje-
strze	Beneficjentów	Rzeczywistych	w	terminie	do	31	
stycznia	b.r.	oraz	perspektywa	tegoroczna	w	zakresie	
pozyskiwania	dofinansowań	z	wielu	różnych	źródeł.	
	 Działalność	drawskich	stowarzyszeń	była	i	jest	dla	
nas	nieobojętna,	cenimy	sobie	współpracę,	tym	bar-
dziej	teraz,	kiedy,	jak	mówił	Włodarz	Gminy	Drawsko	
,,sytuacja finansowa samorządu jest bardzo trudna 
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28	grudnia	br.	w	sali	narad	Urzędu	Gminy	Drawsko	od-
było	się	spotkanie	edukacyjno-informacyjne	dot.	 reali-

zacji	Programu	Priorytetowego	„Czyste	Powietrze”.
	 W	spotkaniu	uczestniczył	Wójt	Gminy	Drawsko	Bartosz	Nie-
zborała	oraz	Sekretarz	Gminy	Anna	Fręś.	Zebranie	prowadził	Bar-
tosz	Sokulski,	który	obsługuje	punkt	konsultacyjno-informacyjny	
dla	mieszkańców	naszej	gminy.	Prowadzący	w	przejrzysty	sposób	
przedstawił	kryteria	przyznania	dofinansowania	i	zasady	skorzy-
stania	z	dotacji	Programu.	
	 Wychodząc	 naprzeciw	 oczekiwaniom	 mieszkańców,	 Gmi-
na	Drawsko	nawiązała	współpracę	 z	Wojewódzkim	Funduszem	

Ochrony	Środowiska	w	Poznaniu,	w	zakresie	realizacji	Programu	
Priorytetowego	„Czyste	Powietrze”,	w	związku	z	czym	mieszkań-
cy	 naszej	 gminy	 mogą	 otrzymać	 bezpłatną	 pomoc	 w	 zakresie	
sporządzenia	 wniosku	 pod	 kątem	wymagań	 programu	 oraz	 za	
pośrednictwem	urzędu	złożyć	wniosek	o	dotację	z	Programu.
	 Zainteresowanych	 złożeniem	 wniosku	 o	 dofinansowanie	
prosimy	o	kontakt	pod	numerem	telefonu	697	618	976.

Hanna	Matkowska
Podinspektor	ds.	pozyskiwania	funduszy	zewnętrznych

Spotkanie	z	mieszkańcami	zainteresowanymi	
Programem	„Czyste	Powietrze”

i dlatego Wasze inicjatywy są dla nas bezcenne, nie rezygnujcie 
z nich, zawsze otrzymacie od drawskiego samorządu wsparcie, 
finansowe- niestety, obecnie  minimalne, ale organizacyjne, rze-
czowe- jak najbardziej’’.
	 Planujemy	realizować	nie	jedną	inicjatywę	i	wspierać	się	dzia-

łalnością	liderów	społecznych,	ludzi,	którzy	na	co	dzień	żyją	w	na-
szych	sołectwach	i	robią	wiele	dobrego	dla	mieszkańców,	turystów,	
wszystkich	tych,	którzy	chcą	korzystać.	

Anna	Fręś
Sekretarz	Gminy	Drawsko	
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31	grudnia	br.	Bartosz	Niezborała	Wójt	Gminy	Drawsko	dokonał	przekazania	na	
ręce	Pawła	Matuszczaka	Prezesa	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Drawsku	sze-

ściu	kompletów	ubrań	specjalnych	FIRE	FLEX.	

	 W	 uroczystości	 przekazania	 wzięli	
udział	 także:	 Daniel	 Kufel	 Szef	 Gabinetu	
Politycznego	 Ministra	 Michała	 Wójci-
ka	 oraz	 Artur	 Matuszczak	 Wiceprezes
-Naczelnik	 Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej	
w	Drawsku.
	 Daniel	 Kufel	 w	 imieniu	 Ministra	 Mi-
chała	Wójcika	złożył	podziękowania	stra-
żakom	za	wykazywanie	pełnej	gotowości	

Uroczyste	przekazanie	ubrań	specjalnych	
dla	OSP	Drawsko

OSP w Drawsku otrzymała 6 kompletów ubrań (z lewej:  Artur	Matuszczak Wiceprezes - Naczelnik 
OSP w Drawsku, Bartosz	Niezborała Wójt Gminy Drawsko,	Paweł	Matuszczak Prezes OSP w Drawsku, 

Daniel	Kufel – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Michała Wójcika)

i	trud	ponoszony	przy	wypełnianiu	odpo-
wiedzialnej	służby	strażaka,	życząc	przede	
wszystkim	by	wysiłek,	który	podejmujecie	
dla	 ratowania	 ludzi	 i	 ich	mienia,	 był	 za-
wsze	 źródłem	 satysfakcji	 i	 powodem	 do	
dumy.
	 Przekazanie	 	 wyposażenia	 było	 fi-
nalnym	 etapem	 złożonego	 przez	 Gminę	
Drawsko	wniosku	na	powierzenie	realiza-

cji	zadania	ze	środków	Funduszu	Pomocy	
Pokrzywdzonym	oraz	Pomocy	 	Postpeni-
tencjarnej	 –	 Funduszu	 	 Sprawiedliwości	
w	 zakresie	 „Wsparcia	 i	 rozwoju	 systemu	
instytucjonalnego	 pomocy	 osobom	 po-
krzywdzonym	przestępstwem	i	świadkom	
oraz	realizacja	przez	jednostki	sektora	fi-
nansów	 publicznych	 zadań	 ustawowych	
związanych	z	ochroną	interesów	osób	po-
krzywdzonych	przestępstwem	i	świadków	
oraz	 likwidacją	 skutków	 pokrzywdzenia		
przestępstwem”,	 którego	 	 dysponentem	
jest	Minister	Sprawiedliwości.
	 Wysokość	 pozyskanej	 dotacji	 z	 Mi-
nisterstwa	 Sprawiedliwości	 wyniosła	
26.730,00	zł,	zaś	wkład	własny	z	budżetu	
gminy	do	projektu	wyniósł	1.990,30	zł.	
	 Zgodnie	 z	 wymogami	 umowy	 doty-
czącej	powierzenia	Gminie	Drawsko	reali-
zacji	zadania	z	Funduszu	Sprawiedliwości,	
wyposażenie	 zostało	 opatrzone	 logiem	
Funduszu	Sprawiedliwości	i	Ministerstwa	
Sprawiedliwości	oraz	oznaczone	klauzulą	
„Współfinansowano	 ze	 środków	 Fundu-
szu	 Sprawiedliwości,	 którego	 dysponen-
tem	jest	Minister	Sprawiedliwości.

	Hanna	Matkowska
Podinspektor

ds.	pozyskiwania	funduszy	zewnętrznych

4	lutego	gościliśmy	w	urzędzie	Adama	Ciesiółkę	i	Justynę	
Przybył.	

	 Adam	Ciesiółka	to	Kierownik	naszego	Posterunku	Policji	od-
chodzący	na	emeryturę,	a	Justyna	Przybył	to	następczyni,	nowa	
Kierownik	drawskich	policjantów.	
	 Spotkanie	u	Bartosza	Niezborały	Wójta	Gminy	Drawsko	było	
okazją	do	oficjalnego	podziękowania	za	współpracę	Kierowniko-

Podziękowanie	za	współpracę

Podziękowanie za współpracę odchodzącemu na emeryturę
Adamowi	Ciesiółce Kierownikowi Posterunku Policji

w Drawsku złożył Bartosz	Niezborała Wójt Gminy Drawsko

Pożegnanie Kierownika Posterunku Policji w Drawsku
(z lewej: Anna	Fręś Sekretarz Gminy Drawsko, Justyna	Przybył
nowa Kierownik Posterunku Policji w Drawsku, Adam	Ciesiółka

odchodzący na emeryturę Kierownik Posterunku Policji w Drawsku,
Bartosz	Niezborała Wójt Gminy Drawsko)

wi	 i	 jednoczesnego	 poznania	 Pani	 Justyny	 Przybył.	 Otwartość,	
chęć	 ścisłej	współpracy	 z	 samorządem	 i	 jej	 jednostkami,	nowe	
pomysły	dla	funkcjonowania	drawskiego	posterunku	to	wszystko	
w	rozmowie	z	Panią	Kierownik	rokuje	na	dalsze	współdziałanie	
dla	poprawy	bezpieczeństwa	mieszkańców	Gminy	Drawsko.
	 Panu	Adamowi	życzymy	spełnienia	zamierzeń	i	planów,	aby	
to	o	czym	myśli	i	co	stawia	sobie	za	cel	się	ziściło.	

	Anna	Fręś
Sekretarz	Gminy	Drawsko	
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14	lutego	z	podziękowaniami	za	współpracę	u	Bartosza	
Niezborały	Wójta	Gminy	Drawsko	gościliśmy	insp.	Piotra	

Ryżka	Komendanta	Powiatowego	Policji	w	Czarnkowie.	
	 Pan	Komendant	po	31	latach	służby,	od	2015r.	jako	szef	po-
wiatowej	policji	w	naszym	powiecie	odszedł	na	emeryturę.	Spo-
tkanie	było	okazją	do	rozmowy	o	funkcjonowaniu	policji	w	czarn-
kowsko-trzcianeckich	 gminach	 oraz	 sposobnością	 do	 przyjęcia	
podziękowań	dla	drawskiego	samorządu	za	wsparcie	finansowe	

Komendant	Powiatowej	Policji
w	Czarnkowie	przeszedł	na	emeryturę

Podziękowanie za współpracę dla Komendanta Powiatowej Policji w Czarnkowie ( z lewej: Insp. Piotr	Ryżek Komendant Powiatowej Policji w Czarnkowie, 
Anna	Fręś Sekretarz Gminy Drawsko, Bartosz	Niezborała Wójt Gminy Drawsko)

dla	 Policji.	 To	 pod	 kierownictwem	 insp.	 Piotra	 Ryżka	 powstał	
w	Drawsku	Posterunek	Policji.
	 Dziękujemy	za	współpracę	 i	obecność	w	chwilach	ważnych,	
uroczystych,	ale	i	czasami	trudnych.	Życzymy	zdrowia,	realizacji	
planów	i	tylko	dobrych	wspomnień	z	wieloletniej	służby.

Anna	Fręś
Sekretarz	Gminy	Drawsko

9	 marca	 br.	 mieliśmy	 przyjem-
ność	gościć	u	Bartosza	Niezborały	

Wójta	Gminy	Drawsko	podinsp.	Mikoła-
ja	 Szydzika	 Komendanta	 Powiatowego	
wraz	z	I	Zastępcą	kom.	Jakubem	Namer-
łą	 i	 naszą	 Kierownik	 Posterunku	 Policji	
w	Drawsku	st.	asp.	Justyną	Przybył.
	 Rozmowa	 dotyczyła	 spraw	 bieżących	
w	zakresie	współpracy	samorządu	Gminy	
Drawsko	zarówno	z	Komendą	Powiatową	
Policji	 jak	 i	 naszym	 posterunkiem	 m.in.	
w	 zakresie	 organizacji	 Biegu	 im.	 Józefa	
Noji	 i	oczywiście	trudnej	sytuacji	związa-
nej	z	wojną	w	Ukrainie.
	 Zagadnień	do	rozwiązania	i	wyjaśnie-
nia	będzie	zapewne	wiele,	ale	otwartość	
i	 merytoryka	 obu	 komendantów	 oraz	
kierownik	 posterunku	 to	 perspektywa	
skutecznej	realizacji	stojących	przed	nami	
wspólnych	zadań.

Anna	Fręś
Sekretarz	Gminy	Drawsko

Spotkanie	z	nowym
Komendantem	Powiatowej	Policji

Spotkanie z nowym Komendantem Powiatowej Policji w Czarnkowie (z lewej): podinsp. Mikołaj	Szydzik 
Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie, Bartosz	Niezborała Wójt Gminy Drawsko, Anna	Fręś

Sekretarz Gminy Drawsko, kom. Jakub	Namerła I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
w Czarnkowie , st. asp. Justyna	Przybył Kierownik Posterunku Policji w Drawsku. 
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9	marca	2022	roku	Wójt	
Gminy	 Drawsko	 Bartosz	

Niezborała	 przekazał	 na	 ręce	
Prezesa	 i	 członków	 stowarzy-
szenia	 Biegacze	 Józefa	 Noji,	
18	 kompletów	 dresów	 sporto-
wych.	 Zakupione	 dresy	 będą	
pełnić	doskonałą	rolę	reprezen-
tacyjną	stowarzyszenia,	podczas	
licznych	 wydarzeń	 sportowych,	
w	których	członkowie	organiza-
cji	biorą	udział.
	 Zakup	 dresów	 został	 współ-
finansowany	 ze	 środków	 w	 ra-
mach	 nagrody	 otrzymanej	
w	 konkursie	 pn.	 „Działania pro-
ekologiczne i prokulturowe w ra-
mach strategii rozwoju woje-
wództwa wielkopolskiego – XXII 
edycja 2021 roku” zorganizowa-
nym	przez	Urząd	Marszałkowski	
Województwa	 Wielkopolskiego,	
za	organizację	II Biegu im. Józefa 
Noji w Pęckowie.
	 W	listopadzie	ubiegłego	roku	
podczas	uroczystej	Gali	XXI	edy-
cji	konkursu	w	Poznaniu,	Członek	
Zarządu	 Województwa	 Wiel-
kopolskiego	 Jacek	 Bogusławski	
wręczył	Wójtowi,	czek	pieniężny	
o	 wartości	 3.500	 złotych,	 jako	
wyróżnienie	 za	 wspólną	 ze	 sto-
warzyszeniem	organizację	 biegu	
ku	czci	olimpijczyka	Józefa	Noji.	

Przekazanie	dresów	sportowych	dla
stowarzyszenia	Biegacze	Józefa	Noji	z	Pęckowa

Bartosz	 Niezborała	 Wójt	 Gminy	 Drawsko	 wraz	
z	 współpracownikami	 Anną	 Zurman	 Skarbnik	 Gminy	

Drawsko,	Moniką	Dolną	Kierownik	Referatu	Kadr,	Płac	i	Oświaty	

23	marca	spotkał	się	z	dyrektorami	naszych	szkół	podstawowych	
i	dyrektor	gminnego	przedszkola.	Rozmowy	miały	na	celu	wstęp-
ne	omówienie	planowanych	arkuszy	organizacyjnych	na	kolejny	
rok	 szkolny.	 Dyrektorzy	 doskonale	 dokonali	 analizy	możliwości	
kadrowych,	godzinowych,	a	co	za	tym	idzie	finansowych	skutków	
organizacji	 funkcjonowania	 swoich	placówek.	Oczywiście	pozo-
staje	 jeszcze	 wiele	 niewiadomych,	 ale	 przy	 takiej	 współpracy,	
stosowaniu	wskazówek	organu	prowadzącego	i	wzajemnym	zro-
zumieniu	trudnej	sytuacji	budżetowej	możemy	patrzeć	z	nadzieją	
w	rok	szkolny	2022/2023.	
	 Bartosz	Niezborała	Włodarz	gminy	omówił	również	sytuację	
i	 wysłuchał	 informacji	 w	 zakresie	 organizowania	 nauki	 dla	
uczniów	z	Ukrainy	oraz	przedstawił	stan	finansowy	i	inwestycyjny	
gminy,	także	w	kontekście	obiektów	oświatowych.	
	 Spotkanie	podsumowaliśmy	wskazaniem	terminów	prac	nad	
arkuszami	dla	ich	ostatecznego	zatwierdzenia	przez	Kuratorium	
Oświaty.

Anna	Fręś
Sekretarz	Gminy	Drawsko

Narada	z	dyrektorami	szkół	i	przedszkola	

	 Docenienie	przez	Zarząd	Województwa	Wielkopolskiego	wspólnej	i	bardzo	dobrej	organiza-
cji	II Biegu im. Józefa Noji w Pęckowie,	jest	dla	nas	ogromnym	wyróżnieniem	i	motywacją	do	
realizacji	kolejnych	inicjatyw	na	rzecz	społeczności	lokalnej.	

Hanna	Matkowska
Podinspektor	ds.	pozyskiwania	funduszy	zewnętrznych
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Kalendarz	imprez	na	rok	2022

Terminy	i	miejsca	imprez	mogą	ulec	zmianie!	Aktualne	informacje	na	www.gminadrawsko.pl

Lp. MIEJSCOWOŚĆ TERMIN NAZWA	IMPREZY

1. Drawsko 05.02.2022	r. VII	Zlot	Morsów	w	Gminie	Drawsko

2. Drawsko 03.05.2022	r.
Gminne	obchody
Święta	Konstytucji	3	Maja

3. Drawsko	(trawiaste	boisko	sportowe) 14.05.2022	r. Gminne	obchody	Dnia	Strażaka

4. Chełst	(teren	przy	świetlicy	wiejskiej) 04.06.2022	r.
Impreza	rekreacyjno-sportowa	„Łączy	nas	granica”
DNI	GMINY	DRAWSKO

5.
Obiekty	sportowe
Gminy	Drawsko 24.06.2022	r.

Dzień	Sportu	–	IV	Turniej	Samorządowców	Powiatu
Czarn.	–	Trzcian.	w	Piłkę	Nożną
II	Turniej	Kickboxingu

6. Drawsko	(amfiteatr) 25.06.2022	r.
DNI	GMINY	DRAWSKO
Turniej	Karciany	BAŚKA	–	KOP
Turniej	Sołectw	Impreza	Klubowa

7. Drawsko	(amfiteatr) 26.06.2022	r.
DNI	GMINY	DRAWSKO
XXII	Odlotowy	Festyn	Grzybowy
„Grzyby,	las	wokół	nas”

8. Kamiennik	(teren	przy	świetlicy	wiejskiej) 02.07.2022	r. Impreza	rekreacyjno-sportowa	„W	Kamienniku	na	koniku”

9. Moczydła	(teren	przy	świetlicy	wiejskiej) 09.07.2022	r.
Impreza	rekreacyjno	-	sportowa
„Ognisko	pod	wierzbą”

10. Kawczyn	(teren	przy	świetlicy	wiejskiej) 16.07.2022	r.
Impreza	rekreacyjno-sportowa
„Jak	biesiada	to	tylko	w	Kawczynie”

11.
Kwiejce	 Nowe	 (teren	 przy	 świetlicy	 wiej-
skiej)

16.07.2022	r.
Impreza	rekreacyjno-sportowa
„Święto	pieczenia	chleba”

12. Pęckowo	(teren	przy	świetlicy	wiejskiej) 30.07.2022	r.
Impreza	rekreacyjno-sportowa	„Lubicie	kołoce,
kołaczcie	do	Pęckowa”

13. Kwiejce	(teren	przy	Jeziorze	Piast)
06.08.2022	r.
13.08.2022	r.

Impreza	rekreacyjno-sportowa
„Festyn	w	Kwiejcach”

14. Piłka	(teren	przy	świetlicy	wiejskiej) 15.08.2022	r.
Impreza	rekreacyjno-	sportowa
,,Pilanie	to	my”

15. Drawsko	(amfiteatr) 04.09.2022	r. Dożynki	Gminne

16.
Pęckowo	 (trasa	 biegu	 Pęckowo-Drawski	
Młyn-Drawsko-Pęckowo)

11.09.2022	r.
Święto	Józefa	Noji
IV	Bieg	im.	Józefa	Noji	w	Pęckowie

17. Drawsko	(Przystań	Yndzel)
17.09.2022	r.
24.09.2022	r.

Święto	Pyry

18. Drawsko	(Gminna	Sala	Gimnastyczna) październik II	Gminny	Dzień	Edukacji	Narodowej

19. Drawsko 11.11.2022	r.
Gminne	obchody
Święta	Niepodległości

20. Drawsko	(Gminna	Sala	Gimnastyczna) grudzień
III	Mikołajkowy	Turniej	Karate
Shotokan	Młodzików

21. Pęckowo	(świetlica	wiejska) 27.12.2022	r. Gminne	obchody	Powstania	Wielkopolskiego

Zebrała	Sylwia	Marek
Kierownik	Referatu	Organizacyjnego
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Zjawisko	 współuzależnienia	 określa	 się	 jako	 trudności	
akceptacyjne,	przeżywane	przez	osobę	w	sytuacjach	pod-

wyższonego	stresu	 rodzinnego,	w	których	pojawiają	 się	 zacho-
wania	o	charakterze	niekonstruktywnym.	
	 Współuzależnienie	 nie	 	 jest	 jednostką	 chorobową,	 ale	 zabu-
rzeniem	przystosowawczym,	czyli	 reakcją	na	trudną	 i	przewlekłą	
sytuację	 pozostawania	 w	 długim,	 bliskim	 i	 szkodliwym	 związku	
emocjonalnym	z	osobą	uzależnioną.
Osoby	współuzależnione	doświadczają:
-		zależności	emocjonalnej	od	osoby	uzależnionej,	skupiają	się	na	
reakcjach	partnera,	
-		boją	się	życia	poza	związkiem,
-		pomniejszają	skalę	problemu,	zaprzeczają,
-	 	nie	ufają	własnym	odczuciom,	mają	 trudności	w	zaspakajaniu	
własnych	potrzeb	i	pragnień,
-	 	nie	kontrolują	 swoich	zachowań,	 ich	przeżywanie	 jest	nieade-
kwatne	do	sytuacji,
-		mają	obniżone	poczucie	własnej	wartości,	nadmiernie	koncen-
trują	się	na	opinii	innych	osób,	są				nieufni,	występuje	tu	alienacja	
społeczna,
-		pojawiają	się	trudności	w	relacjach	z	dziećmi,
-		myślenie	jest	zawężone	do	jednego	punktu	widzenia.	

Wpływ	picia	osoby	uzależnionej	na	funkcjonowanie	rodziny
	 U	członków	rodziny	na	skutek	zaburzenia	systemu		pojawia	się	
zachwianie	poczucia	stabilności	 i	niepokój,	zmniejsza	się	poziom	
bezpieczeństwa.	W	efekcie,	gdy	jedna	z	osób	przestaje	wywiązy-
wać	się	z	swoich	zadań,	w	rodzinie	znajduje	się	ktoś	(	zazwyczaj	
osoba	dorosła,	mocno	emocjonalnie	związana),	kto	dla	ratowania	
stabilności	systemu	przejmuje	wszystkie	zadania,	staje	się	„głową	
rodziny”.	 I	chociaż	wydaje	się	to	godne	podziwu	i	zrozumiałe,	to	
taka	postawa	uniemożliwia	pojawienie	 się	w	 rodzinie	 głębszego	
kryzysu,	 który	 stwarzał	 by	 szansę	 na	 szybszą	 zmianę	 zachowa-
nia	osoby	uzależnionej.	 	Dbałość	o	potrzeby	materialno-bytowe,	
podejmowanie	 różnych	 trudnych	 decyzji,	 udzielanie	 wsparcia,	
wychowywanie	przez	długi	 czas	niesie	 za	 sobą	dodatkowo	duże	
koszty	 emocjonalne	 i	 fizyczne,	 pojawia	 się	 chroniczne	 zmęcze-
nie,	złość,	lęk	o	przyszłość,	problemy	zdrowotne	m.in.	zaburzenia	
układu	 pokarmowego,	 układu	 sercowo-naczyniowego,	 zaburze-
nia	depresyjne.	Niektóre	z	osób	na	skutek	nadmiaru	obowiązków	
i	cierpienia	same	zaczynają	stosować	rozmaite	używki,	zwiększają	
liczbę	wypalanych	papierosów,	wypijają	więcej	kaw,	sięgają	po	leki	
psychotropowe	a	także	po	alkohol.
	 Gdy	picie	nasila	się,	pojawia	się	dalsza	potrzeba	stabilizowa-
nia	sytuacji	rodzinnej	poprzez	kontrolowanie	i	nadmierną	ochronę	
osoby	pijącej.	Prowadzi	 to	do	objęcia	 jej	parasolem	ochronnym.	
Przejawia	 się	 to	 ukrywaniem	 konsekwencji	 picia	 przed	 dziećmi	
i	najbliższą	 rodziną,	kolegami	z	pracy,	 znajomymi,	osoby	 te	 tele-
fonują	np.	do	pracy	aby	usprawiedliwić	nieobecność,	pilnują	 ilo-
ści	 wypijanego	 alkoholu,	 chowają	 alkohol,	 zabierają	 pieniądze	
itp.	Niestety,	działania	te	przynoszą	złudzenie	poprawy	i	nie	mają	
wpływu	na	zaprzestanie	picia	przez	osobę	uzależnioną.	Wzmaga	
się	też	koncentracja	na	zachowaniu	obrazu	dobrze	funkcjonującej	
rodziny.
	 Brak	umiejętności	radzenia	sobie	osoby	uzależnionej	z	głodem	
alkoholowym,	nieodnajdywanie	się	w	relacjach	rodzinnych,	rosną-
ce	poczucie	winy	oraz	niezrozumienie	własnych	emocji	prowadzi	
do	obwiniania	innych	za	obecny	stan	rzeczy,	osoba	taka	uważa,	że	
dzieci	zachowują	nie	wobec	niej	nieodpowiednio,	a	partner/part-
nerka	nie	dostatecznie	wywiązuje	się	z	roli	gospodarza/gospodyni	
domu,	ojca/matki,	męża/	żony.	W	ten	sposób	tłumaczy	się	swoje	
dalsze	picie,	ustala	dla	siebie	pewne	normy	i	reguły,	które	uspra-

wiedliwiają	wypicie	kolejnych	porcji	alkoholu.	Rodzina	 jest	coraz	
bardziej	sfrustrowana,	a	całe	życie	rodzinne	toczy	się	wokół	jedne-
go	problemu.			
	 Nieuzależnieni	członkowie	rodziny	rezygnują	z	mówienia	o	wła-
snych	potrzebach,	z	tego,	co	ważne	dzieje	się	w	ich	życiu,	brakuje	
komunikacji,	nie	sygnalizują	problemów	ani	zagrożeń.	W	rodzinie	
narasta	napięcie	z	powodu	nieprzewidywalności	zachowań	osoby	
uzależnionej,	dominuje	lęk	i	niepokój,	ciągle	pojawia	się	pytanie:	
napije	się	czy	nie,	a	jak	się	napije	to	co	się	wydarzy?
	 Słabnie	więź	emocjonalna,	która	łączy	członków	rodziny.	W	ich	
przeżyciach	pojawia	się	chaos,	złość,	bezradność,	niepokój,	wstyd.	
Członkowie	rodzin	reagują	różnie,	niektórzy	stają	się	obojętni	na	to	
co	dzieje	się	w	rodzinie,	zachowują	dystans	i	osłabiają	swoją	wraż-
liwość,	co	chroni	ich	przed	ciągłym	skokiem	emocji	i	cierpieniem,	
inni	natomiast	reagują	zbyt	dużym	natężeniem	uczuć	w	stosunku	
do	konkretnej	sytuacji.	 Jedna	 i	druga	postawa	nie	 jest	korzystna	
dla	 nikogo,	 pierwsza	 postawa	może	 prowadzić	 do	wzrostu	 tole-
rancji	na	straty	będące	wynikiem	picia,	a	druga	do	nadmiernego	
niepokoju	i	impulsywnych	zachowań	wobec	pozostałych	członków	
rodziny.	Skutkiem	obu	może	być	depresja.
	 Osobami	współuzależnionymi	rządzi	poczucie	bezsilności,	bra-
ku	 sprawczości,	 ponieważ	mają	 za	 sobą	 zwykle	 nieudane	 próby	
wpłynięcia	na	powstrzymanie	picia.	Nie	pomogło	proszenie,	tłuma-
czenia,	kłótnie,	płacz,	grożenie	rozwodem,	wyrzuceniem	z	domu,	
wylewanie	alkoholu,	wymuszanie	obietnic.	Zdarza	się,	iż	w	despe-
racji	zaczynają	pić	razem	z	alkoholikiem,	żeby	ten	wypił	mniej.

Co	zrobić	w	takiej	sytuacji?
	 Przede	wszystkim	należy	na	głos	powiedzieć,	że	picie	stało	się	
poważnym	problemem.	Utrzymywanie	tego	w	sekrecie	nie	sprawi,	
że	on	nie	 istnieje.	Rozmawiaj	o	 tym	z	życzliwymi	Tobie	osobami	
i	skorzystają	z	pomocy	terapeutów	w	placówkach	leczenia	uzależ-
nień.
	 Dowiedz	się,	na	czym	polega	uzależnienie	i	jakie	są	mechani-
zmy	funkcjonowania	osoby	uzależnionej.
	 Nie	bierz	odpowiedzialności	za	picie	i	zachowanie	uzależnione-
go	i	nie	chroń	go	przed	konsekwencjami	swojego	postępowania.	
Te	zachowania	mogą	wzmacniać	picie	i	utrudniają	osobie	uzależ-
nionej	zobaczenie	skutków	swojego	uzależnienia.	Nie	usprawiedli-
wiaj	jego	picia	przed	sobą	ani	przed	innymi.
	 Nie	używaj	gróźb	jeśli	nie	jesteś	w	stanie	ich	zrealizować.	Nie	
strasz	rozwodem	czy	wyprowadzką.	Jeśli	 jesteś	gotowa\y	podjąć	
takie	decyzje,	poinformuj	o	tym	partnera	i	zacznij	konsekwentnie	
wprowadzać	w	życie	swoje	postanowienia.	Krok	po	kroku.
	 Nie	musisz	 się	poświęcać.	Masz	prawo	do	 spokojnego	 życia,	
realizacji	swoich	pragnień	i	potrzeb.	Jeśli	Ty	o	to	nie	zadbasz	nikt	
inny	tego	za	Ciebie	nie	zrobi,	a	już	na	pewno	nie	osoba	uzależniona	
która	ma	tylko	jedno	pragnienie-napić	się.
	 Jeżeli	w	rodzinie	są	dzieci	zastanów	się	dobrze	 jak	będą	one	
funkcjonować	po	takim	życiowym	rollercoasterze,	o	czym	myślą,	
gdy	wracają	do	domu	w	którym	jest	alkohol?	Czy	w	przyszłości	nie	
będą	mieć	do	Ciebie	pretensji,	 czy	Twoja	heroiczna	walka	przez	
całe	życie	coś	im	da?	One	widzą,	wiedzą	i	czują!
	 W	 Polsce	 osoby	 współuzależnione	 mogą	 uzyskać	 bezpłatną	
pomoc	w	placówkach	 leczenia	uzależnień.	Nie	potrzeba	do	nich	
skierowania.	 Część	 palcówek	 oferuje	 również	 pomoc	 dla	 Doro-
słych	Dzieci	Alkoholików	oraz	terapię	par.	Oprócz	grup	samopomo-
cowych	Anonimowych	Alkoholików	dla	osób	współuzależnionych	
funkcjonują	 grupy	 Al-Anon	 (www.al-anon.org.pl)	 oraz	 Alateen	
(dla	nastolatków	z	rodzin	alkoholików),	ich	spotkanie	mają	formę	
mitingów,	 	koncentrują	się	na	wzajemnym	wsparciu	osób	w	po-
dobnej	sytuacji	życiowej.

Współuzależnienie
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W	 oparciu	 o	 Gminny	 Program	 Profilaktyki	 i	 Rozwiązy-
wania	 Problemów	 Alkoholowych	 oraz	 Realizacji	 Zadań	

z	Zakresu	Przeciwdziałania	Narkomanii	w	Gminie	Drawsko	funk-
cjonuje	Punkt	Informacyjno	-	Konsultacyjny	dla	osób	uzależnio-
nych	i	członków	ich	rodzin,	znajdujący	się	 	w	Ośrodku	Promo-
cji	Zdrowia	w	Drawsku,	ul.	Powstańców	Wlkp.	121C	(budynek	
świetlicy	wiejskiej).
	 Do	 zadań	 Punktu	 Informacyjno	 -	 Konsultacyjnego	 należy	
w	szczególności:
1.	 udzielanie	 osobom	 uzależnionym	 i	 ich	 rodzinom	 konsulta-
cji	 oraz	 porad	 terapeutycznych,	 socjalnych	 i	 profilaktycznych	
w	sprawach	uzależnień	i	przemocy,
2.	wspomaganie	osób	pijących	ryzykownie	i	szkodliwie	w	podję-
ciu	decyzji	w	sprawie	zmiany	szkodliwego	wzoru	picia,
3.	motywowanie	członków	rodzin	osób	uzależnionych	do	podję-
cia	psychoterapii	dla	podwyższenia	własnej	sprawczości	w	celu	
skutecznego	 radzenia	 sobie	 z	 problemem	 uzależnienia	 bliskiej	
osoby,
4.	motywowaniu	osób	uzależnionych	od	alkoholu	do	podjęcia	le-
czenia	odwykowego	oraz	psychoterapii	w	placówkach	lecznictwa	
odwykowego	oraz	udzielanie	informacji	nt.	dostępnej	oferty	te-
rapeutycznej	na	terenie	województwa	wielkopolskiego,
5.	udzielaniu	wsparcia	osobom	po	zakończonej	psychoterapii	po-
przez	rozmowy	podtrzymujące	lub	udział	w	grupach	wsparcia,
6.	 inicjowaniu	 interwencji	 w	 przypadku	 rozpoznania	 zjawiska	
przemocy	w	 rodzinie	 poprzez	 udzielenie	 stosownego	wsparcia	
i	informacji	o	możliwościach	uzyskania	pomocy	i	powstrzymania	
przemocy.
	 Wzór	wniosku	o	zgłoszenie	osoby	nadużywającej	alkoholu	
do	Gminnej	Komisji	Rozwiązywania	Problemów	Alkoholowych	
dostępny	 jest	na	 stronie:	www.gminadrawsko.pl	w	 zakładce:	
Samorząd	 lokalny	 -	 Gminna	 Komisja	 Rozwiązywania	 Proble-
mów	Alkoholowych	w	Gminie	Drawsko.	
	 Wniosek,	 z	dopiskiem	Gminna	Komisja	Rozwiązywania	Pro-
blemów	 Alkoholowych	 można	 złożyć	 w	 sekretariacie	 Urzędu	
Gminy	Drawsko,	wysłać	listem	na	adres	urzędu,	bądź	sporządzić	
razem	z	Pełnomocnikiem	ds.	profilaktyki	i	rozwiązywania	proble-
mów	alkoholowych	w	 Punkcie	 Informacyjno	 -	 Konsultacyjnym.	
GKRPA	może	prosić	wnioskodawcę	o	spotkanie	w	celu	wyjaśnie-
nia	ewentualnych	wątpliwości

Zuzanna	Kowalska
Pełnomocnik	ds.	Profilaktyki	i	Rozwiązywania	

Problemów	Alkoholowych

PUNKT	KONSULTACYJNY	GMINNEJ	KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA	PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCH	W	GMINIE	DRAWSKO

	 Celem	pomocy	terapeutycznej	jest	poprawa	jakości	życia	nie-
pijącego	partnera.	Opór	przed	spotkaniem	z	terapeutą	jest	natu-
ralnym	mechanizmem	obronnym,	ale	z	jego	strony	doświadczysz	
zrozumienia	 i	wsparcia,	przecież	miał	do	czynienia	 z	podobnymi	
problemami.	Udział	w	 terapii	 przyniesie	wymierne	 korzyści,	 po-
może	 lepiej	 radzić	 sobie	 z	negatywnymi	uczuciami,	 z	odczuciem	
osamotnienia,	pozwoli	realnie	określać	własną	 i	cudzą	odpowie-
dzialność,	 zmniejszy	 dolegliwości	 psychosomatyczne	 (niepokój,	
lęk,	wyobcowanie).	
	 Również	w	przypadku,	gdy	alkoholik	podjął	decyzję	o	leczeniu	
bardzo	ważne	jest,	aby	członek	rodziny,	który	chce	mu	pomóc	sko-
rzystał	z	fachowej	porady.	Proces	trzeźwienia	jest	bardzo	trudny,	
specjalista	pokieruje	osobą	współuzależnioną,	nauczy	ją	jak	postę-
pować	z	bliskim,	który	jest	w	trakcie	terapii	alkoholowej,	ale	rów-
nież	po	jej	ukończeniu.

Gdzie	szukać	pomocy?
	 Skontaktuj	się	z	Pełnomocnikiem	ds.	profilaktyki	i	rozwiązywa-
nia	problemów	alkoholowych	w	Drawsku,	który	jest	dostępny	pod	
numerem	 telefonu:	 534	 119	 450	 w	 poniedziałki,	 wtorki,	 piątki,	
w	godzinach:	pracy	urzędu	w	środy	i	czwartki,	w	godzinach:	7:00-
18:30.	Możesz	też	przyjść	do	punktu	Informacyjno-Konsultacyjne-
go	znajdującego	się	w	Gminnym	Ośrodku	Profilaktyki	 i	Promocji	
Zdrowia	 w	 Drawsku,	 ul.	 Powstańców	Wlkp.	 121C	 (budynek	 sali	
wiejskiej),	czynnego	w	środy	i	czwartki,	w	godzinach:	15:30-18:30.	
Otrzymasz	tam	m.in.	wykaz	Poradni	Leczenia	Uzależnień	i	Współ-
uzależnienia.	Najbliższa	Poradnia	znajduje	się	w	odległości	około	
20	km	od	Twojego	miejsca	zamieszkania.

Zuzanna	Kowalska
Pełnomocnik	ds.	Profilaktyki	i	Rozwiązywania	

Problemów	Alkoholowych

Punkt	Informacyjno	-	Konsultacyjny	czynny	jest	w	dniach:
- środa,	w	godz.	1530	-	1830

- czwartek,	w	godz.	1530	-	1830

dyżur	pełni	Pełnomocnik	ds.	profilaktyki	i	rozwiązywania	
problemów	alkoholowych

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

w drugi	i	ostatni	wtorek	miesiąca,
rozmowy	indywidualne,	w	godz.:	1600-	1800

spotkania	grupowe,	w	godz.:	1800	–	2000

przyjmuje	certyfikowany	specjalista	instruktor
terapii	uzależnień:	Piotr	Laufer

w pierwszy	piątek	miesiąca,
w	godz.:	1300	-	1800

przyjmuje	psycholog,	specjalista	psychoterapii	uzależnień
w	trakcie	certyfikacji:

	Przemysław	Król				tel.	510	575	955

wtorek,	w	godz.:	1800	–	2000

spotkania	Wspólnoty	Anonimowych	Alkoholików.
Od	godziny	1700	istnieje	możliwość	przeprowadzenia

	indywidualnej	rozmowy	z	wieloletnim	członkiem	wspólnoty.
Pomoc	specjalistów	jest	bezpłatna.

	 Gminna	 Komisja	 Rozwiazywania	 Problemów	 Alkoho-
lowych	 informuje	 o	 możliwości	 skorzystanie	 z	 bezpłatnej	
aplikacji	dla	osób	nadużywającej	alkoholu,	o	nazwie:		E-pop. 
Program	składa	 się	 z	darmowej	aplikacji	mobilnej	na	 tele-
fon,	 do	 pobrania	 ze	 sklepu	 Google	 Play	 lub	 do	 użytku	 na	
komputerze	poprzez	stronę	www.e-pop.pl.	
	 Aplikacja	stworzona	jest	dla	osób	pijących	alkohol	w	spo-
sób	 szkodliwy,	 które	nie	 są	uzależnione	od	alkoholu,	 ale	 za-
czynają	zauważać,	 że	 ich	spożywanie	alkoholu	może	stać	się	
wkrótce	problemem	i	odczuwają	potrzebę	zmiany,	a	nie	chcą	
korzystać	z	lecznictwa	odwykowego.	Program	pomaga	ograni-
czyć,	kontrolować	i	zmienić	wzorzec	spożywania	alkoholu.
	 Co	ważne	aplikacja	 jest	anonimowa,	dobrowolna	i	nie-
odpłatna,	w	każdej	chwili	można	wycofać	się	z	udziału.
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Jubileusz	Długoletniego	Pożycia	Małżeńskiego	należy	do	
uroczystości,		które	co	roku,	z	wielkim	wzruszeniem,		ob-

chodzimy	w	naszej	tradycji	szczególnie	uroczyście.
	 Jubileusz	 Złotych	 Godów	 to	 święto	 par	małżeńskich,	 które	
przeżyły	ze	sobą	wspólnie	50	lat.	Patrzymy	na	naszych	Jubilatów	
z	podziwem	i	uznaniem,	z	szacunkiem	i	pokorą.	Przeżyć	ze	sobą	
pół	wieku,	to	nie	lada	wyczyn	i	wielkie	wyzwanie.
	 W	 dniu	 28.03.2022r.	 w	 Sali	 Ślubów	 Urzędu	 Stanu	 Cywilnego	
w	Drawsku	gościliśmy	Jubilatów,	którzy	w	roku	1971	wstąpili	w	zwią-
zek	małżeński	i	doczekali	Złotów	Godów	Pożycia	Małżeńskiego.

Wśród	zacnych	jubilatów	byli	Państwo:
•	Danuta	i	Zenon	Baumgart	
•	Zofia	i	Zdzisław	Dużalscy	
•	Elżbieta	i	Włodzimierz	Gałka
•	Czesława	i	Mirosław	Gruszewscy
•	Maria	i	Konrad	Kubiś	
•	Stanisława	i	Jerzy	Kwita	
•	Krystyna	i	Bolesław	Łastowscy
•	Halina	i	Aleksander	Magdziarz
•	Teresa	i	Paweł	Stachowiak	
•	Janina	i	Franciszek	Szmania	
	 Zaproszonym	gościom	towarzyszył		Bartosz	Niezborała-	Wójt	
Gminy	Drawsko	i	Agnieszka	Wrzyszcz	-	Kierownik	Urzędu	Stanu	
Cywilnego.

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

MEDALE	ZA	DŁUGOLETNIE
POŻYCIE	MAŁŻEŃSKIE	-	ZŁOTE	GODY	

Czesława i Mirosław Gruszewscy

Janina i Franciszek Szmiania

Halina i Aleksander MagdziarzStanisława i Jerzy Kwita
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Teresa i Paweł Stachowiak

Elżbieta i Włodzimierz Gałka

Maria i Konrad Kubiś

Zofia i Zdzisław Dużalscy

Krystyna i Bolesław Łastowscy

Danuta i Zenon Baumgart

	 Po	złożeniu	życzeń	odbyła	się	uroczysta	dekoracja	medalami	
przyznanymi	przez	Prezydenta	Rzeczpospolitej	 Polski	 za	Długo-
letnie Pożycie	Małżeńskie	przez	Bartosza	Niezborała-	Wójta	Gmi-
ny	 Drawsko.	Małżonkowie	 otrzymali	 również	 kwiaty,	 upominki	
oraz	listy	gratulacyjne.	

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

miłości i wzajemnym szacunku. Życzymy radości
z każdego kolejnego dnia

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

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

Agnieszka	Wrzyszcz
Kierownik	Urzędu	Stanu	Cywilnego	w	Drawsku



Panorama Ziemi Drawskiej

25

W	dniu	 02.03.2022r.	Wójt	Gminy	Drawsko	 Bartosz	Nie-
zborała	 wraz	 z	 Kierownikiem	 Urzędu	 Stanu	 Cywilnego	

Agnieszką	Wrzyszcz	 oraz	 Sołtysem	wsi	 Piłka	Mariuszem	 Sikora	
odwiedzili	Jubilatkę	Panią	Helenę	Roszak	z	Piłki,	która	w	lutym	
obchodziła	90	urodziny.
	 Szanownej	 Jubilatce	 tradycyjnie	 przekazane	 zostały	 kwiaty,	
prezent	oraz	życzenia	zdrowia,	szczególnie	w	tym	trudnym	cza-
sie,	 by	 każdy	 dzień	 przynosił	 radość	 i	 siłę	 do	 pokonywania	 co-

dziennych	 trudów,	 a	 dalsze	 lata	 płynęły	w	 spokoju,	 życzliwości	
i	miłości	rodziny	i	przyjaciół.
	 Jubilatka	nie	 kryła	wzruszenia	 i	 bardzo	 cieszyła	 się	 z	 	 kwia-
tów,	upominku	i	złożonych	życzeń,	jednocześnie	dziękując	za	pa-
mięć	i	odwiedziny.	Należy	dodać	także,	że	Jubilatka	cieszy	się	do-
brym	samopoczuciem	i	tryska	energią.	Pani	Heleny	nie	upuszcza	
życiowy	optymizm	i	radość!	Otoczona	jest	wspaniałą	opieką	i	mi-
łością	rodziny.		

Agnieszka	Wrzyszcz
Kierownik	Urzędu	Stanu	Cywilnego	

Jubileusz	90	urodzin

„Żyć należy każdą chwilą i dbać o to,
by przeżyć ją w sposób najbardziej pełny i przyjemny”

                                                                       (Epikur) 

Życzenia dla Jubilatki Heleny	Roszak	z	Piłki z okazji 90. urodzin złożyli
Bartosz	Niezborała Wójt Gminy Drawsko oraz Mariusz	Sikora Sołtys wsi Piłka

Jubilatka Helena	Roszak z Piłki z Bartoszem	Niezborałą Wójtem Gminy 
Drawsko i Agnieszką	Wrzyszcz Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

W	dniach	od	18	listopada	do	3	grudnia	2021	r.	odbył	się	
plastyczny	konkurs	ekologiczny	dla	dzieci	w	wieku	przed-

szkolnym	 i	młodzieży	 szkolnej	pod	hasłem	 ,,Życie	 staje	 się	 lep-
sze,	 gdy	dbam	o	 czyste	powietrze’’,	 którego	organizatorem	był	
Wójt	Gminy	Drawsko.	Głównym	celem	konkursu	ekologicznego	
było	propagowanie	działań	proekologicznych,	kształtowanie	wła-
ściwych	postaw	ekologicznych	oraz	 zwiększenie	poziomu	 świa-
domości	 ekologicznej	wśród	dzieci	 i	młodzieży	w	 szczególności	
w	zakresie	ochrony	powietrza,	nie	spalania		odpadów	w	piecach	
domowych,	 popularyzacja	 różnorodnych	 ekologicznych	 środ-
ków	transportu	oraz	włączenie	dzieci	i	młodzieży	do	aktywnego	
udziału	w	działaniach	związanych	z	ochroną	środowiska.	
	 Z	uwagi	na	sytuację	związaną	z	epidemią	koronawirusa	wrę-
czenie	 nagród	 odbyło	 się	 za	 pośrednictwem	 Dyrektora	 Przed-
szkola	oraz	Dyrektorów	Szkół	Podstawowych	znajdujących	się	na	
terenie	gminy	Drawsko.	
Komisja	konkursowa	wyłoniła	laureatów	konkursu:
I.	w	kategorii	przedszkola	przyznano	następujące	miejsca:
I	miejsce	–	Mikołaj	Gajdziński	
II	miejsce	–	Nikodem	Gajdziński	

III	miejsce	–	Filip	Graj	
II.	w	kategorii	klas	I-III	szkoły	podstawowej	przyznano	następu-
jące	miejsca:
I	miejsce	–		Wojciech	Roszak	
II	miejsce	–	Karolina	Jędrzejewska	
III	miejsce	–	Szymon	Madaj	
III.	w	kategorii	klas	IV-VIII	przyznano	następujące	miejsca:
I	miejsce	–	Nadia	Mąkowska	
II	miejsce	–	Filip	Kamasz	
III	miejsce	–	Oliwia	Sauermann	
Wyróżnienia:
1.	Kajetan	Niścior	
	 Wszystkim	 uczestnikom	 i	 zwycięzcom	 konkursu	 dziękujemy	
i	 gratulujemy.	 Życzymy	dalszych	 sukcesów	w	kolejnych	konkur-
sach.	

Kinga	Marks	
Podinspektor	ds.	ochrony	środowiska

Anna	Grzybowska
Inspektor	ds.	ochrony	środowiska	

Wyniki	konkursu	ekologicznego
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W	 styczniu	 na	 przystani	 Yndzel	
odbyło	 się	 spotkanie	 autorskie	

z	 panią	 Mariolą	 Kłodawską,	 autorką	
książki	 „Wokół	 zbrodni”	 oraz	 kanału	 na	
YouTube	„Kartoteka”.	Podczas	spotkania	
dowiedzieliśmy	się	skąd	wzięło	się	zain-
teresowanie	autorki	tematyką	kryminal-
ną,	 porozmawialiśmy	 o	 kilku	 sprawach	
oraz	 o	 planach	 na	 przyszłość	 autorki.	
Spotkanie	przebiegło	w	bardzo	serdecz-
nej,	 miłej	 atmosferze.	 Czytelnicy	 z	 cie-
kawością	 słuchali	 autorki	 oraz	 chętnie	
zadawali	pytania.	Bardzo	dziękujemy	za	
interesujące	spotkanie.

Dzień	Kota	w	Drawsku	i	Kawczynie
	 Światowy	 Dzień	 Kota	 to	 znakomita	
okazja	 do	 spotkania	 z	 przedszkolakami.	
Oczywiście,	jak	każde	spotkanie	z	biblio-
teką	rozpoczęliśmy	od	książki,	tym	razem	
o	kotach,	kotkach,	kocurach.	Dzieci		mia-
ły	też	okazje	opowiedzieć	o	swoich	pusz-
ystych	 pupilach.	 Były	 tez	 kocie	 zabawy:	
łapanie	myszy,	które	rozpanoszyły	się	po	
sali,	 zabawa	 z	 bum-bum	 rurkami,	 kocie	
zgadywanki.	

Gabriela	Sikora
Dyrektor	Gminnego	Ośrodka	Kultury,	

Turystyki,	Rekreacji	
i	Biblioteki	Publicznej	Gminy	Drawsko

Spotkanie	z	autorką

Spotkanie z autorką Mariolą	Kłodawską

Dzień Kota w przedszkolu w Kawczynie

Z	inicjatywy	Gminnej	Komisji	ds.	Rozwiązywania	Proble-
mów	Alkoholowych	oraz	Zespołu	 Interdyscyplinarnego	

ds.	 Przeciwdziałania	 Przemocy,	w	Gminie	Drawsko	 zorganizo-
wany	 został	 Kurs	 Samoobrony	 dedykowany	 dorosłym	miesz-
kańcom	 gminy.	 Ideą	 przeprowadzonej	 kampanii	 społecznej	
była	 budowa	 pewności	 siebie,	 wyzbycie	 się	 syndromu	 ofiary	
oraz	nauka	skutecznych	odruchów	obronnych.
	 Warsztaty	odbywały	się	w	soboty,	w	godzinach:	1800	 -	2000,	
w	okresie	od	2	października	2021	do	15	stycznia	2022	roku,	na	

Sali	 Gimnastycznej	 w	 Drawsku	 oraz	 Sali	 Wiejskiej	 w	 Chełście.	
Przeprowadzono	łącznie	dwanaście	spotkań.
	 Pod	 okiem	 certyfikowanego	 instruktora	 sztuk	 walki	 SYSTE-
MA	 SELF	 DEFENCE	 oraz	 dyscyplin	 sportu:	 KYOKUSHIN	 KARATE	
i	 JU-JITSU,	przy	wykorzystaniu	profesjonalnego	sprzętu,	uczest-
nicy	zajęć	poznali	kluczowe	techniki	radzenia	sobie	w	sytuacji	za-
grożenia	zdrowia	i	życia.	Program	obejmował	takie	zagadnienia	
jak:	 zastosowanie	 podstawowych	 technik	 uderzeń	 ciosów	oraz	
poruszania	się,	obrona	i	zbicie	ciosów	prostych	i	 innych,	proste	

KURS	SAMOOBRONY	„DRAWSKA
KAMPANIA	PRZECIWKO	PRZEMOCY”
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Mieszkańcy	Gminy	Drawsko, 
Zakład	 Kanalizacji	 i	 Wodociągów	 w	 Drawsku	 Sp.	 z	 o.o.	

przypomina,	 że	 od	 dnia	 01.03.2022	 roku	 ceny	 za	wodę,	 ścieki	
i	opłatę	abonamentową	kształtują	się	następująco:
•	cena	wody:	4,22	zł	netto	(4,22	zł	–	cena	taryfowa,	0,20	zł	–	do-
płata	Gminy	Drawsko)
•	cena	ścieków:	10,14	zł	netto	(13,58	zł	–	cena	taryfowa,	3,44	zł	–	
dopłata	Gminy	Drawsko)
•	cena	ścieków	przemysłowych:	13,58	zł	netto
•	opłata	abonamentowa	za	dostarczanie	wody:	4,00	zł	netto;
•	opłata	abonamentowa	za	odbiór	ścieków:	2,20	zł	netto.

Podstawa	prawna:
-	Decyzja	Dyrektora	Regionalnego	Zarządu	Gospodarki	Wodnej	
w	 Bydgoszczy	 Państwowego	 Gospodarstwa	 Wodnego	 Wody	
Polskie	BD.RZT.070.1.6.2019	z	dnia	11.02.2020r.	zatwierdzająca	
taryfy	dla	zbiorowego	zaopatrzenia	w	wodę	i	zbiorowego	odpro-
wadzania	ścieków	na	terenie	Gminy	Drawsko
-	 Uchwała	 nr	 XXXII/215/2021	 Rady	 Gminy	 Drawsko	 z	 dnia	
27.10.2021	w	 sprawie	ustalenia	dopłaty	do	 ceny	wody	dostar-
czonej,	 usługi	 odbioru	 ścieków	 komunalnych	 z	 terenu	 Gminy	
Drawsko	na	rok	2022

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

Od	1	marca	2022	roku
obowiązują	nowe	stawki	opłat
za	dostarczanie	wody	i	odbiór	ścieków

kopnięcia	frontalne,	okrężne	i	ich	zastosowanie,		niekonwencjo-
nalne	uderzenia	i	kopnięcia,	schodzenie	z	linii	ciosu,	znajomość	
miejsc	wrażliwych	na	ciele	człowieka,	stosowanie	najprostszych	
dźwigni,	 uwalnianie	 z	 uchwytu,	 bezpieczne	upadanie,	 postawy	
i	pozycje	ciała	w	sytuacji	zagrożenia,		techniki	obronne	przed	no-
żem,	uwalnianie	z	uchwytu,	napaść	-	naturalne	odruchy	obronne	
z	 wykorzystaniem	 wyuczonych	 umiejętności,	 poprawa	 ogólnej	
sprawności	fizycznej,	trzeźwość	umysłu	podczas	obrony.	

	 Podczas	 finalnych	 zajęć	 rozdane	 	 zostały	 certyfikaty	 ukoń-
czenia	 kursu	 samoobrony,	 logowane	gadżety	 a	 także	materiały	
edukacyjne	w	postaci	broszur	informacyjnych	związanych	z	prze-
ciwdziałaniem	przemocy	w	rodzinie.
	 Dziękujemy	WSZYSTKIM	 	 UCZESTNIKOM	 za	 zaangażowanie	
i	przemiłą	atmosferę	a	SZKOLĄCEMU	za	wyrozumiałość.

Zuzanna	Kowalska
Pełnomocnik	ds.	Profilaktyki

i	Rozwiązywania	Problemów	Alkoholowych
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Podstawowym	 zadaniem	 Za-
kładu	 Kanalizacji	 i	 Wodociągów	

w	 Drawsku	 Sp.	 z	 o.o.	 jest	 zapewnienie	
ciągłego	 zaopatrzenie	 mieszkańców	
w	wodę	i	odprowadzanie	ścieków,	a	tak-
że	 zapewnienie	 dobrego	 funkcjonowa-
nia	 gminnej	 sieci	 i	 urządzeń	wodno-ka-
nalizacyjnych,	 przekazanych	 Spółce	 do	
użytkowania	przez	Gminę	Drawsko.	

	 Początek	 roku	 2022	 z	 powodu	 wy-
stępowania	 silnych	 wiatrów	 był	 praco-
wity	 nie	 tylko	 dla	 branży	 elektrycznej.	
Z	 powodu	 braku	 zasilania	 energetycz-
nego	 w	 dniach	 30	 stycznia	 i	 19	 lutego	
na	 Stacji	 Uzdatniana	 Wody	 w	 Chełście	
oraz	Stacji	Uzdatniania	Wody	w	Drawsku	
Abisynia	 nastąpiły	 przerwy	 w	 dostawie	
wody.	 Po	 rozeznaniu	 sytuacji	 z	 energe-

Z	działalności
ZKiW	w	Drawsku	Sp.	z	o.o.

tyką	 w	 dniu	 19	 lutego	 i	 zapowiadającej	
się	 dłuższej	 przerwie	 w	 dostawie	 prądu	
na	SUW	w	Chełście,	przesyłano	wodę	na	
zachodnią	 cześć	 Gminy	 do	 miejscowo-
ści:	 Kwiejce,	 Kwiejce	 Nowe,	 Kamiennik,	
Chełst,	 Kawczyn,	 Pełcza	 i	 Moczydła	 ze	
SUW	w	Drawsku	Abisynia,	tak	aby	każdy	
mieszkaniec	miał	dostęp	do	wody	pitnej.		
Funkcjonowanie	 SUW	 w	 Chełście	 przy-
wrócono	w	dniu	23	lutego	2022	r.	Drodzy	
Mieszkańcy,	mimo	 braku	 prądu	w	wielu	
miejscowościach	 Gminy	 Drawsko,	 woda	
dostarczana	do	Was	była	bez	przerwy.
	 Możliwość	 korzystania	 z	 wody	 wią-
że	 się	 z	 koniecznością	 odprowadzania	
ścieków.	 Silny	 wiat,	 który	 pozrywał	 li-
nie	 energetyczne	 uniemożliwił	 działa-
nie	 przepompowni	 ścieków	 w	 Draw-
sku,	 Drawskim	 Młynie	 oraz	 Pęckowie.	
W	 dniach	 30	 stycznia	 oraz	 od	 19	 do	 21	
lutego	 z	 powodu	 braku	 zasilania	 na	 14	
głównych	 przepompowniach	 ścieków	
w	Gminie	Drawsko	 (5	 szt.	w	Drawsku,	 5	
szt.	w	Drawskim	Młynie,	4	szt.	w	Pęcko-
wie)	 konieczne	 było	 wywożenie	 z	 nich	
nieczystości	płynnych	wozami	asenizacyj-
nymi	do	oczyszczalni	ścieków	w	Drawskim	
Młynie	oraz	przepompowywanie	ścieków	
z	przepompowni	w	Drawsku	do	Drawskie-
go	Młyna,	z	Pęckowa	do	Drawskiego	Mły-
na	a	z	Drawskiego	Młyna	na	oczyszczalnię	
ścieków	za	pomocą	podłączanego	od	szaf	
sterowniczych	 agregatu	 prądotwórcze-
go.	Agregat	zamontowany	na	przyczepce	
przewożono	z	obiektu	do	obiektu	tak,	aby	
opróżnić	przepompownię.	
	 ZKiW	w	Drawsku	Sp.	z	o.o.	dysponuje	
przewoźnym	 agregatem	 prądotwórczym	
o	mocy	80kV.	Agregat	zainstalowany	jest	
na	SUW	w	Drawsku	Abisynię,	ale	jeśli	na-
stępuje	 konieczność	 przetransportowy-
wany	 jest	 w	 inne	 miejsce.	 Poczyniliśmy	
starania	w	celu	zakupu	kolejnego	agrega-
tu	prądotwórczego.	
	 W	 tych	 trudnych	 dniach	 działania	
pracowników	 Spółki	 zapewniły	 dostawę	
wody	dla	każdego	mieszkańca	i	umożliwi-
ły	odprowadzania	ścieków	do	oczyszczalni	
ścieków	w	Drawski	Młynie,	za	co	wszyst-
kim	zaangażowanym	osobom	dziękuję.	

Krystian	Kawczyński
Prezes	Zarzadu	Zakładu	Kanalizacji

i	Wodociągów		w	Drawsku	Sp.	z	o.o.

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkiej Nocy

składam najlepsze życzenia radości i pogody ducha.
Niech te dni przepełnione będą radosnym,

wiosennym nastrojem i nadzieją na spełnienie marzeń.
Niech chwile spędzone w rodzinnym gronie przyniosą wytchnienie i spokój.

Smacznego jajka i tradycyjnego mokrego dyngusa!

Krystian Kawczyński
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej

Radny Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, 

życzymy Państwu spokoju, radości i pogody ducha.

Niech świąteczny czas będzie wytchnieniem

od zawodowych wyzwań

i przyniesie wiele dobrych emocji przeżywanych z bliskimi. 

Krystian Kawczyński

Prezes Zarządu

i Pracownicy Zakładu Kanalizacji i Wodociągów

w Drawsku Sp. z o.o.
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Aktualne	informacje
z	działalności	Rady	Powiatu

1)	 Informacja	o	 sytuacji	 epidemiologicznej	w	powiecie	 czarn-
kowsko-trzcianeckim	za	2021	rok
ilość	zachorowań	na	COVID-19	–	4719	osób
zmarło	135	mieszkańców	(57	kobiet,	78	mężczyzn)
-	120	osób	zmarło	niezaszczepionych
-	12	osób	zmarło	zaszczepionych
-	3	osoby	zmarły	zaszczepione	jedną	dawką
2)	Stan	bezpieczeństwa	w	powiecie	czarnkowsko-trzcianeckim

Rodzaje	przestępstw 2022 2021
1)	przestępstwa	kryminalne 864 730
2)	kradzież	z	włamaniem 82 138
3)	kradzież	samochodów 5 3
4)	rozbój 3 2

5)	przestępstwa	narkotykowe
Policja	zabezpieczyła

177
3	kg	marihuany

1,5	kg	amfetaminy
123	tabletki	ekstazy

8,5	g	kokainy
17	krzaków	konopi

127

6)	przestępstwa	gospodarcze 594 138

MANDATY

Rodzaje	wykroczeń 2022 2021
przekroczenie	prędkości 6370 5084
jazda	bez	pasów 1710 814
wykroczenie	pieszych	
(przejście	poza	pasami)

964 790

zginęło	w	wypadkach 9	osób
ranni	w	wypadkach 42	osoby

3)	 Interwencja	w	sprawie	poszerzenia	chodnika	za	ścieżką	ro-
werową	Drawsko	–	Krzyż	Wlkp.
	 W	związku	z	planowanym	zakończeniem	budowy	ścieżki	ro-
werowej	Drawsko-Krzyż	Wlkp.	na	27	sierpnia	2022	r.	wystąpiłem	
z	wnioskiem	do	burmistrza	Krzyża	Wlkp.	Rafała	Sroki	i	przewod-
niczącego	Rady	Miasta	w	Krzyżu	Wlkp.	Jarosława	Libery	o	posze-
rzenie	chodnika	w	miejscu	zakończenia	ścieżki.	Remont	i	posze-
rzenie	chodnika	spowoduje	bezpieczny	przejazd	rowerzystów	na	
trasie	Drawsko-Krzyż	Wlkp.

4)	Pomoc	powiatu	dla	uchodźców
	 W	dniu	1	marca	2022	r.	w	Starostwie	Powiatowym	w	Czarn-
kowie	 odbyło	 się	 zebranie	 Powiatowego	 Zespołu	 Zarządzania	
Kryzysowego,	w	 którym	uczestniczyli	m.in.:	 komendanci	 policji	
i	 straży	 pożarnej,	 dyrektor	 ZZOZ	w	Czarnkowie,	 dyrektorzy	 po-
wiatowych	 domów	 pomocy	 społecznej,	 Powiatowego	 Urzędu	
Pracy	i	Powiatowego	Centrum	Pomocy	Rodzinie,	a	także	przed-
stawiciel	Biura	Zarządu	Forum	Gospodarczego.	Głównym	celem	
spotkania	było	przygotowanie	powiatu	na	przybycie	uchodźców	
z	Ukrainy.	W	wyniku	podjętych	dyskusji	ustalono,	w	jaki	sposób	
będzie	odbywała	się	pomoc	dla	osób,	które	przybędą	do	naszego	
powiatu.	Najważniejsza	 sprawa	 to	godne	przyjęcie	 i	 zaopatrze-
nie	uchodźców	oraz	 zatroszczenie	 się	o	 te	osoby,	na	które	nikt	
nie	czeka.	W	pomoc	włączą	się	także	domy	pomocy	społecznej,	
w	 których	 przygotowanych	 zostanie	 po	 10	miejsc	 interwencyj-
nych	 dla	 uchodźców.	 Zespół	 Szkół	 w	 Czarnkowie	 przygotował	
część	internatu	na	potrzeby	dzieci	ewakuowanych	z	ukraińskich	
domów	dziecka.	W	gminach	 również	udostępniane	będą	miej-
sca	na	zakwaterowanie	uchodźców,	sale	wiejskie	czy	remizy	stra-
żackie,	do	czego	na	jednym	ze	spotkań	zobowiązali	się	włodarze	
gmin.	Organizowane	są	zbiórki	potrzebnych	rzeczy,	zarówno	dla	
osób	 już	 zakwaterowanych,	 jak	 i	 dla	 tych,	 które	 dopiero	 przy-
będą.	Wspólnie	 z	 dyrektorem	 PUP	w	 Czarnkowie	 ustalono,	 że	
uchodźcy	z	Ukrainy	zainteresowani	zatrudnieniem	mogą	zgłaszać	
się	do	siedzib	Urzędu	Pracy.	Starosta	dodał,	że	najbardziej	zaan-
gażowane	w	pomoc	Ukrainie	 są	dwa	województwa	w	kraju,	 tj.	
podkarpackie	i	lubelskie,	leżące	blisko	przejść	granicznych.	W	ca-
łym	kraju	 jest	 już	 27	punktów	 recepcyjnych,	w	 tym	na	 terenie	
naszego	województwa	-	punkt	recepcyjny	w	Poznaniu,	który	zo-
stał	utworzony	1	marca	br.	na	Targach	Poznańskich.	Natomiast	na	
stacji	PKP	w	Poznaniu	czynny	jest	punkt	informacyjny.	Pracownik	
ds.	zarządzania	kryzysowego	wskazał	na	konieczność	zakupu	po	
50	sztuk	składanych	łóżek	polowych,	koców,	śpiworów,	karimat,	
ręczników	 i	 zestawów	sanitarno-kosmetycznych,	 które	w	obec-
nej	sytuacji	są	bardzo	potrzebne.	Powyższe	rzeczy	będzie	można	
zakupić	ze	środków	rezerwy	na	zarządzanie	kryzysowe,	która	na	
dzień	dzisiejszy	wynosi	250	tys.	zł.	Na	ten	moment	potrzebnych	
jest	ok.	60	tys.	zł.	Zarząd	pozytywnie	odniósł	się	do	tej	propozycji	
i	wyraził	zgodę	na	umniejszenie	po	stronie	wydatkowej	rezerwy	
celowej	na	zarządzanie	kryzysowe	o	kwotę	60	tys.	zł.	Wysokość	
rezerwy	po	zmianie	wynosić	będzie	190.000	zł.	Na	dzień	9	marca	
2022	 r.	 w	 powiecie	 czarnkowsko-trzcianeckim	 zakwaterowano	
573	osoby.
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5.02.2022	roku	w	sobotnie	popołudnie	do	Marylina	zje-
chali	się	morsy	zaprzyjaźnieni	z	Klubem	Morsa	Drawsko.	

Pomimo	 pandemii	 koronawirusa	 frekwencja	 przerosła	 nasze	
oczekiwania.	Morsujących	zapisało	się	65	osób:	zawsze	obecny	
u	nas	„Morsujący	Żnin”,	krzyskie	morsy	„Foczki”,	 	przedstawi-
ciele	z	Piły	i	Czarnkowa	oraz	nasz	Klub	Morsa	Drawsko.
	 Zlot	rozpoczęliśmy	przywitaniem	wszystkich	gości	przy	świe-
tlicy	wiejskiej	w	Marylinie.	Wśród	gości	byli:	Wójt	Gminy	Draw-
sko	 Bartosz	 Niezborała,	 Przewodniczący	 Rady	 Gminy	 Drawsko	
Ryszard	Jabłonowski,	Wiceprzewodniczący	Rady	Ireneusz	Pikula	
oraz	Sołtys	Wsi	Marylin	Adam	Tomasiak.
	 W	rytmie	tanecznej	muzyki,	w	kolorowych	strojach	przema-
szerowaliśmy	nad	jezioro	Moczydło,	gdzie	rozgrzewkę	poprowa-
dziła	Magdalena	Stankiewicz.	Do	dyspozycji	przed,	w	trakcie,	jak	

ZLOT	MORSÓW	W	MARYLINIE

5)	Rosną	koszty	inwestycji	ścieżki	rowe-
rowej	Drawsko	–	Krzyż	Wlkp.
	 Rada	Powiatu	zapoznała	 się	 z	 treścią	
powiadomienia	 wykonawcy	 zadania	 bu-
dowy	ścieżki	pieszo-rowerowej	przy	dro-
dze	powiatowej	nr	1323P	Drawsko-Krzyż	
Wlkp.	o	możliwości	wzrostu	kosztów	i	wy-

dłużeniu	terminu	realizacji	zadania,	które	
powinno	być	 zakończone	do	 23	 sierpnia	
2022	r.	 Jak	 informuje	wykonawca,	ciągle	
zmieniająca	 się	 sytuacja	 na	 świecie	 oraz	
niespotykany	wzrost	 cen	materiałów	 do	
produkcji	 m.in.	 mas	 bitumicznych	 (ma-
teriały	 ropopochodne),	 betonów	 i	 in-

nych	 materiałów	 budowlanych,	 mogą	
mieć	 wpływ	 na	 ich	 dostępność	 oraz	 na	
dostępność	 innych	 dóbr	 i	 usług.	 Powyż-
sze	 okoliczności	 mają	 charakter	 ciągły	
i	 nieprzewidywalny,	 co	 w	 konsekwencji	
może	stanowić	przeszkodę	w	realizacji	za-
wartej	umowy.	Wykonawca	zawiadamia,	
że	 w	 oparciu	 o	 uregulowania	 prawne,	
w	szczególności	Kodeks	Cywilny	z	powodu	
nadzwyczajnej	 zmiany	 stosunków	 speł-
nienia	 świadczenia	 połączonego	 z	 nad-
miernymi	 trudnościami	 albo	 grożącej	
nadmierną	stratą,	może	wystąpić	o	zmia-
nę	warunków	umowy,	w	zakresie	wzrostu	
kosztów	i	terminu	realizacji.	Mając	to	na	
uwadze,	wykonawca	na	bieżąco	monito-
ruje	wzrost	cen	i	dostępność	materiałów	
oraz	prowadzi	ocenę	wpływu	powyższych	
okoliczności	 od	 niego	 niezależnych,	 na	
możliwość	dalszego	prowadzenia	robót.

Zbigniew	Piątek
		Przewodniczący	Komisji	Zdrowia

i	Spraw	Społecznych
Radny	Rady	Powiatu

Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.
Odpoczynku od codziennych trosk,

smacznego jajka 
oraz wiosennego nastroju

w rodzinnym gronie.

Zbigniew Piątek
  Przewodniczący Komisji Zdrowia

i Spraw Społecznych
Radny Rady Powiatu

Czarnkowsko-Trzcianeckiego

i	po	morsowaniu	wszyscy	mogli	korzystać	ze	specjalnej	na	tą	oka-
zję	„sauny	na	kołach”.
	 Po	 morsowaniu	 na	 wszystkich	 czekała	 gorąca	 grochówka,	
kawa,	herbata	oraz	własnych		wypieków	ciasta.
Zabawa	przy	ognisku	trwała	do	zmroku.	
	 Dziękuję	 Wójtowi	 naszej	 gminy	 Bartoszowi	 Niezborała	 za	
prywatny	sponsoring-	sauna	obwoźna,	OSP	Piłka	za	nadzór	nad	
imprezą,	sołtysowi			Marylina	Adamowi	Tomasiakowi	za	udostęp-
nienie	 pomieszczeń	 oraz	 podarunek	 (drewno	 na	 ognisko)	 oraz	
Pani	Agnieszce	Giś	z	Drawska.
	 Wszystko,	co	dobre	szybko	się	kończy,	zatem	do	zobaczenia	w	na-
stępnym	sezonie!

Ryszard	Ociepa			
Prezes	Stowarzyszenia



Panorama Ziemi Drawskiej

31

W	 dniu	 12.03.2022r	 pod	 patronatem	 wójta	 Lubasza	
Marcina	 Filody	 odbył	 się	 V	 Międzypowiatowy	 Turniej		

Karate	Shotokan	Młodzików.	Zawody	tego	typu	rangi	cieszą	się	
uznaniem	władz	 gminy	 jak	 i	 rodziców	 ponieważ	 bierze	w	 nich	
udział	 duża	 liczba	 	 dzieci.	 Kształtowanie	 ich	 pozytywnych	 cech	

z	uwzględnieniem	zasad	uczciwej	sportowej	rywalizacji,	szacun-
ku	do	przeciwnika,	radzeniem	sobie	z	wygraną	i	porażką,	poprzez	
szkolenia	i	udział	w	zawodach	karate.	W	zawodach	wystartowa-
li	zawodnicy	z	gmin:	Wieleń,	Drawska,	Krzyża	Wlkp.,	Drezdenka	
oraz	 Lubasza.	 Podczas	 turnieju	 konkurencje	 rozgrywane	 były	

Drawscy	Karatecy	na	Turnieju	w	Lubaszu 

Zarząd	 Stowarzyszenia	 „Nasza	Wieś	 Naszym	 Domem”	
z	Kamiennika	podejmuje	nowe	 inicjatywy	 i	 przystępu-

je	do	konkursów	oraz	rozwija	swoją	działalność.	Już	w	grudniu	
2021	roku	złożył	do	Zarządu	Powiatu	Czarnkowsko	–	Trzcianec-
kiego	w	Czarnkowie	dwa	wnioski	o	dofinansowanie	w	ramach	
zadań	publicznych	na	rzecz	ochrony	i	promocji	zdrowia,	w	tym	
działalności	leczniczej	-	Działania	wspierające	osoby	obciążane	
chorobami	cywilizacyjnymi,	profilaktyka	tych	chorób	oraz	pro-
pagowanie	prozdrowotnego	stylu	życia	oraz	na	zadanie	z	dzie-
dziny	turystyki	i	krajoznawstwa.	-	Organizacja	rajdów,	wycieczek	
i	 innych	 imprez	 popularyzujących	 krajoznawstwo	 i	 turystykę	
wśród	mieszkańców	powiatu	czarnkowsko-trzcianeckiego.
	 Zadanie	pt.	„Propagowanie	zdrowego	stylu	życia	poprzez	cykl	
profilaktycznych	 zajęć	warsztatowych	 i	 aktywności	 fizycznej	 na	
rowerowym	 rajdzie	 dla	 osób	 starszych	 i	 niepełnosprawnych”,	
będzie	 polegało	 na	 zorganizowaniu	 cyklu	 4	 –	 godzinnych	 zajęć	
z	dietetykiem,	4	–	godzinnych	zajęć	 refleksologicznych,	4	–	go-
dzinnych	 zajęć	 pierwszej	 pomocy	 i	 8	 –	 godzinnych	warsztatów	
zdrowej	 żywności	 dla	 osób	 niepełnosprawnych	 i	 starszych,	 bę-
dzie	realizowane	w	świetlicy	wiejskiej	w	Kamienniku.	Cykl	20	–	
godzinnych	zajęć	propagujących	zdrowy	styl	życia	będzie	zakoń-
czony	zorganizowaniem	rajdu	rowerowego	do	Parku	Grzybowego	
w	Piłce.	Należy	podkreślić,	iż	udział	w	warsztatach	dla	uczestni-
ków	jest	bezpłatny,	zadanie	jest	finansowane	ze	środków	Zarządu	
Powiatu	Czarnkowsko	–	Trzcianeckiego	w	Czarnkowie.	Całkowity	
koszt	 zadania	 wynosi	 2800	 zł,	 w	 tym	 koszty	 kwalifikowane	 na	
prowadzenie	 zajęć	 refleksologicznych,	 spotkanie	 z	 dietetykiem	
i	 zakup	artykułów	spożywczych	na	warsztaty	 zdrowej	 żywności	

-	2000	zł,	natomiast	wkład	osobowy	na	przeprowadzenie	zajęć	
pierwszej	pomocy	przedmedycznej	w	ramach	pracy	wolontariatu	
oraz	przygotowanie	dań	zdrowej	żywności	na	warsztatach	wyno-
si	800,00	zł.	
	 Drugie	zadanie,	na	które	Zarząd	Stowarzyszenia	otrzymał	do-
finansowanie,	 to	organizacja	 trzydniowej	wycieczki	 turystyczno	
–	krajoznawczej	do	Torunia,	Bydgoszczy	 i	 okolic	pt.	 „Wycieczka	
turystyczno	 -	 krajoznawcza	 do	 Torunia	 i	 Bydgoszczy	 dla	miesz-
kańców	powiatu	czarnkowsko	–	trzcianeckiego”.	Celem	zadania	
będzie	 integrowanie	 się	 ze	 środowiskiem	 lokalnym,	 rekreacja	
i	wypoczynek,	zwiedzanie	z	przewodnikiem	kraju	oraz	uzyskanie	
wiadomości	o	życiu	ludzi	i	kulturze	regionu,	zwiedzanie	zabytków	
sakralnych	 i	 przyrodniczych,	 co	prowadzi	 do	podniesienia	war-
tości	społecznych	uczestników.	Wycieczka	będzie	zorganizowana	
przez	Zarząd	Stowarzyszenia	w	wakacje	2022	roku.	Działanie	po-
lega	ma	pokryciu	z	dotacji	części	kosztów	przejazdu	autokarem	
dla	grupy	50-	osobowej	–	700,00	zł,	natomiast	pozostały	koszty	
pokrywa	uczestnik	sam,	natomiast	wkład	osobowy	na	organiza-
cję	wycieczki	w	ramach	pracy	wolontariatu	wynosi	800	zł.
	 Zarząd	Stowarzyszenia	„Nasza	Wieś	Naszym	Domem”	z	Ka-
miennika	serdecznie	 zaprasza	mieszkańców	powiatu	czarnkow-
sko	–	trzcianeckiego	na	zajęcia	do	świetlicy	wiejskiej	w	Kamien-
niku,	 które	 będą	 prowadzone	 przez	 specjalistów.	 Dodatkowo	
zaprasza	 na	 wycieczkę	 turystyczno	 –	 krajoznawczą	 do	 Torunia	
i	Bydgoszczy.	Termin	zajęć,	warsztatów	i	wycieczki	będzie	podany	
do	publicznej	wiadomości	w	najbliższym	czasie.

Łucja	Magdziarz	
Prezes	Stowarzyszenia

Zaproszenie	na	zajęcia	refleksologiczne,
spotkanie	z	dietetykiem	i	warsztaty	zdrowej	
żywności	w	świetlicy	wiejskiej	w	Kamienniku.	

Wycieczka	do	Torunia	i	Bydgoszczy 

Chłopaki na podium z Gminy Drawsko w kata ind. chłopców:
1 m. Nikodem Mądrawski, 3 m. Szymon Jasiński

Dziewczyny na podium z Gminy Drawsko w kumite ind. dziewcząt:
1 m. Joanna Jędrzejewska, 2 m. Karolina Niezborała, 4 m. Zofia Jackowska
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Luty	 i	marzec	był	wyjątkowym	czasem	w	Szkole	Podsta-
wowej	 im.	 J.	 Chociszewskiego	 w	 Chełście.	 Odbyły	 się	

w	tym	okresie	dwie	niezwykłe	akcje.	Pierwsza	z	nich	to	„licyta-
cja	 walentynkowa”,	 która	 miała	 na	 celu	 pozyskanie	 pieniędzy	
na	 renowację	biblioteki,	powstanie	czytelni	oraz	miejsca,	gdzie	
mogłyby	odbywać	się	zajęcia	dodatkowe,	rewalidacyjne	czy	indy-
widualne.	Druga	akcja	dotyczyła	zbiórki	darów	dla	objętej	wojną	
Ukrainy.	Obie	akcje	spotkały	się	z	dużą	aprobatą	i	miały	niesamo-
wity	odzew	wśród	przyjaciół	naszej	szkoły.
	 Podczas	licytacji,	przysłowiowa	walka	o	„fanty”	była	niezwy-
kle	zacięta	 i	dzięki	 temu	zebraliśmy	1938	zł.	Kwota	 ta	znacznie	
przybliży	nas	do	 realizacji	 naszego	 celu.	Dla	Ukrainy	natomiast	
z	pomocą	okolicznych	mieszkańców	zebraliśmy	mnóstwo	odzie-
ży,	zabawek,	artykułów	spożywczych	oraz	środków	higienicznych.	

Nasi	Darczyńcy	nie	zapomnieli	też	o	słodyczach	dla	poszkodowa-
nych	dzieci.	Wszystkie	zebrane	rzeczy	zostały	posortowane,	spa-
kowane	i	przekazane	do	Urzędu	Gminy	Drawsko.	
 Wszystkim, którzy zaangażowali się w licytację oraz pomoc 
dla Ukrainy składamy ogromne podziękowania! Dzięki Państwu 
wiemy, że nie jesteśmy sami i po raz kolejny udowodniliście nam, 
że zawsze możemy na Państwa liczyć.

Sylwia	Sikora,	pedagog	SP	w	Chełście
Kamila	Matuszczak,	nauczyciel	SP	w	Chełście

Wspólne	działania	uczniowie	i	rodzice
na	rzecz	innych

zgodnie	 z	 protokołem	 zawodów,	 według	 posiadanych	 stopni	
i	 kategorii	 wiekowych.	 Ponadto	 najmłodsi	 zawodnicy	 turnieju	
startowali	 po	 raz	 pierwszy	w	 kategorii	 Kumite	 co	było	wielkim	
zaskoczeniem	dla	 rodziców	widząc	 swoje	małe	 pociechy	w	 za-
angażowaniu	podczas	rozgrywanych	walk	na	macie.	 	Dla	części	
startujących	 zawodników,	 były	 to	 pierwsze	 zawody	w	 karierze.	
Trenowanie	 tej	dyscypliny	sportowej	 rozpoczęli	pół	 roku	 temu.	
Ciężko	 ćwiczyli,	 ale	 jednogłośnie	 stwierdzili,	 że	warto	 było	 po-
święcić	swój	czas	na	trening	by	stanąć	na	podium,	odebrać	su-
per	puchar	 za	wywalczone	miejsce.	Organizatorem	oraz	 sędzią	
głównym	turnieju	był	sensei	Krzysztof	Czekała	3	dan,	a	sędziami	
pomocniczymi	na	macie	byli:	Tomasz	Naplocha,	Radosław	Olek-
sak,	Szymon	Czekała,	Mateusz	Frąckowiak,	Edward	Henke	i	Ga-
briel	 Sypniewski.	 	 Puchary	 i	 nagrody	podczas	finałów	wręczali:	
Grażyna	Graj	–	z-ca	wójt	gminy	Lubasz	oraz	Wioleta	Zarzeczna	–	
dyrektor	Szkoły	Podstawowej	w	Lubaszu.	Podczas	turnieju	wszy-
scy	 	 uczestnicy	 otrzymali	 gadżety	 od	 firmy	 STEIKO,	 co	 budziło	
dodatkowe	zadowolenie	wśród	zawodników.	Organizator	kieru-

je	podziękowania	wszystkim	za	okazaną	pomoc	przy	organizacji	
turnieju	karate	w	Lubaszu	m.in.	Szymonowi	Szwed	dyrektorowi		
GOK	w	Lubaszu,	Pani	Wiolecie	Zarzecznej	–	dyrektor	szkoły	pod-
stawowej,	firmie	STEICO	oraz	rodzicom	którzy	w	różnorodny	spo-
sób	przyczynili		się	i		pomogli	przy	organizowaniu	turnieju	karate.	
Impreza	była	współfinansowana	z	budżetu	gminy	Lubaszu.
	 Wyniki	 zawodników	z	gminy	Drawsko:	Nikodem	Mądrawski	
I	miejsce	w	kata	ind.	chłopców,	II	miejsce	w	kumite,	Szymon	Ja-
siński	III	miejsce	w	kata	ind.	chłopców	i	III	miejsce	w	kumite,	Jo-
anna	 Jędrzejewska	 I	miejsce	w	kumite	 ind.	dziewcząt,	Karolina	
Niezborała	II	miejsce	w	kata	ind.	dziewcząt	i	II	miejsce	w	kumi-
te,	Marcel	Mądrawski	II	miejsce	w	kata	ind.	chłopców	i	IV	miej-
sce	w	kumite,	Zofia	Jackowska	III	miejsce	w	kata	ind.	dziewcząt	
i	 IV	miejsce	w	kumite,	Hanna	Jackowska	IV	miejsce	w	kata	ind.	
dziewcząt,	Karolina	 Jędrzejewska	 IV	miejsce	w	kata	 ind.	dziew-
cząt,	Kinga	Kowal	IV	miejsce	w	kata	ind.	dziewcząt.

Krzysztof	Czekała
Prezes	Stowarzyszenia	
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Z	 inicjatywy	 Joanny	 Sauermann	 Radnej	 Rady	 Gminy	
Drawsko	nawiązaliśmy	współpracę	z	Czepczyński	Family	

Foundation,	która	ufundowała	dla	uczniów	Szkoła	Podstawowa	
im.	Józefa	Chociszewskiego	w	Chełście	zestaw	książek	„ABC	em-
patii,	bo	wszyscy	jesteśmy	tacy	sami”.	
	 Projekt	 ABC	 Empatii,	 poprzez	 edukację	 najmłodszych,	 ma	
za	zadanie	 likwidację	barier	 i	stereotypów	związanych	z	osoba-
mi	 z	 niepełnosprawnościami.	 Ma	 też	 kształtować	 empatyczne	
i	świadome	postawy	wśród	najmłodszych,	tak	by	wyczulić	ich	na	
potrzeby	ich	kolegów	i	koleżanek,	którzy	mierzą	się	z	niepełno-
sprawnościami	i	schorzeniami.
	 W	ramach	projektu	Gmina	Drawsko	otrzymała	i	przekazała	na	
rzecz	szkoły	darmowy	pakiet	30	książek	„ABC	empatii,	bo	wszy-
scy	 jesteśmy	 tacy	 sami”	 oraz	 3	 książki	 dla	 nauczyciela.	 Dodat-
kowo	skład	pakietu	został	wzbogacony	o	poradnik	metodyczny	
dla	 nauczyciela,	 zawierający	 praktyczne	wskazówki,	 propozycje	
zabaw	grupowych,	karty	pracy	ucznia	czy	 językowy	savoir	vivre	
związany	z	danym	schorzeniem.	
	 Pakiet	materiałów	edukacyjnych	 został	 przekazany	 24	mar-
ca	br.	przez	Bartosza	Niezborała	Wójta	Gminy	Drawsko	i	Joannę	

Sauermann	Radną	Rady	Gminy	Drawsko	na	ręce	Mariusza	Nie-
zborała	Dyrektora	Szkoły.	
	 Dziękujemy	 Pani	 Radnej	 za	 bezinteresowne	 zaangażowanie	
na	rzecz	edukacji.

Hanna	Matkowska
Podinspektor	ds.	pozyskiwania	funduszy	zewnętrznych

ABC	Empatii	dla	szkoły	w	Chełście

Zestaw książek ABC Empatii został przekazany przez Bartosza Niezborała 
Wójta Gminy Drawsko i Joannę Sauermann Radną Rady Gminy Drawsko

na ręce Mariusza Niezborała Dyrektora Szkoły. 

Podziękowanie	Szkoły	Podstawowej	im.	gen.	dyw.	Tadeusza	Kutrzeby	
w	Drawsku	za	udział	w	zbiórce	dla	Ukrainy

POMOC	HUMANITARNA	DLA	UKRAINY
 
W	dniach	od	28	lutego	do	3	marca	2022	r.	w	naszej	szkole	trwała	zbiórka	dla	potrzebujących	z	Ukrainy.	Zbieraliśmy	środki	
higieny	i	żywność.	Uczniowie	wraz	ze	swoimi	rodzicami	zaangażowali	się	w	pomoc	humanitarną.
 

„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”
 

Serdecznie	dziękujemy	wszystkim,	którzy	włączyli	się	w	zbiórkę	na	rzecz	poszkodo-
wanych	w	konflikcie	zbrojnym	na	Ukrainie.	Dziękujemy	nie	tylko	za	ofiarowane	środki	
higieny	i	żywność,	ale	przede	wszystkim	za	chęć	pomocy,	wrażliwość	i	otwartość.
 
Cytując	 Florę	 Edwards:	 „Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ 
wszelkie dobro, które dajemy zatacza koło i wraca do nas”,	wierzymy,	 że	 tak	 się	
stanie.

Zbigniew	Piątek
Dyrektor	Szkoły	Podstawowej	

im.	gen.	dyw.	Tadeusza	Kutrzeby	w	Drawsku
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Powrót	 do	 nauki	 w	 trybie	 stacjo-
narnym	po	wielotygodniowej	pra-

cy	 przy	 tabletach	 i	 komputerach	 sprawił	
wszystkim	wiele	radości	i	stał	się	źródłem	
kolejnych	ciekawych	pomysłów	i	inicjatyw.	
Należą	 do	 nich	 lekcje	 otwarte.	 Otwarte,	
bo	skierowane	do	wszystkich	tych,	którzy	
chcieliby	 na	 nich	 gościć	 jako	 obserwato-
rzy.	Na	zaproszenia	prowadzących	zajęcia	
odpowiedzieli	 rodzice	 dzieci,	 dziadkowie,	
nauczyciele,	a	nawet	starsi	uczniowie.
	 Pierwsze	 zajęcia,	 które	 odbyły	 się	 25	
lutego	 2022r.	 poprowadziły	 panie	 Kata-
rzyna	 Pankowska-	 Czerwińska	 i	 Renata	
Palczewska.	 Uczestnikami	 byli	 pierwszo-
klasiści.	 Dzieci	 z	 dumą	 pokazywały	 swoją	
wiedzę	 i	 umiejętności	 z	 zakresu	 edukacji	
polonistycznej,	matematycznej,	społecznej,	
muzycznej	 i	 informatycznej.	Przygotowane	
dla	 nich	 zadania	 wymagały	 wielu	 kompe-
tencji,	 nad	 którymi	 pracują	 od	 początku	
roku	szkolnego.	Zastosowane	przez	wycho-
wawczynię	 metody	 i	 techniki	 zaskakiwały	
Gości,	 nie	 były	 jednak	 niczym	nowym	dla	
pierwszaków.	 Prezentacja,	 ocena	 koleżeń-
ska,	 łapanie	poprawnych	wyników	działań	
na	liczbach,	wzywanie	pomocy,	korzystając	
z	numerów	alarmowych,	 	programowanie	
ścieżki	 dla	 ozobotów	 i	wiele	 innych,	 jedy-
nie	utwierdzały	w	przekonaniu,	że	pod	pie-
czą	Pani	Katarzyny	i	Pani	Renaty	uczniowie	
pięknie	 się	 rozwijają,	pracują	w	przyjaznej	
atmosferze	i	czuja	się	w	szkole	rewelacyjnie.
	 W	 ofercie	 na	 11	 marca	 b.r.	 znalazły	
się	 zajęcia	 otwarte	 z	 języka	 angielskiego.	
Umiejętności	w	zakresie	operowania		języ-
kiem	obcym	–	na	oczach	innych	nauczycieli	
i	 rodziców-	 prezentowali	 uczniowie	 klasy	
V.	 Prowadząca,	 Pani	 Agnieszka	 Kuczyńska,	
„zaprosiła”	 uczestników	 zajęć	 na	 spacer	
po	mieście,	gdzie	 trzeba	było	się	 zmierzyć	
z	problemem:	Jak dotrzeć do…?	Dialogi	po	

angielsku,	 z	 zastosowaniem	 obcojęzycz-
nych	zwrotów	związanych	z	właściwym	za-
stosowaniem	 stosunków	 przestrzennych,	
połamałyby	języki	tylko	laikom.	Piątoklasiści	
byli	 w	 tym	 naprawdę	 dobrzy!	 Nauczyciel-
ka	stworzyła	im	optymalne	warunki	nauki,	
kształcąc	jednocześnie	cyfrowe	kompeten-
cje	dzieci.
	 17	marca	2022r.	zaproszeni	Goście	mieli	
okazję	 uczestniczyć	 w	 zajęciach	 specjali-
stycznych-	w	terapii	logopedycznej.	Tym	ra-
zem	grupa	dzieci	była	niewielka,	a	bohate-
rowie	pochodzili	z	różnych	klas:	I,	II	i	III.	Pani	
Barbara	Bamber-	 specjalistka	w	dziedzinie	
logopedii,	 zamieniła	dzieci	w	podróżników	
poszukujących	 SKARBU	 zgodnie	 z	 mapą	
i	wskazówkami	tam	zawartymi.	Wędrówka	
stawiała	przed	dziećmi	wiele	wyzwań:	roz-
poznawanie	 dzikich	 zwierząt,	 	 pokonywa-
nie	wysokich	traw,	przemierzanie	terenów	
błotnistych	i	rzeki,	zabawy	z	tubylcami	itp.	
A	 wszystko	 wymagało	 umiejętnej	 artyku-
lacji,	 poprawnego	 zastosowania	narządów	
mowy,	ekspresji	i	poprawności.	Dzieci	uczy-
ły	 się	 bawiąc.	 W	 doskonałych	 nastrojach	
dotarły	 do	 skrzyni	 ze	 skarbami…	 Jednak	
to,	 co	 w	 niej	 znalazły,	 wielce	 zakłopotało	
Gości.	Każdy	z	nich	na	koniec	zajęć	logope-

„Nie	dla	szkoły,	lecz	dla	życia	uczymy	się”
–	cykl	lekcji	otwartych

w	Szkole	Podstawowej	w	Drawskim	Młynie

dycznych	musiał	wyraziście	zaprezentować	
otrzymany	 wierszyk-	 łamaniec	 językowy…	
Nie	 było	 to	 proste!	 Bo	 jak	 nie	 popełnić	
błędu,	by	w	oczach	dzieci	wypaść	dobrze?	
Śmiechu	było	co	niemiara…
	 Lekcje	otwarte	to	wspaniałe	wyzwanie!	
Są	okazją	do	zaprezentowania	stosowanych	
przez	 nauczycieli	 form	 i	 technik,	 pokazują	
nowości	technologiczne	i	cyfrowe	sposoby	
uczenia,	budują	w	dzieciach	odwagę,	pew-
ność	siebie,	poczucie	odpowiedzialności	za	
wykonywane	 zadania,	 uczą	 wzajemnego	
zrozumienia	 i	 szacunku.	 Gości	 zaskakują,	
zbliżają	do	szkoły	i	otwierają…
	 Nauczanie	przez	działanie	uczy	najsku-
teczniej.	Tak	zdobyta	wiedza	staje	się	kom-
petencją	na	 całe	 życie.	Warto	więc	dzielić	
się	 swoim	 doświadczeniem	 i	 nie	 ustawać	
w	doskonaleniu.
	 Jestem	pełna	podziwu	dla	umiejętności	
zawodowych	 swoich	 nauczycieli.	 Refleksją	
bogatą	w	podziękowania	i	w	uznanie	dla	ich	
zaangażowania,	życzliwości	i	wiedzy		z	rado-
ścią	i	dumą	dzielę	się	z	czytelnikami	Panora-
my	Ziemi	Drawskiej.	

Iwona	Nowak	
Dyrektor	SP	w	Drawskim	Młynie
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Wiosenny	poranek	23	marca	2022	roku	dla	całej	społecz-
ności	 Szkoły	 Podstawowej	 im.	 Józefa	Noji	w	Pęckowie	

był	wyjątkowy.	Tego	dnia	obchodziliśmy	święto	upamiętniające	
imię	patrona	naszej	szkoły	–	Józefa	Noji.
	 Uroczystość	 rozpoczęliśmy	 od	 wzięcia	 udziału	 w	 Mszy	 św.	
w	Kościele	pod	wezwaniem	św.	Ignacego	Loyoli	w	Pęckowie,	któ-
ra	została	odprawiona	przez	księdza	proboszcza	Andrzeja	Ledę.	
Po	zakończeniu	nabożeństwa	zaproszeni	gości	uczniowie,	rodzi-
ce,	nauczyciele	przeszli	pod	obelisk	Józefa	Noji,	aby	złożyć	wią-
zanki	kwiatów	i	tym	samym	oddać	hołd	naszemu	patronowi.
	 Następnie	odbyła	 się	w	 sali	wiejskiej	w	Pęckowie	nastrojo-
wa	 akademia	 poświęcona	 pamięci	 wielkiego	 Polaka,	 patrioty	
i	sportowca	Józefa	Noji.	W	sali	zgromadzili	się	zaproszeni	goście:	
Pan	Bartosz	Niezborała	–	wójt	Gminy	Drawsko,	ks.	Andrzej	Leda	
–	proboszcz	miejscowej	parafii,	Pan	Krystian	Kawczyński	–	 rad-
ny	 Powiatu	 Czarnkowsko	 –Trzcianeckiego,	 Pan	 Piotr	 Judkowiak	
–	 radny	Gminy	Drawsko,	Państwo	Aleksandra	 i	 Jan	Moderowie	
–	Przyjaciele	Szkoły,	Pani	Urszula	Dymek	–	przedstawicielka	Rady	
Rodziców,	Pan	Bogdan	Gapski	–	prezes	Stowarzyszenia	Biegaczy	
im.	 Józefa	Noji	w	 Pęckowie,	 Pani	Maria	Dembska	 –	 opiekunka	
świetlicy	wiejskiej	w	Pęckowie,	emerytowani	nauczyciele	 i	pra-
cownicy	 szkoły,	 uczniowie,	 rodzice,	 pedagodzy.	 Zebrani	 wysłu-
chali	wystąpienia	 	 Pani	 Anny	Mazurowskiej	 –	 dyrektora	 Szkoły	
Podstawowej	w	Pęckowie,	która	zwróciła	uwagę	na	te	cechy	cha-
rakteru	naszego	patrona,	które	nie	powinny	być	obce	współcze-
snym	młodym	Polakom	takie	jak:	patriotyzm,	odpowiedzialność,	
odwaga	i	poczucie	obowiązku.	Serdeczne	życzenia	z	okazji	świę-
ta	szkoły	złożyli	zebranym	Pan	Bartosz	Niezborała,	Pan	Krystian	
Kawczyński,	 Pan	 Jan	Moder,	 	 którzy	 podkreślali	 sukcesy	 szkoły	
oraz	jej	rolę	w	środowisku	lokalnym.
	 W	dalszej	części	uroczystości	zaprezentowano	montaż	słow-
no-muzyczny	 przygotowany	 przez	 nauczycieli:	 Panie	 Kamilę	
Mumot,	Martynę	Beskę,	Panów	Szymona	Helwicha,	Michała	Si-
korę,	którego	mottem	przewodnim	były	słowa:	„Walcz	 i	 się	nie	
poddawaj”.	Część	artystyczna,	wzbogacona	występami	wokalny-

mi	oraz	prezentacją	multimedialną,	sprzyjała	przypomnieniu	bio-
grafii	oraz	osiągnięć	naszego	patrona	–	Józefa	Noji.		Uroczystość	
poprowadzili	uczniowie	klasy	VIII:	Monika	Janasek	oraz	Jan	Wika.	
Można	 było	 usłyszeć	 wzruszające	 recytacje,	 piosenki	 w	 wyko-
naniu	uczniów	klasy	V,	VI	oraz	VIII.	 	Na	zakończenie	uroczysto-
ści	 w	 układzie	 tanecznym	wystąpiły	 dziewczyny:	 Julia	 Kulecka,	
Roksana	 Kulczycka	 oraz	 Oliwia	 Kowalik	 i	 Nikola	 Szymanowska.	
Jednak	najwięcej	entuzjazmu	wzbudził	pokaz	gimnastyczny	przy-
gotowany	pod	okiem	Pana	Michała	 Sikory,	w	którym	 talentem	
sportowym		i	ponadprzeciętną	sprawnością	fizyczną	popisali	się	
uczniowie	i	uczennice	z	klas	II-VIII.
	 Ogłoszono	również	wyniki	konkursów	szkolnych	tematycznie	
związanych	z	życiem	i	sukcesami	sportowymi	Józefa	Noji.	W	kate-
gorii	klas	I-IV	zwyciężyli:	Seweryn	Biniak,	Jan	Michałek,	Lena	Jud-
kowiak	oraz	Ewelina	Michałek.	Natomiast	na	poziomie	klas	V-VIII	
laureatami	zostali:	Kacper	Kawczyńki,	Tadeusz	Biniak,	Małgorzata	
Dymek.				
	 Tego	dnia	wspominaliśmy	Józefa	Noji	–	„sportowca	i	patriotę,	
który	swym	życiem	pokazał,	jak	toczyć	sportową	walkę	i	zwycię-
żać,	 jak	przegrywać	 z	 godnością	 i	 honorem,	 jak	pozostać	Pola-
kiem,	 nawet	wtedy,	 gdy	 za	miłość	 do	 ojczyzny	 trzeba	 zapłacić	
najwyższą	cenę”.	

Kamila	Mumot
Nauczycielka	Szkoły	Podstawowej	w	Pęckowie

Józef	Noji	–	Patron	Szkoły	Podstawowej
im.	Józefa	Noji	w	Pęckowie

Pamiętamy…
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	 W	dniu	09.12.2021	odbyły	się	piernikowe	warsztaty	dla	dzie-
ci	z	naszej	szkoły.	Podczas	warsztatów	wykonywano	świąteczne	
drzewko	z	piernikowych	gwiazdek	i	ozdabiano	je	 lukrem	i	kolo-
rowymi	 cukiereczkami.	 Warsztaty	 przeprowadziła	 Pani	 Beata,	
z	którą	współpracę	nasza	szkoła	nawiązała	już	kilka	lat	temu	i	re-

Dzień	bez	plecaka	szkole	w	Piłce
W	marcu	w	wielu	 szkołach	 obchodzony	 był	 „Dzień	 bez	
plecaka».		To	święto,	które	pochodzi	z	USA.	Za	oceanem	

podczas	 tego	 dnia	 dzieci	 przychodzą	 do	 szkoły	 bez	 plecaków,	
a	swoje	książki	 i	przybory	szkolne	noszą	w	rękach	 lub	w	plasti-
kowych	torbach.	Dlaczego?	Wszystko	po	to,	by	zwiększać	świa-
domość	trudnych	warunków	bytowych	oraz	problemów	z	dostę-
pem	do	edukacji	milionów	dzieci	na	całym	świecie.	Wiele	z	nich	
musi	chodzić	do	szkoły	pieszo,	z	książkami	i	zeszytami	w	rękach	
lub	w	reklamówkach,	bo	nie	stać	ich	na	plecak.
	 W	Polsce	„Dzień	bez	plecaka”	jest	raczej	traktowany	jako	za-
bawa,	forma	integracji	lub	odpoczynku	od	nauki.

Warsztaty	kulinarne	w	SP	w	Piłce
gularnie	bierze	udział	w	organizowanych	przez	Warsztaty	Huber-
ta	i	Beaty	zajęciach.	Uczestnicy	warsztatów	na	pewno	zapamię-
tają	ten	dzień	jako	wspaniałą	zabawę	i	mile	spędzony	czas.	

Barbara	Pertek
Nauczyciel	SP	w	Piłce

	 Do	tej	zabawy	postanowili	również	przyłączyć	się	uczniowie	
naszej	szkoły.	Dnia	25	marca	2022	przyszli	do	szkoły	zapakowani	
na	rozmaite	sposoby.	Oczywiście	przyjście	do	szkoły	bez	pleca-
ka	nie	zwalniało	ich	z	zabrania	wszystkich	potrzebnych	tego	dnia		
rzeczy.	Jak	widać	na	zdjęciach,	pomysłów	było	sporo.
	 Były	walizki,	kosze,	sklepowe	koszyki,	podbieraki,	wiaderka,	
klatki	dla	zwierząt	a	nawet	zlewozmywak.	Trzeba	przyznać,	że	do	
tematu	podeszli	bardzo	kreatywnie.
	 Cel	inicjatywy	–	uśmiech	na	twarzy	–	został	osiągnięty!	

Agnieszka	Rybak
Nauczyciel	SP	w	Piłce
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W	 lutym	 br.	 zakończono	 realizację	 projektu	 „Usuwanie	
wyrobów	zawierających	azbest	z	terenu	Gminy	Drawsko”,	

na	wykonanie	którego	pozyskano	dofinansowanie	w	wysokości	
34	951,00	z	Wojewódzkiego	Funduszu	Ochrony	Środowiska	i	Go-
spodarki	Wodnej	w	Poznaniu.
	 Z	programu	skorzystały	43	gospodarstwa.	Prace	obejmowa-
ły	demontaż,	odbiór	wyrobów	azbestowych	złożonych	na	pose-
sjach	wraz	 z	 ich	 transportem	 i	 unieszkodliwieniem	 odpadu	 na	
przystosowanym	składowisku.	W	wyniku	 realizacji	przedmioto-
wego	zadania	z	terenu	Gminy	usunięto	99.860	kg	azbestu.
	 Wykonawcą	zadania	była	firma	„ECO-POL”	Sp.	z	o.o.	z	siedzi-
bą	w	Pruszczu.
	 Celem	przedsięwzięcia	była	 stopniowa	eliminacja	wyrobów	
zawierających	azbest	z	terenu	Gminy	Drawsko.	Zadanie	stanowi-
ło	realizację	„Gminnego	programu	usuwania	wyrobów	zawiera-
jących	azbest	dla	Gminy	Drawsko	na	lata	2008-2032”.	
•	Koszt	całkowity:	52.349,60
•	Dotacja	z	WFOŚiGW	w	Poznaniu:	34.951,00	
•	Wkład	własny	gminy:	17.398,60	

Hanna	Matkowska
Podinspektor	ds.	pozyskiwania	funduszy	zewnętrznych

Usunięto	blisko	100	ton	azbestu	z	terenu	
Gminy	Drawsko	

Gmina	Drawsko	pozyskała	dotację	
z	Narodowego	Funduszu	Ochrony	

Środowiska	 i	 Gospodarki	Wodnej	w	wy-
sokości	50	tys.	złotych	na	odbiór	folii	i	in-
nych	odpadów	pochodzących	z	działalno-
ści	rolniczej.	Środki	zewnętrzne	stanowią	
100%	kosztów	zadania.
	 W	 ramach	 realizacji	 przedsięwzięcia,	
planuje	się	odebrać	100	ton	odpadów	od	
rolników	 z	 terenu	 naszej	 gminy.	 Nieba-
wem	 przeprowadzimy	 zapytanie	 oferto-
we	na	wyłonienie	firmy,	która	zajmie	się	
wywozem	i	utylizacją	folii.	
	 W	 komunikatach	 na	 stronie	 interne-
towej	gminy	i	 facebooku	poinformujemy	
Państwa	 o	 zasadach	 realizacji	 przedsię-
wzięcia.	

Hanna	Matkowska
Podinspektor	ds.	pozyskiwania

funduszy	zewnętrznych

Dotacja
na	usuwanie	folii	rolniczej!
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Zwalniające	dane	pandemiczne	są	dla	nas	wszystkich	na-
dzieją	na	powrót	do	normalności.	Dzięki	temu	od	począt-

ku	roku	drawscy	Seniorzy	z	Klubu	Senior	+	działają	aktywnie.
	 Spotkania	Klubu	Senior+	odbywają	się	zgodnie	z	ustaleniami,	
co	tydzień	w	czwartki.
	 Począwszy	od	stycznia	br.	wspólnie	z	Kierownikiem	i	Opieku-
nem	Klubu,	planujemy	kolejne	spotkania.	Oprócz,	co	tygodnio-
wych	spotkań	towarzyskich	w	miłej	atmosferze,	wzbogacamy	wspólny	czas	o	zajęcia	
tematyczne.
	 W	styczniu	odbyło	się	spotkanie	edukacyjne	związane	z	wprowadzeniem	pomocy	
finansowej	w	postaci	dodatku	osłonowego.
	 W	lutym	opracowaliśmy	plan	świętowania	urodzin	każdego	z	Klubowiczów,	a	każdy	
„jubilat	tygodnia”	otrzymuje	z	okazji	swoich	urodzin,	przygotowaną	i	specjalnie	logo-
waną	pamiątkę.
	 W	marcu	świętowaliśmy	Dzień	Kobiet.	Wszystkie	Panie	obdarowane	zostały	kwiatka-
mi,	a	do	życzeń,	wraz	z	krótką	wizytą,	dołączył	do	nas	Wójt	Gminy	Drawsko.
	 Rozwijamy	 się	 również	 kulturalnie.	 9	 marca	 gościliśmy	 w	 Sali	 Kina	 Światowid	
w	Czarnkowie	na	spektaklu	–	KABARET	TEY	50	LAT	z	udziałem	Zenona	Laskowika	i	Kata-
rzyny	Pakosińskiej.
	 Seniorzy	edukują	się	również	w	innych	obszarach.	Nawiązaliśmy	współpracę	z	Kan-
celarią	Społeczną	PARASOL	co	zaowocowało	spotkaniami	Klubowiczów	z	prawnikami,	
na	warsztatach	pomocy	prawnej	i	poradnictwa	obywatelskiego.
	 Mamy	nadzieję,	że	przed	nami	kolejny	rok	ciekawych	aktywności	dla	Seniorów.	
Poniżej	krótka	fotorelacja.

Wioletta	Krysztofiak
Kierownik	Klubu	Senior	+	w	Drawsku

Klub	SENIOR	+	w	Drawsku

Dzień Kobiet w Klubie SENIOR + w Drawsku

Warsztaty edukacyjno-prawnicze (z lewej: Krzysztof	
Wróblewski – prawnik Kancelarii Społecznej 

„PARASOL”, Wioletta	Krysztofiak – Kierownik Klubu 
SENIOR + w Drawsku, Krzysztof	Opaliński - prawnik 

Kancelarii Społecznej „PARASOL”)

Warsztaty edukacyjno-prawnicze

 Jubilat Tygodnia

Występ Kabaretu TEY
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23	stycznia	2022	r.	na	Orliku	w	Cheł-
ście	 odbył	 się	 Turniej	 Piłki	 Nożnej	
o	 Puchar	 Wójta	 Gminy	 Drawsko.	

Do	turnieju	przystąpiło	8	drużyn,	które	po-
dzielono	na	dwie	grupy.	W	każde	grupie	4	
drużyny	(system	każdy	z	każdym	w	grupie),	
następnie	półfinały	oraz	finał.

Turniej	Piłkarski	na	Orliku	w	Chełście

WYNIKI
Gr.	I
Orzeł	Pęckowo	–	Słoniki	Krzyż	1-1
Victoria	Miały	–	Piłka	2-1
Pęckowo	–	Piłka	1-0
Miały	–	Krzyż	0-3
Pęckowo-Miały	5-0
Krzyż	–	Piłka	3-0
Tabela
1m.	Słoniki	Krzyż	7	pkt.
LZS	Orzeł	Pęckowo	7	pkt.	

Zwycięska drużyna z Szamotuł

Karne	dla	LZS	Orzeł	Pęckowo
3m.	Victoria	Miały	3	pkt.	
4m.	Piłka		0	pkt.
Gr.	II
Sokół	Drawsko	II	–	Szamotuły	0-3
Sokół	Drawsko	I	–	Chełst	1-0
Sokół	Drawsko	II	–	Chełst	2-1
Sokół	Drawsko	I	–	Szamotuły	0-0
Sokół	Drawsko	I	–	Sokół	Drawsko	II	0-4
Szamotuły	–	Chełst	3-0
Tabela
1m.	Szamotuły	7	pkt.
2m.	Sokół	Drawsko	II	6	pkt.
3m.	Sokół	Drawsko	I	4	pkt.
4m.	Chełst	0	pkt.
-	III	miejsce	
Sokół	Drawsko	–	Słoniki	Krzyż	1-2
I	miejsce	
Orzeł	Pęckowo	–	Szamotuły	0-2

Tabela	końcowa:
1m.	Szamotuły
2m.	Orzeł	Pęckowo
3m.	Słoniki	Krzyż
4m.	Sokół	Drawsko	II
	 Podsumowanie	 zawodów	 dokonał	
Bartosz	Niezborała	Wójt	Gminy	Drawsko,	
który	 wręczył	 3	 najlepszym	 drużynom	
puchary.	Wręczono	również	statuetki	dla	
najlepszego	strzelca	turnieju	oraz	najlep-
szego	 bramkarza	 zawodów,	 które	 otrzy-
mali	młodzi	zawodnicy	z	Szamotuł.	Szcze-
gólne	podziękowania	skierowane	zostały	
do	 organizatorów	 i	 wszystkich	 uczestni-
ków	zawodów.	

Henryk	Kolasiński
Podinspektor

ds.	zarządzania	kryzysowego	i	oc.,
kultury	fizycznej,	sportu	i	rolnictwa

Puchar za zajęcie 1 miejsce dla Drużyny
z Szamotuł odbiera Matusz	Sikora z Pęckowa

2 miejsce w turnieju LZS „Orzeł” Pęckowo
puchar odbiera Antoni	Koza



24-26	czerwca	2022
24 czerwca
Dzień Sportu:
- IV Turniej Samorządowców 
Powiatu Czarnkowsko
– Trzcianeckiego w Piłkę Nożną
- II Turniej Kickboxingu

25 czerwca 

- Turniej Karciany
   BAŚKA – KOP
- VII Turniej Wsi
- Impreza Klubowa

26 czerwca 

XXII Odlotowy
Festyn Grzybowy
„Grzyby, las wokół nas”
Amfiteatr w Drawsku
W programie liczne atrakcje
dla dzieci i dorosłych, m.in.
• Wielkie gotowanie
zupy grzybowej
• Wybór Króla i Stolicy
Grzybobrania 2022
• Godz. 21.30 Koncert
zespołu
„PLAYBOYS” 

DRAWSKO
DNI GMINY


