
Niech blask Gwiazdy Betlejemskiej
rozświetla wszystkie drogi życia, 
będzie niekończącym się źródłem

wielu Łask Bożych, 
a tym wyjątkowym dniom

Świąt Bożego Narodzenia
towarzyszy prawdziwe ciepło i światło, 
a przede wszystkim obecność bliskich. 

Życzymy, aby Nowy 2023 Rok
obdarował wszystkich pomyślnością,

szczęściem i wiarą, 
która doda sił w realizacji

podjętych wyzwań
dnia codziennego.
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1. Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1336P na odcinku Drawski Młyn–Pęc-
kowo–Piłka  oraz  nr  1323P  na  odcinku 
Drawsko–Pęckowo – przebudowa istnie-
jącej ścieżki rowerowej. Zadanie polega-
jące na wyasfaltowaniu ścieżki rowerowej 
Drawsko - Pęckowo (również w stronę 
cmentarza) – Piłka o łącznej długości po-
nad 9 km. Całkowita wartość zadania to 
2.302.207,39. Realizacja inwestycji moż-
liwa dzięki dofinansowaniu z Wielko-
polskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014-2020, działanie 
3.3 „Wsparcie strategii niskoemisyjnych 
w tym mobilność miejska”, poddziałanie 
3.3.1 „Inwestycje w obszarze transpor-
tu miejskiego” w kwocie 1.628.961,08. 
Wkład własny w inwestycję o wartości 
673.246,31 Gmina Drawsko zabezpie-
czyła wspólnie z Powiatem Czarnkowsko
-Trzcianeckim. Wykonawcą zadania była 
firma REDON NAKŁO Spółka z o.o.

Szanowni Mieszkańcy!
 Zbliża się koniec roku, a to zawsze czas podsumowań, okres 
związany z dokończeniem realizowanych działań i inwestycji, 
które zrealizowane zostały zgodnie z założeniami przy zbilanso-
wanych planach finansowych. W listopadzie b.r. zaplanowali-
śmy również budżet na rok 2023, w którym znajduje się wiele 
ambitnych planów oraz zadań inwestycyjnych na kwotę blisko 
16 mln zł. W przyszłym roku w fazę realizacji wejdzie Termo-
modernizacja Szkoły Podstawowej w Drawsku wraz z budową 
łącznika na kwotę blisko 4,5 mln zł. Jesteśmy również gotowi 
na ogłoszenie przetargów na Budowę boiska wielofunkcyjnego 
w Drawskim Młynie i Piłce oraz Termomodernizację gminnej hali 
sportowej w Drawsku na kwotę ponad 3,5 mln zł i Przebudowę 
drogi gminnej Kawczyn - Pełcza na kwotę 5 mln zł. W fazie re-
alizacji jest dokumentacja techniczna, która umożliwi nam roz-
poczęcie remontu budynku Urzędu Gminy w Drawsku na kwotę 
2 mln zł. To zadania priorytetowe wsparte ogromnymi dofinan-
sowaniami, które w moim przekonaniu, będą krokiem milowym 
w rozwoju Gminy Drawsko. Planowanie przyszłorocznego bu-
dżetu nie należało do zadań najłatwiejszych, przede wszystkim 
ze względu na rosnące koszty, inflację, wzrost wynagrodzeń, czy 
kryzys energetyczny. Udało się jednak ten strategiczny doku-
ment zaplanować w sposób bardzo racjonalny, zabezpieczając 
wszystkie obszary i wykorzystując szanse inwestycyjne Gminy. 
Z końcem roku tak zaplanowany budżet będzie procedowany 
przez Radę Gminy Drawsko. Samorząd Gminy Drawsko w tym 

roku zrealizował szereg dodat-
kowych zadań zleconych przez 
Rząd, związanych z wsparciem 
naszych mieszkańców w aktu-
alnym kryzysie gospodarczym. 
Wypłata dodatków węglowych 
i osłonowych, sprzedaż węgla 
po cenach preferencyjnych, to 
działania, które są związane 
z ogromem pracy, który wy-
konali drawscy urzędnicy, za 
co chcę bardzo podziękować, 
a mieszkańców proszę o cierpli-
wość w realizacji zadań, które 
są dla nas ponadprogramowe i priorytetowe.
 Mijający rok dał nam możliwość organizacji wielu spotkań i 
wydarzeń realizowanych przez Gminę, sołectwa i stowarzyszenia. 
Mam ogromną nadzieję, że nadchodzący czas  będzie lepszy i nic 
go nie zakłóci. Zapraszam Państwa do zapoznania się z poniższym 
materiałem, który prezentuje zadania inwestycyjne zrealizowane 
w roku 2021.

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
życzę Państwu dużo zdrowia i radości,

a w Nowym Roku spokoju i nadziei na lepszy czas.
Bartosz Niezborała

Wójt Gminy Drawsko

Zadania inwestycyjne
realizowane w 2022 roku

2.  Rozbudowa  drogi  —  budowa  ścież-
ki  rowerowej  Krzyż  Wlkp.  —  Drawsko 
przy drodze powiatowej 1323P. Zadanie 

realizowane przez Powiat Czarnkowsko
-Trzcianecki przy współudziale finanso-
wym Gminy Drawsko. Całkowita wartość 
zadania to 3 589 020,18. Dofinansowanie 
w kwocie 2 735 068,22 pochodzi z Rzą- 
dowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład 
własny powiatu to 853.951,96, w tym ok. 
170.927,00 pochodzi z budżetu Gminy 
Drawsko. 

3. Przebudowa ul. Polnej w Pęckowie. 
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Wartość przebudowy to 1.091.655,90 zł 
przy 60 % dofinansowaniu z Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 
654.993,54, a wkład własny Gminy to 
436.662,36.

4.  Rozbudowa  budynku  remizy  Ochot-
niczej  Straży  Pożarnej w Pęckowie. Cał-
kowita wartość zadania to 405.000,00. 
Dofinansowanie w kwocie 150.000,00 
pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 dla  gmin z przeznaczeniem 
na inwestycje realizowane w miejscowo-
ściach, w których funkcjonowały zlikwi-
dowane państwowe przedsiębiorstwa go-
spodarki rolnej. Druhowie z OSP Pęckowo 
dołożyli do inwestycji 20 tysięcy złotych 
ze zbiórki publicznej, natomiast gmina 
kwotę 235.000,00, w tym 10 tysięcy zło-
tych z funduszu sołeckiego. Wykonawcą 
zadania była firma STEF-BUD z Wielenia.

5.  Budowa  remizy  Ochotniczej  Straży 
Pożarnej  w  Kawczynie.  Całkowita war-
tość zadania 155.995,98. Dofinansowanie 
w kwocie 100.000,00 pochodzi z Fundu-
szu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin 
z przeznaczeniem na inwestycje reali-
zowane w miejscowościach, w których 
funkcjonowały zlikwidowane państwowe 
przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. 

Wkład własny gminy to 55.995,98, w tym 
10 tysięcy złotych z funduszu sołeckiego. 
Druhowie z OSP Kawczyn ze środków wła-
snych w kwocie 20 tysięcy złotych wyko-
nali podbudowę pod budynek remizy.

6. Budowa drogi gminnej  - ul.  J. Krasic-
kiego  w  miejscowości  Drawski  Młyn. 
Całkowita wartość inwestycji 237.003,77. 
Dofinansowanie w kwocie 142.202,26 
pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. Wkład własny gminy to 94.801,51. 
Wykonawcą zadania była firma DROMOS 
Sp. z o.o. Sp. K. z Huty Szklanej.

7. Przebudowa drogi gminnej w miejsco-
wości  Chełst  (droga  do  dawnego  Kółka 
Rolniczego).  Całkowita wartość inwesty-
cji to 636.862,49. Dotacja z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg pokryje ok. 60% 
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inwestycji tj. 379.553,01. Wkład własny 
gminy to 257.309,48. Wykonawcą zada-
nia jest firma DROMOS Sp. z o.o. Sp. K. 
z Huty Szklanej. 

8.  Remont  wejścia  do  świetlicy  wiej-
skiej  w  Kamienniku. Koszt całkowity to 
84.834,06. Dofinansowanie w kwocie 
50.000,00 pochodzi z Programu Wiel-
kopolska Odnowa Wsi Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wielkopol-
skiego. Wkład własny gminy w zadanie 
to 34.834,06. Wykonawcą zadania był 
Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Draw-
sku. 

9.  Remont  podłogi  na  świetlicy  wiej-
skiej w Chełście. Koszt całkowity zadania 
84.995,18. Dofinansowanie w kwocie 
50.000,00 pochodzi z Programu Wielko-
polska Odnowa Wsi Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopolskiego. 
Wkład własny gminy w inwestycję to 
34.995,18. Wykonawcą zadania był Za-
kład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku.

10.  Doposażeniu  placu  zabaw  w  Parku 
Grzybowym  w  Piłce  w  urządzenia  sen-
soryczne  i  ekoedukacyjne.  Koszt całko-
wity zadania: 62.500,00. Dofinansowanie 
o wartości 50.000,00 pozyskano w ra-
mach konkursu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego „Błękit-
no-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. 
Wkład własny gminy to kwota 12.500,00. 
Wykonawcą zadania był Zakład Kanaliza-
cji i Wodociągów w Drawsku.

11.  Termomodernizacja  Szkoły  Podsta-
wowej w Drawsku wraz z budową łączni-
ka między budynkami. Całkowita wartość 
zadania 4.442.469,00. Dofinansowanie 
w kwocie 3.150.000,00 pochodzi z Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych edycja 1. Wkład 
własny gminy to 1.292.469,00. Zadanie 
realizowane w formie zaprojektuj – wy-
buduj. Trwa realizacja dokumentacji tech-
nicznej, budowana zaplanowana w przy-
szłym roku.

12. W ramach realizacji projektu współ-
pracy pn.: „Szlakiem Ukrytych Skarbów”, 
przy Szkole Podstawowej w Drawsku po-
wstała wiata rowerowa. Obiekt został 
wyposażony w ławo-stoły, stojak na ro-
wery i stację naprawczą. Partnerska ini-
cjatywa realizowana jest przez Czarnkow-
sko-Trzcianecką Lokalną Grupę Działania 
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razem z Lokalną Grupą Działania Puszcza 
Notecka, Lokalną Grupą Działania Kra-
ina Trzech Rzek, a także Lokalną Grupą 
Działania „Trakt Piastów”. W ramach re-
alizowanego projektu powstało w sumie 
8 wiat rowerowych zlokalizowanych na 
obszarze działania LGD.

13.  Budowa  dróg  gminnych  w  Piłce 
i  Chełście.  Ze środków budżetów sołec-
kich wykonano nowe nawierzchnie asfal-
towe w Piłce (droga od kościoła w stronę 
cmentarza) oraz w Chełście (droga w stro-
nę dawnej mleczarni).

14. Wielkie inwestycje na drogach wojewódzkich. Wzmocnienie DW 181 od Niegosła-
wia do Kawczyna. Po wykorytowaniu i wykonaniu podbudowy, ułożone zostały nowe 
warstwy nawierzchni jezdni - wiążąca i ścieralna, na odcinku o długości jednego kilo-
metra. Wartość robót: 1.700.000,00.  Kolejne zadanie to wzmacnianie DW 133, odcinek 
Borzysko Młyn-Sieraków na długości jednego kilometra. Prace polegały na wykorytowa-
niu, wyprofilowaniu oraz wykonaniu podbudowy i ułożeniu masy asfaltowej. Wartość 
robót: 1.900.000,00.
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Drugie  półrocze  roku  2022 
to  czas  bardzo  intensywnych 

prac  i  trudnych  decyzji  mających 
wpływ na  życie mieszkańców gminy 
Drawsko w roku 2023. To czas uchwa-
lania podatków i opłat lokalnych, do-
tacji dla spółki gminnej na dopłaty za 
wodę  i  ścieki  komunalne  dla miesz-
kańców  oraz  uchwalenie  budżetu 
gminy na rok 2023.
 W miesiącu sierpniu, podczas 
posiedzenia wspólnego stałych komisji rady oraz sesji rady zaj-
mowaliśmy się kwestiami organizacji roku szkolnego 2022/2023 
w szkołach na terenie Gminy Drawsko. Zostaliśmy poinformowa-
ni o wywiązaniu się dyrektorów szkół z obowiązku zatrudnienia 
wymaganej przepisami prawa liczby nauczycieli specjalistów, tj. 
pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów i terapeu-
tów pedagogicznych. Budzi niepokój brak zatrudnienia w jakim-
kolwiek minimalnym wymiarze psychologa szkolnego mimo, iż 
w szkołach na terenie Gminy Drawsko ogółem powinno być za-
trudnienie na co najmniej 1,5 etatu na tym stanowisku. Mamy 
nadzieję, że wójt wraz z podległymi służbami podejmie działania 
związane ze znalezieniem specjalistów z tego obszaru; tym bar-
dziej, że w kolejnych latach będzie trzeba zatrudnić ich jeszcze 
więcej. 
 Podczas sesji wójt przedstawił informacje o realizowanych 
inwestycjach dotyczących:
- przebudowy ścieżek rowerowych na odcinku Drawsko – Pęcko-
wo – Piłka;
- przebudowy drogi na ulicy Krasickiego w Drawskim Młynie; 
- przebudowy remizy OSP w Pęckowie;
- budowy remizy OSP w Kawczynie;
- „Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Drawsku wraz z bu-
dową łącznika”;
- złożono wnioski o dofinansowanie zadań na przyszły rok: prze-
budowa ulicy Kościelnej w Drawsku; przygotowana jest doku-
mentacja pod realizację zadań: budowa boisk wielofunkcyjnych 
w Piłce i w Drawskim Młynie, termomodernizacja sali gimna-
stycznej w Drawsku, przebudowa drogi Kawczyn – Pełcza, termo-
modernizacja budynku Urzędu Gminy Drawsko.

Z życia Rady Gminy Drawsko

 Uchwaliliśmy zmiany w budżecie gminy oraz w wieloletniej 
prognozie finansowej pozwalające wykonywać wójtowi i jego 
służbom bieżące zadania. Zatwierdziliśmy m.in.: 20 tys. zł na opał 
dla szkół, 44 tys. zł na zakup energii i oświetlenie uliczne, czy ok. 
30 tys. zł na zatrudnienie nauczycieli specjalistów w szkołach.
 Wrześniowe posiedzenia komisji Rady Gminy Drawsko roz-
poczęliśmy od spotkań z przedstawicielami PRGOK w sprawie 
śmieci i ich kosztów na przyszły rok oraz z przedstawicielami 
firmy CURULIS w sprawie sytuacji budżetowej Gminy Drawsko 
i perspektyw finansowych gminy na najbliższe lata. Radni wyrazi-
li swoje ogromne zaniepokojenie ciągle rosnącymi obciążeniami 
z tytułu opłat śmieciowych dotyczących mieszkańców gminy i na-
szego sektora. Gmina Drawsko jest liderem w segregacji śmieci 
oraz w ilości mieszkańców płacących za śmieci w stosunku do 
liczby mieszkańców danej gminy w całym obszarze działalności 
PRGOK, jednakże nie przenosi się to na żadne korzyści dla jej 
mieszkańców. Mamy nadzieję, że to się kiedyś zmieni i będzie 
docenione.
 Na drugim w tym miesiącu wspólnym posiedzeniu stałych 
komisji rady zapoznaliśmy się przede wszystkim z wykonaniem 
budżetu gminy za I półrocze. Dochody gminy planowane na po-
ziomie 32 933 104 zł zamknęły się wykonaniem na poziomie 
17 773 617 zł, tj. 53,97% planu, natomiast planowane wydat-
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Obszar

Średni wynik

j. polski matematyka j. angielski

w kraju 60% 57% 67%

w okręgu 57% 45% 63%

w powiecie 50% 48% 57%

w Gminie Drawsko 56% 49% 52%

ki na poziomie 35 839 440 zł zostały wykonane w wysokości 
16 832 924 zł, co stanowił 46,97 %. Planowany na koniec roku de-
ficyt budżetowy w wysokości 2 906 335 zł na ten czas zamyka się 
wynikiem dodatnim, bowiem nadwyżka dochodów nad wydat-
kami wynosi 940 692 zł. Szkoda, że ta sytuacja jest na półrocze a 
nie na koniec roku, bowiem drugie półrocze związane jest z po-
noszeniem większych nakładów na wydatki. Dziś możemy powie-
dzieć, że rok 2022 powinien zakończyć się pozytywnie dla finan-
sów gminy. Zdecydowanie trudniej będzie skonstruować projekt 
budżetu na rok 2023, który władza wykonawcza jest zobligowana 
przedstawić radzie gminy do 15 listopada 2022 r.
 Wrześniowa sesja rady gminy to przyjęcie i wydatkowanie 
środków do budżetu gminy na dodatki węglowe dla mieszkańców 
w wysokości prawie 4 mln zł. Zabezpieczenie mieszkańców miesz-
kań komunalnych w opał (ok. 56 tys. zł) i świetlic wiejskich (ponad 
35 tys. zł). Rosnąca inflacja zmusza nas do zabezpieczenia więk-
szych środków na odsetki od kredytów aż o kwotę 165 tys. zł. 
 Rada gminy podjęła również uchwałę w sprawie współpracy 
i tworzenia obszaru tylko z jedną Lokalną Grupą Działania. Mając 
bardzo dobre doświadczenia oraz korzyści ze współpracy z Czarn-
kowsko-Trzcianecką Lokalną Grupą Działania rada gminy wyraziła 
wolę współpracy tylko z tą Lokalną Grupą Działania, co pozwoli 
na przystąpienia do prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju 
z uwzględnieniem okresu programowania na lata 2023-2027.
 Miesiąc październik, to czas najtrudniejszych decyzji związa-
nych z podatkami i opłatami lokalnymi na rok 2023. Jednakże, 
przed tym tematem rada gminy zajmowała się kwestią bezro-
bocia w Gminie. Na koniec września 2022r. liczba zarejestrowa-
nych bezrobotnych wynosiła 137 osób (w tym 70 kobiet) i była 
nieznacznie wyższa tj. o 1 osobę, tj. o 0,7 % w porównaniu do 
września 2021r. Stopa bezrobocia dla powiatu na koniec sierpnia 
2022r. wynosiła 3,3% i była niższa o 1,5% od stopy bezrobocia 
dla kraju (4,4%) i o 0,6% wyższa od stopy bezrobocia dla Wiel-
kopolski (2,7%). Stopa bezrobocia w powiatach, podregionu pil-
skiego kształtowała się następująco: powiat chodzieski – 6,2%, 
powiat pilski – 4,1%, powiat wągrowiecki – 4,9%, powiat złotow-
ski – 4,5%. W okresie styczeń – wrzesień 2022r. od pracodawców 
z gminy Drawsko wpłynęły 62 oferty pracy.
  Rada zapoznała się z raportem oświatowym za miniony rok, 
który przedstawiał niezbyt optymistyczne dane; dotyczy to m.in. 
demografii uczniów. Gmina prowadzi 5 szkół podstawowych, 
w których kształciła w minionym roku szkolnym 488 uczniów 
w 42 oddziałach, co daje średnią liczbę uczniów na oddział na po-
ziomie 12 uczniów. Najniższa była w SP Piłka i wynosiła 7 uczniów 
na oddział, a najwyższa w SP w Chełście - 14 uczniów na oddział. 
Uczniów tych kształciło 125 nauczycieli, na wynagrodzenia któ-
rych wydatkowano w roku 2021 kwotę 5 943 798,22 zł. 
 Zestawienie średnich wyników egzaminu ósmoklasisty w po-
równaniu z wynikami OKE obrazuje poniższe zestawienie.

 Najważniejszym tematem obrad sesji były jednak sprawy fi-
nansowe. Rada musiała podjąć decyzje dotyczące wysokości po-
datków i opłat lokalnych płaconych przez mieszkańców w roku 
2023. Władza wykonawcza, w związku z inflacją na poziomie po-
nad 17% zaproponowała nam 3 progi wzrostu podatku od nieru-
chomości, tj. 11,8%, 15% i 20%. Rada Gminy po długiej dyskusji 

uznała, że jedynym sensownym rozwiązaniem, które gwarantuje 
utrzymanie wartości finansowej podatków na dotychczasowym 
poziomie jest ich wzrost o 15%. Podatek rolny – podstawa obli-
czenia rośnie z 61 zł na 63 zł, natomiast za usługi transportowe 
także o 15%. 
 Decyzje te były jednymi z najtrudniejszych do podjęcia, bo-
wiem mamy głęboką świadomość, iż koszty życia rosną z każdej 
strony, co przekłada się na obciążenia finansowe gospodarstw 
domowych; jednakże musimy również utrzymać porównywal-
ny poziom świadczenia usług przez gminę dla jej mieszkańców; 
usług, które są finansowane właśnie z dochodów własnych jakimi 
są podatki i opłaty lokalne. Podam przykład: Gmina na utrzyma-
nie oświaty gminnej otrzymuje środki z budżetu państwa w wy-
sokości 7 349 365 zł, natomiast w celu zabezpieczenia wszyst-
kich zadań oświatowych wydaje na ten cel kwotę 12 679 583 zł, 
w tym na dowozy uczniów 451 686 zł, które w 100% muszą być 
finansowane ze środków własnych gminy. Tych zadań można by-
łoby mnożyć. Zatem, aby utrzymać je dla Państwa na stosownym 
poziomie, musimy z czegoś je sfinansować. I właśnie tym celom 
służą podatki i opłaty lokalne.
 Mam nadzieję, że ta przykładowa argumentacja znajdzie 
u Państwa akceptację i zrozumienie. 
 Podczas obrad podjęto istotną uchwałę, która częściowo od-
ciąża mieszkańców ze skutków opłat za wodę i ścieki komunalne. 
Rada Gminy postanowiła, że w roku 2023r. będzie dopłacać do 
każdego metra sześciennego wody i ścieków. Zgodnie z czym do-
płata dla odbiorców usługi dostarczenia wody będzie wynosiła 
0,20 zł netto do 1m³, dla odbiorców usługi odbioru ścieków ko-
munalnych i ścieków przemysłowych w wysokości 3,44 zł netto 
do 1m³. Zakłada się, że łączna dopłata do wody, ścieków komu-
nalnych i przemysłowych na rok 2023 ze strony Gminy na rzecz 
jej mieszkańców wyniesie 368 340,00 zł brutto.
 Na sesji tej podjęliśmy również ważną uchwałę dla rozwoju 
gminy Drawsko w obszarze turystyki. Dotyczyła ona zgody na 
przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Drawsko dla wsi Kwiejc Nowych. 
Teren objęty niniejszą uchwałą planuje się przeznaczyć pod za-
budowę usługową – usług turystyki, handlu i gastronomii wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą, co w konsekwencji pozwoli inwe-
storowi zrealizować jego plan. Sprawa możliwości przeznaczenia 
terenu, o jakie wnioskował inwestor, konsultowana była na ze-
braniu wiejskim wsi Kwiejce Nowe. Podczas zebrania wiejskiego 
inwestor szczegółowo przedstawił zakres planowanego przedsię-
wzięcia oraz jego rozmiary. W prowadzonej dyskusji większość 
zebranych mieszkańców Kwiejc Nowych opowiedziała się pozy-
tywnie za planowanym przedsięwzięciem.
 Czekamy teraz na projekt budżetu gminy na rok 2023. Mam 
nadzieję, iż propozycje organu wykonawczego gminy zaspokoją 
większość oczekiwań mieszkańców, pozwolą zrealizować plano-
wane inwestycje i remonty oraz będą akceptowalne przez Radę 
Gminy Drawsko, co pozwoli na jego uchwalenie.

 Jesteśmy w przededniu Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowe-
go Roku, w związku z czym na ręce wszystkich mieszkańców Gmi-
ny Drawsko chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech 
ten świąteczny czas da Państwu siłę, która pozwoli wytrwać 
w nadziei na lepsze jutro. Nie będzie to czas, kiedy wszystkie 
smutki i troski „odchodzą” na bok, a najważniejsza jest radość 
płynąca z bycia razem. Na Święta Bożego Narodzenia i nadcho-
dzący Nowy Rok 2023 życzę Państwu dużo zdrowia, optymizmu 
oraz wszelkiej pomyślności. Niech ten świąteczno-noworoczny 
czas, choć pełen wyzwań, będzie zwiastunem normalności, na 
którą wszyscy z niecierpliwością czekamy. 

Z wyrazami szacunku
Ryszard Jabłonowski

Przewodniczący Rady Gminy Drawsko 
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Wykaz złożonych wniosków o dofinansowanie
w okresie 01.2022 - 09.2022

L.p Data Dotujący Dotowany Nazwa projektu
Całkowita 
wartość 
zadania

Dofinanso-
wanie

Wkład 
własny 

finansowy

1. 04.01.2022
Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu Depar-
tament Sportu i Turystyki

Stowarzyszenie 
Biegacze Józefa 

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

2. 24.01.2022
Zarządu Powiatu Czarnkowsko – 
Trzcianeckiego w Czarnkowie

Stowarzyszenie 
„Nasza Wieś Na-
szym Domem”

Propagowanie zdrowego stylu życia po-
przez cykl profilaktycznych zajęć warsz-
tatowych i aktywności fizycznej na ro-
werowym rajdzie dla osób starszych i 
niepełnosprawnych

2800,00 zł. 2000,00 zł. 0,00 zł.

3. 04.02.2022
Zarządu Powiatu Czarnkowsko – 
Trzcianeckiego w Czarnkowie

Stowarzyszenie 
„Nasza Wieś Na-
szym Domem”

Wycieczka turystyczno - krajoznawcza 
do Torunia i Bydgoszczy dla mieszkań-
ców powiatu czarnkowsko – trzcianec-
kiego

6500,00 zł. 700,00 zł. 0,00 zł.

4. 07.02.2022
Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu Depar-
tament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Gmina Drawsko

„Uczniowie w Chełście sali gimnastycz-
nej 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

5. 07.02.2022
Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu Depar-
tament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Gmina Drawsko

„Gdy senior do świetlicy na fitness przy-
chodzi, to trudno mu się po krzywych 
schodach wchodzi. Mieszkańcy Kamien-
nika chcą temu zaradzić, wspólnymi 
siłami wszystko naprawić.” 

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

6. 14.02.2022
Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna 
Grupa Działania Aktywni Mieszkańcy

Fundacja Akade-
mia Drawsko

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

7. 14.02.2022
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

8. 15.02.2022
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

9. 17.02.2022
Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna 
Grupa Działania Aktywni Mieszkańcy

Rada Sołecka 
wsi Pęckowo

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

10. 17.02.2022
Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna 
Grupa Działania Aktywni Mieszkańcy

Stowarzyszenie 
Rodziców Dzieci 
i Osób Niepeł-
nosprawnych

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

1 000,00 1 000,00 0,00

11. 26.02.2022
Polski Ład Bank Gospodarstwa 
Krajowego

Gmina Drawsko

Budowa boiska wielofunkcyjnego 
w Drawskim Młynie i Piłce oraz termo-
modernizacja gminnej hali sportowej 
w Drawsku w Gminie Drawsko.

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

12. 26.02.2022
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

13. 26.02.2022
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

14. 26.02.2022
Polski Ład Bank Gospodarstwa 
Krajowego PGR

Gmina Drawsko
Poprawa efektywności energetycznej 
budynku Urzędu Gminy Drawsko

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

15. 28.02.2022
Polski Ład Bank Gospodarstwa 
Krajowego 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

16. 08.03.2022 Wielkopolski Urząd Wojewódzki Gmina Drawsko Pod biało-czerwoną 8 000,00 8 000,00 0,00

17. 25.03.2022
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu

Ochotnicza 
Straż Pożarna 

w Drawsku

Zakup wyposażenia osobistego ochron-
nego strażaków jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Drawsku.

30 200,00 25 000,00 5 200,00
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18. 31.03.2022

Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu De-
partament Korzystania i Informacji 
o Środowisku

Gmina Drawsko

Z przyrodą za pan brat i ty możesz 
uratować świat! Utworzenie ekoeduka-
cyjnego i sensorycznego placu zabaw 
w Parku Grzybowym w Piłce 

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

19. 08.04.2022

Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Departament 
PROW Czarnkowsko-Trzcianecka 
Lokalna Grupa Działania

Ludowy Zespół 
Sportowy „So-
kół” Drawsko

Budowa Drawskiej Strefy Aktywności 246 654,00 246 654,00 0,00

20. 12.04.2022
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Piłce

Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki 
specjalnej oraz wyposażenia osobiste-
go ochronnego strażaka dla jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Piłce.

24 949,00 24 949,00 0,00

21. 15.04.2022
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Kaw-

czynie

Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki 
specjalnej oraz wyposażenia osobistego 
ochronnego strażaka dla jednostki Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Kawczynie.

25 000,00 25 000,00 0,00

22. 15.04.2022
Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego Departament Progra-
mów Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Gmina Drawsko

„Budowa sieci wodociągowej w miej-
scowości Chełst, Kwiejce i Marylin wraz 
z przebudową stacji uzdatniania wody 
w Chełście”

2 289 600,36 2 289 600,36 0,00

23. 4/20/2022
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Departament 
PROW Nadnotecka Grupa Rybacka

Gmina Drawsko
XX-lecie Odlotowego Festynu Grzybo-
wego „Ryby, grzyby, las wokół nas”

15 750,00 13 387,00 2 363,00

24. 20.04.2022
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Departament 
PROW Nadnotecka Grupa Rybacka

Gminny Ośrodek 
Kultury, Rekre-
acji, Turystyki 
i Biblioteki Pu-
blicznej Gminy 

Drawsko

Ogród przyrodniczy w miejscowości 
Drawski Młyn

32 700,00 27 795,00 4 905,00

25. 21.04.2022
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu

Ochotnicza 
Straż Pożarna 

w Chełście

Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki 
specjalnej oraz wyposażenia osobiste-
go ochronnego strażaka dla jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełście

24 998,34 24 998,34 0,00

26. 21.04.2022
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu

Ochotnicza 
Straż Pożarna 
w Pęckowie

Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki spe-
cjalnej dla jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Pęckowie.

23 029,42 23 029,42 0,00

27. 22.04.2022
Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych Dostępny 
Samorząd

Gmina Drawsko
Poprawa dostępności do usług publicz-
nych w Urzędzie Gminy Drawsko dla 
osób ze szczególnymi potrzebami.

312 500,00 250 000,00 62 500,00

28. 24.04.2022
Stowarzyszenie Czarnkowsko – 
Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działa-
nia Aktywni Mieszkańcy

Stowarzyszenie 
„Nasza Wieś Na-
szym Domem”

Krasnoludki zamieszkały w Kamienniku 1600,00 zł. 1000,00 zł. 0,00 zł.

29. 24.04.2022
Stowarzyszenie Czarnkowsko – 
Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działa-
nia Aktywni Mieszkańcy

S t o w a r z y n i e 
M i e s z ka ń c ó w 
Drawska „Ak-
tywni Razem”

Kolorowy świat świerków i barw 3040,00 zł. 1000,00 zł. 0,00 zł.

30. 26.04.2022 Nadleśnictwo Potrzebowice Gmina Drawsko
Łąka kwietna wraz z elementami małej 
architektury przy boisku w Drawsku

4 000,00 4 000,00 0,00

31. 26.04.2022
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu

Gmina Drawsko
Opracowanie Programu Ochrony Środo-
wiska dla Gminy Drawsko.

24 600,00 14 760,00 9 840,00

32. 27.04.2022
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu

Gmina Drawsko
Opracowanie „Programu usuwania wy-
robów zawierających azbest dla Gminy 
Drawsko” 

24 600,00 14 760,00 9 840,00

33. 09.05.2022
Skarb Państwa Państwowe Gospodar-
stwo Leśne Lasy Państwowe Centrum 
Informacyjne Lasów Państwowych

Fundacja Akade-
mia Drawsko

Na sportowo w sercu Puszczy Noteckiej 10 000,00 10 000,00 0,00

34. 11.05.2022
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Departament 
PROW Nadnotecka Grupa Rybacka

Gmina Drawsko

„Ochrona akwenów i infrastruktury 
wodnej Gminy Drawsko przed negatyw-
nymi skutkami zjawisk atmosferycznych, 
działalnością zwierząt i ludzi”

103 277,00 87 785,00 15 492,00
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35. 13.05.2022 Narodowy Instytut Dziedzictwa
Stowarzyszenie 

„Młodzi dla 
Wsi”

„Coś utrwalić o dziejach i postaciach 
mało znanych…” – urządzamy Izbę 
Pamięci o J. Chociszewskim, nauczycielu 
ludu i młodzieży.

55 965,00 55 965,00 0,00

36. 16.05.2022
Wielkopolski Urząd Wojewódzki 
w Poznaniu Aktywna tablica 2022

Gmina Drawsko
Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły 
Podstawowej w Drawsku

43 750,00 35 000,00 8 750,00

37. 19.05.2022 Fundacja BGK
Fundacja Akade-

mia Drawsko
Na sportowo w sercu Puszczy Noteckiej 15 000,00 15 000,00 0,00

38. 20.05.2022
Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego Departament Ko-
rzystania i Informacji o Środowisku

Gmina Drawsko
Wieczornica ku czci Powstańców Wiel-
kopolskich w Gminie Drawsko

0,00 0,00 0,00

39. 24.06.2022

Polsko-Amerykańska Fundacja Wol-
ności, Stowarzyszenie Czarnkow-
sko– Trzcianecka Lokalna Grupa 
Działania we współpracy z Akade-
mią Rozwoju Filantropii w Polsce, 
Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie 
„Nasza Wieś Na-
szym Domem”

Budowa COVID-owego boiska do piłki 
siatkowej na przystani w Kamienniku

3800,00 zł. 3000,00 zł. 0,00 zł.

40. 19.07.2022

„Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”, 
Departament Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Wielkopolskiego

Stowarzyszenie 
„Nasza Wieś Na-
szym Domem”

Zaaranżowanie zalewu rzeki Miała w 
Kamienniku na wypoczynek i rekreację 
mieszkańców wsi i gości

12800,00 zł. 9500,00 zł. 500,00 zł. 

41. 03.08.2022

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

Gmina Drawsko
Zakup wyposażenia do świetlicy wiej-
skiej w Kwiejcach

5 000,00 3 400,00 1 600,00

42. 03.08.2022

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

Gmina Drawsko
Zakup wyposażenia do świetlicy wiej-
skiej w Drawskim Młynie

6 500,00 3 000,00 3 500,00

43. 16.08.2022
Fundacja Orlen Moje miejsce na 
Ziemi

Gmina Drawsko
By Kwieciszewo pamięć odzyskało i na 
językach ludzi pozostało, odnowę w 
Kawczynie zrobimy, wieś ukwiecimy

15 000,00 15 000,00 0,00

44. 22.08.2022
Ministerstwo Sprawiedliwości - 
Fundusz Sprawiedliwości

Gmina Drawsko

Zakup sprzętu sportowego dla Ludowego 
Zespołu Sportowego „Orzeł” Pęckowo, 
niezbędnego do prowadzenia zajęć spor-
towych dla dzieci i młodzieży w ramach 
realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania 
przyczynom przestępczości.

5 000,00 5 000,00 0,00

45. 22.08.2022
Ministerstwo Sprawiedliwości - 
Fundusz Sprawiedliwości

Gmina Drawsko

Zakup sprzętu sportowego dla Fundacji 
Akademia Drawsko, niezbędnego do 
prowadzenia zajęć sportowych dla dzie-
ci i młodzieży w ramach realizacji zadań 
z zakresu przeciwdziałania przyczynom 
przestępczości.

5 000,00 5 000,00 0,00

46. 23.08.2022
Wielkopolski Urząd Wojewózki 
w Poznaniu Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg

Gmina Drawsko Przebudowa ulicy Kościelnej w Drawsku. 1 458 983,32 875 389,99 583 593,33

47. 26.08.2022

Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w Poznaniu 
Departament Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Aktywna wieś wielkopolska

Gmina Drawsko Sołectwo Pęckowo 0,00 0,00 0,00

48. 14.09.2022
Wielkopolski Urząd Wojewódzki 
„Razem bezpieczniej im. Władysła-
wa Stasiaka”

Gmina Drawsko
Bezpieczna droga do szkoły dla dzieci z 
Gminy Drawsko

125 000,00 100 000,00 25 000,00

49. 30.09.2022
Ministerstwo Sprawiedliwości De-
partament Funduszu Sprawiedliwo-
ści Ministerstwa Sprawiedliwości 

Gmina Drawsko
Zakup nowego specjalistycznego osobi-
stego ochronnego ubrania strażaka

20 220,00 20 000,00 220,00

SUMA: 20 242 605,70 18 604 473,11 1 638 132,59

Hanna Matkowska
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
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Gmina  Drawsko  wzięła 
udział  w  akcji  „Pod  bia-

ło-czerwoną”,  w  ramach  której 
gminy w całej Polski mogły skła-
dać  wnioski  o  zakup  i  montaż 
masztu z biało-czerwoną flagą.  
 Warunkiem było uzyskanie 
odpowiedniej ilości głosów po-
parcia online za pomocą dedykowanego serwisu. Głosy poparcia 
dla inicjatywy mogli oddawać mieszkańcy gminy. Akcję promo-
waliśmy w sierpniu 2020 roku. Zawieranie umów dotacyjnych 
zostało przesunięte w czasie z uwagi na trwającą wówczas epi-
demię. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wznowiła realizację 
programu wiosną bieżącego roku. 
 W ramach akcji zakupiono 8-metrowy maszt z flagą Polski. 
Maszt został zainstalowany przy Pomniku Wdzięczności w Draw-
sku, który upamiętnia poległych za wolność i niepodległość na-
szej Ojczyzny. Zadanie w całości zostało sfinansowane w ramach 
rządowego projektu „Pod biało-czerwoną”. 
 Ta patriotyczna inicjatywa, realizowana pod honorowym 
patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, 
przyczyniła się do budowania wspólnoty i wzmacniania idei za-
angażowania społeczeństwa obywatelskiego. Projekt ma na celu 
m.in. zachęcić do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami. 
Niech biało-czerwona dumnie, przez cały rok, powiewa w sercu 
naszej małej Ojczyzny!

Hanna Matkowska
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Patriotyczna inicjatywa

Gmina Drawsko  pozyskała  dotację  celową  ze  środków 
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy   Post-

penitencjarnej – Funduszu  Sprawiedliwości.
 W ramach przyznanych środków finansowych oraz wkładu 
własnego planuje się zakup dwóch kompletów ubrań specjalnych 
FIRE FLEX, hełmów strażackich, obuwia bojowego i rękawic stra-
żackich SAFE GRIP dla Ochotniczej Straży Pożarnej Drawsko. 
Realizacja projektowego przedsięwzięcia przyczyni się do pod-
niesienia gotowości bojowej lokalnej służby ratowniczej i do-
posażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Drawsku 
w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków kata-
strof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i awa-
rii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, 
mieniu albo środowisku naturalnemu. 
Koszt całkowity: 20.220,00 
Dotacja: 20.000,00 
Wkład własny: 220,00 

Hanna Matkowska
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Wsparcie z Funduszu 
Sprawiedliwości
dla OSP Drawsko

Gmina Drawsko pozyskała dotację o wartości 10 000 zł 
na  zakup  sprzętu  sportowego  dla  Fundacji  Akademia 

Drawsko i LZS „Orzeł” Pęckowo. Na ten cel przekazane zostały 
środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpe-
nitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. 
Dotacja pokryje 100% kosztów zadania.
Każdy klub otrzyma dotację w wysokości 5 000 zł. Przedmiotem 
umowy dotyczącej Fundacji Akademia Drawsko jest zakup bra-
mek przenośnych. Natomiast dla LZS „Orzeł” Pęckowo planuje 
się kupić stroje dla zawodników i piłki nożne. 
Celem realizowanego projektu jest wsparcie działań prowadzo-
nych przez kluby w zakresie rozwoju psychoruchowego dzieci 
i młodzieży z terenu Gminy Drawsko.

Hanna Matkowska
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Dotacja pochodzi ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpeni-
tencjarnej – Funduszu  Sprawiedliwości w zakresie „Wsparcia i rozwoju systemu instytu-
cjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja 
przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną 
interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków 
pokrzywdzenia  przestępstwem”, którego  dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Środki z Funduszu 
Sprawiedliwości dla
klubów sportowych
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Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej
w Drawskim Młynie i Kwiejcach

Zarząd  Województwa  Wielkopolskiego  przyznał  Gmi-
nie Drawsko dofinansowanie na zakup wyposażenia do 

świetlicy wiejskiej w Drawskim Młynie  i Kwiejcach w  ramach 
X edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. 

1. „ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W DRAWSKIM MŁYNIE”
W ramach projektu planuje się zakupić zmywarkę, zestaw garn-
ków, stoły i krzesła na świetlicę. 
Koszt całkowity: 6.500,00
Dofinasowanie: 3.000,00
Wkład własny gminy: 2.000,00
Fundusz sołecki: 1.500,00

Doposażono  plac  zabaw  w  Parku 
Grzybowym w Piłce w nowe urzą-

dzenia zabawowe. Na ten cel pozyskano 
dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy 
złotych w ramach konkursu „Błękitno-zie-
lone inicjatywy dla Wielkopolski” Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielko-
polskiego. Wkład własny gminy w inwesty-
cję wyniósł 12,5 tysiąca złotych.
 Zakupione urządzenia zostały dobrane tak, by stworzyć moż-
liwość zdobywania doświadczeń dźwiękowych i dotykowych, 

wzmacniających kreatyw-
ność dzieci. Urządzenia łączą 
zabawę i gimnastykę umysłu 
z ogromną dawką wiedzy 
ekologicznej, którą w prakty-
ce mogą zastosować zarówno 
dzieci, młodzież, jak i dorośli.
 W ramach realizacji pro-
jektu nawiązano również 
współpracę ze Szkołą Podsta-
wową w Piłce, która zorgani-
zowała konkurs na budowę 
domków dla owadów. Prace 
konkursowe dzieci zostały za-
instalowane na terenie Parku 
Grzybowego. 

 Park Grzybowy w Piłce wraz z doposażonym placem zabaw 
jest idealnym miejscem do rozwijania umiejętności obserwacji 
i analizy, a także doskonała okazja na oderwanie się od przesyco-
nej elektroniką codzienności.

Hanna Matkowska 
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych 

2. „ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W KWIEJCACH”
W ramach projektu planuje się zakupić zmywarkę, lodówkę, gło-
śnik bezprzewodowy, zestaw szklanek i sztućców na świetlicę. 
Koszt całkowity: 5.000,00
Dofinasowanie: 3.400,00
Wkład własny gminy: 1.600,00
 Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju świetlicy 
w Drawskim Młynie i Kwiejcach – miejscach, które stanowią swo-
istą siedzibę życia kulturalnego i sportowego. 

Hanna Matkowska
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Błękitno-zielona inicjatywa
w Parku Grzybowym w Piłce
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Stawki podatków i opłat lokalnych, które będą 
obowiązywały w roku podatkowym 2023

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA STAWEK OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI
Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. informu-
je, że decyzją BD.RZT.070.1.6.2019 z dnia 11.02.2020 r. Dyrek-
tora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie została 
zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Drawsko 
na okres 3 lat, która obowiązuje do dnia 28.02.2023r. lub do cza-
su zatwierdzenia projektu nowej taryfy przez Państwowe Gospo-
darstwo Wodne Wody Polskie w Bydgoszczy. Zgodnie z obowią-
zującą taryfą ceny netto za wodę, ścieki i opłatę abonamentową 
kształtują się następująco:

Taryfowa grupa 
odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

 Wielkość cen
stawek i opłat

w okresie od 25 do 
36 miesiąca obowią-
zywania zatwier-
dzonej taryfy do 
czasu zatwierdzenia 
projektu nowej tary-
fy przez Państwowe 
Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie 
w Bydgoszczy

woda cena wody 4,42 zł

stawka opłaty abonament. 4,00 zł

ścieki komunalne cena odprowadzenia ścieków 13,58 zł

stawka opłaty abonament. 2,20 zł

ścieki przemysłowe cena odprowadzenia ścieków 13,58 zł

stawka opłaty abonament. 2,20 zł

 Zgodnie z Uchwałą nr XLIII/286/2022 Rady Gminy Drawsko z 
dnia 26.10.2022r. na rok 2023 ustalono dopłatę dla odbiorców:
- usługi dostarczania wody z terenu Gminy Drawsko do ceny tej 
usługi w wysokości 0,20 zł netto do 1m³. 
- usługi odbioru ścieków komunalnych z terenu Gminy Drawsko 
do ceny tej usługi w wysokości 3,44 zł netto do 1m³,
- usługi odbioru ścieków przemysłowych z terenu Gminy Draw-
sko do ceny tej usługi w wysokości 3,44 zł netto do 1m³,
co oznacza, że:
Samorząd Gminy Drawsko dopłaca 0,22 zł brutto do każdego 
metra sześciennego wody oraz 3,72 zł brutto do każdego metra 
sześciennego ścieków komunalnych i przemysłowych.

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

2.  DZIENNE  STAWKI  OPŁATY  TARGOWEJ  ZA  DOKONYWANIE 
SPRZEDAŻY NA TARGOWISKU W KAŻDEJ MIEJSCOWOŚCI GMI-
NY DRAWSKO WYNOSZĄ:
1. Przy sprzedaży artykułów bezpośrednio z przyczep i pojazdów:
1) pojazd (dotyczy również przyczep) o ładowności do 1 tony – 17 zł;
2) pojazd (dotyczy również przyczep) o ładowności od 1 do 3 ton - 20 zł;
3) pojazd (dotyczy również przyczep) o ładowności powyżej 3 ton -25 zł.
2. Przy sprzedaży artykułów poza pojazdem, bez pojazdu:
1) do 4 m² - 17 zł;
2) powyżej 4 m² do 20 m² - 30 zł;
3) powyżej 20 m² do 35 m² - 40 zł;

4) powyżej 35 m² za każdy m² powierzchni zajętej - 19 zł.
3. Przy sprzedaży artykułów z kosza lub z ręki - 7 zł.
Inkasentami tej opłaty są:
Wieś Drawsko – Łastowska Krystyna
Wieś Pęckowo – Banecka Maria

3. WYSOKOŚĆ  STAWEK  ROCZNYCH  PODATKU  OD  NIERUCHO-
MOŚCI:
Gminy Drawsko:
1. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,76 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 26,28 zł od 1 m² powierzchni użyt-
kowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej,
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumie-
niu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń – 5,87 zł od 1 m² powierzchni użyt-
kowej,
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego – 5,44 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
2. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków – 1,06 zł od 1 m² powierzchni,
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami po-
wierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 
5,79 zł od 1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego – 0,31 zł od 1 m² powierzchni,
4) rekreacyjno – wypoczynkowych – 0,61 zł od 1 m² powierzchni,
5) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których 
mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. 
Dz. U. z 2021r. poz.485 oraz z 2019r. poz.730) i położonych na 
terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszka-
niową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia 
wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upły-
nął okres 4 lata, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego - 3,81 zł od 1 m² powierzchni;
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3. od budowli - 2% ich wartości określonej zgodnie z przepisami 
art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych.

4. ZWOLNIENIA W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI POZOSTAJĄ 
BEZ ZMIAN; TJ.:
1. Budynki, budowle i grunty zajęte na potrzeby cmentarzy.
2. Budynki, grunty i budowle związane z zaopatrzeniem mieszkań-
ców Gminy w wodę, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.
3. Grunty niesklasyfikowane zajęte na drogi dojazdowe do pose-
sji i pól, nie zaliczone do kategorii dróg publicznych.

4. Grunty i budynki oraz ich części przeznaczone na działalność 
sportową, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej.
5. Grunty, budynki i ich części oraz budowle wykorzystywane na 
działalność statutową polegającą na realizacji zadań związanych 
z niezawodową ochroną przeciwpożarową i bezpieczeństwem 
publicznym, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej.
6. Budynki oraz ich części wykorzystywane na cele świadczenia 
pomocy społecznej.
7. Grunty, budynki i ich części oraz budowle wykorzystywane na 
działalność statutową polegającą na realizacji zadań związanych 
z wypożyczaniem książek i czytelnictwem, prowadzeniem dzia-
łalności kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej za wyjątkiem za-
jętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

5. OBNIŻENIE CENY SKUPU ŻYTA: 
Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 
ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sku-
pu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia 
podatku rolnego na rok podatkowy 2023 z kwoty 74,05 zł za 1 dt. 
(q) do kwoty 63,00 zł za 1 dt.(q)

6. STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH PODA-
NE SĄ W TABELI:

Lp. Wyszczególnienie Stawka zł

1. Samochody ciężarowe
o dopuszczalnej masie całkowitej

Rok produkcji

do 1990 od 1991

Powyżej 3,5tony do 5,5 ton włącznie z katalizatorem 636 597

Powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie bez katalizatora 676 636

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie z katalizatorem 909 873

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie bez katalizatora 946 909

Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton z katalizatorem 1112 1049

Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton bez katalizatora 1189 1124

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

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 
równoważne

Inny system zawieszenia 
osi jezdnych

Nie mniej niż (ton) Mniej niż (ton)

Dwie osie

12 13 1089 1194

13 14 1194 1285

14 15 1285 1392

15 1392 2269

Trzy osie

12 17 992 1032

17 19 1032 1089

19 21 1150 1312

21 23 1392 2011

23 25 2038 2843

25 2038 2843

Cztery osie i więcej

12 25 1479 1588

25 27 1588 2068

27 29 2068 3274

29 31 3048 3897

31 3048 3897
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Stawki zebrano na podstawie uchwał Rady Gminy Drawsko.
dr Sylwia Marek

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Inkasentami podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości wyznacza się sołtysów. Wieś Drawsko – Agnieszka Giś, Wieś Pęckowo – Le-
szek Matelski, Wieś Piłka – Mariusz Sikora, Wieś Drawski Młyn – Piotr Krystek, Wieś Chełst – Sławomir Michałowski, Wieś Kawczyn 
– Emil Jackowski, Wieś Kamiennik – Beata Dymek, Wieś Kwiejce Nowe – Piotr Kwita, Wieś Marylin – Adam Tomasiak, Wieś Moczydła 
– Marian Kowal, Wieś Pełcza – Jolanta Andrzejkowicz, Wieś Kwiejce – Szymon Zaćmiński.

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

Rok produkcji

do 1990 od 1991

Z katalizatorem 1040 958

Bez katalizatora 1053 992

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

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

Oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 
równoważne

Inny system zawieszenia 
osi jezdnych

Nie mniej niż (ton) Mniej niż (ton)

Dwie osie

12 18 592 796

18 25 796 992

25 31 1392 1826

31 2555 3012

Trzy osie i więcej

12 40 2470 3012

40 3114 3897

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

Rok produkcji

do 1990 od 1991

455 427

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

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

Oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za 
równoważne

Inny system zawieszenia 
osi jezdnych

Nie mniej niż (ton) Mniej niż (ton)

Jedna osie

12 18 513 597

18 25 597 693

25 693 1116

Dwie osie

12 28 597 636

28 33 1259 1546

33 38 1546 2261

38 2157 3012

Trzy osie i więcej

12 38 1374 1800

38 1692 2340

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

Rok produkcji

do 1990 od 1991

a) mniej niż 22 miejsca do siedzenia 1172 1136

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc do siedzenia 2157 2157
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Piątek 23 września 2022 r. godz. 11.00 piękna słonecz-
na  pogoda  przywitała  wszystkich  gości  na  uroczystym 

otwarciu historycznej dla nas inwestycji Budowy ścieżki rowe-
rowej między Drawskiem a Krzyżem Wlkp..
 O inwestycję zabiegaliśmy od dawna, przede wszystkim dla 
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców dojeżdżających do pracy, 
szkoły, ale i dla turystów.
 Udało się; a to zwłaszcza dzięki współpracy z Feliksem Łasz-
czem Starostą Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego i Radą Po-
wiatu, Rafałem Sroką Burmistrzem Miasta Krzyż Wlkp. i Radą 
Miejską oraz dzięki naszej Radzie Gminy Drawsko z Ryszardem 
Jabłonowskim Przewodniczącym Rady Gminy Drawsko na czele. 
Dokładnie tak, jak powiedział Henry Ford ,,Połączenie sił to po-
czątek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces’’.
 Wkład Gminy Drawsko to ponad 370 tys. zł., Gminy Krzyż 
Wlkp. to ok. 450 tys. zł, a Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 
to 1 mln zł. Podkreślić należy, że inwestycja uzyskała dofinanso-
wanie 80 % z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tj. 2,7 mln zł. 
Zadanie wspierał od samego początku Krzysztof Czarnecki Poseł 
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 
 Niezmiernie ważną sprawą przy realizacji inwestycji była 
kwestia odszkodowań dla drawskich rolników (tereny zadania 
w większości są położone na gruntach należących do rolników 
z naszej gminy). 
 Ścieżka jest i służy, czego dowodem była obecność rowerzy-
stów z Koła Turystyki Rowerowej PTTK – 50 Plus z Drawskiego 
Młyna, którzy uroczyście zainicjowali funkcjonowanie ciągu ro-
werowego. 
 Dziękuję wszystkim tym, którzy pracowali i współpracowali 
przy tym zadaniu.

Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko 

Ścieżka Drawsko - Krzyż stała się faktem

Uczestnicy otwarcia inwestycji

Za realizację tak znaczącej inwestycji
dziękował Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko

Uroczyste przecięcie wstęgi (z lewej: Bartosz Niezborała Wójt Gminy
Drawsko, Rafał Sroka Burmistrz Krzyża Wlkp., Feliks Łaszcz

Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki, Krzysztof Czarnecki Poseł na Sejm RP, 
Jacek Karpiński wykonawca inwestycji)

Ścieżka rowerowa Drawsko-Krzyż
W otwarciu inwestycji udział wzięli rowerzyści

Koła Turystyki Rowerowej PTTK – 50 Plus z Drawskiego Młyna



Panorama Ziemi Drawskiej

17

Kiedy w minionym roku otwie-
raliśmy ścieżkę Chełst - Kawczyn 

w naszych głowach rysowała się już kolejna 
inwestycja - ambitna, trudna, ale nie nie-
możliwa-wyasfaltowanie ścieżki Drawsko 
– Pęckowo - wraz z odcinkiem do cmenta-
rza w Pęckowie, dalej z Pęckowa do Piłki. 
Po trzykrotnej próbie alokacji środków, 
w styczniu, mieliśmy podpisaną umowę 
o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego. Wykona-
nie zadania stało się faktem i w piątek 4 li-
stopada uroczyście otworzyliśmy ścieżkę.
 Obecni goście: Jacek Bogusławski 
Członek Zarządu Województwa Wiel-
kopolskiego, Adam Bogrycewicz Radny 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, 
w imieniu Marii Małgorzaty Janyski asy-
stent Renata Wujec, Feliks Łaszcz Staro-
sta Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 
wraz z członkami Zarządu Sławomirem 
Kryger Wicestarostą i Waldemarem Paw-
łowskim Członkiem Zarządu, Zbigniew 
Maćkowiak Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu wraz z Radnymi to grono, któ-
re wraz z Bartoszem Niezborałą Wójtem 
Gminy Drawsko i Ryszardem Jabłonow-
skim Przewodniczącym Rady Gminy 
Drawsko wraz z Radnymi, jako gospo-
darzami naszej gminy, sołtysi, dyrekto-
rzy, kierownicy jednostek, urzędnicy byli 

Ambitne plany zrealizowane

Przejazd ścieżką do Pęckowa Widok na ścieżkę z drona

świadkami podniosłego wydarzenia. Wy-
konana inwestycja łączy 3 sołectwa, 3 pa-
rafie, a więc trzech sołtysów: Agnieszka 
Giś-Drawsko, Leszek Matelski-Pęckowo 
i Mariusz Sikora-Piłka jako gospodarze 
wsi przecinali żółto - zieloną wstęgę. An-
drzej Trudziński Prezes Zarządu firmy RE-
DON Nakło – Wykonawca inwestycji oraz 
Krystian Kawczyński Prezes Zarządu Za-
kładu Kanalizacji i Wodociągów Sp. z o.o. 
w Drawsku – Podwykonawca inwestycji 
to również osoby, których oczywiście nie 
mogło zabraknąć w tym zacnym gronie.
 Poświęcenie inwestycji przez Księdza 
Kanonika Proboszcza Parafii w Drawsku 
Mariusza Marciniaka dopełniło dzieła i spo-

kojnie goście, gospodarze i rowerzyści Koła 
Turystyki Rowerowej PTTK – 50 Plus z Draw-
skiego Młyna mogli wyruszyć w trasę mija-
jąc po drodze drawską przydrożną kaplicz-
kę, pęckowskie wiatraki. I mimo, że wszyscy 
usilnie się starali to nie było możliwości 
dogonić Adama Musiała naszego biegacza, 
który pokonując trasę Drawsko-Pęckowo
-Piłka wraz z nami uczcił dokonane dzieło. 
 Dziękujemy wszystkim, którzy przy-
czynili się do zrealizowania inwestycji, 
a o których wspominali i dziękowali gospo-
darze gminy, począwszy od instytucji do-
finansowujących – Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego, Starosta 
i Rada Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckie-
go przez Radę Gminy Drawsko, po sztab 
urzędników drawskiego urzędu, wreszcie 
Wykonawcę i Podwykonawcę.
 Dziękujemy szczególnie Weronice 
Wilk oraz Maciejowi Heft i Wiktorowi Giś 
uczniom SP Drawsko, Oliwii Kowalik i Ni-
koli Szymanowskiej uczennicom SP Pęcko-
wo, Paulinie Dymek i Ewelinie Magdziarz 
uczennicom SP Piłka; żółto- zielone balony 
na niebie stały się już naszym symbolem 
przy tak ważnych wydarzeniach.
 Jeśli pracujesz, jesteś wytrwały, a jeśli 
do tego potrafisz jeszcze współpracować
-marzenia się spełniają. 

Anna Fręś 
Sekretarz Gminy Drawsko 

Uroczyste przecięcie wstęgi w Drawsku

Przecięcie wstęgi w Piłce
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Poniedziałkowe  popołudnie  17 
października  - Gminna Sala Gim-

nastyczna  w  Drawsku  tętniła  życiem. 
Uczniowie wraz z rodzicami, nauczyciele, 
dyrektorzy, sołtysi, radni i inni samorzą-
dowcy spotkali się, aby świętować Dzień 
Edukacji Narodowej.
 Po raz drugi spotkali się nagrodzeni 
prymusi, laureaci konkursów przedmioto-
wych i kulturalnych, sportowcy oraz wy-
różnieni nauczyciele.
 Tradycją jest, że zgodnie z uchwałami 
Rady Gminy Drawsko, nagradzamy prymu-
sów w naszych szkołach podstawowych, 
przyznajemy nagrody w kategorii eduka-
cja, kultura, sport oraz wyróżniamy na-
uczycieli, których uczniowie min. osiągają 
znaczące wyniki, sami stosują innowacyjne 
rozwiązania w pracy przedmiotowej i wy-
chowawczej, angażują się w organizowa-
nie imprez środowiskowych.
 Jak ważna jest oświata i jak istotne 
jest jej odpowiednie tworzenie podkreślił 
w swoim wystąpieniu Bartosz Niezborała 
Wójt Gminy Drawsko: ,,Jesteśmy zobo-
wiązani do organizowania Waszej nauki 
i pracy. Udaje nam się to: modernizujemy 
obiekty sportowe, będziemy rozwijać in-
frastrukturę przyszkolną budując boiska, 
remontując salę sportową. To, co do tej 
pory działo i dzieje się w naszych szkołach 
to przykład, jak umiejętnie potraficie na 
co dzień uczyć, wychowywać, organizo-
wać, czego efektem są sukcesy Waszych 
uczniów’’.
 Ryszard Jabłonowski Przewodniczą-
cy Rady Gminy Drawsko zwrócił się do 
nauczycieli: ,,Żyjemy w świecie, który 

II Gminny Dzień Edukacji Narodowej 

stawia zarówno przed Wami, jak i przed 
powierzonymi Wam młodymi ludźmi, coraz 
więcej wyzwań. (…) Jednakże Wy stajecie 
codziennie na wysokości zadania przeka-
zując im: wiedzę, motywację, inspiracje, 
ale przede wszystkim okazując cierpliwość 
i wyrozumiałość”.
 Prezentację nagrodzonych rozpoczęli-
śmy od PRYMUSÓW szkół:
Noemi Buśko  – Szkoła Podstawowa im. 
Józefa Noji w Pęckowie, Marcin Gapski 
– Szkoła Podstawowa im. Józefa Choci-
szewskiego w Chełście, Paweł Mazurek 
- Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Tade-
usza Kutrzeby w Drawsku, Maciej Semrau - 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pił-
ce, Anna Uszakiewicz -  Szkoła Podstawowa 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim 
Młynie - laureatka Wojewódzkiego Kon-
kursu Języka Polskiego.
 Następnie kategoria EDUKACJA - tu 
nagroda wskazana została Franciszkowi 
Pukackiemu ze Szkoły Podstawowej im. Jó-
zefa Chociszewskiego w Chełście, finaliście 
Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemiec-
kiego.
 Dalej nagrodziliśmy w dziedzinie KUL-
TURA: Julię Gapską –Szkoła Podstawowa 
im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Draw-
sku, Patrycję Graś-Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Piłce, Weronikę Grzewkę 
– Szkoła Podstawowa im. Józefa  Cho-
ciszewskiego w Chełście, Kaję Kościoło-
wicz-Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. 
Tadeusza Kutrzeby w Drawsku, Juliannę 
Łech-Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. 
Tadeusza Kutrzeby w Drawsku, Weronikę 
Redyk-Szkoła Podstawowa im. Józefa Cho-

ciszewskiego w Chełście, Judytę Tyrawską- 
Szkoła Podstawowa im. Józefa Chociszew-
skiego w Chełście oraz Maję Warnkowską 
z Gminnego Przedszkola Publicznego im. 
Jana Brzechwy w Drawsku.
W kategorii SPORT:
- drużyna chłopców w unihokeju  ze Szkoły 
Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza 
Kutrzeby w Drawsku: Kamil Banaś, Krzysz-
tof Daniszewski, Krystian Dittfeld, Hubert 
Gapski, Kacper Gapski, Wiktor Giś, Dawid 
Helak, Klaudiusz Lejman, Filip Litwinowicz, 
Mateusz Łuniewski, Bartosz Marciniak, 
Michał Marut, Maciej Nawrot, Sebastian 
Pocheć, Łukasz Rychlik, Patryk Stodółka, 
Ksawery Szmania-Mistrzowie rejonu i fina-
liści etapu wojewódzkiego.
- mistrzynie powiatu czarnkowsko
-trzcianeckiego w piłce nożnej, finalistki 
etapu wojewódzkiego oraz mistrzynie 
rejonu w unihokeju dziewcząt w Igrzyskach 
Rejonu Pilskiego i finalistki etapu woje-
wódzkiego ze Szkoły Podstawowej im. 
gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku - 
Vanessa Bździel, Zuzanna Kubiś i Weronika 
Sobota.
- mistrzynie rejonu i finalistki etapu woje-
wódzkiego w unihokeju ze Szkoły Podsta-
wowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby 
w Drawsku: Oliwia Białek, Aleksandra Czy-
żewska, Julia Gapska, Hanna Krystek, Aga-
ta Linka, Julianna Łech.
- mistrzynie powiatu czarnkowsko-trzcia-
neckiego i finalistki etapu wojewódzkie-
go w piłce nożnej ze Szkoły Podstawowej 
im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Draw-
sku: Nikola Borkowska, Hanna Krystek, Oli-
wi Tryboba.
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23  października  mieliśmy  przyjem-
ność brać udział w Siedlisku, w Gmi-

nie Trzcianka, w Gali Wielkopolskiej Odnowy 
Wsi. Po raz kolejny nasze sołectwa pokazały 
swoją aktywność  i  zostały wyróżnione  i  na-
grodzone.
Tym razem Sołectwo Pęckowo otrzymało wy-
różnienie, a Sołectwo Kamiennik zostało So-
łectwem –Laureatem i zyskało nagrodę w wy-
sokości 4 tys. zł.
 O programie Wielkopolska Odnowa Wsi 
pisałam nie raz. To autorski projekt naszego 
Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, 
który pozwala nam-samorządom oraz organi-
zacjom pozarządowym sięgać po środki, które 
zdecydowanie poprawiają wizerunek sołectw. 
Po to tworzymy Sołeckie Strategie Rozwoju, 
aby perspektywicznie spojrzeć na każdą wieś 
i aby mieszkańcy mogli zaplanować jej rozwój, 
a to daje min. Wielkopolska Odnowa Wsi.
 Wyróżnienia z rąk Krzysztofa Grabow-
skiego Wicemarszałka Województwa Wielko-
polskiego i Jarosława Maciejewskiego Wice-
przewodniczącego Wielkopolskiego Sejmiku, 
Prezesa  Stowarzyszenia Sołtysów Wojewódz-
twa Wielkopolskiego odebrał Bartosz Niezbo-
rała Wójt Gminy Drawsko oraz Beata Dymek 
Sołtys Wsi Kamiennik i Łucja Magdziarz Prezes 
Stowarzyszenia Nasza Wieś Naszym Domem.
 Nagrody te są o tyle bezcenne, że znaleź-
liśmy się po raz kolejny w nielicznym gronie 
samorządów Północnej Wielkopolski wraz 
z Gminą Trzcianka i Gminą Wieleń.
 Gratulujemy Sołectwom i życzymy dalszej 
aktywności i chęci działania.
 Mimo, że jest coraz trudniej i coraz mniej 
osób chce angażować się w życie sołectwa, czy 
gminy będziemy Was wspierać i służyć pomocą.

Anna Fręś
Gminny Koordynator Programu WOW

Sekretarz Gminy Drawsko

Gala Liderów Wielkopolskiej Odnowy Wsi

Wyróżnienie dla Sołectwa Pęckowo odebrał Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko, 
dla Sołectwa Kamiennik Beata Dymek Sołtys wsi Kamiennik i Łucja Magdziarz

Prezes Stowarzyszenia Nasza Wieś Naszym Domem

Sołectwo Kamiennik zostało Sołectwem – Laureatem i zyskało nagrodę w wysokości 4 tys. zł

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Draw-
sko w sprawie regulaminu przyznawania 
nagród dla nauczycieli szkół i placówek 
prowadzonych przez Gminę Drawsko Na-
grodami Gminy uhonorowano: Bernarda 
Chalasza-nauczyciela, dyrektora SP im. 
Jana Pawła II w Piłce, Henrykę Fabijańską 
nauczycielkę SP im. Józefa Chociszewskie-
go w Chełście, Martę Łopińską - Graj na-
uczyciela GPP im. Jana Brzechwy w Draw-
sku - Oddział Kawczyn, Annę Mazurowską 
- nauczycielkę, dyrektorkę SP im. Józefa 
Noji w Pęckowie, Martę Mądrawską na-
uczycielkę GPP im. Jana Brzechwy w Draw-
sku- Oddział Pęckowo, Kamilę Mumot 
nauczycielkę SP im. Józefa Noji w Pęcko-
wie, Mariusza Niezborałę-nauczyciela, 
dyrektora SP im. Józefa Chociszewskiego 
w Chełście, Iwonę Nowak-nauczycielkę, 

dyrektorkę SP im. Św. Urszuli Ledóchow-
skiej w Drawskim Młynie, Katarzynę Pan-
kowską- Czerwińską nauczycielkę SP. im. 
św. Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim 
Młynie, Łukasza Piątka nauczyciela SP im. 
gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku, 
Zbigniewa Piątka-nauczyciela, dyrekto-
ra SP im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby 
w Drawsku, Agnieszkę Rybak nauczycielkę 
SP im. Jana Pawła II w Piłce, Renatę Szy-
mańską- nauczycielkę, dyrektorki GPP im. 
Jana Brzechwy w Drawsku.
 Miłym akcentem podczas naszej uro-
czystości było wręczenie odznaki honoro-
wej ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej’’ przy-
znanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Pana Piotra Glińskiego dla 
nauczycielki Pani Łucji Magdziarz, na wnio-
sek Pani Edyty Anny Dobrychłop - Amrogo-

wicz Prezes Stowarzyszenia Alternatywna 
Gmina w Drezdenku przez Krzysztofa Czar-
neckiego Posła na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej, który również złożył życzenia 
wszystkim nauczycielom oraz nagrodzo-
nym uczniom.
 Słowa uznania dla pracy nauczycieli 
i dla osiągnięć uczniów wyraził również 
Pan Adam Bogrycewicz Radny Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego.
 Wszystkim nagrodzonym raz jeszcze 
gratulujemy sukcesów i życzymy zdrowia 
oraz powodzenia w życiu zawodowym, 
w nauce, w życiu prywatnym.
 Fotorelacja na tylnej okładce Panora-
my Ziemi Drawskiej.

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko
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Jak ważne  dla  nas Wielkopolan,  dla  Polaków,  jest  Po-
wstanie  Wielkopolskie  nikomu  nie  trzeba  tłumaczyć. 

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 27 
grudnia  obchodzimy  uroczyście  składając  kwiaty  pod  pomni-
kiem  i  obeliskiem  ku  czci  Powstańców. Od wielu lat obchody 
rocznicy były czczone w sposób szczególny w świetlicy wiejskiej 
w Pęckowie. Tam Maria Dembska stworzyła piękny obraz na-
szych powstańców. Ogrom pracy jaki Pani Maria włożyła w odna-
lezienie, spisanie i ułożenie pięknych scenariuszy wieczornic-bez-
cenny. Za każdym razem kiedy spotykaliśmy się w pęckowskiej 
świetlicy 27 grudnia przygotowane widowisko zapierało nam 
dech w piersiach. 
 Wniosek samorządu o nagrodę w XXIII edycji Konkursu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego na działania proekologiczne i pro-

Nagroda za Wieczornicę
ku czci Powstańców Wielkopolskich

Nagroda za Wieczornicę ku czci Powstańców Wielkopolskich

(z lewej): Sławomir Kryger Wicestarosta PowiatuCzarnkowsko-Trzcianeckie-
go, Hanna Matkowska Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, 
Maria Dembska, Anna Fręś Sekretarz Gminy Drawsko, Bartosz Niezborała 

Wójt Gminy Drawsko

Dnia 28 listopada 2022 w sali narad Urzędu Gminy 
Drawsko, z inicjatywy st. asp. Justyny Przybył Kierow-

nika Posterunku Policji w Drawsku, odbyło się szkolenie rol-
ników z terenu Gminy Drawsko w zakresie bezpieczeństwa 
pracy w rolnictwie. Zebranych przywitał Bartosz Niezborała 
Wójt Gminy Drawsko dziękując przybyłym przedstawicielom 
instytucji oraz rolnikom za udział w tym niezwykle istotnym 
szkoleniu. 
Szkolenie przeprowadzili: 
- przedstawiciele Placówki Terenowej KRUS w Czarnkowie:
Wirginia Kryka – Kierownik PT KRUS w Czarnkowie,
Monika Ramm – Inspektor,
 - przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Pile:
Zbigniew Ćwikła – Starszy Inspektor Pracy Główny Specjalista,
Dorota Kledzik - Starszy Inspektor Pracy Główny Specjalista,
 - przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Czarnko-
wie Posterunek Policji w Drawsku: st.asp. Justyna Przybył, 
mł.asp. Marcin Gapski.
 Dodatkowym akcentem szkolenia był test wiedzy z zasad 
bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, za który najlep-
si rolnicy otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez 
KRUS. 

Bezpieczniej w rolnictwie

Laureaci konkursu:
I miejsce – Mariusz Giś z Drawska,
II miejsce - Grzegorz Staszek z Drawskiego Młyna,
III miejsce – Katarzyna Kozicka z Pełczy.

Henryk Kolasiński
Podinspektor Urzędu Gminy Drawsko

kulturowe był dla nas oczywisty. I nie pomyliliśmy się. Gmina 
Drawsko otrzymała nagrodę za Wieczornicę ku czci Powstańców 
Wielkopolskich autorstwa Marii Dembskiej o wartości 4 tys. zł. 
 9 listopada mieliśmy przyjemność Bartosz Niezborała Wójt 
Gminy Drawsko, Hanna Matkowska Inspektor ds. pozyskiwania 
środków zewnętrznych UG Drawsko wraz z Panią Marią odebrać 
to wyróżnienie z rąk Jacka Bogusławskiego Członka Zarządu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego oraz w obecności naszego Wicesta-
rosty Powiatu Sławomira Krygra. Było nam tym bardziej miło, że 
wieczornica Marii Dembskiej została nagrodzona jako jeden z 46 
wniosków na ponad 100 złożonych w kategorii prokultura. 
 Gratulujemy Pani Marii sukcesu i dziękujemy za tak ważną 
inicjatywę.
 ,,Znajomość historii czynów dokonanych w kraju i poza gra-
nicami jest uważana przez ludzi mądrych za rodzicielkę i nauczy-
cielkę życia.”

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko
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Nie mogło zabraknąć wspólnego zdjęcia przy borowiku

Litewska delegacja zwiedziła zabytkowy Kościół pw. NMP Wniebowziętej w Piłce

Pierwszą międzynarodową umowę Gmina Drawsko roz-
poczęła z Samorządem Rejonu Lazdijai (Litwa) w dniu 

4 czerwca 2022 r. podczas tegorocznej Fiesty Pogranicza w Laz-
dijai; umowę podpisał Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko 
i Ausma Miškinienė Mer Rejonu Lazdijai. Teraz przyszedł czas na 
współpracę, której początki odczuliśmy goszcząc w Gminie Draw-
sko litewską grupę - pracowników Centrum Kulturalnego Lazdijai.

Wizyta studyjna z Litwy 
 Litewska delegacja jadąc do Niemiec odwiedziła Gminę Draw-
sko, by porozmawiać o współpracy, projektach, zobaczyć nasz re-
gion. Mimo krótkiego pobytu udało się pokazać gościom zabyt-
kowy kościół pw. NMP Wniebowziętej w Piłce, którego historię 
przekazał Ksiądz Proboszcz Parafii Piłka Daniel Wachowiak. Nie 
mogło zabraknąć Parku Grzybowego oraz mariny Yndzel w Draw-
sku. W Parku Grzybowym uczniowie SP w Piłce zaprezentowali 

W Parku Grzybowym gości przywitali uczniowie SP w Piłce
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gościom nie tylko umiejętności taneczne w barwach jesieni, ale 
także wokalne Patrycji Graś z Piłki. Na drawskiej marinie gości 
przywitał Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko i bosman Ry-
szard Ociepa. Oprócz miłych słów powitania przez Wójta każdy 
otrzymał upominek, a na ręce Wójta Arunas Sujeta Dyrektor 
Centrum Kulturalnego Lazdijai przekazał zegar od Mer Rejonu 
Lazdijai, który ma przypominać o naszej współpracy. Polonez do 
utworu „W starym zamku” zatańczyły uczennice SP w Drawsku, 
a zaśpiewali Antoni Karyś i Hanna Tafelska z Drawska. W wizy-
cie uczestniczył również Włodzimierz Gapski Przewodniczący 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Publicznego 
i Spraw Socjalnych Rady Gminy Drawsko oraz Jan Moder – inicja-
tor współpracy.
 Mimo, że pokazaliśmy gościom niewielki kawałek regionu, 
to udało nam się również poprzez występy pokazać namiastkę 
naszego życia kulturalnego. Za pomoc dziękujemy: uczniom SP 
w Piłce i dyrektorowi Bernardowi Chalaszowi oraz nauczycielom 
Barbarze Pertek i Elżbiecie Kulwas; dzieciom SP w Drawsku, które 
przygotowała Hanna Gapska – opiekun świetlicy w Drawsku; Do-
rocie i Ryszardowi Ociepa, Justynie Wyrwa opiekunowi świetlicy 
w Chełście. Podziękowania kierujemy w stronę Aleksandry Mo-
der, która upiekła smaczne rogaliki.
 Podpisana umowa otworzyła obu regionom nowe możliwo-
ści w wielu obszarach działań; które realizowane będą w oparciu 
o przyszłościowe partnerskie projekty. Początek działań ukierun-
kowany jest na wymiany młodzieżowe i senioralne oraz wspiera-
nie i rozwijanie działalności kulturalnej. 

dr Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego

Program artystyczny w wykonaniu uczniów SP w Piłce

Wizyta w Parku Grzybowym pozostawiła dużo wrażeń i zdjęć
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Wizyta rozpoczęła się od zwiedzenia Marylińskiego Świata Ryb

(z lewej): Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa
Wielkopolskiego, Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko, Jarosław

Maciejewski Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, 
Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego

W poniedziałek  3  października  b.r.  gościliśmy  Liderów 
WOW południowej Wielkopolski. 

 Rozpoczęliśmy od spotkania w Marylińskim Świecie Ryb. 
Nad Jeziorem Moczydło wraz z Bartoszem Niezborałą Wójtem 
Gminy Drawsko, Adamem Tomasiakiem Sołtysem wsi Marylin, 
Hanną Matkowską Inspektorem ds. pozyskiwania środków ze-
wnętrznych przywitaliśmy 30 osobową delegację z Jarosławem 
Maciejewskim Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego, Prezesem Stowarzyszenia Sołtysów Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, z Damianą Nowak Dyrektor Departamen-
tu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wielkopolskiego Urzędu Marszał-
kowskiego, gdzie Oddział Odnowy Wsi realizuje program WOW 
i Dominikiem Bekasiakiem Kierownikiem w ww. Departamencie. 
Kilka krótkich informacji o parku rybnym wokół jeziora, o samym 
Sołectwie Marylin, o innych pozyskanych dofinansowaniach na 
świetlicę i powstałą wiatę z zejściem do Rzeki Miała przekazali-
śmy wspólnie z Sołtysem.
 W kolejnym punkcie zaproponowaliśmy zwiedzającym wizytę 
w 1. w Polsce Parku Grzybowym w Piłce. Wspólne zdjęcie przy 
naszym borowiku będzie zapewne piękną pamiątką.
Wielkopolscy Liderzy byli zauroczeni powstałymi inwestycjami. 
Z ciekawością dopytywali o szcze-
góły, o charakter gminy, oglądali 
po drodze powstałe inwestycje 
jak choćby ścieżki między Pił-
ką- Pęckowem –Drawskiem, roz-
budowaną remizę w Pęckowie, 
boisko wielofunkcyjne przy SP 
w Drawsku, tuż przed moderni-
zacją budynki drawskiej szkoły, 
mijali jadąc autokarem Urząd 
Gminy Drawsko.
 Ostatnia część spotkania od-
była się na Przystani Yndzel, gdzie 
gościł nas gospodarz przystani- 
bosman Ryszard Ociepa. Podczas 
przygotowanej prezentacji poka-
zaliśmy wielość i różnorodność 
projektów jakie zrealizowaliśmy 
w ostatnich latach z programu 
Wielkopolskiej Odnowy Wsi, podkreślając w sposób szczególny 
wielofunduszowość na samej przystani. Pokazaliśmy również 
projekty zrealizowane przez samorząd i współpracujące stowa-
rzyszenia w ramach PROW Odnowa obszaru Czarnkowsko-Trzcia-
neckiej Lokalnej Grupy Działania i PO Ryby.

Wizyta studyjna Liderów południowej
Wielkopolski programu Wielkopolska Odnowa Wsi 

 Sołectwo Kawczyn i projekty tam zrealizowane przedstawił 
Emil Jackowski Sołtys wsi Kawczyn wraz z Radosławem Graj Rad-
nym Rady Gminy Drawsko, a Sołectwo Chełst i Stowarzyszenie 
Młodzi dla wsi reprezentowała i mówiła o projektach-ostatnio 

nowa inicjatywa w ramach Lokal-
nego Partnerstwa PAFW -Natural-
nie łączy nas granica, i współpracy 
z samorządem Pani Ewelina Mi-
chałowska Prezeska stowarzysze-
nia. O działaniach stowarzyszenia 
Aktywni Razem w Drawsku mówił 
Pan Włodzimierz Gapski Prezes 
Stowarzyszenia, które łączy w so-
bie, w sposób charakterystyczny, 
różne pokolenia mieszkańców 
Drawska. 
 Bardzo miłą niespodzianką był 
przyjazd Krzysztofa Grabowskie-
go Wicemarszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego na Przystań 
Yndzel. Marszałek osobiście po-
dziękował i pogratulował Barto-
szowi Niezborale Wójtowi Gminy 

Drawsko aktywności w zakresie realizowanych dofinansowań, 
w szczególności w obszarze Wielkopolskiej Odnowy Wsi, co było 
przyczynkiem do wizyty studyjnej i pokazania dobrych praktyk w 
Gminie Drawsko.
 Promując gminę zaprezentowaliśmy nasz film promocyjny, 

Przedstawiono zrealizowane projekty

Park Grzybowy w Piłce
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Pamiątkowe zdjęcie na Marinie Yndzel w Drawsku

Gminne Przedszkole Publiczne  im.  Jana Brzechwy w Drawsku nawiąza-
ło współpracę ze Związkiem Międzygminnym „Pilski Region Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi” (PRGOK) z siedzibą w Pile. Celem tej współpracy jest 
promowanie i propagowanie ochrony środowiska w naszej małej społeczności.
 Pierwszym efektem tej współpracy był Marsz Antysmogowy, który odbył się 
26 października 2022 r. Uczestniczyły w nim dzieci z grupy: „Pszczółki” i „Biedron-
ki” wraz z paniami pracującymi w Przedszkolu w Drawsku. Był to nasz pierwszy 
protest przeciwko życiu w zatrutym środowisku i pierwszy krok w walce o czyste 
powietrze.
 Gościliśmy przedstawicieli PRGOK-u, którzy przeprowadzili z przedszkola-
kami pogadankę i zabawę, jak dbać o nasze środowisko. Otrzymaliśmy od nich 
akcesoria marszowe – gwizdki oraz chusty i z naszymi samodzielnie przygotowa-
nymi transparentami wyszliśmy na ulice Drawska. Na ulicach głośno skandowa-
liśmy hasła z transparentów: „Stop - Smog”, „Kochasz dzieci - nie pal śmieci” by 
w ten sposób powiedzieć dorosłym, że paląc śmieci trujemy wszystkich dookoła. 
Pod Urzędem Gminy przekazaliśmy P. Annie Fręś  - Sekretarz Gminy Drawsko 
plakat informacyjny o skutkach smogu samodzielnie wykonany przez przedszko-
laków i zaśpiewaliśmy piosenkę: „Cały świat jest w naszych rękach”.
 Mamy nadzieję, że akcja ta uwrażliwiła i „małych” i „dużych” mieszkańców 
naszej wsi na zagrożenie smogiem. Od naszych zachowań proekologicznych za-
leży, czy powietrze w naszej wsi będzie czyste!

Julia Kaszkowiak
Nauczyciel

GPP im. Jana Brzechwy w Drawsku

Marsz Antysmogowy

do którego obejrzenia zapraszamy na naszej stronie www: https://gminadrawsko.pl/.../
poczuj-bliskosc-puszczy... oraz zaktualizowany materiał Sołectwa Kawczyn opracowany 
w Turnieju wsi z okazji XXX-lecia istnienia samorządu.
 Dziękuję wszystkim liderom: stowarzyszeń i wsi za to, że poświęcili swój czas. Swoją 
wiedzą i doświadczeniem przekazali dobre przykłady w Gminie Drawsko.

 Dziękuję Sylwii Marek Kierownik Re-
feratu Organizacyjnego UG Drawsko, 
Hannie Gapskiej pracownikowi Świetli-
cy wiejskiej w Drawsku, Dorocie Ociepa 
oraz pracownikom obsługi Urzędu Gminy 
Drawsko za przygotowanie przystani do 
wizyty. 
 Cieszymy się bardzo, że w Gminie 
Drawsko gościliśmy Liderów Wielkopol-
skiej Odnowy Wsi, i że mogliśmy pokazać 
to co zrobiliśmy min. dzięki ścisłej współ-
pracy samorządu ze stowarzyszeniami, 
w tym Czarnkowsko-Trzcianecką Lokalną 
Grupą Działania, sołectwami i Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Wielko-
polskiego.
 Zapraszamy do odwiedzania naszej 
gminy.

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko
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W piątek, 21 października w Świetlicy Wiejskiej w Pęc-
kowie odbył się XIX Gminny Konkurs Recytatorski orga-

nizowany przez Świetlicę Wiejską i Bibliotekę Publiczną w Pęc-
kowie.  Konkurs  adresowany  był  do  dzieci  z  przedszkoli  oraz 
szkół podstawowych z terenu Gminy Drawsko. Celem konkursu 
było rozbudzenie wrażliwości na piękno słowa oraz rozwijanie 
dziecięcych talentów i zdolności. 

 Dzieci młodsze: przedszkolne oraz szkolne z klas I-III przed-
stawiały wiersz w temacie „Przyjaciele dzieci wierszem do nich 
piszą”- dowolny wiersz wybrany z poezji dziecięcej. Dzieci starsze 
recytowały wiersze o miłości „Miłość niejedne ma imię”. W prze-
słuchaniach wzięło udział 45 uczniów w 4 kategoriach: przed-
szkola, klasy I-III, klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII.
 Jury w składzie: Joanna Nienowska oraz Mirosława Wróblew-
ska z Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance, Gabrie-
la Sikora - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko wyłoniło 
tegorocznych laureatów:

XIX Gminny Konkurs Recytatorski

Laureaci w katgorii klasy 4–6

Laureaci w kategorii klasy 1–3

Laureaci w kategorii przedszkole

Laureaci w kategorii klasy 7–8

PRZEDSZKOLA:
I miejsce – Marcelina Palczewska
II miejsce – Michalina Lemiesz
III miejsce – Franciszek Graś
wyróżnienie: Maria Biros, Emilia Henka, Hanna Wojtas
KLASY I-III:
I miejsce – Daria Sośnica
II miejsce – Bartosz Babiak
III miejsce – Maja Dużalska oraz Kornelia Dorna
wyróżnienie: Martyna Drózd, Maria Nawojczyk, Kacper 
Lemiesz
KLASY IV-VI:
I miejsce – Marta Nowak
II miejsce – Maja Gębala
III miejsce – Karolina Bździel
wyróżnienie: Hanna Sauermann
KLASY VII-VIII
I miejsce – Maria Szustakowska
II miejsce – Julia Graś
III miejsce – Julia Krawiecka
wyróżnienie: Kajetan Niścior

 W niedzielne popołudnie, w sali wiejskiej w Pęckowie odbyło 
się uroczyste wręczenie nagród połączone z występami laure-
atów. Nagrody wręczały: Ewa Jerzy – Zastępca Przewodniczącego 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Publicznego 
i Spraw Socjalnych Rady Gminy Drawsko oraz Gabriela Sikora – 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblio-
teki Publicznej Gminy Drawsko.
 Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za wysiłek 
i serce włożone w występ a nauczycielom i rodzicom składamy 
podziękowania za przygotowanie dzieci. Dziękujemy również 
Urzędowi Gminy Drawsko oraz Ewie Jerzy za wspaniałe nagrody.

Maria Dembska
Opiekun świetlicy wiejskiej w Pęckowie

Marta Michalak
Młodszy bibliotekarz Filii Bibliotecznej w Pęckowie
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O tym, że Park Grzybowy w Piłce jest miejscem najczęściej odwiedzanym 
w Gminie Drawsko nie trzeba już nikogo przekonywać. Ślubne sesje, ple-

nerowe lekcje dla dzieci i młodzieży przyciągają odwiedzających przez cały rok, 
a zwłaszcza w okresie polskiej złotej jesieni, kiedy sezon grzybowy w pełni. Park 

Grzybowy jest również miejscem, 
gdzie transmitowano jesienną pro-
gnozę pogody, czy to w „Dzień do-
bry TVN” z Bartkiem Jędrzejak w roli 
głównej, czy „Teleekspresem Extra” 
oraz w innych mediach. 
 W końcowych dniach sierpnia br. 
w Parku Grzybowym w Piłce gości-
li przedstawiciele marki Reserved 
przygotowując sesje kolekcji jesien-
nej dla dzieci. Reserved jest znaną 
i cenioną siecią odzieżową działają-
cą nie tylko w Polsce, ale zwłaszcza 
w licznych krajach Europy. Po wstęp-
nej wizycie opracowano koncepcję 
przebiegu sesji, a później grupa spe-
cjalistów wraz z dziećmi zabrała się 
do pracy. Część zdjęć prezentujemy 
poniżej. Z wizyty powstał również 

Reserved
w Parku Grzybowym 

krótki spot reklamowy. Materiały zostały za-
mieszczone na stronie internetowej Reserved, 
katalogach oraz posłużą do licznych kampanii 
reklamowych marki Reserved.

dr Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego 

Fot. Bartosz Wieczorek
Agencja Visual Crafters
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Zapomniani zwycięzcy
- wystawa poświęcona uczestnikom

Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919 
26 listopada br. (sobota) w świetlicy wiejskiej w Pęcko-
wie (gmina Drawsko, powiat czarnkowsko-trzcianecki) za-

inaugurowano lokalne obchody drugiego już Narodowego Dnia 
Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Licznie zgromadzona 
publiczność wzięła udział w otwarciu wystawy zatytułowanej Za-
pomniani zwycięzcy. Ekspozycja jest owocem wieloletniej pracy 
Marii Jolanty Dembskiej, niestrudzonej badaczki historii lokal-
nej i popularyzatorki dziedzictwa Powstania Wielkopolskiego. 
Po żmudnej kwerendzie obejmującej: zasoby rodzinnych archi-
wów i relacje przekazywane z pokolenia na pokolenie, dostępną 

salskiego i rewindykowaniem przez Rzeczpospolitą ziemi draw-
skiej. W pracy redakcyjnej na rzecz opracowania życiorysów po-
wstańczych wzięła udział Klaudia Dembska, która już kilkakrotnie 
współtworzyła oprawę artystyczną uroczystości rocznicowych 
w Pęckowie. W organizację wystawy zaangażowały się też lo-
kalne struktury Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskie-
go 1918 -1919, z siedzibą w Miałach. Dr hab. Arkadiusz Słabig, 
profesor w Instytucie Historii Akademii Pomorskiej w Słupsku, 
nauczyciel w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym 

literaturę (w tym słowniki biograficzne opracowane przez Towa-
rzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919 oraz 
regionalistów z powiatów czarnkowsko-trzcianeckiego i między-
chodzkiego), a także ustalenia działaczy zrzeszonych w Wielko-
polskim Towarzystwie Genealogicznym „Gniazdo”, upublicznione 
w internetowych bazach danych, organizatorka wystawy zapre-
zentowała 46 biogramów mieszkańców Pęckowa, którzy wpisa-
li się w dzieje walk o wyzwolenie Wielkopolski. Jako ochotnicy, 
bądź też jako żołnierze regularnych formacji wojskowych, wzięli 
udział w Powstaniu Wielkopolskim i wielomiesięcznym konflik-
cie na pograniczu polsko-niemieckim, zakończonym dopiero 
w styczniu 1920 roku, wraz z ostateczną ratyfikacją traktatu wer-

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz Gminy Drawsko

Maria Dembska - inicjatorka wystawy i działań
upamiętniających Powstanie Wielkopolskie

Prelekcja dr. hab. Arkadiusza Słabiga „Walka o niepodległość
i granice między Wartą a Notecią w latach 1918-1920”
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w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, przedstawił wykład te-
matyczny poświęcony dziejom zmagań o niepodległość i granice 
między Wartą a Notecią w latach 1918 - 1920. Marek Doczekal-
ski, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego, pracownik Nad-
noteckiego Centrum Kultury w Wieleniu, udostępnił eksponaty 
z Izby Historii Regionalnej, a także zadbał o wypożyczenie replik 
mundurów z zasobów Wronieckiego Stowarzyszenia Historycz-
nego „Historica”. 
 Wystawa powstała w ramach projektu „Aktywni Mieszkańcy” 
organizowanego przez Czarnkowsko-Trzcianecką Lokalną Grupę 
Działania w Czarnkowie.

Autor tekstu: dr hab. Arkadiusz Słabig,
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919, 

Koło w Miałach
Autor zdjęć: Klaudia Dembska

28  listopada br., w siedzibie Klu-
bu  Senior+  w  Drawsku,  odbyło 

się  uroczyste  spotkanie  z  okazji  święta 
pomocy  społecznej  –  Dnia  Pracownika 
Socjalnego. 
 W spotkaniu uczestniczyli zaprosze-
ni pracownicy pomocy społecznej naszej 
gminy oraz Wójt Gminy Drawsko – Bar-
tosz Niezborała, Sekretarz Gminy Draw-
sko – Anna Fręś i Skarbnik Gminy Drawsko 
– Anna Zurman. 
 Podczas spotkania, Wioletta Krysz-
tofiak - Kierownik Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Drawsku, podzięko-
wała wszystkim współpracownikom za ich 
pomoc i dotychczasowe zaangażowanie, 
życząc jednocześnie wszelkiej pomyślno-
ści oraz tego, by każdy kolejny dzień pra-
cy, dawał jak najwięcej satysfakcji, ludz-
kiej wdzięczności, przyjaźni i życzliwości.
 Wójt Gminy Drawsko, podziękował 
pracownikom pomocy społecznej za ich 
pomoc, świadczoną na rzecz mieszkań-
ców naszej społeczności, jednocześnie 
złożył życzenia, m.in. „wszelkiej pomyśl-
ności, by każdy dzień tej trudnej i odpo-
wiedzialnej pracy przynosił poczucie za-
dowolenia i satysfakcji oraz był źródłem 
motywacji do coraz lepszej pracy”.

Dzień Pracownika Socjalnego

 Dzień Pracownika Socjalnego, ustanowiony został przepisami ustawy od dnia 1990 r. 
a z czasem stał się świętem wszystkich pracowników służb społecznych.
 W Gminie Drawsko, służby pomocy społecznej stanowią obecnie: 6 etatowych pra-
cowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 5 opiekunek środowiskowych - wy-
konujących swoją pomoc w miejscu zamieszkania osób chorujących, opiekun Klubu Se-
nior+ oraz Asystent rodziny - wspierający 3 rodziny będące w kryzysie.
„Starajmy się tak postępować i tak żyć,
By nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakowało
Dachu nad głową i chleba na stole,
By nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki”
(Jan Paweł II)

Wioletta Krysztofiak
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku
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Klub Senior+ w Drawsku w roku 2022
Poniżej przedstawiamy kilka migawek z działalności Klubu Senior+ w Drawsku.
Tak było w 2022 r. , a już mamy sporo planów na rok 2023. 

To efekty naszych prac plastycznych Świętowanie Dnia Matki – na słodko, z najpyszniejszymi goframi Pani Doroty

W Klubie Senior+ celebrujemy Dzień Kobiet
wraz z wizytą i życzeniami dla Pań

od Wójta Gminy Drawsko

Klubowicze na występie Kabaretu TEY
w Czarnkowie

Co tydzień pamiętamy o urodzinach naszych 
Seniorów

Działamy i rozwijamy się artystycznie,
a to nasze własnoręcznie wykonane kartki świąteczne Jesienią – gotujemy i polecam najpyszniejszą zupę dyniową Pani Doroty
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„Żyć należy każdą chwilą i dbać o to,
by przeżyć ją w sposób najbardziej pełny i przyjemny”

(Epikur)

 W dniu 26.09.2022r. Wójt Gminy Drawsko Bartosz Niezbo-
rała wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Agnieszką 
Wrzyszcz oraz Sołtysem wsi Drawsko Agnieszką Giś odwiedzili Ju-
bilatów Państwa Zofię i Edmunda Sowa z Drawska, którzy obcho-
dzili 65lecie małżeństwa oraz zbliżający się Jubileusz 90 urodzin 
Edmunda Sowa. 
 Szanownym Jubilatom tradycyjnie przekazane zostały kwiaty, 
prezent oraz życzenia zdrowia, szczególnie w tym trudnym cza-

Żelazna rocznica
65-lecie ślubu oraz jubileusz 90. urodzin 

Życzenia Jubilatom złożył Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko
i Agnieszka Wrzyszcz Kierownik USC w Drawsku

Jubilaci Zofia i Edmund Sowa z Drawska z Bartoszem Niezborała
Wójtem Gminy Drawsko i Agnieszką Giś Sołtysem wsi Drawsko 

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.
 Jubilaci nie kryli wzruszenia i bardzo cieszyli się z kwiatów, 
upominku i złożonych życzeń, jednocześnie dziękując za pamięć 
i odwiedziny. Należy dodać także, że Jubilaci cieszyli się dobrym 
samopoczuciem i tryskali energią. Państwa Sowa nie opuszcza 
życiowy optymizm i radość! Otoczeni są wspaniałą opieką i miło-
ścią rodziny. 

Agnieszka Wrzyszcz
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Drawsku

Wioletta Krysztofiak
Kierownik Klubu Senior+ w Drawsku

Warsztaty prawno-edukacyjne to trudne tematy, ale bardzo ważna wiedza

Klubowicze na koncercie SZLAGIEROWO I Z HUMOREM 
- na zdjęciu z gwiazdami MATEUSZ TROOL I PRZYJACIELE

Warsztaty carvingu, czyli dalekowschodnia sztuka
rzeźbienia w owocach i warzywach

 Ciekawostki historyczno-podróżnicze przedstawił nam
podróżnik Pan Piotr Lipski



Sport
Dnia 19 listopada 2022 r. w sali sportowej w Krzyżu odby-
ły się Mistrzostwa Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 

w halowej piłce nożnej oldboy rocznik 1982 istarsi. Warto dodać, 
że 20 lat zawody te odbywały się w Gminnej Sali Gimnastycznej 
w Drawsku. Reprezentacja naszej gminy wystąpiła w następu-
jącym składzie osobowym: Jacek Góral Drawsko, Radosław Bo-
gała Drawsko, Tomasz Saurermann Kawczyn, Sławomir Muchel 
Chełst, Jacek Pierzyński Kawczyn. W ostatecznej klasyfikacji tur-
nieju drużyna Gminy Drawsko zajęła 4 miejsce.

Dobiegły końca rozgrywki piłki nożnej sezonu jesień 2022 
/2023. W rozgrywkach tych z Gminy Drawsko występują 

dwie drużyny: LZS ,,Sokół‘’ Drawsko Prezes Rafał Chorzewski oraz 
LZS ,,Orzeł” Pęckowo Prezes Krystian Kawczyński. W LZS „Sokół” 
Drawsko rozgrywki w kategoriach młodzieżowych Żak i Orlik pro-
wadzone są przez Akademie Piłkarską Drawsko, której Prezesem 
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Reprezentacja Gminy Drawsko

jest trener Arkadiusz Adach. Zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami w tych kategoriach wiekowych nie prowadzi się statystyk 
wynikowych.

Henryk Kolasiński
Podinspektor Urzędu Gminy Drawsko

Wyniki drużyn w pozostałych rozgrywkach
II Liga Okręgowa MŁODZIK Grupa 2
1m. Kłos Budzyń
2m. Lubuszanin Trzcianka
3m. Fortuna Wieleń
4m. Noteć Rosko
5m. Orzeł Pęckowo

Klasa B Proton jesień 2022 / 2023
1m. Warta II Międzychód 31 pkt. 48 - 12
2m. Orzeł Słopanowo 27 pkt. 46 - 18
3m. Warta Sieraków 25 pkt. 34 - 16
4m. Grom Binino 17 pkt. 37 - 24
5m. Orzeł Pęckowo 16 pkt. 33 - 29
6m. Nałęcz Ostroróg 16 pkt. 33 - 26
7m. Sokół Drawsko 15 pkt. 32 - 31
8m. Sokół Gębice 12 pkt. 21 - 42
9m. Tarzani Wrzeszczyna 12 pkt. 16 - 28
10m Viktoria Miały 8 pkt. 16 - 42
11m. Płomień Chrzypsko Wielkie 7 pkt. 14 - 43
12m. Noteć II Rosko 7 pkt. 14 - 35

Dnia 3 grudnia 2022 r. w hali sportowej w Lubaszu odbył się Mikołajkowy Turniej 
Piłkarski Orlika rocznik 2012 i młodsi organizowanego przez Powiatowe Zrzesze-

nie LZS w Czarnkowie oraz Gminę Lubasz. Otwarcia zawodów dokonał Prezes Powiato-

,,ORLIKI’’ z Akademii Piłkarskiej Drawsko 
grały w Lubaszu

wego Zrzeszenia LZS w Czarnkowie Krzysz-
tof Marcinkowski oraz Sekretarz Gminy 
Lubasz Grażyna Graj. Zawody prowadził 
Szymon Szwed. Gminę Drawsko w turnieju 
reprezentowała Akademia Piłkarska Draw-
sko z opiekunem Sławomirem Muchlem. 
Do turnieju przystąpiło 6 drużyn; pojedyn-
ki rozgrywano systemem każdy z każdym, 
12 minut gry 1 pojedynek. Reprezentacja 
gminy Drawsko przegrała z Gminą Połaje-
wo, zremisowała z Roskiem (gmina Wie-
leń) oraz z Lubaszem, wygrywając z Gminą 
Czarnków oraz Miastem Czarnów. Wszyst-
kie pojedynki dostarczały wielu emocji 
sportowych, o końcowej klasyfikacji de-
cydowały ostatnie pojedynki turnieju. 
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe 
puchary i dyplomy, a uczestniczący zawod-
nicy napoje i słodycze.
Tabela końcowa
1 m. Miasto Czarnków
2 m. Gmina Drawsko
3 m. Gmina Połajewo
4 m. Gmina Czarnków
5 m. Gmina Lubasz
6 m. Miasto i Gmina Wieleń

Henryk Kolasiński
Podinspektor Urzędu Gminy Drawsko
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Podstawowym działaniem Spółki jest dbanie o to, aby do 
każdego mieszkańca Gminy Drawsko dostarczyć dobrej 

jakości wodę oraz odebrać i oczyścić ścieki. Realizując powyż-
sze działanie w bieżącym roku Spółka usuwała awarie na sieci 
wodociągowej i przyłączach wodociągowych w miejscowościach 
Drawski Młyn, Drawsko, Piłka i Pęckowo. Niejednokrotnie usu-
wanie awarii powoduje przerwy w dostawie wody dla odbior-
ców. Informacja taka wówczas umieszczana jest na stronie inter-
netowej ZKiW w Drawsku Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej 
Gminy Drawsko. Zgodnie z regulaminem dostarczania wody i od-
prowadzania ścieków na terenie Gminy Drawsko „w przerwach 
wynikających z braku prądu na stacjach uzdatniania wody oraz 
usuwania awarii na ujęciu lub sieci wodociągowej trwającej kró-
cej niż 4 godziny przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne 
nie ma obowiązku informowania o braku wody. W razie przerwy 
w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne w miarę możliwości udostępnia 
zastępcze punkty poboru wody i informuje równocześnie odbior-
ców usług o ich lokalizacji i możliwości korzystania”.
 Wykonaliśmy również czyszczenie sieci kanalizacji sanitar-
nej sprzętem specjalistycznym WUKO w miejscowości Pęckowo, 
Drawsko i Drawski Młyn.
 W bieżącym roku do sieci wodociągowej zostało podłączo-
nych 19 szt. gospodarstw domowych, a do sieci kanalizacji sani-
tarnej 1 szt. 
 W 2022r. ponad podstawową działalność Zakład wykonał 
m.in.:
- wykonania robót ziemnych, porządkowych na ścieżce rowero-
wej Drawsko-Pęckowo-Piłka, Pęckowo- Drawski Młyn w ramach 
realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P 
Drawski Młyn- Pęckowo- Piłka oraz nr 1323P na odcinku Draw-
sko- Pęckowo – przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej”,
- remont wjazdów na ul. Nadnoteckiej w Drawsku,
- remont drogi gminnej gruntowej Piłka- Kamiennik, 
- przebudowę drogi na cmentarz w Piłce, 
- przebudowę drogi w miejscowości Chełst, 
- zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Parku Grzybowym 
w Piłce. Realizacja zadania pn.: „Z przyrodą za pan brat i ty mo-

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

żesz uratować świat! Utworzenie ekoedukacyjnego i sensorycz-
nego placu zabaw w Parku Grzybowym w Piłce”,
- remont wejścia do świetlicy wiejskiej w Kamienniku oraz jej 
przedsionka. Realizacja zadania pn.: „Gdy senior do świetlicy na 
fitness przychodzi, to trudno mu się po krzywych schodach wcho-
dzi. Mieszkańcy Kamiennika chcą temu zaradzić, wspólnymi siła-
mi wszystko naprawić”,
- remont podłogi na świetlicy wiejskiej w Chełście. Realizacja 
zadania pn.: „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”,
- remont przepustów w Kwiejcach, Kawczynie i w Piłce, 
- naprawa ogrodzenia i remont siatek na piłkochwyty na boisku 
przy Szkole Podstawowej w Pęckowie, 
- montaż ławek na plaży w Kwiejcach

 Ponadto spółka wykonuje remonty budynków gminnych, 
przedszkoli i szkół, świadczy usługi sprzętem specjalistycznym, 
wykonuje usługi palacza w budynkach gminnych, wykonuje usłu-
gi transportowe, usługi odśnieżania dróg powiatowych na tere-
nie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz dróg gminnych 
oraz usługi koszenia poboczy dróg gminnych.
 W bieżącym roku spółka w celu świadczenia usług zakupiła 
koparko- ładowarkę Caterpillar 432E, kosiarkę bijakową firmy Ta-
lex oraz agregat prądotwórczy na SUW w Chełście.

Drodzy Mieszkańcy! 
 W związku ze zbliżającym się okresem zimowym pragnę 
przypomnieć o konieczności zabezpieczenia przed mrozem wo-
domierzy i punktów czerpalnych, oczyszczenia studzienek wo-
domierzowych z wody, odpowiedniego zabezpieczenia przed za-
marznięciem wewnętrznych instalacji, urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych, tak aby zapobiec powstaniu awarii i strat, któ-
rych koszty ponosi właściciel nieruchomości.

Krystian Kawczyński
Prezes Zakładu Kanalizacji i Wodociągów 

w Drawsku Sp. z o.o.

Usuwanie awarii na sieci wodociągowej
w Drawsku na ul.Powstańców Wlkp. Usuwanie awarii na sieci wodociągowej w Piłce Przebudowa drogi na cmentarz w Piłce
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Przebudowa drogi w miejscowości ChełstPrzebudowa drogi na cmentarz w Piłce

 Przebudowa drogi w miejscowości ChełstWykonanie robót ziemnych na ścieżce rowerowej Pęckowo - Drawski Młyn

Wykonanie robót ziemnych na ścieżce rowerowej 
Pęckowo - Piłka

Wykonanie robót ziemnych na ścieżce rowerowej 
w miejscowości Pęckowo

Wykonanie robót ziemnych na ścieżce rowerowej 
w miejscowości Pęckowo

Wykonanie robót ziemnych na ścieżce rowerowej 
Pęckowo- Piłka

Wykonanie robót ziemnych na ścieżce rowerowej 
w miejscowości Pęckowo Remont przepustu w miejscowości Piłka
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„(…) Niechaj ziemię rozśpiewa kolęda,
Każdy dom i każdego z nas,
Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta
Niosą wszystkim betlejemski blask.”

Na nadchodzący czas Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim naszym Klientom, Sympatykom 
i Partnerom chwil wypełnionych radością i miłością, 
niosących spokój i odpoczynek, by w życiu zawsze 
panowała ta niepowtarzalna świąteczna atmosfera. 
Wielu pozytywnych myśli i energii potrzebnej
do osiągnięcia celów oraz dobrego 2023 Roku.

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

Montaż urządzeń na placu zabaw w Parku Grzybowym w PiłceRemont świetlicy wiejskiej w Chełście

 Remont przepustu w miejscowości Piłka Remont świetlicy wiejskiej w Kamienniku

Remont świetlicy wiejskiej w Kamienniku Remont świetlicy wiejskiej w Chełście

Montaż urządzeń na placu zabaw
w Parku Grzybowym w Piłce
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W piątek 23 września 2022  r.,  podczas Wielkopolskich 
Obchodów  Światowego  Dnia  Turystyki  w  Baborów-

ku  została  rozstrzygnięta  VI  edycja  Konkursu  Fotograficznego 
o  Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Wśród 
Laureatów  znalazł  się  Rafał  Haniszewski  z  Drawska  zajmując 
III miejsce w kategorii „Zabytkowe obiekty”. 
 Tegoroczny konkurs adreso-
wany był do szerokiego grona 
miłośników fotografii, przed-
stawiając walory Wielkopol-
ski w jednej z trzech kategorii: 
„Zabytkowe obiekty”, „Atrakcje 
przyrodnicze”, „Wydarzenia”. Do 
konkursu zostało zgłoszone 399 
prac, z których 9 zostało nagro-
dzonych, a 5 wyróżnionych. 
 Rafał Haniszewski do kon-
kursu zgłosił trzy fotografie 
zabytkowej śluzy na rzece No-
teć – Zespół stopnia wodnego 
„Drawsko nr 21” . Fotografie te 
znalazły się również w tegorocznym kalendarzu Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wielkopolskiego. Nagrodę dla Laure-
ata przekazał w Baborówku Jacek Bogusławski Członek Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego. 
 Gratulujemy sukcesu, mając nadzieję, że pasja fotografii Ra-
fała Haniszewskiego nadal będzie ukazywać piękno przyrodnicze 
i turystyczne naszej urokliwej Gminy Drawsko. 

dr Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego

Rafał Haniszewski
laureatem nagrody marszałka
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Stowarzyszenie  Mieszkańców  Drawska  „Aktywni  Ra-
zem”, we współpracy ze Świetlicą Wiejską w Drawsku, 

realizowało projekt „Kolorowy świat dźwięków i barw. Warsz-
taty  artystyczne  –  od  juniora  do  seniora”,  który  uzyskał  dofi-
nansowanie w ramach konkursu „Aktywni Mieszkańcy” (edycja 
2022),  organizowanego  przez  Czarnkowsko  –  Trzcianecką  Lo-
kalną Grupę Działania  i współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach pod Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. 
 Projekt adresowany był dla wszystkich mieszkańców wsi 
obejmował organizację tanecznych, wokalnych i plastycznych 
zajęć warsztatowych, których organizatorem i głównym prowa-
dzącym była pani Hanna Gapska.

KOLOROWE MYDEŁKA

 Warsztaty produkcji zgromadziły około 30 uczestników, głów-
nie dzieci, ale także dorosłych – rodziców i dziadków. Uczestnicy 
zajęć stworzyli własne mydełka. Mogli wybrać ich kształty, kolory, 
dodatki, a także zapach. Samodzielna produkcja mydła okazała 
się nie tylko super zabawą, ale także mini lekcją chemii i fizyki. 

Aktywni Razem w działaniu

Kolorowy świat dźwięków i barw

MUZYKA ŁĄCZY POKOLENIA

 Pod takim hasłem odbyło się spotkanie blisko 30–osobowej 
grupy mieszkańców wsi reprezentujących wszystkie grupy wie-
kowe – dzieci, młodzież i dorosłych. W atmosferze radości i do-
brej zabawy wspólnie śpiewano tradycyjne miejscowe piosenki 
– „Droskie zygory”, „Jakie na wsi som zwyczaje”, a także uczono 
się najnowszej „Piosenki o Drawsku”. Efekty tej wspólnej nauki 
zaprezentowane zostały podczas pożegnania lata „Z pyrą na we-
soło” na Marinie Yndzel. 

DECOUPAGE

 Metoda decoupage polega na dekorowaniu wybranych 
przedmiotów wzorami wyciętymi z cienkiego papieru. O tym, 
że technika decoupage nie jest też zbyt skomplikowana, nie wy-
maga specjalnych sprawności manualnych, ale precyzji i cierpli-
wości, przekonali się uczestnicy warsztatów przeprowadzonych 
przez panią Hannę Gapską. Podczas zajęć, dzieci przy pomocy 
dorosłych, wykonały zdobienie woreczków, wcześniej uszytych 
przez panie ze Stowarzyszenia „Aktywni Razem” i miejscowego 
Klubu Seniora. Woreczki te wykorzystane zostały jako opakowa-
nia do mydełek, które zrobiono podczas warsztatów mydlarskich. 
I tak powstały nagrody, przeznaczone dla uczestników konkursów 
organizowanych podczas imprezy „Z pyrą na wesoło”.

POŻEGNANIE LATA „Z PYRĄ NA WESOŁO”

 Pod takim hasłem bawili się drawianie w słoneczne, jesienne 
popołudnie, podczas spotkania integracyjnego na Marinie Yn-
dzel. Imprezę zorganizowała Rada Sołecka Wsi Drawsko i Stowa-
rzyszenie Mieszkańców „Aktywni Razem”.
 Na początek do wspólnej zabawy zaprosili zebranych uczest-
nicy warsztatów, przeprowadzonych w ramach projektu „Kolo-
rowy świat dźwięków i barw”. Efektem warsztatów wokalnych, 
podczas których starsi mieszkańcy naszej wioski uczyli dzieci tra-

Święto Pyry - Uczestnicy konkursu wiedzy o Drawsku

Warsztaty wokalne

Święto Pyry - Laueaci konkursów z pyrą w tle
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dycyjnych drawskich piosenek, był występ wielopokoleniowego 
chóru, do którego chętnie włączyli się uczestnicy spotkania. I tak 
na Yndzlu rozbrzmiewały „Droskie zygary”, „Jakie na wsi som 
zwyczaje” i „Piosenka o Drawsku”. Żywiołowe tańce, „belgijka” 
i „czekolada”, wykonane przez uczniów naszej szkoły wzbudziły 

aplauz i gorące brawa wszystkich zebranych. Część artystyczną 
imprezy przygotowała i poprowadziła pani Hanna Gapska.
 Okazją do sprawdzenia wiedzy o Drawsku na tematy dotyczące 
tradycji, historii i czasów współczesnych oraz miejscowych atrakcji 
był konkurs, przygotowany i przeprowadzony przez pana Włodzi-
miera Gapskiego. Zwycięzcą został pan Jerzy Szymański, a słowa 
uznania należą się także pozostałym uczestnikom, 
którymi byli pani Katarzyna Tecław, panowie Zenon 
Baumgart, Jan Heft i Ernest Klekotta.
 Konkursy z pyrą przygotował i przeprowa-
dził pan Łukasz Andrzejkowicz. Wzbudziły one 
duże zainteresowanie, o czym świadczy liczne 
grono uczestników. Był golf z pyrą (zwycięzcami 
ex aequo zostali Barbara Kijek, Karol Andrzejko-
wicz, Michał Heft, Sebastian Nawrot) i rzuty pyrą 
do celu (zwyciężyła Marta Szmania).
 Zwycięzcy wszystkich konkursów w nagrodę 
otrzymali worki z pyrami z gospodarstwa pań-
stwa Agnieszki i Marcina Giś. Pozostałych uczest-
ników obdarowano mydełkami, zapakowanymi 
w ozdobne woreczki. Zarówno mydełka, jak i wo-
reczki, wykonane zostały podczas warsztatów, 
przeprowadzonych w ramach projektu „Kolorowy 
świat dźwięków i barw”.
 Prawdziwą ucztą dla podniebienia były ser-
wowane podczas imprezy pyry z parownika 
z dodatkiem smakowitych sosów (śmietanowy 
na boczku, jogurtowy ), kiełbasa smażona duszo-
na z pyrami, pyry z ogniska, na którym można było upiec sobie 
kiełbaskę. Na deser było pyszne ciasto i kawa. Dzieci zajadały się 
watą cukrową, popijając smakowitymi soczkami. 
 Dużą atrakcją dla najmłodszych były oblegane przez nich 
dmuchańce i zabawy, prowadzone z wielkim zaangażowaniem 
przez panią Justynę Tyrawską.
 Wszystkie niespodzianki i poczęstunek zostały sfinansowa-
ne z budżetu Rady Sołeckiej naszej wsi. Jednak nie udałoby się 
zorganizować imprezy z takim rozmachem bez zaangażowania 
grona kilkudziesięciu osób, które trudno wymienić z imienia i na-
zwiska. Gorące podziękowania dla Rady Sołeckiej z panią Sołtys 
Agnieszką Giś na czele, członków Stowarzyszenia „Aktywni Ra-

zem”, Klubu Seniora , Ochotniczej Straży Pożarnej, dzieci uczest-
niczących w zajęciach prowadzonych w Świetlicy Wiejskiej przez 
panią Hannę Gapską. To dzięki Wam mieszkańcy Drawska mogli 
spotkać się w atmosferze dobrej zabawy, mile i aktywnie spędzić 
wspólnie wolny czas. Czekamy na kolejne imprezy tego typu, bo 

wysoka frekwencja i zadowolenie uczestników 
świadczą o tym, że warto. A kto nie był, niech 
żałuje.

BLIŻEJ TEATRU – TYM RAZEM W PILE

Po przerwie, spowodowanej epidemią coro-
navirusa i czasowym ograniczeniu działalności 
placówek kulturalnych, Stowarzyszenie Miesz-
kańców Drawska „Aktywni Razem” kontynuuje 
realizację programu „Bliżej Teatru”. Tym razem 
wybraliśmy się na spektakl „Rewizor” Mikołaja 
Gogola, prezentowany przez gnieźnieński Teatr 
im. Aleksandra Fredry w Regionalnym Centrum 
Kultury w Pile. 
Reżyserka dokonała kompletnej reinterpretacji 
sztuki w odniesieniu do współczesności. Nagle 
okazało się, że żyjemy równocześnie i w starej , 
i w zupełnie nowej rzeczywistości.
Bo od momentu napisania „Rewizora” świat 
się nie zmienił. Okazuje się bowiem, jak ciągle 

ważne były i są, dla ludzi w małym, prowincjonalnym miasteczku 
pionowe i poziome relacje, uzależnione od tego, kto rządzi.
Ważnym wątkiem spektaklu jest jego aktualność polityczna: po-
jawiają się tu echa protestów Strajku Kobiet, a także ambiwa-
lentnych relacji Polski z Unią Europejską. Unijna flaga wygania 
ze sceny flagi biało-czerwone, aktorzy celowo nieudolnie usiłu-

ją śpiewać Odę do radości. Nie sposób jednak dociec, czy nowe 
trendy idące z Brukseli to dla mieszkańców powiatowego miasta 
szansa czy zagrożenie. 
 Współczesne interpretacje sceniczne klasycznego repertu-
aru nie do wszystkich odbiorców trafiają, stąd frekwencja na 
tego typu spektaklach jest umiarkowana. My się nie poddajemy 
i chcemy poznawać aktualne trendy teatralne. Stąd nasze plany 
na kolejny wyjazd, tym razem na sztukę współczesną. 

Włodzimierz Gapski
Prezes Stowarzyszenia

„Aktywni Razem”

Święto Pyry - Wspólne śpiewanie

Uczestnicy warsztatów mydlarskich
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Już 10 lat działalności 
Stowarzyszenia z Kamiennika

Kolejny  2020  rok  dla  członków  Stowarzyszenia  „Nasza 
Wieś Naszym Domem” z Kamiennika był bardzo praco-

wity. Pomimo pandemii i bardzo dużego wzrostu cen towarów 
zrealizowano inicjatywy twarde, czyli inwestycje i miękkie do-
tyczące  edukacji mieszkańców powiatu  czarnkowsko –  trzcia-
neckiego, zdrowego stylu życie, zajęcia z dietetykiem i refrekso-
logiczne oraz wycieczkę turystyczno - krajoznawczy do Torunia, 
Bydgoszczy i Ciechocinka i rajd rowerowy do Paku Grzybowego 
w Piłce. W ramach napisanych projektów przez Zarząd Stowa-
rzyszenia pozyskano kwotę 15 tys. 700 zł na realizację pięciu za-

dań. Zaaranżowano zalew rzeki Miała w Kamienniku w boisko 
do piłki  siatkowej, gdzie zamontowano betonowy grill,  cztery 
kosze do segregacji śmieci, koło ratunkowe, stół i sześć ławek, 
stół z dwoma ławkami pod wiatę oraz odnowiono wiatę i po-
mosty. Zakupiono również dwie lampy solarne, które będą słu-
żyły do organizowania spotkań i imprez po zmroku. Wszystko te 
działania były możliwe dzięki pracowitości młodzieży, członków 
Stowarzyszenia  „Nasza Wieś Naszym Domem”  z  Kamiennika, 
mieszkańców i gości.

• Minęła pierwsza dekada 
W czerwcu minęło dziesięć lat prężnej działalności Sto-
warzyszenia „Nasza Wieś Naszym Domem” z Kamienni-

ka. Był to czas bardzo pracowity dla członków Stowarzyszenia, 
mieszkańców i gości, gdyż Zarząd Stowarzyszenia wystąpił z oko-
ło pięćdziesięcioma inicjatywami, gdzie w ramach ogłoszonych 
konkursów zrealizował trzydzieści pięć przedsięwzięć, w tym in-
westycyjnych osiem i dwadzieścia siedem zadań nieinwestycyj-
nych. Wsłuchuje się w prośby dzieci i młodzieży, mieszkańców 
wsi oraz gości i podejmuje działania w kierunku rozbudowy bazy, 
działając na rzecz wspierania i rozwoju społeczeństwa, podej-
mując inicjatywy upowszechniające kulturę i integrację działając 
w zakresie aktywizacji społecznej, edukacyjnej, sportowej, kul-

turowej i zawodowej mieszkańców ze szczególnym uwzględnie-
niem edukacji pozaszkolnej. Zarząd Stowarzyszenia ciągle szuka 
nowych pomysłów, aby mieszkańcom i gościom żyło się lepiej, 
by mogli rozwijać się i spełniać prywatnie oraz zawodowo, aby 
przyszłość ich dzieci nie była gorsza od tych, którzy mieszkają 
w pobliskich miasteczkach. 
 Wszyscy członkowie Stowarzyszenia wykonują pracę w ra-
mach pracy wolontariatu, dodając do niej własne koszty związa-
ne z realizowanymi projektami, którym należą się ogromne po-
dziękowania, za ich zaangażowanie i upór przy realizacji zadań. 
Niech ich zaangażowanie i zapał do pracy nigdy nie zniknie, jak 
długo będzie „Nasza Wieś Naszym Domem”.

• „Wycieczka turystyczno - krajoznawcza do Torunia i Bydgoszczy…” 

29 lipca 2022 roku mieszkańcy Powiatu Czarnkowsko – 
Trzcianeckiego byli na trzy-dniowej wycieczce turystyczno 

– krajoznawczej do Torunia, Ciechocinka i Bydgoszczy, inicjatywy 
pt. „Wycieczka turystyczno - krajoznawcza do Torunia i Bydgosz-
czy dla mieszkańców powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego”. Wy-
cieczka była zainscenizowana w ramach zadania publicznego pt.: 
„Organizacja rajdów, wycieczek i innych imprez popularyzujących 
krajoznawstwo i turystykę wśród mieszkańców powiatu czarn-
kowsko-trzcianeckiego”. Dotacja na częściowe pokrycie kosztów 
przejazdu wynosiła 700,00 zł., natomiast pozostałe koszty były 
po stronie 50-osobowej grupy uczestników wycieczki. Wspólny 
wyjazd, spotkania i nowe znajomości oraz czas spędzony w sym-
patycznej, miłej atmosferze, gościł wszystkim uczestnikom pod-

czas trzydniowego pobytu w Toruniu, Ciechocinku i Bydgoszczy.
 Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom, członkom Sto-
warzyszenia, młodzieży i gościom, którzy bezinteresownie zaan-
gażowali się w realizację zadań, poświęcili swój prywatny czas, 
włożyli wysiłek i trud, który przyczynił się do poprawy wizerunku 
naszej małej Ojczyzny, do powstania nowych miejsc wypoczyn-
ku i rekreacji. Niech zrealizowane inicjatywy służą dobru wspól-
nemu, a praca w ramach wolontariatu będzie wartością samą 
w sobie, której na pieniądze nie da się przeliczyć.

Łucja Magdziarz 
Prezes Stowarzyszenia „Nasza Wieś Naszym Domem”
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• „Krasnoludki zamieszkały w Kamienniku”

24 kwietnia 2022 roku 
podczas tegorocznych 

AGRO TARGÓW, Stowarzysze-
nie „Nasza Wieś Naszym Do-
mem” z Kamiennika znalazło 
się w gronie laureatów konkursu „Aktywni 
Mieszkańcy 2022”, w kategorii „Inicjaty-
wy lokalne na rzecz społecznej integra-
cji”, zadanie pt. „Krasnoludki zamieszkały 
w Kamienniku”. Jest to autorski projekt 
Czarnkowsko – Trzcianeckiej Lokalnej Gru-
py Działania, realizowany w ramach pod-
działania 19.4 Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Całko-
wity koszt zadania wynosił 1600 zł, w tym 
koszt pracy w ramach wolontariatu 600 zł 
i zakupu materiałów na zajęcia rękodziel-
nicze, warsztaty sprawności manualnej oraz zakup dwóch lamp 
solarnych na wystawę promocyjną wynosił 1000 zł. Pierwsze 
warsztaty rękodzielnicze odbyły się w świetlicy wiejskiej w Kwiej-
cach, później w Kamienniku. Na zajęcia tłumnie przyszli rodzice 
z dziećmi, którzy byli ciekawi poznania techniki wykonania kra-
snali. Choć sami twierdzili, że są mało kreatywni i twórczy, to ich 
sprawność manualna była bardzo duża. Natomiast podczas zajęć 

rękodzielniczych w przedszkolu, Pani Ania, prowadzącą warsz-
taty, uczyła dzieci wypychania tułowia, rączek, stóp, rękawiczek 
i czapek kulką silikonową, w czym pomagała Pani Sandra, nauczy-
cielka w Przedszkolu w Kamienniku oraz Pani Ania, kucharka. Za-
chwyt i zapał dzieci był pełen ciekawości i podziwu, że mogą być 
artystami przy tworzeniu własnego krasnala, a jeszcze większy, 
gdy mogli je zabrać do domu.

• Jest boisko do piłki siatkowej na przystani w Kamienniku

Inicjatywa pt. „Budowa COVID-owego boiska do piłki 
siatkowej na przystani w Kamienniku” polegała na zago-

spodarowaniu zalewu rzeki Miała w Kamienniku, czyli na wybu-
dowaniu boiska do piłki siatkowej na przystani w Kamienniku. 
Projekt realizowany był w ramach programu „Działaj Lokalnie”, 
konkursu grantowego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
Stowarzyszenia Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Dzia-
łania we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. 
Całkowity koszt zadania w ramach inicjatywy wynosi 3800,00 zł, 

w tym 3000,00 zł. na zakup atestowanych słupków, siatki do pił-
ki siatkowej, taśmy do wytyczenia wielkości boiska, piasku do 
wysypania podłoża boiska oraz piłki do gry w piłkę siatkową, 
natomiast 800,00 zł. jest to praca w ramach wolontariatu przy 
budowie boiska. Realizacji inicjatywy podjęła się młodzież, któ-
ra z pełnym zaangażowaniem wykonywała wszystkie prace bu-
dowlane, tak aby boisko było wizytówką wsi i dowodem na to, 
że warto się starać. 
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• Spotkanie na przystani rzeki Miała w Kamienniku

• „Warsztaty zdrowej żywności”

Inicjatywa pt. „Propagowanie zdrowego stylu życia po-
przez cykl profilaktycznych zajęć warsztatowych i ak-

tywności fizycznej na rowerowym rajdzie dla osób starszych 
i niepełnosprawnych” w ramach realizowanych zadań Stowarzy-
szenia „Nasza Wieś Naszym Domem” z Kamiennika, rozpoczęła 

się 27 maja od wykładów z dietetykiem, następnie były zajęcia 
refleksologiczne i pierwszej pomocy przedmedycznej, rajd rowe-
rowy oraz przeprowadzono warsztaty zdrowej żywności. Była to 
ostatnia część realizowanego zadania, która polegała na przygo-
towywaniu potraw, na gotowaniu i pieczeniu dań z naturalnych 
produktów w świetlicy wiejskiej w Kamienniku i ich degustacji 
podczas wspólnych spotkań członkiń Stowarzyszenia i mieszka-
nek wsi. Udział w zajęciach i warsztatach dla uczestników był 
bezpłatny, projekt był finansowany ze środków Zarządu Powia-
tu Czarnkowsko – Trzcianeckiego w Czarnkowie. Całkowity koszt 
zadania wynosi 2800 zł, w tym koszty kwalifikowane na prowa-
dzenie 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 wynosi 
800,00 zł.

11 listopada 2022 roku, na przystani rzeki Miała w Ka-
mienniku odbyło się niecodzienne spotkanie mieszkań-

ców wsi Kamiennik i Kwiejce oraz gości. W tym dniu przy lampach 
solarnych zakupionych w ramach zadania „Aktywni Mieszkańcy 
2022” odbyła się wystawa Krasnoludków wykonanych przez dzie-
ci i młodzież oraz podsumowanie inicjatyw zrealizowanych przez 
Stowarzyszenie „Nasza Wieś Naszym Domem” z Kamiennika. 
 Licznie przybyli mieszkańcy wsi Kamiennik i Kwiejce oraz go-
ście, Pan Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko, uczestniczyli 
w oficjalnym otwarciu zrealizowanych trzech zadań przez Stowa-
rzyszenie z Kamiennika i wspólnym biesiadowaniu. Doposażenie 
przystani zalewu rzeki Miała w Kamienniku, było zrealizowane 
w ramach dwóch inicjatyw, zadania publicznego pt. „Zaaranżo-
wanie zalewu rzeki Miała w Kamienniku, na wypoczynek i rekre-
ację mieszkańców wsi oraz gości” oraz inicjatywę pt. „Budowa 
COVID-owego boiska do piłki siatkowej na przystani w Kamienni-
ku”. Największym aplauzem spotkania była wystawa krasnolud-

ków wykonanych przez dzieci i młodzież z Kamiennika i Kwiejc 
w ramach inicjatywy, pt. „Krasnoludki zamieszkały w Kamienni-
ku”. Ekspozycja krasnali wzbudziła zachwyt i fascynację przyby-
łych na spotkanie mieszkańców i gości, którzy podziwiali prace 
swoich pociech, ich kreatywność i doskonałość oraz ukryte zdol-
ności uczestników warsztatów. 

• Zaaranżowany zalew rzeki Miała w Kamienniku
 już zakończony!

W ramach otwartego konkursu ofert pn. „Nasza 
wieś, naszą wspólną sprawą” programu „Wielkopol-

ska Odnowa Wsi 2020+”, Departamentu Rolnictwa i Roz-
woju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielko-
polskiego, Stowarzyszenie „Nasza Wieś Naszym Domem” 
w Kamienniku, zrealizowało zadanie polegające na doposa-
żeniu przystani zalewu rzeki Miała w Kamienniku. Całkowi-
ty koszt zadania wynosił 12800,00 zł, w tym wkład własny 
finansowy 500,00 zł, w ramach zadania publicznego Gminy 
Drawsko pt. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych”, na doposażenie przystani zalewu 
rzeki Miała w Kamienniku 9500,00 zł, czyli zakup betonowe-
go grilla, koszy do segregacji śmieci, koła ratunkowego, stołu 
z dwoma ławkami bez oparcia pod wiatę, stołu i sześć ławek na zewnątrz, farby do odnowienia wiaty, pomostów i stołu z ławkami oraz 
poczęstunku. Wkład osobowy w ramach pracy wolontariatu wynosił 2800,00 zł.
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 Nabór do wszystkich szkół ponadpodstawowych funk-
cjonujących w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, na dzień 
1 września 2022 r. zamknął się liczbą 1549 uczniów, którzy 
będą kształceni w 62 oddziałach. Jest on wyższy od liczby 
absolwentów kończących szkoły podstawowe w naszym po-
wiecie aż o ok. 155 osób, bowiem szkoły te miało ukończyć 
w roku szkolnym 2021/2022 1394 absolwentów. 100% ab-
solwentów szkół podstawowych z naszego powiatu znalazło 
miejsce w szkołach ponadpodstawowych w naszym powiecie. 

 Do szkół prowadzonych przez powiat przyjęto 1108 
uczniów do 45 oddziałów, natomiast do szkół prowadzonych 
przez inne podmioty trafiło 441 uczniów do 17 oddziałów. 

 Do szkół prowadzonych przez powiat trafiło do:
a) Liceum ogólnokształcącego – 314 uczniów do 14 oddzia-
łów, w tym: 
- LO w Czarnkowie – 168 uczniów do 6 oddziałów, 
- LO w Trzciance – 114 uczniów do 4 oddziałów, 
- LO w MOS Biała – 32 do 2 oddziałów. 
b) Technikum – 461 uczniów do 17 oddziałów, w tym: 
- ZST Trzcianka – 148 uczniów do 5 oddziałów, 
- ZS Czarnków – 184 uczniów do 7 oddziałów, 
- ZS Trzcianka – 82 uczniów do 3 oddziałów, 
- ZS Krzyż Wlkp. – 47 uczniów do 2 oddziałów. 
c) Branżowej Szkoły I Stopnia – 288 uczniów do 11 oddziałów, 
w tym: 
- ZS Czarnków – 155 uczniów do 6 oddziałów, 
- ZS Trzcianka – 72 uczniów do 3 oddziałów, 
- ZS Krzyż Wlkp. – 61 uczniów do 2 oddziałów. 
 Dodatkowo do szkół specjalnych prowadzonych w MOS 
w Białej, ZS w Czarnkowie i ZSS w Gębicach przyjęto 
45 uczniów do 5 oddziałów.

 Zdawalność matur w pierwszym terminie w skali kraju 
wyniosła 84% w liceach i 69,20% w technikach. Jeżeli chodzi 
o Wielkopolskę – w liceach maturę zdało 82,9% uczniów, na-
tomiast w technikach 71,00% uczniów. 
 W Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim w liceach do ma-
tury podeszło 253 uczniów, zdało 204 uczniów, co stanowi 
80,6%. Prawo do poprawki miało 45 uczniów z 49, którzy nie 
zdali egzaminu maturalnego. W technikach do matury pode-
szło 252 uczniów, zdało 159, tj. 63,1%. Prawo do poprawki 
miało 70 uczniów z 93, którzy nie zdali egzaminu matural- 
nego. 

Aktualne informacje
z działalności Rady Powiatu

Czarnkowsko-Trzcianeckiego

 W przypadku szkół prowadzonych przez powiat w lice-
ach do matury podeszło 151, zdało 140 uczniów, co stanowi 
92,7%. Prawo do poprawki miało 10 z 11 uczniów, którzy nie 
zdali egzaminu maturalnego. W technikach do matury po-
deszło 173 uczniów, zdało 109 uczniów, tj. 63,0%. Prawo do 
poprawki miało 45 z 64 uczniów, którzy nie zdali egzaminu 
maturalnego.

 Na sesji poruszano kwestię wzrostu płacy minimalnej 
w Polsce planowanej na rok 2023, a w związku z tym planami 
Zarządu Powiatu co do waloryzacji płac pracowników admini-
stracji jednostek powiatowych jeszcze w roku bieżącym, ce-
lem uniknięcia spłaszczenia poziomu wynagrodzeń. Starosta 
poinformował, że wg wstępnych kalkulacji waloryzacja pozio-
mu wynagrodzeń o 7,5% dla 422 etatów to skutek finansowy 
w wysokości 1,6 mln zł.

 W związku z brakiem zabezpieczenia od 1 stycznia 2023 r. 
transportu publicznego na terenie powiatu, podjęto rozmowy 
z przedsiębiorstwem PKS Piła, jak również z przewoźnikami 
prywatnymi, co do możliwości przejęcia tras na terenie po-
wiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.
 Obecnie trwają rozmowy i ustalenia w sprawie regular-
nych przewozów osób na trasach: 
1. Krzyż Wlkp. – Drawsko – Wieleń – Czarnków, 
2. Krzyż Wlkp. – Herburtowo – Wieleń – Rosko – Czarnków,
3. Wieleń – Jędrzejewo – Czarnków,
4. Połajewo – Młynkowo – Lubasz – Czarnków,
5. Połajewo – Huta – Gębice.

 Na ostatniej sesji podjęto uchwałę w sprawie powołania 
komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania 
konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora Zespołu Za-
kładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie.
Jako przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych zo-
stałem powołany do udziału w pracach komisji konkursowej. 

 Na dzień dzisiejszy w działających na terenie powiatu 
czarnkowsko-trzcianeckiego dwóch placówkach opiekuńczo

1) NABÓR DO SZKÓŁ NA ROK 2022/2023
W POWIECIE CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIM

2) WYNIKI MATUR W NASZYCH SZKOŁACH

3) WALORYZACJA PŁAC
W JEDNOSTKACH POWIATOWYCH

4) LIKWIDACJA PKS WAŁCZ

5) KONKURS NA STANOWISKO
ZASTĘPCY DYREKTORA SZPITALA W CZARNKOWIE

6) PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
NA TERENIE POWIATU



Panorama Ziemi Drawskiej

42

-wychowawczych typu socjalizacyjnego: Placówce „Przyja-
zny Dom” w Trzciance i Placówce Opiekuńczo-Wychowaw-
czej „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wlkp. zamieszkiwało łącznie 
30 dzieci, w tym 14 wychowanków pochodzących z naszego 
powiatu i 16 wychowanków pochodzących z innych powia-
tów.
 W bieżącym roku placówki dysponują budżetem:
- Placówka „Przyjazny Dom” w Trzciance – 679 623,90 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” 
w Krzyżu Wlkp. – 670 362,00 zł.
 Obecnie średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzy-
manie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej to:

 Centralna Kapituła Krajowego 
Certyfikatu Przedszkole i Szkoła Pro-
mująca Zdrowie, po wnikliwej analizie 
nadesłanej dokumentacji i w uznaniu 
dotychczasowych osiągnięć będących 
wynikiem wieloletniej, systematycz-
nej pracy, podjęła decyzję o rekomen-
dowaniu Szkoły Podstawowej im. Św. 
Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim 
Młynie do nadania Krajowego Cer-
tyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. 

Jak podkreśla Dyrekcja Ośrodka Rozwo-
ju Edukacji, przyznany Certyfikat jest 
gwarancją, że Szkoła pracuje zgodnie 
z modelem SPZ.
 O sposobie i terminie wręczenia Cer-
tyfikatu zostaniemy poinformowani po 
ustaleniach Ośrodka Rozwoju Edukacji 
z Ministrem Edukacji i Nauki.
 Pierwszy Certyfikat SPZ Szkoła Pod-
stawowa im. Św. Urszuli Ledóchowskiej 
w Drawskim Młynie uzyskała na pięć 

lat, w roku 2017. 12 maja 2022 r. na 
terenie placówki odbyła się wizyta 
studyjna Szkoły Promującej Zdrowie, 
podsumowująca kilkuletnią pracę 
pod szyldem Szkoły Promującej Zdro-
wie i inicjująca proces rekomendowa-
nia w tej sprawie przez Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu.

Iwona Nowak
Dyrektor SP w Drawskim Młynie

SP w Drawskim Młynie
rekomendowana do nadania
Krajowego Certyfikatu Szkoły
Promującej Zdrowie

- Placówka „Przyjazny Dom” w Trzciance – 3 792,89 zł,
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” 
w Krzyżu Wlkp. – 4 011,46 zł.
 Osobom opuszczającym po osiągnięciu pełnoletności pla-
cówkę opiekuńczo-wychowawczą lub młodzieżowy ośrodek 
wychowawczy, przyznano w bieżącym roku pomoc w łącznej 
kwocie 28595,24 zł.

Zbigniew Piątek
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wszystkim Czytelnikom pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, ciepłej rodzinnej atmosfery,

chwil wytchnienia niosących odpoczynek,  
spokojnych i pełnych radości
Świąt Bożego Narodzenia. 

Niech kolejny rok upłynie pod znakiem
pozytywnych emocji 

oraz wielu sukcesów osobistych i zawodowych.

 Zbigniew Piątek
 Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
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Po raz trzeci, w Drawsku, na naszej hali mogliśmy obser-
wować ,,pozytywne zamieszanie’’ podczas Mikołajkowe-

go Turnieju Shotokan Młodzików 3 grudnia 2022 r. Prezentacja 
i wejście na matę kilkudziesięciu młodych adeptów sztuki wal-
ki pod kierownictwem sensei Krzysztofa Czekały zawsze robi na 
nas, na obecnych, ogromne wrażenie. 
 Kluby karate z Drezdenka, z Krzyża, z Lubasza, z Wielenia i z 
Drawska to uczestnicy tegorocznego sportowego spotkania. 
 Jak zwykle organizatorzy Państwo Beata i Krzysztof Czekała 
zadbali o każdy szczegół turnieju. Mikołaj wraz z Panią Mikołajo-
wą, którzy pojawili się podczas imprezy z wielkim zadowoleniem 
rozdawali wszystkim grzecznym uczestnikom prezenty i słodko-
ści. Profesjonalizm przygotowania imprezy było widać na każdym 

Mikołaje karatecy w sali sportowej
w Drawsku

kroku i podczas dyspozycji trenerskich sensei Krzysztofa Czekały 
do podopiecznych, podczas werdyktów sędziowskich i podczas 
całej oprawy organizacyjnej biura zawodów przygotowującego 
dyplomy dla nagradzanych i medale do wręczenia. 
 Mamy ogromną nadzieję, że Państwo Beata i Krzysztof Cze-
kała będą chcieli nadal organizować turnieje mikołajkowe i nie 
tylko. 
 Wszystko to, co w tak pozytywnym i bardzo dobrym organi-
zacyjnym wydaniu dzieje się w naszej Gminie Drawsko, będziemy 
wspierać i promować dla zadowolenia wszystkich uczestników i 
ich rodziców. Do zobaczenia za rok.

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko
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Uczestnicy obchodów

Poczty sztandarowe szkół uczestniczące w obchodach

Okolicznościowe przemówienie wygłosił
Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko

 11 listopada cała Polska, w tym także Gmina Drawsko uroczy-
ście obchodziła 104. rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepod-
ległości. To dzień szczególny, poświęcony pamięci tych, którzy 
walczyli o przywrócenie Polski na mapie Świata i Europy, o lepszy 
byt dla nas i naszych dzieci. I. wojna światowa dała naszej ojczyź-
nie szansę na niepodległość; 11 listopada 1918 r. po 123 latach 
od rozbiorów Polska odzyskała niepodległość. 
 Uroczystości w Gminie Drawsko rozpoczęły się Mszą Św. 
odprawioną przez Księdza Kanonika Parafii Drawsko Mariusza 
Marciniaka oraz Krzysztofa Stachowiaka Misjonarza Świętej Ro-
dziny, którzy modlili się w intencji Polski i naszej „Małej Ojczy-
zny” – Gminy Drawsko. W obchodach uczestniczyli przedstawi-
ciele lokalnych władz, poczty sztandarowe szkół, jednostek OSP, 
delegacje: Urzędu Gminy Drawsko, Rady Gminy Drawsko, Rady 
Sołeckiej wsi Drawsko, przedszkola, SP Drawsko, Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego, Zarządu Gminnego OSP.
 Apel Przy Pomniku Wdzięczności w Drawsku poprowadzili 
uczniowie SP w Drawsku rozpoczynając od słów Mazurka Dą-

Dla Niepodległej
Listopad,  to czas  szczególnej  refleksji nad przemijaniem. Niedawno odwiedzaliśmy groby naszych przodków,  zanosiliśmy 
kwiaty, paliliśmy znicze. Chcieliśmy w ten sposób pokazać, że pamiętamy… Wielu ludzi zapalało znicze na grobach niezna-

nych żołnierzy, którzy w różnym czasie oddali życie za Ojczyznę. 

browskiego, podkreślając włączenie się do ogólnopolskiej akcji 
„Niepodległa do hymnu”. Ważne wydarzenia historyczne, patrio-
tyczne pieśni przygotowane zostały pod kierownictwem Zbignie-
wa Piątka – dyrektora oraz Hanny Gapskiej. Swoje przemówie-
nie wygłosił Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko, w którym 
podkreślał znaczenie patriotyzmu i wolności kraju dla każdego 
Polaka, a zwłaszcza dla mieszkańców Gminy Drawsko:
„Ponad 100 lat temu, 11. listopada 1918 roku, w momencie 
szczególnym dla narodów Europy, gdy kończyła się I Wojna Świa-
towa Polska powróciła na mapę Europy. Podczas obchodów 
Święta Niepodległości czcimy pamięć tych, którym zawdzięcza-
my własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych 
zniszczeń wojny, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego i mo-
dernizacji młodego państwa...
…Chcę dziś również zaznaczyć, że praca i funkcjonowanie Sa-
morządu Gminy Drawsko, Urzędu, Rady i wszystkich jednostek 
w związku z zaistniałą sytuacją uległa znacznej zmianie. W dużej 
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Poczty sztandarowe
jednostek OSP Gminy Drawsko

Patriotyczna kąpiel morsów
Klubu Morsa Drawsko i Aktywnych Morsów z Krzyża Wlkp.

mierze realizujemy zadania zwią-
zane z zarządzaniem kryzysowym 
i taka sytuacja stała się wręcz 
naszą codziennością. Wszystkie 
zadania realizowane w ramach 
wsparcia naszych mieszkańców, 
waszego bezpieczeństwa związa-
ne z wypłatą wszelkich dodatków, 
czy zakupem węgla, są dla nas 
zadaniami dodatkowymi, ponad-
programowymi. Nie uciekamy od 
nich, a realizujemy je z pełną od-
powiedzialnością i tak jak najlepiej 
potrafimy. Proszę dziś jednak Pań-
stwa o zrozumienie i cierpliwość, 
ponieważ nie wszystko od nas za-
leży. W tym trudnym okresie mu-
simy podejmować decyzje zgod-
ne z decyzjami wyższego rzędu. 
Problemy, które dotykają nasze 
rodziny, nasze domy związane z in-
flacją, energią, finansami jeszcze 
mocniej dotyczą takich jednostek 
jak Gmina. Wszyscy musimy sobie 
z tym poradzić i wierzę, że to minie…”.
 Złożone w skupieniu i zadumie wiązanki kwiatów pod pomni-
kiem były wyrazem pamięci i wdzięczności oraz dobrze spełnio-
nej powinności tego dnia. 
 Druga część Święta Niepodległości miała miejsce na marinie 
Yndzel w Drawsku, gdzie Stowarzyszenie „Klub Morsa Drawsko” 
wraz z „Aktywnymi Morsami Krzyż Wlkp.” oddali patriotyczną ką-
piel w barwach biało-czerwonych.

Program artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku

 Sukces trudnej i długiej drogi do odzyskania przez Polskę nie-
podległości byłby niemożliwy, gdyby nie wspólny wysiłek wielu 
pokoleń. Historia uczy, że jesteśmy silni wtedy, gdy jesteśmy ra-
zem. Dlatego listopadowe święto to dobry moment na to, aby-
śmy pamiętali, że tylko zgoda zbuduje pomyślność naszą i przy-
szłych pokoleń Polaków. 

dr Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego



II Gminny Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Drawsko

Anna Uszakiewicz – Prymus Szkoły – uczennica
SP w Drawskim Młynie (średnia ocen 5,78) Dyrektorzy szkół i nauczyciele uhonorowani Nagrodą Gminy

Mistrzynie rejonu i finalistki etapu wojewódzkiego
w unihokeju ze SP w Drawsku

Występ wokalny
Weroniki Gapskiej

Mistrzynie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego i finalistki 
etapu wojewódzkiego w piłce nożnej ze SP w Drawsku

Drużyna chłopców w unihokeju  ze Szkoły Podstawowej
im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku - Mistrzowie rejonu i finaliści etapu wojewódzkiego

Noemi Buśko – Prymus Szkoły – uczennica
SP w Pęckowie (średnia ocen 5,83)

Marcin Gapski – Prymus Szkoły – uczeń SP
w Chełście (średnia ocen 5,83)

Taniec uczniów SP w Drawsku

Odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej” otrzymała z rąk Krzysztofa
Czarneckiego Posła na Sejm RP Łucja Magdziarz

Paweł Mazurek – Prymus Szkoły – uczeń
SP w Drawsku (średnia ocen 5,27) Maciej Semrau – Prymus Szkoły – uczeń SP

w Piłce (średnia ocen 5,33)


