
UCHWAŁA NR XXIX/219/2012
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Drawiny na lata 2013-2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2001, Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Drawiny na lata 2013 – 2020 stanowiący załącznik do 
niniejszej Uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

Adam Kołwzan
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Uzasadnienie
Gmina Drezdenko zamierza ubiegać się o dofinansowanie zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zatwierdzony przez Radę Miejską 
w Drezdenku Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem niezbędnym do złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy finansowej. 

—————————————————————————————————————————————————————————
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    WPROWADZENIE 
 
Każdy cel wymaga myśli przewodniej, która nada kierunek planom  

i działaniom. Plan Odnowy Miejscowości Drawiny jest z założenia szkicem wizji 
rozwoju miejscowości, który opracowany został przez zespół złożony z jej 
mieszkańców. 
 Celem zaplanowanych na lata 2013 – 2019 działań jest rozwój wsi w sferze 
społeczno – kulturowej i gospodarczej, który ma służyć aktywizowaniu postaw 
społecznych mieszkańców oraz poprawie warunków życia. 

Dokument „Plan Rozwoju Miejscowości Drawiny” ma służyć pełnemu 
wykorzystaniu istniejącego potencjału i szans rozwojowych, w tym dostępu do 
środków unijnych i funduszy rządowych. 

Dzięki realizacji założeń planu wieś zyska na atrakcyjności jako przestrzeń 
życiowa mieszkańców, cel odwiedzin gości i turystów i miejsce dogodne dla 
inwestycji, co powinno sprzyjać korzystnym przemianom Drawin. 
 Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem otwartym, a zapisane w nim 
zadania będą aktualizowane stosownie do zmieniających się uwarunkowań 
wewnętrznych jak i zewnętrznych oraz pojawiających się nowych możliwości. 

Uwzględniane będą również nowe potrzeby zgłaszane przez mieszkańców, 
władze samorządowe gminy, organizacje pozarządowe i mieszkańców. 
 Polepszenie warunków sfery socjalnej przybliży nas, mamy nadzieję, do 
standardów europejskich i pozwoli w pełni wykorzystywać nasze szanse 
cywilizacyjne.  
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I.  CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWO ŚCI 

                  DRAWINY. 

1.1 POŁOŻENIEADMINISTRACYJNO-
GEOGRAFICZNE 

 
Drawiny to wieś położona w województwie lubuskim,w powiecie 

strzelecko-drezdeneckim, w gminie Drezdenko. 
Położenie geograficzne: 52 stopnie 53 minuty szerokości geograficznej 
północnej i 15 stopni 57 minut długości geograficznej wschodniej. Znajduje się 
w makroregionie Pojezierze Południowopomorskie, mezoregion Pojezierze 
Dobiegniewskie. Drawiny usytuowane są przy drodze wojewódzkiej numer 
170, 15 km w kierunku północno – wschodnim od Drezdenka,  wzdłuż rzeki 
Drawy, na jej zachodnim brzegu. Średnia wysokość nad poziomem morza 
wynosi około40 metrów. W niewielkiej odległości od Drawin znajduje się 
Drawieński Park Narodowy oraz Rezerwat Łubówko. 

 

1.2 POWIERZCHNIA 
 
Powierzchnia sołectwa wynosi 365,64 ha 
 
 

  1.3 LUDNOŚĆ 
 
Obecnie miejscowość zamieszkuje 439 osób. 
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1.4. HISTORIA 

 
 
Drawiny – niemiecka nazwa Dragebruch, nazwa pochodzi od rzeki Drawy 

(Drage). Tereny między Drawą a Notecią obejmowała kasztelania z siedzibą w 
Drezdenku. Miejscowość powstała w 1602 roku w miejscu wykarczowanej 
puszczy. Początkowo osiedliło się 6 rodzin pochodzenia holenderskiego 
(zapewne meonnici) przybyłych z Elbląga. Zajmowali się wycinką drzew i 
uprawą roli. We wsi istniał tartak (stąd pierwotna nazwa wsi Szneidemuehie). 
W 1642 roku został on oddany w dziedziczną dzierżawę właścicielowi młyna w 
Drawieńcu, Jakobowi Wojackowi. Z Drezdenka do pogranicznych Drawin 
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biegła tzw. Alte Koningstrasse czyli stara droga królewska, a we wsi mieściła 
się stacja celna. W 1732 roku wieś została powiększona o 6 gospodarstw 
holenderskich. Istniała kuźnia i szkoła  dotowana przez państwo, w 1774 roku 
do szkoły uczęszczało 24 dzieci. 

W okresie przed jak i w trakcie II wojny światowej, wzdłuż Drawy 
zbudowano bunkry i inne umocnienia wojskowe. W 1939 roku wieś liczyła 831 
mieszkańców. W miejscowym majątku pracowali polscy robotnicy. 

Drawieniec – niemiecka nazwa Dragemuehie – dawniej przysiółek dziś 
część Drawin – założony w 1600 roku jako urzędowy młyn dla Przeborowa. W 
maju 1642 roku młyn  odkupił od urzędu w Drezdenku za 300 talarów Jakob 
Wojack, karczmarz z Bielic. On i jego spadkobiercy uzyskali też prawo do 
bezpłatnego drewna na potrzeby młyna i prawo do połowu ryb w stawie 
młyńskim. Dopiero w XX wieku młyn został upaństwiowiony i przeszedł w 
użytkowanie Drawin. 

W czasach przedwojennych w miejscowości funkcjonowała cegielnia, 
która została całkowicie zniszczona po wojnie. 

We wsi istniała również piekarnia, budynek w którym się ona mieściła 
istnieje do dzisiaj. 

 
 

1.5 SPECYFICZNE NAZWY: 
 

� Drawiny - od rzeki Drawa; 
� Hutniki - od nieistniejącej huty szkła; 
� Łajba - nazwa pola biwakowego nad Drawą, w latach osiemdziesiątych 

wybudowano w tym miejscu drewniany statek, zwany łajbą, niestety już 
nieistniejący; 

� Binduga - miejsce składowania drewna do spławiania Drawą w latach 
pięćdziesiątych, sześćdziesiątych i siedemdziesiątych; 

� Czarna Góra - droga przy Drawie, wysypana kiedyś, żużlem; 
� Litwus - pola uprawne w lesie, w chwili obecnej dzierżawione przez Koło 

Łowieckie; 
� Glinnik - bagno, wyrobisko powstałe po wydobyciu gliny dla cegielni, 
� Dzika plaża - plaża nad jeziorem Łubowo, wykorzystywana do 

wypoczynku. 
 
 

1.6 DAWNE ZAWODY: 
 
kowal, stolarz, młynarz, hutnik szkła, kaflarz, ceglarz,tartacznik, 

włókiennik 

—————————————————————————————————————————————————————————
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                1.7 PRZESTRZENNA STRUKTURA MIEJSCOWOŚCI 
 

 
Niewielką część stanowi zabudowa typu farmerskiego. 
 

 
 

W przeważającej części zabudowa zwarta. Na uwagę zasługuje dworzec 
kolejowy i kościół. W wiosce znajduje się też biblioteka i szkoła podstawowa. 
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   Szkoła podstawowa 

Kościół pw  św. Józefa Robotnika 
 
 
 
 
 

—————————————————————————————————————————————————————————
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Kościół – widok z boku 
 
 

Biblioteka Wiejska 
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Dworzec kolejowy 
 
 

           II . INWENTARYZACJA  I  ANALIZA 
ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWO ŚCI. 

 
1. ZASOBY PRZYRODNICZE 
 
 
Do najcenniejszych walorów przyrodniczych i krajobrazowych 

miejscowości  należą czyste wody jezior, lasy zasobne w runo leśne i zwierzęta. 
Warunki naturalne sprzyjają głównie różnorakim formom aktywnego 
wypoczynku: grzybobraniu, łowiectwu, uprawianiu sportów wodnych. 

Dużym atutem jest nieskażone przemysłem środowisko przyrodnicze: 
 

� malowniczy brzeg rzeki Drawy, zaliczanej do rzek górskich; 
 

—————————————————————————————————————————————————————————
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� w pobliżu znajdują się trzy jeziora polodowcowe; 
� Kosin Mały           

         

Strona 14
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� Kosin Duży 

 

 
 
 

� Jezioro Łubowo 
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� pagórkowate ukształtowanie terenu; 

 
 
 
 
 

� lasy 
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� atrakcyjne położenie stawów rybnych. 
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     1.1. KLIMAT 
 
Ciepłe, krótkie zimy,najcieplejsze wiosny i jesienie, dość ciepłe lata. 

Miejscowość położona wśród lasów, z tego też względu siła wiatrów w okolicy 
jest dość mała. 
 
    1.2. SZATA ROŚLINNA 

 
W dużej większości obszary leśne stanowią lasy sosnowe, ale można też 

spotkać znaczną ilość gatunków obcych, między innymi: 
       sosna Banksa 
 

 
                                     sosna czarna 
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                                  sosna wejmutka 
 

 
 
                               śnieguliczka biała 
 

 
 

                                          złotokap pospolity 
 

 
                                  

—————————————————————————————————————————————————————————
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     klon jesionolistny 
 

 
                                             tawlina jarzębolistna 
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    1.3. CENNE PRZYRODNICZO OBSZARY I OBIEKTY 

 
 
Niedaleko Drawin znajdują się: 

� jeziora Kosin Mały i Kosin Duży, gdzie można znaleźć torfowce, na 
lustrze wody występuje grzybień biały; 

� olchowe bagno znajdujące się w projekcie Ntura 2000; 
� okoliczne kompleksy leśne znajdują się w projekcie Natura 2000 jako 

Lasy Puszczy Nad Drawą 
 

 
 
 

� zagłębienia terenowe po martwym lodzie, torfowce, żurawina, rosiczka 
okrągłolistna. 

—————————————————————————————————————————————————————————
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    1.4.ŚWIAT ZWIERZĘCY 
 
 
 Okoliczne lasy stanowią ostoję dla wielu gatunków ssaków i ptaków:                       

       
                                      bóbr 
 

 
                                      wydra 

 
                                      tchórz 
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      borsuk 
 

 
 
 
                                        jenot 
 

 
 
 
                                            wilk 
 

—————————————————————————————————————————————————————————
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                                   bielik 
 

               
 
                    bocian czarny 

 
                                 bocian biały 
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Występują tutaj także pospolite gatunki takie jak: 
                                   
                                   jeleń 
 

 
 
                             sarna 

—————————————————————————————————————————————————————————
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                                     dzik 
 
                                     

 
 
Do jednych z ciekawszych gatunków zwierząt występujących na 

naszym terenie zaliczamy żółwia błotnego, który na terenie okolicznych 
stawów rybnych składa jaja. Status tego gatunku potwierdza fakt, że objęto go 
ochroną gatunkową już w 1935 r., a obecnie został umieszczony w Polskiej 
Czerwonej Księdze Zwierząt. Jego obserwacją i badaniami zajmuje się Zakład 
Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN prowadzący program aktywnej 
ochrony żółwia błotnego na terenie Polski. 

 
 
 
 

Id: ZZAJA-HGBTQ-ZPCTN-WXILF-HVDZR. Uchwalony Strona 26
—————————————————————————————————————————————————————————



25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Z inicjatywy Klubu Przyrodników z siedzibą w Świebodzinie wokół 

olchowego bagna znajdującego się w pobliżu Drawin, powstała ścieżka 
edukacyjna. Spacerując nią możemy zdobyć wiedzę na temat żółwi błotnych, 
traszek, kumaków. 

—————————————————————————————————————————————————————————
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    1.5. WODY POWIERZCHNIOWE 
 
Do wód powierzchniowych występujących w Drawinach i okolicy 

—————————————————————————————————————————————————————————
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zaliczamy: 
� rzeka Drawa; 
� rzeczka Pokrętna; 
� Mierzęcka struga; 
� jeziora: Kosin Mały, Kosin Duży, Łubowo; 
� stawy rybne; 

 
 
 

    1.6. WODY PODZIEMNE 
 
 
 
Teren położony jest w prowincji hydrogeologicznej nizinnej. Pasmo 

zbiorników wód czwartorzędowych pojeziernych – Subniecka Poznańska – 
zbiorniki w utworach trzeciorzędowych. Jest też duża liczba żył i rzek 
podziemnych, których wody zasilają pobliskie jeziora i rzekę Drawę. 

 
 

 
   1.7. GLEBY 

 
 

Gleby Drawin to przede wszystkim słabo urodzajne gleby bielicowe. 
Występują też kopaliny takie jak żwir i glina. 

 
 

    1.8. DROGI 
 
 
Do wsi prowadzi droga asfaltowa, drogi wewnętrzne we wsi są 

utwardzone ( asfalt i bruk). 
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2.  DZIEDZICTWO KULTUROWE 
 
 
 

2.1.WALORY ARCHITEKTURY WIEJSKIEJ 
 
 
We wsi znajdują się budynki powstałe głównie w XIX i na początku XX 

wieku oraz budynki wybudowane już po wojnie. 
 
2.2.ZNANE POSTACIE 

 
 W Drawinach mieszka pan Jerzy Chwiła. Jest on Weteranem Walk o 

Wolność i Niepodległość Ojczyzny, wielokrotnie odznaczony, Mistrz 
Racjonalizacji 1974, wynalazca, wieloletni dyrektor Lubuskich Zakładów 
Roszarniczych. 

 
 

2.3 . SPECYFICZNE POTRAWY 
 
 
 
Miejscowe gospodynie w sezonie letnio – jesiennym przygotowują 

potrawy z wykorzystaniem zasobów runa leśnego: grzybów, jagód, żurawin. 
 
 

3. OBIEKTY I TERENY 
 

3.1. PLACE I MIEJSCA PUBLICZNYCH SPOTKAŃ 
 
 
W miejscowości znajduje się nowy plac zabaw dla dzieci.  
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Jest też boisko sportowe, niestety w bardzo kiepskim stanie. Istnieje  i 

bardzo prężnie działa filia Biblioteki Miejskiej w Drezdenku. Wieś posiada salę 
wiejską, która niedawno została przywrócona środowisku, ale nadal wymaga 
dalszych prac remontowych i modernizacyjnych. Obok znajduje się mały park z 
miejscem na ogniska, festyny i utwardzonym placem do tańca. W Drawinach 
jest też szkoła podstawowa. Uczą się w niej dzieci do trzeciej klasy włącznie. 
Przy szkole jest też odział przedszkolny dla dzieci trzy- i czteroletnich. 

 
 

   3.2 MIEJSCA SPORTU I REKREACJI 
 
 
Dzięki atrakcyjnemu położeniu, wzdłuż rzeki Drawy i w pobliżu 

pięknych jezior, mieszkańcy i turyści mają wiele możliwości wypoczynku. 
Każdy znajdzie dla siebie coś odpowiedniego. Można uprawiać tu sporty 
wodne, organizować spływy kajakowe, jeździć konno, przemierzać leśne szlaki, 
zarówno pieszo jak i na rowerze. Miłośnicy wędkowania mogą odwiedzić 
gospodarstwo rybackie, gdzie oprócz możliwości wędkowania można też 
przygotować na miejscu złowione wcześniej ryby (smażenie, wędzenie). W 
okresie letnio – jesiennym miejscowe lasy pełne są jagód, żurawin, borówek i 
grzybów. 
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    3.3 SZLAKI TURYSTYCZNE 

 
 
Szlak zielony – Dobiegniew – Drezdenko o długości 15,8 km, który 

wiedzie przez Puszczę Drawską. 
Szlak czerwony – Stare Kurowo – Jezioro Łubówko – Drawiny o 

długości 23 km. 
Szlak  od Starego Osieczna do Drawin – wiedzie przez lasy Puszczy 

Drawskiej równolegle do rzeki Drawy. Jego długość wynosi 18,8 km. 
 
 

 3.4.INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 
 

 W Drawinach znajduje się biblioteka, która jest filią Biblioteki Publicznej w 
Drezdenku. Można tutaj wypożyczyć bardzo ciekawe książki, skorzystać z 
komputera podłączonego do Internetu, wziąć udział w warsztatach rękodzieła, 
zaprezentować swoje prace. 
 
 

 4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
 

 
W Drawinach istnieją działki pod zabudowę mieszkaniową i letniskową. 

Szczegółowe informacje na ich temat posiada Urząd Miejski w Drezdenku. 
Na terenie sołectwa  jest 88 numerów administracyjnych. Wszystkie gospodarstwa 
domowe mają zasilanie w energię elektryczną. Większość gospodarstw jest 
podłączona do wiejskiego wodociągu. Sieci gazowej wioska nie posiada, mieszkańcy 
zaopatrują się w gaz z butli. 
 

 5. GOSPODARKA I ROLNICTWO 
 
 
 5.1. MIEJSCA PRACY 

 
 
Mieszkańcy Drawin mogą znaleźć zatrudnienie w miejscowym tartaku, 

w Zakładach Usług Leśnych, Szkole Podstawowej, bibliotece, sklepach oraz w 
pobliskich miejscowościach (Drezdenko, Krzyż Wlkp., Gorzów Wlkp.). Część 
mieszkańców, zwłaszcza młodych znalazła pracę poza granicami Polski. 
Sezonowo źródłem utrzymania jest zbieranie runa leśnego- jagody, grzyby.   
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 5.2. GOSPODARSTWA ROLNE 

 
W miejscowości znajdują się wyłącznie gospodarstwa indywidualne, 

które prowadzą produkcję na potrzeby własne, głównie uprawiają zboża i 
ziemniaki oraz hodują bydło mleczne, trzodę chlewną i kury. 

 
 

 5.3. MIEJSCA NOCLEGOWE 
 
 
W Drawinach jest gospodarstwo agroturystyczne „Stajnia nad Drawą”, 

prowadzone przez Elżbietę i Kaźmierza Borkowskich. Można tu wypocząć w 
rodzinnej atmosferze. 

Miejsca noclegowe można też znaleźć w odległym o kilka kilometrów 
Przeborowie.  
 

 
 6.KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI 

 
 

 6.1. ZWIAZKI I STOWARZYSZENIA 
 
- Rada Sołecka – organ doradczy Sołtysa, który wspomaga jego działalność. 
Członkowie Rady Sołeckiej wybierani są przez mieszkańców sołectwa. Do 
kompetencji  członków rady sołeckiej należy: 

− pomoc sołtysowi w prowadzeniu i załatwianiu spraw 
sołectwa; 

− inicjowanie i prowadzenie na na terenie sołectwa prac 
możliwych do wykonania małymi środkami 
finansowymi i przy współudziale mieszkańców 
sołectwa. 

− Grupa Odnowy Miejscowości – powołana na zebraniu wiejskim, ma na 
celu stworzenie Planu Odnowy Miejscowości, który przyczyni się do 
rozwoju wsi i pozwoli pozyskać środki na wykonanie planu. 

 

− Stowarzyszenie Rozwoju „Drawa” -statutowa działalność Stowarzyszenia 
prowadzona jest na rzecz społeczności lokalnej. 
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III. OPIS I CHARAKTERYSTYKA MIEJSC  
O SZCZEGÓLNYM  ZNACZENIU DLA 
ZASPOKAJANIA POTRZEB MIESZKA ŃCÓW 

 
 

Miejscami, które mają szczególne znaczenie dla zaspokajania potrzeb 
mieszkańców Drawin są:  szkoła podstawowa, biblioteka, sala wiejska, 
świetlica szkolna i kościół.  

W szkole  podstawowej uczą się dzieci w oddziale przedszkolnym, 
zerówce i klasach I-III. Uczniowie przygotowują uroczystości okolicznościowe, 
przedstawienia, zabawy, na które zapraszani są rodzice, dziadkowie i 
mieszkańcy miejscowości, co sprzyja ich integracji. W godzinach 
popołudniowych działa na terenie szkoły świetlica profilaktyczno-
wychowawcza, systematycznie doposażana dzięki wsparciu władz gminy i 
sołectwa. Tutaj dzieci i młodzież znajdują pomoc w odrabianiu zadań 
domowych, korzystają z Internetu, uczą się i bawią.  

Biblioteka wiejska działa bardzo prężnie. Skupia ona  liczne grono 
czytelników, organizuje  wystawy tematyczne, konkursy językowe. Odbywają 
się tam rozmaite zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i 
wakacji letnich oraz w trakcie roku szkolnego. Dorośli mieszkańcy również 
znajdą coś dla siebie. Istnieje tam także możliwość skorzystania z komputerów 
i  Internetu. 

Ważnym miejscem spotkań jest sala wiejska, przywrócona 
użytkownikom po latach zapomnienia. W 2009 roku została częściowo 
wyremontowana. Dzięki temu można było zorganizować  tam zabawy 
karnawałowe, festyny wiejskie, uroczystości rocznicowe. Mankamentem tego 
miejsca jest brak zaplecza socjalnego i sanitarnego, które pozwoliłoby na 
pełniejsze wykorzystanie obiektu.  

Kościół pw. św. Józefa Robotnika należy do parafii Św. Antoniego w 
Krzyżu Wlkp. i ogniskuje wiele działań społecznych mieszkańców. W ostatnich 
latach dzięki ich zaangażowaniu odnowiono pokrycie dachowe i elewację, 
wymieniono okna, wykonano nowe ogrodzenie, a ostatnio położono w obrębie 
placu kościelnego kostkę brukową.  
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IV.  OCENA MOCNYCH  I SŁABYCH  STRON 
MIEJSCOWO ŚCI 

 
Analiza SWOT 
 
Stworzona jest w celu wskazania czynników stanowiących mocne i 

słabe  strony naszej miejscowości. Wyszczególniamy również szanse i 
zagrożenia jakie mogą przyczynić się do zahamowania rozwoju wsi. 

 
 

1. Mocne strony 

• Środowisko przyrodnicze: 

- Rzeka Drawa. 

- Bliskość jezior (Łubowo, Kosin Duży, Kosin Mały). 

- Bliskość Puszczy Noteckiej i Drawskiej. 

- Przewaga borów sosnowych. 

- Obszar NATURA 2000. 

- Bogata fauna i flora (obfitość zwierzyny, jagód i grzybów). 

- Czyste powietrze. 

• Droga asfaltowa, która przebiega  przez część wsi. 

• Dobrze prosperujące Przedsiębiorstwo Drzewne oraz ZUL dające 
zatrudnienie mieszkańcom. 

• Wodociągi. 

• Wolne tereny pod zabudowę. 

• Nowo wybudowany plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej. 

• Duży potencjał ludzki. 

• Sieć komunikacyjna PKP ( trasa Szczecin Główny- Poznań Główny) 

• Infrastruktura teletechniczna w zakresie radiowego Internetu. 
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• Szerokopasmowy Internet dostępny dla mieszkańców. 

• Baza noclegowa (agroturystyka), możliwość nauki jazdy konnej. 

• Szkoła Podstawowa, do której uczęszczają dzieci z naszej miejscowości 
oraz Przeborowa. 

• Prężnie prosperująca biblioteka. 

• Działająca świetlica profilaktyczno-wychowawcza. 

• Kościół pw. Św. Józefa Robotnika. 

• Agencja pocztowa. 

• Wieś objęta jest częściowo Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 

• Zaangażowanie społeczeństwa w rozwiązywaniu problemów społecznych 
(Stowarzyszenie Rozwoju Drawa, Rada Sołecka). 

 

2. Słabe strony 

• Zła infrastruktura dróg. 

• Brak kanalizacji ściekowej. 

• Brak sanitariatów i zaplecza socjalnego przy sali wiejskiej. 

• Brak bazy sportowo-rekreacyjnej. 

• Brak ścieżek rowerowych. 

• Brak drogi asfaltowej i chodnika przez wieś w stronę dworca PKP. 

• Niskie dochody mieszkańców. 

• Zły stan urządzeń melioracyjnych. 

• Słaba jakość gleb. 

• Niska aktywność społeczna mieszkańców. 

• Brak możliwości skorzystania  z porady lekarskiej w Drawinach. 
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• Brak bezpośredniego połączenia środkami komunikacji publicznej (PKS, 
PKP) z Drezdenkiem. 

• Zły stan  bazy lokalowej dla potrzeb kulturalnych. 

• Słabe zainteresowanie rozwojem agroturystyki społeczeństwa lokalnego. 

• Niedostateczna świadomość społeczna w sferze gospodarki odpadami. 

• Postępujący proces starzenia się ludności wiejskie 

 

3. Szanse 

• Wsparcie finansowe z Urzędu Miasta i Gminy Drezdenko oraz ze 
Środków Unii Europejskiej. 

• Budowa sanitariatów i zaplecza socjalnego przy sali wiejskiej oraz jej 
dalszy remont i zagospodarowanie parku przy sali. 

• Budowa oczyszczalni ścieków na terenie wsi. 

• Budowa boiska i terenu rekreacyjnego. 

• Doprowadzenie drogi asfaltowej i chodnika w stronę Dworca PKP, 
Kościoła i Biblioteki.  

• Modernizacja dróg lokalnych. 

• Wzrost aktywności mieszkańców w realizacji wspólnych celów. 

• Współpraca i wsparcie władz lokalnych  przy realizowaniu strategii 
rozwoju wsi. 

• Wykorzystanie terenów leśnych do podniesienia atrakcyjności 
rekreacyjnej i turystycznej. 

 

 

 

4. Zagrożenia 
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• Zwiększenie bezrobocia wśród mieszkańców. 

• Brak środków finansowych. 

• Migracja młodzieży do większych ośrodków i miast oraz wyjazdy za 
granicę. 

• Brak działań zmierzających do zwiększenia zaangażowania się 
społeczności w aktywne życie miejscowości, pogłębianie dezintegracji. 

• Degradacja infrastruktury drogowej wsi. 

• Brak zaangażowania mieszkańców wsi w kontaktach z władzami Gminy. 

• Pogarszający się stan dróg powiatowych. 

• Brak stabilnego zabezpieczenia finansowego oświaty. 

• Wzrastająca ilość osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku kierowanych 
do pomocy społecznej. 

• Trudności w uzyskaniu kredytów mieszkaniowych dla ludzi o niskich 
dochodach. 
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V. WIZJA ROZWOJU SOŁECTWA, OPIS PLANOWANYCH 
DO REALIZACJI ZADA Ń INWESTYCYJNYCH 

 
1. Wyposażenie sali wiejskiej w zaplecze socjalne i sanitarne oraz 

potrzebne sprzęty. 
Cel: integracja społeczności wiejskiej. 
Przeznaczenie: miejsce spotkań, zebrań mieszkańców, organizacja 
uroczystości rodzinnych, zabaw okolicznościowych, festynów, 
organizowanie kursów, szkoleń dla rozszerzenia zainteresowań dzieci 
i młodzieży.  
 

2. Kanalizacja sanitarna. 
Cel: poprawa gospodarki odpadami, ochrona środowiska. 
Przeznaczenie: budowa kanalizacji ściekowej z oczyszczalnią 
ścieków na terenie wioski, dla miejsc najbardziej odległych pomoc 
przy budowie zbiorników bezodpływowych w przydomowe 
pojedyncze lub zbiorcze biologiczne oczyszczalnie ścieków.  
 

3. Droga z nawierzchnią asfaltową i chodnikiem. 
Cel: poprawa bezpieczeństwa i wygody pieszych i zmotoryzowanych 
użytkowników dróg. 
Przeznaczenie: usprawnienie komunikacji na terenie miejscowości. 
 

4. Uregulowanie sytuacji prawnej drogi łączącej Drawiny z Łokaczem 
Wielkim (odcinek: bruk-most na Drawie)i jej modernizacja. 
Cel: znaczące skrócenie drogi do Łokacza Wielkiego i Krzyża Wlkp. 
Przeznaczenie: zmniejszenie kosztów i czasu dojazdu. 

5. Boisko sportowe. 
Cel: integracja dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców wsi 
Przeznaczenie: restrukturyzacja istniejącego, ale bardzo 
zaniedbanego boiska wiejskiego. Zapewnienie odpowiedniej 
nawierzchni oraz wyposażenia terenu rekreacyjno-sportowego. 

6. Zagospodarowanie terenu parku przy sali wiejskiej. 
Cel: racjonalne wykorzystanie przestrzeni rekreacyjnej dla integracji 
mieszkańców. 
Przeznaczenie: zapewnienie odpowiedniego miejsca dla organizacji 
imprez lokalnych. 

7. Organizacja zabaw i festynów wiejskich. 
Cel: integracja społeczności lokalnej. 
Przeznaczenie: włączenie jak największej liczby mieszkańców w 
aktywne uczestnictwo w życiu wsi. 
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VI. OPIS PLANOWANYCH DO REALIZACJI ZADA Ń W PODZIALE 
NA PRIORYTETY, CELE I ZADANIA NA LATA 2013-2020. 

 
 

 
PRIORYTET 1: Rozwój infrastruktury wsi ponoszącej standard życia 
mieszkańców. 
 

• CEL 1- Rozwój lokalnej infrastruktury społeczno – kulturowej 
� Wyposażenie sali wiejskiej w zaplecze socjalne i sanitarne oraz 

potrzebne sprzęty. 
� Zagospodarowanie parku przy sali. 

 
• CEL 2- Poprawa gospodarki odpadami, ochrona środowiska. 

� Budowa kanalizacji sanitarnej. 
 

• CEL 3- Poprawa infrastruktury komunikacyjnej. 
� Budowa drogi z nawierzchnią asfaltową i chodnikiem. 
� Uregulowanie sytuacji prawnej drogi łączącej Drawiny z Łokaczem 

Wielkim (odcinek: bruk-most na Drawie) i jej modernizacja.  
 

•  CEL 4- Urozmaicenie oferty rekreacyjnej. 
�  Restrukturyzacja istniejącego, ale bardzo zaniedbanego boiska 

wiejskiego. Zapewnienie odpowiedniej nawierzchni oraz 
wyposażenia terenu rekreacyjno-sportowego. 

� Zagospodarowanie terenu parku przy sali wiejskiej. 
 
 
PRIORYTET 2: Integracja mieszkańców i aktywizacja postaw prospołecznych. 

•  CEL 1- Zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz wsi. 
�  Udział mieszkańców w pracach związanych z zagospodarowaniem 

terenów rekreacyjnych. 
�  Dbałość o estetykę i porządek. 

 
•  CEL 2- Integracja i identyfikacja mieszkańców ze wsią. 

�  Organizacja wspólnych zabaw wiejskich. 
� Organizacja zabaw i konkurencji sportowych dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych. 
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VII.  HARMONOGRAM REALIZAJI ZAPLANOWANYCH ZADA Ń NA 
LATA 2013-2020 
LP. ZADANIA SZACUNKO

WY KOSZT 
(zł) 

TERMIN 
REALIZACJ
I 

ŹRÓDŁO 
FINANSOW
ANIA 

1 Wyposażenie sali 
wiejskiej w zaplecze 
sanitarne i socjalne oraz w 
potrzebne sprzęty  

130.000,00 2013-2015 Samorząd 
Gminy, 
Fundusze 
Unijne, 
Fundusze 
Sołectwa, 
wkład własny 

2 Kanalizacja sanitarna 4.500.000,00 2013-2017 Samorząd 
Gminy, 
Fundusze 
Unijne, 
 

3 Droga z nawierzchnią 
asfaltową i chodnikiem 

500.000,00 2013-2018 Samorząd 
Gminy, 
Fundusze 
Unijne, 
 

4 Uregulowanie sytuacji 
prawnej drogi łączącej 
Drawiny z Łokaczem 
wielkim 

200.000,00 2015-2020 Samorząd 
Gminy, 
Fundusze 
Unijne, 
wkład własny 

5 Boisko sportowe 250.000,00 2013-2018 Samorząd 
Gminy, 
Fundusze 
Unijne, 
Fundusze 
Sołectwa, 
wkład własny 

6 Organizacja zabaw i 
festynów wiejskich 

50.000,00 2013-2020 Samorząd 
Gminy, 
Fundusze 
Sołectwa, 
wkład własny 
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7 Zagospodarowanie terenu 
parku przy sali wiejskiej 

40.000,00 2013-2015 Samorząd 
Gminy, 
Fundusze 
Unijne, 
Fundusze 
Sołectwa, 
wkład własny 
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PODSUMOWANIE 
 

 Plan Odnowy Miejscowości Drawiny na lata 2013– 2020 jest jednym 
z najważniejszych elementów Odnowy Wsi, mającym na celu poprawę życia 
mieszkańców oraz gości odwiedzających naszą miejscowość. 
Sporządzenie Planu Odnowy i zatwierdzenie go przez Radę miasta i Gminy 
Drezdenko spowoduje łatwiejsze uzyskanie środków z dofinansowania 
Unijnego – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20013 -2020. 
Utworzony Plan Odnowy Miejscowości  Drawiny pozwoli Władzom Gminy 
Drezdenko na przygotowanie odpowiednich funduszy pomocnych w rozwoju 
 naszej wsi. 
 Celem Planu Odnowy Miejscowości jest stworzenie dla mieszkańców 
wielu atrakcyjnych miejsc. Naszym dzieciom i młodzieży pozwolą one 
rozwijać się i przyjemnie spędzać czas. Wszystkie inne inwestycje pomogą nam  
w poprawie wizerunku wsi oraz poprawie naszego życia. 
Plan Odnowy i Rozwoju wsi Lubiatów na lata 2013 – 2020, został stworzony 
przez mieszkańców i dla mieszkańców. W miarę wykonywanych inwestycji 
będzie aktualizowany, a mieszkańcy będą informowani o postępach 
prowadzonych prac. 
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