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WPROWADZENIE 

 

Rada Miejska w Drezdenku podjęła 24 lutego 2016 roku uchwałę Nr XXI/216/2016 w sprawie 

Strategii Rozwoju Gminy Drezdenko na lata 2014-2020. W strategii wyznaczono najistotniejsze 

kierunki rozwoju gminy w oparciu o przeprowadzoną diagnozę. Wyznaczono obszary i cele 

strategiczne, którym przypisano pola operacyjne. W ramach pól operacyjnych 

zaproponowano kierunki działania, które w zależności od potrzeb mogły być modyfikowane i 

rozszerzane. Określona została również misja i wizja gminy. 

Misję Gminy Drezdenko jako cel nadrzędny, któremu miało służyć opracowanie oraz  

uspołecznienie i wdrożenie strategii  zdefiniowano w następujący sposób: 

„Misją Gminy Drezdenko jest prowadzenie polityki rozwoju opartej na: 

- bazowaniu na potencjale endogenicznym i zasobach naturalnych m.in. dla rozwoju turystyki 

i energetyki; 

- uwzględnieniu potrzeb grup defaworyzowanych, niedyskryminacji i zasad włączenia 

społecznego; 

- uwzględnieniu potrzeb środowiska naturalnego; 

- uwzględnieniu korzystnego klimatu dla innowacji i e-usług; 

- budowaniu współpracy i wspólnej realizacji zadań o charakterze ponadlokalnym.” 

Wizję Gminy Drezdenko  określono jako docelowy obraz obszaru w 2025 roku, pozwalający 

efektywnie realizować wyznaczoną misję i zdefiniowano w następujący sposób: 

„ W 2025 roku na terenie Gminy Drezdenko: 

- istnieje korzystny klimat dla rozwoju turystyki i przedsiębiorczości; 

- wykorzystywane są zasoby naturalne gminy a wpływy do budżetu z tytułu eksploatacji złóż 

ropy naftowej przeznaczane są na rozwój mieszkańców; 

- prowadzone są działania dla rozwoju rynku pracy i zatrudnienia; 

- rozwija się edukacja, dzięki czemu wzrasta kapitał intelektualny i kreatywny; 

- każdy mieszkaniec ma dostęp do podstawowych usług publicznych a przestrzeń gminy 

pozbawiona jest barier dla osób niepełnosprawnych; 

- stosowane są rozwiązania ograniczające emisję zanieczyszczeń do ekosystemu, w tym 

odnawialne źródła energii; 
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- obszar jest dobrze skomunikowany zewnętrznie oraz spójny wewnętrznie pod względem 

transportowym; 

- mieszkańcy wykazują wysoką aktywność obywatelską i chętnie uczestniczą w procesach 

integracyjnych; 

- wzmocniono mechanizmy zarządzania w samorządzie, w tym w zakresie zarządzania 

kryzysowego.” 

W czerwcu 2020 roku przedstawiono Radzie Miejskiej „Raport monitoringowy o stanie 

realizacji Strategii Rozwoju Gminy Drezdenko na lata 2014-2020. Raport był pierwszym 

dokumentem z monitoringu realizacji strategii, opracowanym przez zespół powołany przez 

Burmistrza Drezdenka w lutym 2020 roku. W raporcie dokonano oceny poziomu rozwoju 

Gminy Drezdenko w latach 2014- 2019, w oparciu o założone w strategii cele.  

Obecnie przedstawiamy Radzie Miejskiej Końcowy raport ewaluacyjny o stanie realizacji 

strategii rozwoju Gminy Drezdenko na lata 2014-2020. Jest to opracowanie własne, 

powołanego w tym celu zespołu, w skład którego weszli pracownicy Urzędu Miejskiego w 

Drezdenku oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. Oceny dokonano metodą 

porównawczą, analizując na podstawie posiadanych i pozyskanych danych relację pomiędzy 

zakładanymi celami ujętymi w strategii, a faktycznie wykonanymi zadaniami. 

 

Ocena końcowa stanu realizacji zadań strategicznych w latach 2014-2020  

 

I     OBSZAR STRATEGICZNY - SPÓJNOŚĆ  SPOŁECZNA. 

     Cel strategiczny – Podniesienie poziomu dostępności i jakości usług edukacyjnych, 

zdrowotnych i wyłączenia społecznego oraz zwiększenia poziomu partycypacji                                        

i zaangażowania społecznego.  

Określony w Strategii cel strategiczny dla obszaru – „Spójność społeczna”  w znacznym stopniu 

został osiągnięty. Wyznaczone kierunki działań we wszystkich polach operacyjnych – edukacja, 

wyłączenie społeczne i zdrowotne, społeczeństwo obywatelskie, usługi czasu wolnego czy 

społeczeństwo informacyjne były realizowane.  Działania należy kontynuować z 

uwzględnieniem zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych, jakości życia i potrzeb 

mieszkańców. 

1. Pole operacyjne – Edukacja. 

1) Kierunek działania – Wsparcie opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz wychowania 

przedszkolnego. 

W latach 2019-2020 wybudowano Żłobek Gminny w Drezdenku z dofinansowaniem 

rządowym w ramach Programu „Maluch+”. Żłobek został uruchomiony z początkiem września 

2020 r.  Początkowo objęto opieką 60 najmłodszych mieszkańców gminy, a wobec dużego 
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zapotrzebowania  na usługi opiekuńcze zwiększono limit przyjęć do 70 osób. Pozyskano 

również środki na doposażenie i funkcjonowanie placówki na okres 2 lat. 

W 2019 rozpoczęto budowę nowego budynku przedszkola gminnego w Drezdenku. 

Planowane uruchomienie placówki w nowym obiekcie wyznaczono na połowę 2022 roku. 

Obecnie  przedszkole samorządowe w Drezdenku mieści się w dwóch lokalizacjach, oferując 

opiekę dla 270 dzieci. Przy szkołach podstawowych funkcjonujących w mieście i na terenach 

wiejskich utworzone zostały oddziały przedszkolne. Ogólna liczba dzieci objętych 

wychowaniem przedszkolnym w placówkach gminy nieznacznie rośnie. W Drezdenku 

funkcjonuje od 2010 roku prywatne przedszkole, które obejmowało opieką w ostatnich latach 

ok. 50 dzieci, w wieku od 2,5 roku do 7 lat. 

2) Kierunek działania - Doposażenie jednostek edukacyjnych w sprzęt i materiały 

dydaktyczne na potrzeby pracowni w tym m.in. do nauki przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych, informatycznych i języków obcych oraz na potrzeby prowadzenia zajęć 

dodatkowych, w tym rozwijających kompetencje kluczowe na rynku pracy. 

W latach 2014-2020 doposażano systematycznie w miarę możliwości i potrzeb placówki 

edukacyjne w mieście i na terenach wiejskich. W okresie wprowadzania reformy oświaty 

doposażono gabinety w szkołach ośmioklasowych do prowadzenia zajęć z fizyki, chemii i 

biologii. We wszystkich placówkach zakupiono z dofinansowaniem zewnętrznym sprzęt 

informatyczny - komputery, projektory, monitory interaktywne i multimedialne, materiały 

edukacyjne, kalkulatory, pomoce dydaktyczne do nauki języków obcych i zajęć rozwijających, 

pomoce do zajęć ruchowych, książki. Remontowano sale lekcyjne i pracownie informatyczne. 

3) Kierunek działania – Budowanie i realizacja programów edukacyjnych, w tym w zakresie 

kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych; nauk 

matematyczno-przyrodniczych i technik informacyjnych i komunikacyjnych oraz postaw 

kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, itp. na wszystkich etapach kształcenia. 

Kompetencje kluczowe nauczycieli i uczniów rozwijano na każdym etapie edukacyjnym w 
ramach zajęć lekcyjnych i poza lekcyjnych. Zakres rozwoju obejmował porozumiewanie się w 
j. ojczystym (szkolne konkursy czytelnicze, recytatorskie, ortograficzne, udział w konkursach 
polonistycznych), udział w projektach, w tym innowacyjnych,  porozumiewanie się w j. obcych 
(szkolne konkursy językowe, udział w konkursach ogólnopolskich). Rozwijane były 
kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne (udział                  
w konkursach matematycznych, szkolnych i ogólnopolskich, praca na lekcjach techniki). 
Kompetencje informatyczne realizowano w ramach lekcji, poprzez udział  w konkursach grafiki 
komputerowej, udostępnianie nowoczesnego sprzętu do pracy na lekcjach.  Realizowano  
działania związane z bezpiecznym korzystaniem z cyberprzestrzeni, kształtowanie otwartości 
i budowanie pozytywnego klimatu szkoły, poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach.  
Szkoła Podstawowa w Trzebiczu realizowała w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020 
opracowany przez szkolnego doradcę zawodowego autorski program z zakresu doradztwa 
zawodowego pn. „Moja przyszłość- ważna sprawa”, który dotyczy realizacji wewnątrz 
szkolnego systemu doradztwa zawodowego. Opracowano i wdrożono szkolne programy 
promocji zdrowia. Do treści z zakresu kompetencji kluczowych na rynku pracy odnoszą się też 
działania związane z realizacją programów wychowawczo-profilaktycznych, dotyczą bowiem 
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postaw kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, nauk matematyczno-
przyrodniczych oraz TIK. 

4) Kierunek działania – Opracowanie i realizacja programów pomocy stypendialnej dla 

uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. uczniowie niepełnosprawni; 

uczniowie uzdolnieni, zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki). 

W poszczególnych szkołach realizacja działań była uzależniona od zdiagnozowanych potrzeb 

uczniów. W Szkole Podstawowej w Goszczanowie dyrektor szkoły przyznawał 2 razy w roku 

szkolnym stypendia uczniom za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. W Przedszkolu w  

Drezdenku w ramach pomocy dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

zatrudniano odpowiednich specjalistów pracujących z dziećmi, organizowano zajęcia 

rewalidacyjne, logopedyczne. W Szkole Podstawowej w Drawinach przyznawano stypendia 

dla najuboższych w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Szkoła Podstawowa w Grotowie 

prowadziła zajęcia rozwijające i zajęcia wyrównawcze dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. Uczniowie szkoły korzystali z programu „ Wyprawka pierwszoklasisty”. W 

Szkole Podstawowej Nr 3 w Drezdenku dyrektor szkoły przyznawał dwa razy w roku stypendia 

uczniom za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe, a na koniec roku szkolnego za najwyższe 

wyniki egzaminu i sprawdzianu po klasie szóstej a później ósmej. Podobne działania prowadził 

dyrektor Szkoły Podstawowej w Niegosławiu. W Szkole Podstawowej w Trzebiczu   

przyznawane były stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Dotyczyły one 

uczniów uzdolnionych. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizowane 

były zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne oraz dydaktyczno-

wyrównawcze. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Drezdenku opracowano i realizowano programy 

pomocy stypendialnej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( m.in. uczniowie 

niepełnosprawni, uczniowie uzdolnieni, zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki). Szkoła 

wnioskowała corocznie o stypendia naukowe dla uczniów wyróżniających się w nauce oraz 

zapomogi dla znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej. 

5) Kierunek działania – Rozwój działań związanych z doradztwem zawodowym i 

planowaniem ścieżki edukacyjnej na poziomie edukacji gimnazjalnej. 

Edukacja gimnazjalna została wygaszona w 2019 r. Wszystkie szkoły gminne realizowały 

zadania związane z doradztwem zawodowym. Realizowano zadania zgodnie ze szkolonymi 

programami wychowawczymi, profilaktycznym i programem wychowawczo-profilaktycznym, 

a także zgodnie z wewnątrzszkolnymi systemami doradztwa zawodowego (preorientacja 

zawodowa w przedszkolu, orientacja zawodowa w klasach I-VI i w klasach VII-VIII). 

Nawiązywano  współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Kraj. na rzecz 

planowania ścieżki kariery i podejmowania decyzji dotyczącej wyboru kierunków dalszej nauki 

przy wsparciu zawodowym. W małych szkołach wiejskich ze względu na specyfikę szkół, 

promowano doradztwo zawodowe w sposób odpowiedni do potrzeb szkoły. W ciągu tych 

wszystkich lat organizowano spotkania z przedstawicielami różnych zawodów. Prowadzono 

działania związane z doradztwem zawodowym i planowaniem ścieżki edukacyjnej na poziomie 

edukacji gimnazjalnej podczas lekcji z wychowawcą, innych zajęć oraz specjalnie w tym celu 

zorganizowanych spotkaniach, także w zakładach pracy. Działania dotyczyły już najmłodszych 

dzieci z oddziałów przedszkolnych, a ich oferta była poszerzana wraz z wiekiem odbiorców – 
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uczniów klas I-III oraz IV- VIII. Poznawano wybrane zawody poprzez lekcje z przedstawicielami 

danych zawodów, tworzenie plakatów dotyczących poszczególnych zawodów, wywiady z 

rodzicami, osobami z najbliższego otoczenia, tworzenie słowników tematycznych, zabawy 

w kalambury. Uczniowie brali udział w warsztatach i pokazach ginących zawodów podczas 

wyjazdu do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach. Organizowano 

uczniom spotkania z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Drezdenku pod 

kątem określenia przez dzieci i młodzież ich mocnych i słabych stron, rozwoju umiejętności 

współpracy w grupie, wyboru przyszłego zawodu i drogi edukacyjnej. W latach 2018 – 2019, 

w związku ze zmianami dotyczącymi doradztwa zawodowego, realizowano autorski program 

szkolnego doradcy zawodowego, pn. „„Moja przyszłość – ważna sprawa” – program realizacji 

wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. Uczniowie kl. 8 brali udział w Targach 

Pracy – warsztatach, prelekcjach, wywiadach z przedstawicielami zawodów. W Szkole 

Podstawowej Nr 2 w Drezdenku corocznie realizowano program „Tydzień kariery zawodowej”, 

w ramach którego przeprowadzano: testy predyspozycji zawodowych, lekcje zawodoznawcze.   

6) Kierunek działania – Promocja edukacji zawodowej i technicznej, informowanie na temat 

edukacji zamawianej, rozwój systemu praktyk i staży zawodowych, promocja współpracy              

z sektorem przedsiębiorstw.  

Realizacja działań prowadzona była przede wszystkim w Gimnazjum a następnie w klasach VII 

i VIII szkół podstawowych.  Uczniowie klas VII i VIII mieli możliwość praktycznego zapoznania 

się z niektórymi zawodami np. podczas wizyty w Centrum Kształcenia Zawodowego w 

Gorzowie Wlkp. – 2018 r. Uczniowie klasy VIII wzięli udział Targach Edukacyjnych ABSOLWENT  

w Gorzowie Wlkp. (2019 r.). Udostępniano materiały informacyjne uczniom i ich rodzicom 

dotyczących edukacji zawodowej i technicznej, rozwoju systemu praktyk i staży zawodowych. 

Udzielono pomocy uczniom klas VIII w uzupełnianiu dokumentacji niezbędnej do przyjęcia do 

szkoły ponadpodstawowej. W Szkole Podstawowej Nr 1 w Drezdenku program nauczania 

DZIAŁAJ Z JAWI był realizowany w klasach IV i VI  od 2011 roku. Program nakierowany głównie 

na działania praktyczne realizowane metodą rocznych projektów edukacyjnych z 

wykorzystaniem pakietu dydaktycznego firmy JAWI do praktycznego nauczania zajęć 

technicznych. Nauczyciele, w ramach Tygodnia Przedsiębiorczości (preorientacja zawodowa), 

organizowali wyjścia do różnych miejscowych instytucji. Został opracowany Wewnątrzszkolny 

System Doradztwa Zawodowego (przedstawiony i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną), 

którego celem jest koordynacja działań podejmowanych w szkole w celu przygotowania 

uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu. Działania z zakresu doradztwa zawodowo-

edukacyjnego realizowane były przez: wychowawców, nauczycieli przedmiotu, pedagoga 

szkolnego, bibliotekarzy, szkolnego koordynatora doradztwa zawodowego, pracowników 

instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy), rodziców lub osoby zaproszone prezentujące 

praktyczne aspekty dokonywania wyborów zawodowo-edukacyjnych. Dzieci i młodzież 

analizowały swoje predyspozycje zawodowe, określały swoje mocne i słabe strony, także w 

perspektywie predyspozycji zdrowotnych. Uczniowie poznali drogi edukacji, zapoznali się z 

ofertą szkół zawodowych/branżowych oraz technicznych, wymaganiami edukacyjnymi. 

Zapoznano uczniów z terminem „edukacji zamawianej” podczas zajęć z wychowawcą, doradcą 

zawodowym. Podczas prezentacji szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych, które 
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przedstawiały uczniom i ich opiekunom swoją ofertę edukacyjną, omawiano system praktyk i 

staży zawodowych (w tym zagranicznych), co miało stanowić o atrakcyjności danej placówki i 

było zachętą do podjęcia w tej szkole dalszej edukacji. Zainteresowanym uczniom i ich 

rodzicom udostępniano materiały informacyjne dotyczące edukacji zawodowej i technicznej, 

edukacji zamawianej, rozwoju systemu praktyk i staży zawodowych. Nawiązano  współpracę z 

Cechem Rzemiosł Różnych Międzychodzko-Drezdeneckim w Międzychodzie w celu 

pozyskania informacji o miejscach praktyk dla przyszłych uczniów szkół branżowych. 

Uczniowie kl. 7 i 8 brali udział w Targach Pracy – warsztatach, prelekcjach, wywiadach z 

przedstawicielami zawodów. 

 

7) Kierunek działania – Wprowadzenie szkoleń, doradztwa oraz innych form podwyższania 

kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem kluczowych 

kompetencji uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy, tj. technik 

informacyjnych i komunikacyjnych, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, 

nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, 

pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia oraz 

wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną na każdym 

etapie edukacyjnym (m.in. dla uczniów niepełnosprawnych, uczniów uzdolnionych, 

zagrożonych przedwczesnym kończeniem nauki). 

 Szkoły realizowały zadania poprzez szkolenia rady pedagogicznej – marketing edukacyjny, 

wykorzystanie nowych technologii do uatrakcyjnienia procesu kształcenia i motywowania 

uczniów do aktywnego uczenia się, innowacje pedagogiczne w edukacji szkolnej, 

indywidualizowanie pracy  na lekcjach w szkole podstawowej, szkolenia w zakresie 

zintegrowanej profilaktyki ryzykownych zachowań uczniów, profilaktyki zdrowotnej. 

Promowano pracę zespołową nauczycieli jako warunek podniesienia jakości procesu 

edukacyjnego w szkole. Szkolenia prowadzone były przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 

w Gorzowie Wlkp. w formie szkoleń, warsztatów, prelekcji dla rady pedagogicznej we 

współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Drezdenku. Nauczyciele podejmowali 

studia podyplomowe. Prowadzone było doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z 

potrzebami placówki. 

2. Pole operacyjne – Włączenie społeczne i zdrowotne. 

1) Kierunek działania – Kompleksowe działania integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej 

m.in. dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, seniorów, osób 

samotnych oraz osób niepełnosprawnych, w tym zwiększenie dostępu do poradnictwa 

specjalistycznego oraz rozwój usług asystenckich i bytowych, w szczególności na obszarach 

wiejskich. 

Działania dotyczące integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej prowadzi Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Drezdenku, Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Centrum Integracji 

Społecznej w Drezdenku, a także jednostki powiatowe - Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie. Działania w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych, 

służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, były realizowane, 
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poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia,   w 

wymiarze co  najmniej 10 godzin tygodniowo. 

Od 2014 roku organizowane są prace społecznie użyteczne. Jest to forma wsparcia skierowana 

do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń  

pomocy społecznej lub uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie 

usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie 

zatrudnienia socjalnego. Prace odbywają się bez nawiązania stosunku pracy. Wykonywanie 

prac odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą. Starosta 

refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia 

przysługującego bezrobotnemu. Od 2019 roku prace społecznie użyteczne organizowane 

przez gminę realizowane są również na obszarach wiejskich.  

Instytucją realizującą specjalistyczny program pracy z osobami wykluczonymi społecznie lub 

zagrożonymi wykluczeniem społecznym jest Centrum Integracji Społecznej. CIS w Drezdenku 

działa od 2005 roku. Misją CIS jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz działania długofalowe mające wpływ na postawę człowieka      

i jego sposób funkcjonowania w środowisku. Zadaniem instytucji jest odbudowywanie                    

i podtrzymywanie u osób wykluczonych społecznie, zdolności do samodzielnego                                   

i efektywnego pełnienia ról społecznych a także samodzielnego poruszania się po rynku pracy, 

prowadzącego do zatrudnienia. CIS od wielu lat jest pomocnym narzędziem w polityce 

społecznej, jest alternatywą dla osób korzystających z pomocy społecznej i daje szansę na 

zmiany i rozwój społeczny. W latach 2018-2020 CIS realizował w partnerstwie projekty z 

dofinansowaniem zewnętrznym skierowane do osób bezrobotnych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym w ramach osi priorytetowej „Równowaga społeczna”. W ramach   

projektów zrealizowano następujące zadania: 

1) odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i 

pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja 

społeczna); 

2)  odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku 

pracy (reintegracja zawodowa); 

3)  zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego;  

4) świadczono  usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest 

nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, 

samodzielności i aktywności społecznej;  

5) świadczono usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest 

pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w 

kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy 

(poprzez m.in. udział w zajęciach w CIS, KIS lub WTZ, kursy i szkolenia zawodowe), 

pomoc w utrzymaniu zatrudnienia;  

6)  świadczono usługi aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest 

wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb rynku pracy 

(m.in. edukacja formalna); 
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7) świadczono usługi o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub 

złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub 

powodujących oddalenie od rynku pracy. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Drezdenku istnieje od ponad 25 lat. Jest placówką pobytu 

dziennego dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną. 

Prowadzi zajęcia i treningi nabycia umiejętności w wykonywaniu podstawowych czynności 

życia codziennego, a także zajęcia rehabilitacyjne, usprawniające motorycznie uczestników. W 

2018 roku został przeprowadzony remont pomieszczeń ŚDS a w 2020 roku został zakupiony 

samochód do przewozu osób z niepełnosprawnościami w tym na wózkach, z dofinansowaniem 

PFRON. 

W latach 2018-2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku realizował programy osłonowe 

w ramach zwiększenia dostępu do poradnictwa specjalistycznego oraz usług asystenckich i 

bytowych dla mieszkańców Gminy Drezdenko min.: 

1. Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 75+”. W ramach 

programu Ośrodek Pomocy Społecznej rozszerzył wsparcie i pomoc dla mieszkańców 

gminy w wieku 75 lat i więcej poprzez zwiększenie liczby godzin przyznanych usług 

opiekuńczych. 

2. Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  „Usługi opiekuńcze dla osób 

niepełnosprawnych” w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych. Celem programu było wsparcie społeczne w formie usług 

opiekuńczych tzw. zwykłych i usług opiekuńczych specjalistycznych osób 

niepełnosprawnych. Usługi obejmowały pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb 

życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację. Udzielana pomoc zależała od potrzeb, 

możliwości i stanu zdrowia osób niepełnosprawnych. 

3. Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent rodziny”  w ramach 

programu Gmina uzyskała wsparcie finansowe na zatrudnienie 2 asystentów rodziny.  

4. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” resortowy program Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej finansowany ze środków Solidarnościowego 

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

5. Program „Opieka wytchnieniowa”  program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

2) Kierunek działania – Podnoszenie świadomości osób/rodzin zagrożonych ubóstwem                         

i wykluczeniem społecznym/seniorów oraz osób niepełnosprawnych o dostępnych formach 

pomocy i doradztwa specjalistycznego. 

Działania z tym kierunku prowadzone są przez Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Integracji 

Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Utworzony Klub Seniora „Drzeń” w Drezdenku jest miejscem codziennych spotkań seniorów    

z Drezdenka i okolic. Prowadzi działalność ukierunkowaną na rozpoznawanie i kierowanie 
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realizacją potrzeb zgłaszanych przez osoby starsze. Zajmuje się także zagospodarowaniem 

czasu wolnego seniorów, uwzględniając przy tym współdziałanie w grupie, koordynując 

zachowania mające na celu osiągnięcie jak najlepszych wyników z podjętych działań. 

Spotkania seniorów w Klubie przyczyniają się do ugruntowania wzajemnej empatii. Pozwala 

na trafniejsze zrozumienie postrzeganych emocji związanych z wiekiem, zrozumienie innych, 

dzielenie się zdobytym doświadczeniem oraz przyczynia się także do szybszego rozwiązywania 

problemów. Działania Klubu opierają się na realizacji zgłoszonych przez seniorów potrzeb,                     

z uwzględnieniem stanu zdrowia, sprawności motorycznej i intelektualnej. Obecnie w Klubie 

seniorzy działają bardzo czynnie w 6 sekcjach: muzycznej, kulinarnej, turystycznej, teatralnej, 

plastycznej i integracyjnej. Grupa integracyjna seniorów angażuje się w inicjowanie                                      

i podtrzymywanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi. Podejmuje ona współpracę z seniorami 

zrzeszonymi w innych Klubach oraz organizacjami działającymi na rzecz osób starszych. 

Członkowie tej grupy biorą czynny udział w promowaniu pozytywnych aspektów życia 

seniorów drezdeneckich. Dbają o poprawne stosunki między klubowiczami oraz społecznością 

lokalną, przyczyniając się tym samym, do poprawy relacji międzypokoleniowych                                          

i międzyludzkich. Ponadto Klub realizuje usługi prawne i pomoc psychologiczną dla seniorów. 

 

3) Kierunek działania - Poprawa dostępu do infrastruktury włączenia społecznego, w tym 

przede wszystkim na potrzeby aktywizacji seniorów. 

W 2019 roku zakończono modernizację Klubu Seniora „Drzeń w Drezdenku.                                          

W pomieszczeniach usytuowanych na parterze budynku stworzono seniorom warunki do 

spotkań ale także aktywnego spędzenia czasu. Przeprowadzono adaptację nowych 

pomieszczeń i powiększenie powierzchni użytkowej klubu. Uzupełniono wyposażenie i 

umeblowanie, utworzono nowe sekcje w klubie, zabezpieczono prowadzenie doradztwa 

psychologicznego i prawnego. 

W 2019 roku Rada Miejska podjęła uchwałę o utworzeniu i nadaniu statutu Miejskiej Rady 

Seniorów w Drezdenku. Członkowie rady podjęli aktywne działania statutowe jesienią 2019 

roku. 

W 2020 r. powstał w Trzebiczu kolejny  Klub Seniora. Przeprowadzono adaptacje pomieszczeń, 

zakupiono umeblowanie i wyposażenie. Zaktywizowanych zostało 15 seniorów z terenów 

wiejskich. 

Na terenie Gminy działają liczne stowarzyszenia i organizacje zrzeszające i działające na rzecz 

osób starszych. Podejmowane przez nie inicjatywy corocznie otrzymują z budżetu gminy 

dofinansowanie, w ramach wydzielonych na ten cel środków. 

3. Pole operacyjne – Społeczeństwo obywatelskie. 

1) Kierunek działania – Szersze wykorzystanie mechanizmu konsultacji społecznych oraz 

inicjatyw obywatelskich oraz zaangażowanie kluczowych grup społecznych w proces 

zarządzania w samorządzie. 
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Rada Gminy podjęła w 2015 roku uchwałę nr XI/95/2015 w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Drezdenko. Zgodnie z 

powyższą uchwałą przeprowadzono m.in. następujące konsultacje społeczne:  

- w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy placu 

Wileńskiego  w miejscowości Drezdenko - uchwała nr XV/180/2015 Rady Miejskiej                                      

w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. 

- w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Drezdenko 

dotyczących projektów statutów sołectw - uchwała nr XXX/275/2016 Rady Miejskiej                                  

w Drezdenku z dnia 28 września 2016 r. 

Rada Miejska określiła także zasady zgłaszania przez mieszkańców projektów uchwał                               

w ważnych dla społeczności lokalnej sprawach. 

W 2019 roku Rada Miejska zdecydowała o partycypacji społecznej w działaniach gminy                           

w formie Budżetu Obywatelskiego. Wybrane w 2019 r. projekty, w wyniku głosowaniu 

mieszkańców gminy zostały zrealizowane w 2020 roku. Kolejne edycje Budżetu 

Obywatelskiego są kontynuowane. 

 

2) Kierunek działania - Promocja i szersze zastosowanie działań wolontariackich. 

Działania wolontariackie realizowane były głównie przez szkoły. W ramach tego działania 

dzieci i młodzież szkolna brała corocznie udział w lokalnych i ogólnopolskich akcjach 

charytatywnych organizowanych przez szkolne koła PCK, MEN, samorząd uczniowski. 

Utworzone zostały szkolne koła wolontariatu, które organizowały i włączały się we wszystkie 

akcje dobroczynne na rzecz ludzi, zwierząt i środowiska. Wspierały także działaniami 

wolontariackimi stowarzyszenia, fundacje i instytucje działające na rzecz ludzi potrzebujących. 

Jednocześnie promowana była idea wolontariatu i jego działań poprzez ulotki, foldery, 

zamieszczanie zdjęć i informacji o przeprowadzonych akcjach w mediach szkolnych i lokalnych, 

nagradzanie najaktywniejszych wolontariuszy. 

Działalność wolontariacką prowadzą także organizacje pozarządowe działające na terenie 

gminy. Mieszkańcy Gminy Drezdenko chętnie wspierają akcje charytatywne. 

 

3) Kierunek działania - Budowanie konstruktywnego dialogu i klimatu współpracy między 

samorządem a organizacjami pozarządowymi, w tym poprzez wykorzystanie zasobów 

Urzędu Miejskiego w Drezdenku. 

Corocznie zabezpieczano środki w budżecie gminy na wsparcie lub powierzenie zadań  gminy                         

organizacjom pożytku publicznego oraz organizacjom i stowarzyszeniom pozarządowym 

działającym na terenie gminy. Odpowiednio były to kwoty: 

2014 rok –    540.500 zł; 

2015 rok -    780.289 zł; 

2016 rok –   787.377 zł; 

2017 rok –   910.578 zł; 
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2018 rok – 1.241.615 zł; 

2019 rok –    599.564 zł; 

2020 rok -     595.000 zł. 

4) Kierunek działania – Opracowanie procedur współpracy Gminy Drezdenko z 

organizacjami pozarządowymi, w tym w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na 

pokrycie kosztów wkładu własnego organizacji projektów ze środków zewnętrznych. 

Rada Miejska corocznie uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego w kolejnym roku. 

W styczniu 2016 roku Burmistrz Drezdenka wprowadził zarządzeniem „Zasady przyznawania              

i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Drezdenko przyznawanych organizacjom pozarządowym 

i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego”. 

Corocznie Burmistrz Drezdenka powołuje oddzielne komisje, w skład których wchodzą 

również przedstawiciele organizacji pozarządowych do oceny wniosków, złożonych w wyniku 

ogłaszanych konkursów na realizację zadań gminy (głównie z zakresu sportu i kultury) przez 

organizacje pozarządowe. 

Nie stosowano i nie wypracowano zasad  umożliwiających pokrycie przez Gminę wkładu 

własnego dla organizacji i podmiotów pożytku publicznego składających projekty na 

pozyskanie środków zewnętrznych. 

4. Pole operacyjne – Usługi czasu wolnego. 

1) Kierunek działania – Rozwój oferty kulturalnej skierowanej do różnych grup odbiorców.  

Gmina posiada samorządowe instytucje kultury, które kształtują ofertę kulturalną dla 

mieszkańców gminy. Są to; Centrum Promocji Kultury w Drezdenku, Muzeum Puszczy 

Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

im. Ks. J. Tischnera w Drezdenku wraz z filiami. W ramach corocznych budżetów instytucje te 

prowadzą zróżnicowaną działalność w dziedzinie kultury organizując liczne spotkania, imprezy 

artystyczne - kameralne i  plenerowe, prowadząc warsztaty i sekcje branżowe. 

Na terenach wiejskich aktywnie działają sołtysi i rady sołeckie organizując liczne 

przedsięwzięcia kulturalne nie tylko dla własnych mieszkańców ale także dla okolicznych 

miejscowości. Służą one  integracji mieszkańców ale także stanowią promocję kultywowanych 

tradycji i obyczajów. W 2014 r. wydano Przewodnik Przyrodniczo-Turystyczny - „Sołectwa 

Gminy Drezdenko”. W marcu 2015 r. Rada Miejska w Drezdenku podjęła uchwałę nr 

V/40/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki. Środki finansowe z funduszu sołeckiego przeznaczane były m.in. 

na różnego rodzaju warsztaty np. warsztaty teatralne, rękodzieła, spotkania integracyjne np. 

zabawy, festyny, spotkania kulturalne. Środki finansowe przeznaczane były również na: 

budowę oświetlenia ulicznego, budowę placów zabaw, budowę siłowni zewnętrznych, miejsc 

rekreacji i wypoczynku. 
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Głównym kreatorem gminnej kultury jest Centrum Promocji Kultury, jako samorządowa 

instytucja kultury działająca od 1958 roku na terenie miasta i gminy Drezdenko. Celem 

statutowym PCK jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie min.: 

- udostępniania i uprzystępniania kultury; 

- działalności kulturalnej i edukacyjnej; 

- animacji kulturalnej i twórczości artystycznej;  

- ochrony i popularyzacji wartości kulturowych regionu; 

- ochrony dziedzictwa regionalnego; 

- edukacji regionalnej i historycznej. 

W latach 2014 -2020  w CPK była realizowana i kontynuowana koncepcja animacji społeczno 

– kulturalnej. Jest ona rozumiana jako zespół działań, które wspomagają kształtowanie 

życiowej orientacji człowieka, rozwijanie wrażliwości, zdolności i zainteresowania jednostek 

oraz grup społecznych, w tym obcowanie ze sztuką i jej kreowanie. Natomiast jej 

nadrzędnym rezultatem jest wyższa jakość życia, wykraczająca ponad wymiar egzystencji 

bytowej, czemu towarzyszy zdolność i wola określonej partycypacji w życiu kulturalnym. 

Tym celom również w omawianym okresie służyły: 

- edukacja artystyczno – estetyczna adresowana głównie młodemu pokoleniu; 

- upowszechnianie uczestnictwa w kulturze artystycznej; 

- amatorski ruch artystyczny; 

- odsłanianie  i nowe odczytywanie tradycji kulturowych miasta i gminy zgodnie z zasadą 
subsydiarności (tj. najpierw lokalnych, później regionalnych a ostatecznie 
ogólnopaństwowego dziedzictwa); 

- działalność wydawnicza; 

- badania naukowe dotyczące polsko – niemieckiego pogranicza historycznego w kontekście 
ziemi drezdeneckiej; 

- organizacja przedsięwzięć związanych z kulturą popularną tj. hedonistyczno – ludyczną. 

Edukacja artystyczno – estetyczna w Centrum Promocji Kultury spełnia nadrzędną rolę w 

przyszłej partycypacji w kulturze. Instytucja ta oferuje wyjątkową różnorodność działań 

edukacyjnych ( z tendencją do dalszego ich wzbogacania) począwszy od: baletu, tańca 

współczesnego, gry na instrumentach dętych i perkusyjnych, zajęć wokalnych, także w 

zakresie sztuk plastycznych – ceramiki artystycznej oraz malarstwa i rysunku. Należy 

szczególnie zaznaczyć, iż to właśnie kontynuowana praktyka edukacyjno – odtwórcza 

przyczyniła się w ostatnich latach do istotnych zmian w zakresie upowszechniania 

uczestnictwa w kulturze. Obecnie ilość edukowanych miłośników różnych dyscyplin 

artystycznych przekroczyła liczbę 300 osób. Wyartykułowane powyżej formy kształcenia 

wrażliwości na piękno, uzupełnić należy o organizację warsztatów artystycznych: 

ceramicznych  i malarskich oraz konkursów wokalnych o zasięgu ogólnopolskim i przeglądów 
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sztuki plastycznej, także dla osób spoza miasta i gminy. Krajobraz kulturowy ziemi 

drezdeneckiej wzbogacają również coroczne plenery malarskie i rzeźbiarskie. 

Upowszechnianie uczestnictwa w kulturze muzycznej odbywa się poprzez  prezentacje 

artystyczne  w ramach Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej, którego organizatorem 

jest także CPK. Odsłanianie i nowe odczytywanie tradycji historyczno – kulturowych miasta i 

gminy Drezdenka stanowi także domenę CPK, a ściślej mówiąc prowadzoną przez tę 

instytucję eksploracją naukową, dotyczącą głównie polsko – niemieckiego pogranicza 

historycznego i jego kontekstu muzycznego.  

 

2) Kierunek działania – Rozwój oferty rekreacyjno-sportowej skierowanej do różnych grup 

odbiorców. 

Głównym organizatorem przedsięwzięć rekreacyjno-sportowych na terenie gminy jest gminna 

jednostka - Hala Sportowo-Rehabilitacyjna w Drezdenku. H S-R podejmuje corocznie w ramach 

posiadanych w budżecie środków wiele inicjatyw i jest organizatorem imprez sportowych dla 

mieszkańców gminy. Administruje także większością gminnych obiektów sportowych. W 

okresie sprawozdawczym podejmowano wiele działań związanych z poszerzeniem oferty 

rekreacyjno-sportowej np. prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach projektu 

Lokalny Animator Sportu. Wynajem i udostępnianie obiektu Hali na zajęcia z piłki nożnej, 

siatkówki, siatkówki plażowej, koszykówki, badmintona, tenisa stołowego, nowoczesnych 

form gimnastycznych (kettlebell, zumba, joga), tańca, ćwiczeń siłowych, rehabilitacji – sauna 

fińska. Hala Sportowo-Rehabilitacyjna współpracowała w ramach realizacji zadań ze  szkołami 

gminnymi i Zespołem Szkół w Drezdenku, Centrum Promocji Kultury oraz klubami sportowymi 

(Leśnik Rąpin, Lubuszanin Drezdenko, Noteć Stare Bielice, Radowiak Drezdenko, Akademia 

Piłkarska Reissa, Akademia Piłkarska Lubuszanina, MKL Puszcza Drezdenko, KS Dragon, 

Wybiegać Marzenia), Klubem Seniora w Drezdenku, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, TPD 

koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnych, a także z PZPN w ramach rozgrywanej Amatorskiej 

Halowej Ligi Piłki Nożnej. Hala Sportowo Rehabilitacyjna w Drezdenku organizowała wiele 

cyklicznych imprez sportowych i rekreacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców np. 

Międzypowiatową Spartakiadę Klubu Seniora, Międzypowiatową Olimpiadę Osób 

Niepełnosprawnych, Dzień dziecka TPD Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, 

Mistrzostwa Województwa Lubuskiego PSP w Siatkówce, bieg „Drezdenecka Dycha”, Turniej 

Piłki Nożnej o Puchar Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Memoriał Piłki Siatkowej, cykl 

turniejów w tenisie stołowym, piłce nożnej i w siatkówce, pokazy tańca , biegi Grand Prix 

Puszczy, Mistrzostwa Polski Zachodniej w Taekwon-do ITTF i wiele innych. 

 Prowadzone były także działania związane z budową i utrzymaniem infrastruktury sportowej 

w mieście i na terenach wiejskich. Powstały nowe boiska , siłownie zewnętrzne, place zabaw, 

miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców gminy. Tylko w ostatnich latach wykonano 

inwestycję pn. „Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zielątkowo” polegającą na 

zagospodarowaniu terenu w postaci urządzeń rekreacyjnych i zabawowych, siłowni 

zewnętrznej, oświetlenia i ogrodzenia terenu. Wykonano również inwestycje pn. „Budowa 

aktywnej strefy rekreacyjnej przy Placu Sportowym w Drezdenku” polegającą na dostawie i 

montażu urządzeń i wyposażenia placu zabaw, a także pn. „Budowa ciągu pieszego wraz z 
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pomostem na jeziorze Łubowo w miejscowości Zagórze” polegającą na budowie chodnika z 

parkingu przy wieży widokowej do plaży oraz wykonanie nowego pomostu. Wykaz gminnych 

obiektów rekreacyjnych służących mieszkańcom jest imponujący: 

Bagniewo – plac zabaw, siłownia plenerowa, wiata rekreacyjna; 

Goszczanowiec – siłownia plenerowa, plac zabaw; 

Goszczanowo – siłownia plenerowa, wiata rekreacyjna; 

Gościm- plac zabaw, boisko wielofunkcyjne; 

Grotów – siłownia plenerowa; 

Karwin – plac zabaw, wiata rekreacyjna, siłownia plenerowa, boisko wielofunkcyjne; 

Klesno – plac zabaw; 

Lubiatów – plac zabaw, budynek sanitarny, siłownia plenerowa, boisko wielofunkcyjne; 

Niegosław – plac zabaw, wiata rekreacyjna, budynek sanitarny; 

Osów – plac zabaw; 

Przeborowo – plac zabaw; 

Stare Bielice – plac zabaw, boisko sportowe; 

Trzebicz Nowy – plac zabaw, siłownia plenerowa; 

Zagórze – taras widokowy, wiata rekreacyjna, kąpielisko – wiaty rekreacyjne, przebieralnie, 

pomost, boisko do piłki plażowej; 

Goszczanówko – plac zabaw; 

Radowo – aktywna strefa rekreacyjna przy placu sportowym, plac zabaw, boisko sportowe; 

Górzyska – wiata rekreacyjna; 

Lubiewo – kąpielisko – kontener sanitarny, stoły z ławkami, pomosty, parking, boisko do piłki 

plażowej; 

Zielątkowo – plac zabaw, teren rekreacyjny; 

Czartowo – plac zabaw; 

Drezdenko – 4 place zabaw, kompleks boisk Orlik 2012, boisko ze strefą rekreacyjną przy ul. 

Okrężnej, stadion miejski, Park Kultur Świata; 

Rąpin – boisko wielofunkcyjne; 

3) Kierunek działania – Rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do różnych grup odbiorców. 
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Mieszkańcy miasta mają dostęp do rozwijającej się oferty edukacyjnej oferowanej nie tylko 

przez placówki oświatowe ale także jednostki gminne działające w obszarze kultury, sportu czy 

integracji społecznej. Często wykorzystywane są w tym celu środki finansowe dostępne w 

ramach programów krajowych i unijnych. 

Na terenach wiejskich funkcjonują  szkoły podstawowe, które oprócz podstawy programowej 

oferują różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne w ramach zwiększenia oferty edukacyjnej. 

Prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania – szkolne koła teatralne, zajęcia 

rozwijające umiejętności z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego, plastyki, szkolne kluby 

sportowy, koła zainteresowań - szachowe, ekologiczne, ortograficzne, taneczne, kulinarne. 

Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów wiodących – j. polski, matematyka, j. obce, 

przygotowanie do egzaminów zewnętrznych, a także zajęcia z pomocy psychologiczno-

pedagogicznej – zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, rozwijające kompetencje emocjonalno-

społeczne. Organizowano wspólne warsztaty plastyczne dla uczniów i rodziców, imprezy 

integracyjne, wycieczki poznawczo-edukacyjne, realizowano programy zdrowotne. Znaczna 

część zajęć dodatkowych prowadzonych była w ramach pozyskanych środków zewnętrznych. 

5. Pole operacyjne – Społeczeństwo Informacyjne. 

1) Kierunek działania – promocja korzystania z e-usług publicznych wśród mieszkańców                          

i przedsiębiorców. 

Gmina Drezdenko nadal administruje wybudowaną w 2012 r. infrastrukturą internetową 

dzięki której, zapewniono mieszkańcom gminy Drezdenko zagrożonym wykluczeniem 

cyfrowym dostęp do darmowego odbioru internetu, w tym dostarczenie sprzętu 

komputerowego lub karty bezprzewodowej umożliwiającej podłączenie. Efektem działania 

było zapewnienie dostępu do internetu 130 gospodarstwom domowym zagrożonym 

wykluczeniem cyfrowym. Sprzęt otrzymały osoby samotne korzystające z pomocy społecznej, 

gospodarstwa domowe z dziećmi w wieku szkolnym spełniające warunki upoważniające do 

otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub w ramach systemu świadczeń 

rodzinnych, a także osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym. Na terenie miasta zainstalowane 

zostały punkty dostępowe (np. Park Kultur Świata w Drezdenku, deptak) gdzie mieszkańcy 

mogą skorzystać z darmowego Internetu. 

 

II    OBSZAR STRATEGICZNY - OCHRONA ŚRODOWISKA I SPÓJNOŚĆ TECHNICZNA. 

Cel strategiczny – zapewnienie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury publicznej                              

i poszanowanie potrzeb środowiska naturalnego. 

Określony w Strategii cel strategiczny dla obszaru – „Ochrona środowiska i spójność 

techniczna” został zrealizowany w stopniu dostatecznym i tylko niektóre z wyznaczonych 

kierunków działania można uznać, że wykonane zostały w sposób satysfakcjonujący. Dotyczy 

to kierunków działania w ramach bezpieczeństwa publicznego.  W stopniu dostatecznym, w 

stosunku do potrzeb należy uznać działania podejmowane w zakresie: modernizacji 

energetycznej budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł 
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energii; opracowania i wdrożenia programu dopłat do zmiany systemów grzewczych w 

domach i mieszkaniach; promowania i  wykorzystania odnawialnych i energooszczędnych 

źródeł energii; uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej; edukacji ekologicznej; 

aktualizacji lub sporządzenia nowego Lokalnego Programu Rewitalizacji, wyznaczenia 

obszarów wymagających interwencji oraz zaprogramowania działań rewitalizacyjnych; 

rewitalizacji , konserwacji, przebudowy i innych działań zmierzających do podniesienia estetyki 

przestrzeni publicznej; sukcesywnego uzupełniania niedostatków infrastruktury około 

drogowej, w tym budowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacji ciągów pieszych, 

rowerowych, pieszo-rowerowych, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia. Nie były podejmowane 

działania dotyczące: głębokiej modernizacji energetycznej budynków sektora mieszkaniowego 

i budynków sektora przedsiębiorstw wraz z zastosowaniem źródeł energii odnawialnej; 

rozwoju budownictwa komunalnego. Nadal brakuje w społeczności gminy pełnej akceptacji i 

zrozumienia dla rozwoju odnawialnych źródeł energii i poszanowania środowiska. Dlatego 

pożądane są dalsze działania edukacyjne w tym zakresie. 

1. Pole operacyjne – Odnawialne źródła energii i niskoemisyjność. 

1) Kierunek działania – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności 

publicznej wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. 

W latach 2014-2017 Gmina Drezdenko nie prowadziła działań w tym kierunku. W 2018 roku 

w Szkole Podstawowej w  Niegosławiu, wykonano  zadanie "Poprawa efektywności    

energetycznej    budynku    Szkoły    Podstawowej    w    Niegosławiu z wykorzystaniem  instalacji  

OZE  oraz  przebudową  instalacji  c.o.". Zadanie zostało współfinansowane ze środków 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 

2020. W Centrum Promocji Kultury w Drezdenku wykonano zadanie pn. „Przebudowa 

kotłowni węglowej na gazową, wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz 

modernizację instalacji gazu –etap I”. W latach 2019 -2020 nie prowadzono działań w tym 

zakresie. 

2) Kierunek działania – Głęboka modernizacja energetyczna budynków sektora 

mieszkaniowego wraz z zastosowaniem źródeł energii odnawialnej. 

W latach 2014-2020 Gmina Drezdenko w ramach termomodernizacji wymieniała okna w 

budynkach mieszkalnych np. w 2020 r. wymieniono 43 okna w 17 budynkach. Inne działania  

nie były prowadzone  w tym kierunku. 

3) Kierunek działania – Opracowanie i wdrożenie programu dopłat do zmian systemów 

grzewczych w domach i mieszkaniach. 

W 2015 roku Rada Miejska podjęła uchwałę nr XV/151/2015 w sprawie zasad udzielania 

dotacji celowej z budżetu Gminy Drezdenko na dofinansowanie kosztów zmiany systemu 

ogrzewania, zakupu i montażu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych. W 2016 roku na 

podstawie uchwały rozpatrzono 16 wniosków o dotacje. 11 wniosków zostało rozpatrzonych 

pozytywnie (9 dotacji na ogrzewanie gazowe, 1 dotacja na ogrzewanie elektryczne oraz 1 

dotacja na pompę ciepła). Łączny koszt dotacji wyniósł 45 219,80 zł. Ponadto Rada Miejska 

podjęła w 2016 roku uchwałę nr XXVII/267/2016  w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej 
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z budżetu Gminy Drezdenko na dofinansowanie kosztów modernizacji ogrzewania na 

ogrzewanie proekologiczne lub budowy proekologicznego ogrzewania. Na podstawie uchwały 

w 2017 roku udzielono 20 dofinansowań na wymianę tradycyjnych kotłów na instalacje 

gazowe bądź na kotły na ekogroszek. Łącznie  zlikwidowano 30 pieców węglowych. Koszt 

dotacji wyniósł 88.569,- zł. Udzielono także 2 dotacje na montaż ekologicznych urządzeń 

grzewczych w nowo wybudowanych budynkach na kwotę 9.953,- zł.  W 2018 roku udzielono 

14 dofinansowań na wymianę tradycyjnych kotłów na instalacje gazowe bądź na kotły na 

ekogroszek. Łącznie zostało zlikwidowanych 17 pieców węglowych.  Koszt dotacji wyniósł 

49.727,- zł. Udzielono 1 dotację na montaż ekologicznych urządzeń grzewczych w nowo 

wybudowanym budynku na kwotę 4.261,- zł. W 2019 roku udzielono 7 dofinansowań. 

Wymienione zostało ogrzewanie u 5 osób z węgla/drewna na gaz, 1 wnioskodawca dostał 

dofinansowanie na montaż pompy ciepła (nowo budowany budynek), 1 na montaż pieca 

gazowego w nowo budowanym budynku. Wydano na ten cel 22 477,- zł. Łącznie zlikwidowano 

6 pieców na opał stały. 

4) Kierunek działania - Głęboka modernizacja energetyczna budynków sektora 

przedsiębiorstw wraz z zastosowaniem źródeł energii odnawialnej. 

Gmina nie posiada informacji aby w latach 2014-2020 prowadzone były przez przedsiębiorców 

znaczące modernizacje energetyczne budynków w tym zakresie. 

5) Kierunek działania – Promowanie wykorzystania odnawialnych i energooszczędnych 

źródeł energii. 

W latach 2014 -2016 nie prowadzono działań w tym kierunku. Natomiast od 2017 roku 

promowane były działania gminy dotyczące możliwości dofinansowania wymiany pieców 

opalnych na opał stały na ekologiczne (gaz, ekogroszek, pompy ciepła). Ponadto w lutym 2017 

roku odbyło się w Urzędzie Miejskim spotkanie  dla wspólnot i spółdzielni z powiatu strzelecko-

drezdeneckiego z Doradcami Energetycznymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. W ramach projektu partnerskiego 

dofinansowanego a Funduszy Europejskich pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla 

sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności 

energetycznej oraz OZE”. W  2019 roku odbyło w  Urzędu Miejskim w Drezdenku spotkanie  

informacyjne dot. Fotowoltaiki i pomp ciepła dla zainteresowanych mieszkańców gminy. 

Spotkanie prowadziła firma piTERN. Z posiadanych informacji wynika, że kilkunastu właścicieli 

domów jednorodzinnych wykonało instalacje fotowoltaiczne. Od 2020 roku Gmina prowadzi 

w ramach programu „Czyste powietrze” gminy punkt informacyjny dla osób fizycznych o 

możliwości dofinansowania termomodernizacji budynków  ze środków NFOŚiGW. 

2. Pole operacyjne – Infrastruktura ochrony środowiska. 

1) Kierunek działania – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. 

W 2014 roku wybudowano kanalizację sanitarną i kontenerową oczyszczalnię ścieków w 

Gościmiu. Dofinansowano budowę 3 przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 8 429,00 
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zł zgodnie z uchwałą  nr XXI/166/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku 2012 r., w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 

PGKiM dokonał zakupu zestawu dozującego Sea Quest wraz z preparatem mającym za zadanie 

poprawę jakości wody, zahamowanie procesów korozji i odkładania się nowych osadów, 

udrożnienie i poprawę przepływu wody, wydłużenie żywotności sieci wodociągowej 

i urządzeń sanitarnych, zmniejszenie strat wody wodociągowej – poniesione koszty: zestaw 

dozujący 15 559,- zł, preparat – 50 202,- zł. W związku z przypadkami występowania w wodzie 

bakterii z grupy coli we wrześniu i październiku 2014 r. upoważnieni przez Burmistrza 

Drezdenka pracownicy Urzędu Miejskiego przeprowadzili kontrole opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących na nieruchomościach 

osób fizycznych. Podczas kontroli pouczano o obowiązku wywozu nieczystości oraz posiadania 

umów i rachunków. Kontrola odbyła się na obszarze Radowa. Liczba kontroli 178 posesji. W 

2015 roku z budżetu gminy na kupno i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w formie 

dotacji celowej przydzielono środki 4 osobom fizycznym na łączną kwotę 11 300,- zł. Rada 

Miejska podjęła  w 2015 roku uchwałę   Nr XV/150/2015  w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Przeprowadzono 63 kontrole 

opróżnia przez właścicieli nieruchomości zbiorników bezodpływowych i przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Kontrole odbyły się w Radowie, Drezdenku, Kleśnie i Niegosławiu. Do sali 

wiejskiej w Goszczanowcu wybudowano i podłączono zbiornik bezodpływowy o pojemności 

10 m/3 (koszt inwestycji - 23 470,- zł). Wykonano inwestycję  pn. „Budowa wodociągu dla 

Marzenina” Długość wybudowanej sieci wodociągowej wyniosła 11779 mb, w ramach 

inwestycji wykonano 45 przyłączy. Koszt inwestycji wyniósł 2 188 704,- zł, w tym  

dofinansowanie w wysokości 796 317,- zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013.                         

Zakończono inwestycję pn. „Budowa dróg wewnętrznych wraz z uzbrojeniem terenu przy 

specjalnej strefie ekonomicznej w Drezdenku – branża sanitarna i elektryczna”. Koszt 

inwestycji wyniósł 783 242,- zł (wykonano m.in.: kanalizacja - 998 mb, wodociąg - 681 mb, 

studzienki - 25 szt., hydranty - 6 szt.). W 2016 r. zakończona została inwestycja pn. „Budowa 

kanalizacji sanitarnej – etap II Drezdenko Północ – „Poprawa stanu kanalizacji sanitarnej dla 

mieszkańców Drezdenka”. Koszt inwestycji wyniósł 2.162.465,- zł. Łącznie wybudowano 5,408 

km sieci kanalizacyjnej (1,309 km tłocznej i  4,099 km grawitacyjnej oraz 7 przepompowni). 

W następstwie mieszkańcy ul. Podgórnej, Os. Leśnego, ul. Rzemieślniczej i Placu Sportowego 

zostali powiadomieni  o możliwości i obowiązku podłączenia się do sieci. Ze 133 nieruchomości 

znajdujących się przy w/w ulicach 92 zostało na dzień 31.01.2017 r. podłączonych do sieci 

kanalizacyjnej (ok. 69%). W pozostałych przypadkach prowadzone było postępowanie 

administracyjne w celu przymuszenia do wykonania obowiązku podłączenia się do sieci. 

Przeprowadzono 14 kontroli opróżniania przez właścicieli nieruchomości zbiorników 

bezodpływowych w miejscowościach Drawiny, Drezdenko, Lubiewo, Goszczanowiec, 

Niegosław. W wyniku kontroli postanowiono o budowie sieci kanalizacyjnej na ul. Młyńskiej w 

Drezdenku. Wykupiono łącznie 24 m sieci kanalizacyjnej oraz 214,7 m sieci wodociągowej od 

3 osób fizycznych na kwotę 13.726,- zł (w Niegosławiu, Gościmiu i Osowie). Zakończono 
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inwestycję pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drezdenku” mająca na celu podniesienie 

wskaźników oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie związków azotu i fosforu. Wartość 

brutto inwestycji wyniosła 3 314 594,- zł. Otrzymano dotację w wysokości 242.697,- zł, oraz 

pożyczkę w wysokości 900.000,- zł. Zadanie zrealizowane zostało w ramach Programu 

„Finansowanie przebudowy oczyszczalni ścieków w aglomeracjach w przedziale 10 000 RLM – 

15 000 RLM (rzeczywistej liczby mieszkańców), które wymagają modernizacji w zakresie 

podwyższonego stopnia usuwania azotu i fosforu”. W 2017 roku wykonano przebudowę sieci 

kanalizacyjnej na Al. Piastów oraz Pl. Wolności w Drezdenku (rurociąg tłoczony – 175,8 m, sieć 

9,7 m, studnia rewizyjna itp.) - 278.595,- zł oraz budowę przyłącza kanalizacyjnego na ul. 

Portowej w Drezdenku (1,8m) - 5.535,00 zł i na ul. Podgórnej w Drezdenku (62,5 m) - 16 383,- 

zł. Wybudowano kanalizację sanitarna na ul. Młyńskiej w Drezdenku (sieć grawitacyjna 82,9 

m, przyłącze kanalizacyjne 10,71 m, kolektor tłoczony 44,8, studnie betonowe i 

przeciwpożarowe) - 365.707,- zł. Zakończono budowę studni rewizyjnej, studni z osadnikiem 

oraz rusztem uchylnym i przykanalików  w ramach inwestycji „Przebudowa drogi dojazdowej 

do garaży na osiedlu Mickiewicza (od strony byłego OTL) w Drezdenku” - 7.054,- zł. Wykonano 

przebudowę kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji „Przebudowa nawierzchni                                

ul. Podgórnej wraz z budową oświetlenia i przebudową sieci wodociągowej” - 1.003.737,- zł. 

Przeprowadzono 31 kontroli opróżniania przez właścicieli nieruchomości zbiorników 

bezodpływowych w miejscowościach Niegosław , Grotów, Lubiatów, Drezdenko, 

Goszczanowo.  W 2018 roku wykonano rozbudowę ujęcia wód podziemnych w Drezdenku 

obręb Radowo - 476.787,- zł, modernizację stacji uzdatniania wody w Lubiatowie - 99.187,- zł, 

wybudowano sieć wodociągowej na ul. Podgórnej w Drezdenku - sieć i przyłącza 2 321,4 m, 9 

hydrantów przeciwpożarowych, 10 hydrantów podziemnych - 809.691,90 zł.  Przeprowadzono 

84 kontrole opróżniania przez właścicieli nieruchomości zbiorników bezodpływowych w 

miejscowościach Niegosław, Drawiny, Tuczępy, Trzebicz Nowy, Drezdenku.  W 2019 roku 

przyznano 3 dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wydano na ten cel 

9 000,- zł.  Odpłatnie przejęto od osoby fizycznej  urządzenie wodociągowe  o długości 438 m  

położone w obręb Niegosław, w drogach gminnych wewnętrznych oraz przejęto odpłatnie od 

osoby prawnej urządzenie wodociągowego o dł. 425 m położone w Niegosławiu, na działkach 

stanowiących drogi gminne oraz działki prywatne. Odpłatnie przejęto również od osoby 

fizycznej sieć wodno-kanalizacyjną  położoną  w Osowie (sieć wodociągowa 187,40 m, sieć 

kanalizacyjna 162,40 m). Odkupiono od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą 

dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowej w Drezdenku ul. Transportowa i 

Pogodna. Przeprowadzono 17 kontroli u właścicieli nieruchomości - osób fizycznych na terenie 

naszej gminy. Do wybudowanej sieci kanalizacyjnej na: ul. Podgórnej, ul. Rzemieślniczej, Placu 

Sportowym, Os. Leśnego nie zostało przyłączonych 10 posesji (4 budynki niezamieszkałe, 2 

obiekty przemysłowe nieużytkowane, w 4 przypadkach postępowanie o przyłączenie jest w 

trakcie).  W 2020 roku dokonano wykupu sieci wodociągowej od osób fizycznych (450 mb), 

wybudowano sieć wodociągową – 491 mb w Drezdenku (ul. Towarowa, Transportowa, 

Pogodna), wykonano 58 przyłączy do sieci wodociągowej i 26 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, 
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zakupiono agregat prądotwórczy na potrzeby wodociągu w Lubiatowie, wykonano renowacje 

studni i wymianę orurowania na ujęciu wody w Radowie. 

3. Pole operacyjne – Dziedzictwo przyrody. 

1) Kierunek działania – Edukacja ekologiczna. 

W 2014 roku zakupiono nagrody rzeczowe za udział dzieci w  konkursach o tematyce 

ekologicznej organizowanych w szkołach- poniesione koszty: - 6.210,- zł. Szkolenia dla 

pracowników samorządowych w zakresie przepisów prawa ochrony środowiska, 

obowiązujących procedur oraz podnoszenie wiedzy z wybranych komponentów środowiska 

(ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; selektywna zbiórka, segregacja i 

recykling odpadów; finansowanie zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminach; 

ogólnopolski program szkoleń wspierających wdrożenie nowego systemu; przedsięwzięcia 

mogące znacząco oddziaływać na środowisko) – koszt 1 670,- zł z budżetu Gminy, NFOŚiGW, 

RDOŚ w Gorzowie Wlkp. W 2015 roku wydano 2 958 zł na nagrody rzeczowe dla dzieci za 

uczestnictwo w konkursach o tematyce edukacji ekologicznej. Zakupiono gry, zestawy 

kreatywne, lornetki, mikroskopy, puzzle, przyrządy plastyczne (kredki, mazaki, farby). Fanty 

przekazano szkołom podstawowym działającym na terenie Gminy (Stare Bielice, Rąpin, 

Grotów) oraz Ośrodkowi Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczemu w Drezdenku.   

Wsparto szkoły w organizacji akcji sprzątania świata (kupno worków na śmieci) - 2 000,- zł. 

Wydano i rozprowadzono kolportażem na terenie Gminy dwie ulotki informacyjne („System 

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drezdenko”, „Program usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko”) – koszt 5 000,00 zł. W 

2016 roku otrzymano od Victaulic Polska sp. z o. o. w Drezdenku nagrody rzeczowe (gry 

edukacyjne, przybory plastyczne itp.) dla uczestników konkursów ekologicznych. Fanty 

przekazano szkołom podstawowym działającym na terenie Gminy (SP w Trzebiczu, SP nr 3, SP 

w Niegosławiu). 

W Centrum Promocji Kultury zorganizowano dwa przedstawienia ekologiczne o tematyce 

segregacji odpadów „Pieski Świat” i „Elektromisja” wystawione przez Krakowskie Biuro 

Promocji Kultury. Przedstawienia skierowane były do dzieci z przedszkoli oraz klas 1-3 szkół 

podstawowych – koszt 3.800,- zł. Ufundowano nagrody (gry planszowe o tematyce 

ekologicznej) za udział w konkursie „Mój las” organizowanego przez Nadleśnictwu Smolarz               

(o wartości 1.500,-  zł). Ufundowano nagrody (gry planszowe o tematyce ekologicznej) za 

udział w konkursie fotograficznym „Cztery pory roku w Puszczy Noteckiej” organizowanego 

przez Nadleśnictwu Karwin (o wartości 1500,- zł). Corocznie wspierano szkoły w organizacji 

akcji sprzątania świata (kupno worków na śmieci).  W wyniku akcji zebrano 3,08 ton odpadów. 

Zorganizowano akcję oklejania pojemników o poj. 1100 l  na zmieszane odpady komunalne 

naklejkami informującymi o zakazanie pozostawiania obok pojemników gruzu, śmieci, części 

samochodowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów 

wielkogabarytowych oraz o możliwości bezpłatnego ich dostarczenia do Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych działającego na terenie Gminy Drezdenko – 700,-  zł. 
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W 2017 roku Fundacja RECAL przy współpracy z Gminą Drezdenko realizowała w maju i 

czerwcu 2017 r. 50 warsztatów edukacyjnych w wybranych placówkach edukacyjnych w 

Drezdenku. Adresatami były przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych oraz 

gimnazjum. Koszt przeprowadzenia warsztatów 5.000 zł. Tematyka poruszana podczas 

warsztatów edukacyjnych to praktyczne informacje o postępowaniu z odpadami 

opakowaniowymi, w tym aluminiowych puszek po napojach. Warsztaty nawiązywały do zmian 

w postępowaniu z odpadami opakowaniowymi spowodowanych wejściem w życie od 1 lipca 

2017 roku Rozporządzenia Ministra Środowiska z grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego 

sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Dodatkowo przekazano 

informacje na temat systemu gospodarki odpadami funkcjonującego na terenie Gminy 

Drezdenko. Celem warsztatów było zainteresowanie uczestników tematyką segregacji                            

i recyklingu odpadów. Przy czym odbywało się to poprzez zabawę z nagrodami, przy 

ograniczeniu nadmiaru informacji. Warsztaty dynamiką odbiegały od typowej lekcji. Poprzez 

zaangażowanie w zabawę, na koniec warsztatów uczestnicy mieli być przekonani o wadze 

recyklingu oraz znać zasady gospodarki odpadami we własnej gminie. Pozyskano środki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na 

dofinansowanie wydania publikacji przyrodniczej pod nazwą: „Drzewa i krzewy Drezdenka”. 

Wysokość dofinansowania 41.234,00 zł. - 70% kosztów kwalifikowanych. Całkowity koszt 

kwalifikowany wyniósł 58.906 zł. Wydano 1500 szt. opracowania. Wydano ulotki i plakaty 

edukacyjne o łącznej wartości 7.000,00 zł. Tematyka ulotek: Woda – mniej zużywamy i 

oszczędzamy; Dbaj o swojego pupila – zapobiegaj bezdomności zwierząt; Nie pal śmieci – nie 

zaśmiecaj powietrza, którym oddychasz. W 2018 roku wsparto szkoły w organizacji akcji 

sprzątania świata (kupno worków na śmieci) 999,00 zł. W marcu 2018 r. w Centrum Promocji 

Kultury zorganizowano dwa przedstawienia ekologiczne o tematyce segregacji odpadów 

„Zabawki w opałach” wystawione przez Krakowskie Biuro Promocji Kultury. Przedstawienia 

skierowane były do dzieci z przedszkoli oraz klas szkół podstawowych. – koszt 3.000,00 zł. W 

okresie od połowy września do końca roku zamontowany został na próbę czujnik powietrza 

firmy SYNGEOS, który mierzył stan powietrza pod względem pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM10 

– całkowity koszt dzierżawy czujnika 1.015 zł.  Uzyskano dotację na zadanie pn. “Edukacja 

ekologiczna mieszkańców Gminy Drezdenko w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. Dotacja 

wyniosła 15.680,00 zł co stanowiło 80% kosztów realizacji całego zadania, czyli kwoty 

19.600,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane w ramach Programu priorytetowego WFOŚiGW w 

Zielonej Górze z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. “Kampania edukacyjno-informacyjna dla 

mieszkańców województwa lubuskiego SPOTKANIA WOKÓŁ ŚMIETNIKA”. W ramach zadania 

Fundacja RECAL przy współpracy z Gminą Drezdenko zrealizowała 80 warsztatów 

edukacyjnych pn. “Recykling – to się opłaca” w placówkach edukacyjnych w Drezdenku. 

Adresatami były przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum i liceum. 

Celem warsztatów było zainteresowanie uczestników tematyką segregacji i recyklingu 

odpadów. Ponadto wydrukowano i rozpowszechniono ulotki informacyjnej w 10 tys. egz. o 

segregacji odpadów i możliwości ich składowania w PSZOK oraz oznakowano 
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wielkogabarytowe pojemniki na odpady o pojemności 1100 l naklejkami informacyjnymi ze 

wskazówkami i danymi PSZOK. W 2019 roku z uzyskanych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubuskiego w ramach programu: Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 

2020, utworzono przy ścieżce rowerowej w miejscowości Trzebicz punkt informacyjno-

promocyjny złożony z tablic. Tablice mają interaktywną formę dzięki umieszczonych na nich 

kodach QR, które prowadzą do strony internetowej promującej działania proekologiczne m.in. 

z zakresu segregacji odpadów. Strona internetowa zawiera również przygotowany film 

zachęcający do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jednocześnie, w lokalnej prasie 

ukazały się artykuły dotyczące m.in. segregacji odpadów komunalnych wraz z informacją jak 

segregować odpady komunalne. Podobnie jak w latach poprzednich wsparto szkoły w 

organizacji akcji sprzątania świata (kupno worków na śmieci, rękawic) wydano na ten cel 

2.723,00 zł. Zebrano 0,850 Mg odpadów. Zakupiono 15 karmników oraz 67,5 kg ptasich pyz. 

Towar przekazano pracownikom szkół.  W 2020 roku zrealizowano działanie edukacyjne w 

postaci przygotowania materiałów edukacyjnych: ulotek  w nakładzie 1000 szt. Oraz 30 

plakatów. Koszt realizacji działania 990,- zł brutto. Ulotki i plakaty dotyczyły edukacji 

mieszkańców w temacie niskiej emisji, zakazu spalania śmieci oraz zachęcania do wymiany 

pieców poprzez promowanie Programu „Czyste Powietrze”. W styczniu 2020 r. podpisano 

porozumienie z WFOŚiGW w Zielonej Górze w celu ustalenia zasad wspólnej promocji 

Programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Drezdenku. Na podstawie porozumienia 

prowadzony jest m.in. punkt konsultacyjny dla mieszkańców. Program Czyste Powietrze 

przewiduje również dotacje na OZE – panele fotowoltaiczne. W 2020 r. w ramach współpracy 

z Konsorcjum odbierającym z terenu Gminy Drezdenko odpady komunalne z nieruchomości 

zamieszkałych i nieruchomości,  na których znajduje się domek letniskowy lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe, doposażono zbiorcze 

miejsca gromadzenia odpadów w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

Jednocześnie, w ramach działań edukacyjnych opracowano zasady segregacji odpadów 

komunalnych na terenie gminy Drezdenko, z którymi mieszkańcy mogą się zapoznać na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego oraz otrzymują je wraz z harmonogramem odbioru odpadów. 

Ponadto, na łamach samorządowej Gazety Drezdeneckiej ukazały się artykuły promujące 

selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Celem działań było podwyższenie świadomości 

mieszkańców dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych co miało przełożenie na 

wysokość wyliczonego wskaźnika poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami papieru, tworzyw sztucznych i szkła, którego wartość wyniosła 

43,79% (w roku 2019 wskaźnik wyniósł 19,67%). 

4. Pole operacyjne – Estetyka przestrzeni publicznej. 

1) Kierunek działania - Aktualizacja lub sporządzenie nowego Lokalnego Programu 

Rewitalizacji, wyznaczenie obszarów wymagających interwencji oraz zaprogramowanie 

działań rewitalizacyjnych. 

Rada Miejska w Drezdenku podjęła w marcu 2016 roku uchwałę w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drezdenko na lata 2016-2022. Po 
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przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami gminy Program został przyjęty do realizacji 

przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXXIV/317/2016 w grudniu 2016 roku. 

W programie  po przeprowadzonej diagnozie wyznaczone zostały na terenie gminy obszary 

niezdegradowane oraz obszary zdegradowane a także obszar podlegający rewitalizacji. Dla 

obszaru podlegającego rewitalizacji wskazane zostały przedsięwzięcia rewitalizacyjne                              

z podziałem na projekty inwestycyjne i projekty nie inwestycyjne. Do projektów 

inwestycyjnych zaliczono: przebudowę terenu w obrębie Placu Wileńskiego; rewitalizację 

(dawnej) Wieży Ciśnień i zagospodarowanie terenu wokół niej; rewitalizację zabytkowego 

budynku muzeum w Drezdenku i modernizację ekspozycji stałych; kompleksowy remont 

budynku Centrum Promocji Kultury przy ul. Niepodległości oraz zagospodarowanie terenu 

wokół budynku; rewitalizacja skweru przy ul. Stary Rynek i ul. Kościuszki. Jako projekt 

uzupełniający - rewitalizację obszaru stadionu, dawnego basenu – budowa skateparku, 

basenu. Wyznaczono również projekty nie inwestycyjne: reintegracja społeczna i zawodowa; 

zwiększenie integracji społecznej; działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży; działania 

kulturalne dla mieszkańców gminy; działania sportowe dla mieszkańców gminy; promocja 

gminy. Program wymaga aktualizacji i dostosowania do aktualnych potrzeb np. w zakresie 

rewitalizacji społecznej: tworzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych, klubów 

podwórkowych dla dzieci i młodzieży; tworzenie na terenach wiejskich nowych klubów 

Senior+; utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego oferującego pomoc dorosłym 

niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 

zapewnienie pobytu, opieki i specjalistycznych usług dostosowanych do ich potrzeb. 

2) Kierunek działania – Rewitalizacja , konserwacja, przebudowa i inne działania zmierzająca 

do podniesienia estetyki przestrzeni publicznej. 

Gmina podejmowała i podejmuje wiele działań zmierzających do podniesienia estetyki 

przestrzeni publicznej. Przebudowano Plac Wileński  i wyremontowano Punkt Informacji  

Turystycznej, szalety miejskie, skwer przy ul. Stary Rynek i ul. Kościuszki wraz z estetycznym 

muralem, corocznie remontowane są komunalne budynki mieszkalne (w tym dachy i 

elewacje), pielęgnowana jest zieleń miejska, coroczne nasadzenia drzew, krzewów  i kwiatów, 

zakup ławek i koszy na śmieci, utrzymywanie czystości na chodnikach , skwerach, parkach i 

ulicach. Gmina z okazji świąt ozdabia miasto i włącza w te działania mieszkańców całej gminy 

(od 2019 roku organizowany jest konkurs na najładniej przystrojony z okazji świąt Bożego 

Narodzenia budynek i posesję). Działania związane z poprawą estetyki przestrzeni publicznej 

prowadzą także właściciele i wspólnoty budynków położonych w mieście i na terenach 

wiejskich (wymiana pokryć dachowych, remont elewacji budynków i obiektów, remont i 

wymiana ogrodzenia, budowa  i remont dróg dojazdowych do posesji itp.). Można zauważyć 

rosnącą  dbałość właścicieli o estetykę budynków i posesji.  Również budowa zamykanych  wiat 

na odpady przy budynkach spółdzielczych czy pomysłowych osłon pojemników na odpady 

jakie zamontowało na terenie miasta PGKiM, przyczyniają się do poprawy estetyki. 

Przygotowany jest projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej 

architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych. Jego wprowadzenie  znacznie 

powinno  poprawić estetykę przestrzeni publicznej. 

5. Pole operacyjne – Bezpieczeństwo publiczne. 
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1) Kierunek działania – Uczestnictwo w procesach planowania, rozbudowy, i modernizacji 

infrastruktury technicznej dla potrzeb zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa 

publicznego, przeciwdziałania zagrożeniom naturalnym i antropogenicznym, monitoring 

zagrożeń naturalnych i alarmowanie. 

 Od lat inicjowane są działania mające na celu zabezpieczenie i jak najlepszą ochronę miasta i 

gminy Drezdenko przed powodzią m.in. poprzez:  

- doposażanie Magazynu Przeciwpowodziowego oraz jednostek OSP w sprzęt niezbędny 

podczas akcji powodziowej; 

- bieżącą aktualizację planu operacyjnego ochrony przed powodzią; 

- podpisanie umowy w 2013 r. pomiędzy Gminą Drezdenko i Województwem Lubuskim 

dotyczącą współfinansowania opracowania koncepcji programowo-przestrzennej dla 

inwestycji pn. „Ochrona przeciwpowodziowa miasta i gminy  Drezdenko”. Ustalony został  

wstępny harmonogram działań. Pierwszy etap harmonogramu został zrealizowany. W sierpniu 

2017r. Zarząd Województwa Lubuskiego poinformował, iż ze względu na  bardzo niskie środki 

finansowe przyznane z budżetu państwa na lata 2015 - 2017 przez Wojewodę Lubuskiego, 

realizacja dalszych etapów inwestycji była niemożliwa. Poinformował jednocześnie, iż 

kompetencje Marszałka Województwa z zakresu gospodarki wodnej i melioracji oraz 

pracowników LZMiUW   w Zielonej Górze przejęte zostaną z dniem 01 stycznia 2018r. przez 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, które prowadzić 

będzie całość spraw związanych z gospodarką wodną w kraju. Gmina Drezdenko znalazła się 

w Regionie Wodnym Noteci, którym zarządza Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 

Bydgoszczy. Zapewniono, iż wskazana koncepcja jest nadal aktualna i zostanie przekazana do 

RZGW w Bydgoszczy celem dalszego prowadzenia sprawy. Gminę interesował przede 

wszystkim wariant 2 „KONCEPCJI PROGRAMOWO PRZESTRZENNEJ - Ochrona 

przeciwpowodziowa miasta i gminy Drezdenko”, który bazował na wykorzystaniu 

zaprojektowanego nasypu drogowego pod obwodnicę miejscowości Drezdenko w ramach 

projektu „Budowa Obwodnicy m. Drezdenko na odcinku od skrzyżowania dróg wojewódzkich 

nr 156 i 160 do skrzyżowania z drogą wojewódzką 174. Etap I- od skrzyżowania dróg 

wojewódzkich nr 156 i 160 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 181”. W  styczniu  2020 r.  

podczas konsultacji społecznych w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030, 

gmina wnioskowała o ujęcie wyżej wymienionego zadania w strategii województwa.  

Bezpieczeństwo w zakresie szeroko rozumianej ochrony przeciwpowodziowej to zadanie 

wielu podmiotów. Stąd potrzeba współpracy Urzędu Miejskiego z wieloma instytucjami, 

urzędami i podmiotami.  

   

2) Kierunek działania - Wyposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-

gaśniczy dla przeciwdziałania i likwidacji skutków katastrof oraz doskonalenie procesów 

ratowniczo-gaśniczych OSP w ramach specjalistycznych szkoleń. 

 

Na terenie miasta i gminy Drezdenko działa 9 jednostek OSP. Wszystkie jednostki posiadają na 

wyposażeniu minimum jeden samochód pożarniczy. Cztery jednostki tj. OSP Drezdenko,  

OSP Niegosław, OSP Rąpin i OSP Trzebicz to jednostki włączone do Krajowego Systemu 

Ratowniczo Gaśniczego. Corocznie planowane są w budżecie gminy Drezdenko środki 
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finansowe na utrzymanie i działalność wszystkich jednostek. Środki przeznaczane są  m.in. na: 

ekwiwalent za utracony zarobek, zakup umundurowania oraz środków ochrony osobistej, 

zakup specjalistycznego sprzętu strażackiego, zakup armatury pożarniczej, zakup materiałów 

budowlanych do remontów remiz strażackich, zakup ubezpieczenia oraz finansowanie badań 

lekarskich. W 2018 r. zorganizowany i sfinansowany został przez Gminę Drezdenko kurs 

Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (18 ratowników). W 4 jednostkach OSP tj. OSP Drezdenko, 

OSP Niegosław, OSP Rąpin i OSP Trzebicz funkcjonuje system alarmowania strażaków 

ochotników na telefony komórkowe oraz system SMS administrowany przez Komendę 

Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Kraj. W 2017 r. zakupiony został przy 

współudziale  środków gminy nowy samochód strażacki marki MAN z wyposażeniem, który 

przekazany został do OSP Rąpin. W 2019 r. zakupiony został przy współudziale środków gminy 

nowy samochód strażacki marki MAN, który został przekazany do OSP Drezdenko. 

 

3) Kierunek działania – Rozbudowa, przebudowa, modernizacja, remont remiz strażackich. 

W 2019 r. oddano do użytkowania nową remizę strażacką znajdującą się przy ulicy Kolejowej 

10 w Drezdenku, koszt budowy remizy to: 4.080.958 zł. Corocznie planowane są w budżecie 

gminy Drezdenko środki finansowe m.in. na remonty remiz, ocieplenia budynków, wymianę 

bram garażowych, wymianę pokrycia dachowego, zagospodarowanie terenu wokół remiz oraz 

bieżące naprawy, konserwację i uzupełnianie sprzętu. 

 

6. Pole operacyjne – Infrastruktura drogowa i towarzysząca oraz komunikacja. 

1) Kierunek działania – Sukcesywne uzupełnianie niedostatków infrastruktury około 

drogowej, w tym budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja ciągów pieszych, 

rowerowych, pieszo-rowerowych, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia. 

Corocznie w budżecie gminy zabezpieczane są środki finansowe na budowę, remonty 

infrastruktury około drogowej w mieście i na terenach wiejskich. Prace w tym zakresie 

realizowane są również ze środków funduszu sołeckiego.  Gmina partycypuje także w kosztach 

remontów dróg powiatowych i wojewódzkich położonych w Gminie Drezdenko w tym                           

w chodników i ścieżek rowerowych i rowerowo-pieszych.  

Z ważniejszych zadań realizowanych w tym kierunku działania można wymienić: 

- w 2014 roku - dofinansowanie dla Województwa Lubuskiego budowy chodników przy drodze 

wojewódzkiej na odcinku Goszczanowiec-Jastrzębnik; budowa chodnika przy ul. Kolejowej w 

Trzebiczu; budowa chodników przy ul. Kopernika i ul. Polnej w Drezdenku; budowa drogi, 

chodników i oświetlenia przy ul. Okrężnej w Drezdenku (dokumentacja); budowa ścieżki 

rowerowej na byłym nasypie kolejowym na terenie Gminy Drezdenko – etap I (z 

dofinansowaniem); 

- w 2015 roku - budowa drogi, odwodnienia i chodników w Starych Bielicach; budowa ścieżki 

rowerowej na nasypie kolejowym – etap II (dokumentacja); 
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 - w 2016 roku - dofinansowanie dla Województwa Lubuskiego budowy ciągu pieszego przy 

drodze wojewódzkiej w Goszczanowie, budowa drogi, chodników i oświetlenia osiedla przy ul. 

Okrężnej w Drezdenku;  

- w 2017 roku - przebudowa chodników przy budynkach wielorodzinnych przy ul. 

Marszałkowskiej, Nowogrodzkiej w Drezdenku; budowa ciągu pieszego w Zagórzu; 

- w 2018 roku - dofinansowanie dla Województwa Lubuskiego remontu ciągu pieszego przy ul. 

Dworcowej w Drezdenku; wykonano dokumentacje na przebudowę chodników przy ul. 

Lwowskiej i Nowogrodzkiej  oraz ul. Łąkowej w Drezdenku; wykonano chodnik przy ul. 

Konopnickiej w Drezdenku (w ramach wieloetapowego zadania budowy ul. Okrężnej); 

przebudowa chodników przy budynkach wielorodzinnych ul. Marszałkowskiej w Drezdenku; 

rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko 

– etap II (z dofinansowaniem); 

- w  2019 roku - budowa odcinka chodnika w Starych Bielicach; remont odcinka chodnika przy 

ul. Cichej w Drezdenku, zakończono przebudowę chodników oraz schodów przy ul. 

Mickiewicza  i Ogrodowej w Drezdenku. Montaż sygnalizacji świetlnej na drodze 

wojewódzkiej, na ul. Żeromskiego w Drezdenku. 

- w 2020 roku – rozpoczęto przebudowę al. Piastów w Drezdenku, wykonano pobocze drogi w 

miejscowości Lipno, prowadzono pracy utrzymaniowe na gminnych drogach gruntowych, 

przeprowadzono konserwację nawierzchni bitumicznych ulic w Drezdenku. 

Corocznie w budżecie gminy wydzielane są środki na budowę, modernizację i konserwację 

oświetlenia ulicznego na terenie miasta i terenach wiejskich poprawiającego komfort i 

bezpieczeństwo mieszkańców. 

7. pole operacyjne – Mieszkalnictwo. 

1) Kierunek działania - Rozwój budownictwa komunalnego. 

Gmina nie podejmowała działań związanych z budową i zakupem mieszkań komunalnych. 

Natomiast corocznie przeznaczano w budżecie środki finansowe na remonty i modernizację 

istniejących budynków i mieszkań komunalnych. 

III   OBSZAR STRATEGICZNY - LOKALNA GOSPODARKA. 

    Cel strategiczny – Wzrost przedsiębiorczości i zatrudnienia oraz innowacyjności w rolnictwie 

i sektorze MŚP. 

Cel strategiczny obszaru – „Lokalna gospodarka” został częściowo osiągnięty. Nie  były 

prowadzone działania w kierunkach: rozwój rolnictwa zamawianego i ekorolnictwa; promocja 

współpracy i współpraca gospodarstw rolnych z instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami 

naukowo-badawczymi w zakresie innowacji w rolnictwie; nawiązania współpracy z regionalną, 

prężnie działającą instytucją otoczenia biznesu, wspierającą rozwój przedsiębiorstw. Należy 

zaznaczyć, że powyżej wskazane w Strategii  kierunki działania były trafne lecz trudne do 

wykonania z poziomu gminy. Działania w pozostałych kierunkach należy uznać za 

satysfakcjonujące ale należałoby rozważyć ich kontynuację. 
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1. Pole operacyjne – Przedsiębiorczość i rolnictwo. 

1) Kierunek działania - Rozwój rolnictwa zamawianego i ekorolnictwa. 

Gmina w latach 2014- 2020 nie prowadziła działań w tym zakresie. 

2) Kierunek działania – Wykorzystanie możliwych form wsparcia w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. 

W latach 2014 – 2020 Gmina  Drezdenko w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

zrealizowała projekty: 

- „Walory sołectw Gminy Drezdenko – przewodnik przyrodniczo-turystyczny o Drezdenku                      

i okolicznych miejscowościach” – kwota dofinansowania 23.327,00 zł; 

- „Rozbudowa Sali wiejskiej w m. Drawiny” – kwota dofinansowania 47.180,00 zł; 

- „Modernizacja boiska sportowego w m. Stare Bielice” – kwota dofinansowania 87.954,00 zł; 

- „Budowa placu REKREACYJNEGO W M. Lubiatów” – kwota dofinansowania 406.369,00 zł; 

- „Budowa ścieżki rowerowej na byłym nasypie kolejowym na terenie Gminy Drezdenko – etap 

I” – kwota dofinansowania 332.813,00 zł; 

- „Remont oraz wyposażenie sali wiejskich na terenie Gminy Drezdenko w m. Rąpin, 

Goszczanowo i Goszczanowiec” – kwota dofinansowania 115.640,00 zł; 

- „Budowa wodociągu dla wsi Marzenin” – kwota dofinansowania 796.317,00 zł; 

- „Budowa wiaty rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Niegosław” – 

kwota dofinansowania 158.243,00 zł; 

- „Budowa wiaty rekreacyjnej oraz terenu rekreacyjnego w miejscowości Goszczanowo” – 

kwota dofinansowania 99.636,00 zł; 

- „Budowa sali wiejskiej w miejscowości Marzenin” – kwota dofinansowania 500.000,00 zł. 

3) Kierunek działania – Promocja współpracy i współpraca gospodarstw rolnych z 

instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami naukowo-badawczymi w zakresie innowacji 

w rolnictwie. 

Gmina nie prowadziła działań w tym kierunku. 

4) Kierunek działania – Nawiązanie współpracy z regionalną, prężnie działającą instytucja 

otoczenia biznesu, wspierającą rozwój przedsiębiorstw. 

Gmina ma nawiązane kontakty z organizacjami pracodawców a także organizacjami                                    

i stowarzyszeniami działającymi na rzecz lokalnej społeczności. Jest też członkiem i aktywnie 

uczestniczy w działaniach: Lokalnej Grupie Działania Brama Lubuska, Związku Miast i Gmin 

Nadnoteckich, Stowarzyszeniu Pro Europa Viadrina, Zrzeszeniu Gmin Województwa 

Lubuskiego, Lokalnej Grupie Rybackiej „Pojezierze Dobiegniewskie”, Uniwersytecie Trzeciego 

Wieku, Organizacji Lubuskich Pracodawców, Związku Miast Polskich, Lubuskiej Organizacji 

Turystycznej „LOTUR”. 



29 | S t r o n a  
 

5) Kierunek działania – Promocja lokalnej przedsiębiorczości, rolnictwa i lokalnych 

produktów poprzez udział w targach i misjach gospodarczych regionalnych, krajowych i 

zagranicznych.  

Promocja lokalnej przedsiębiorczości i lokalnych twórców odbywa się podczas 

organizowanych przez gminę, jednostki organizacyjne i sołectwa cyklicznych uroczystości                      

i wydarzeń, na których prezentują się ze swoimi produktami lokalni twórcy, artyści i rolnicy. 

Działania promocyjne prowadzone są także podczas wzajemnych spotkań, wizyt z władzami                

i mieszkańcami zagranicznych miast partnerskich. 

2. Pole operacyjne – Zatrudnienie. 

1) Kierunek działania  - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, działania na rzecz 

podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy dla 

osób bezrobotnych i/lub przedsiębiorczych. 

Działania ograniczające skutki bezrobocia prowadzi na terenie gminy przede wszystkim 

Powiatowy Urząd Pracy jako wyspecjalizowana jednostka samorządu powiatowego. Posiada 

corocznie środki na aktywizację zawodową osób bezrobotnych a także podnoszenie 

kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Poniżej przedstawiono dane dotyczące rynku 

bezrobocia w Gminie Drezdenko na początku i końcu obowiązywania Strategii. 

Stopa bezrobocia w powiecie strzelecko-drezdeneckim: 

2014 rok – 20,4%               

2020 rok -  10,1% 

Liczba osób bezrobotnych w Gminie Drezdenko: 

 2014 rok- 1196, w tym kobiety 649 (54,3%) 

 2020 rok – 555, w tym kobiety 320 (57,7 %) 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych: 

2014 rok – 678 

2020 rok – 266 

Liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku: 

2014 rok – 219 (18,3 % ogólnej liczby bezrobotnych) 

2020 rok  - 118 (21,3 % ogólnej liczby bezrobotnych) 

Liczba zarejestrowanych i wyłączonych z ewidencji bezrobotnych: 

2014 rok – nawo zarejestrowani 1720, wyłączeni 2066 

2020 rok – nowo zarejestrowani 1081, wyłączeni 1061 

Największa grupa bezrobotnych w Gminie Drezdenko to osoby w wieku 25-34 lata: 
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2014 rok – 28,3 % 

2020 rok – 25,9 %  

Największa grupę bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym: 

2014 rok – 35,2 % 

2020 rok – 35,1 % 

Bezrobotni powyżej 12 m-cy :    

 2014 rok – 37,9 % 

2020 rok – 35,1 % 

Największą grupę bezrobotnych stanowią osoby ze stażem pracy 1-5 lat: 

2014 rok – 26,9 % 

2020 rok – 23,8 % 

Działania Powiatowego Urzędu Pracy: 

1) Oferty pracy: 

2014 rok – 574 osób, skierowano do pracy 900, zatrudnionych 109, ogółem wyrejestrowano 

w związku z podjęciem pracy 997 osób, 

2020 rok – 425 osób, skierowano do pracy 230, zatrudnionych 13, ogółem wyrejestrowano               

w związku z podjęciem pracy 551 osób 

2) Podjęcie działalności gospodarczej z dofinansowaniem PUP 

2014 rok – 40 osób 

2020 rok – 26 osób 

3) Refundacja kosztów dla przedsiębiorców z tytułu wyposażenia stanowisk pracy                                  

dla bezrobotnych 

2015 rok – 50 

2020 rok – 12 

4) Liczba stanowisk pracy zorganizowana w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych; 

2014 rok – prace interwencyjne – 38, roboty publiczne 13 

2020 rok – prace interwencyjne 24, roboty publiczne – 7 

5) Organizacja prac społecznie użytecznych w Gminie Drezdenko  

2014 rok – 45 osób 

2019 rok – 11 osób 
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Centrum Integracji Społecznej powstało w Gminie Drezdenko w 2005 roku. Na przestrzeni lat 

zapotrzebowanie na miejsca integracji nie maleje. I tak: 

2014 rok- miejsc integracji –  25, refundacja kosztów 264,3 tys. zł 

2020 rok- miejsc integracji – 40, refundacja kosztów 294,8 tys. zł 

2) Kierunek działania – Promocja edukacji zawodowej, rozwój systemu staży i praktyk, 

wsparcie w zdobyciu doświadczenia zawodowego, współpraca placówek kształcenia 

gimnazjalnego i zawodowego z sektorem przedsiębiorstw. 

Promocja edukacji zawodowej prowadzona była (i jest) przez gminne placówki oświatowe. 

Takie działania prowadzone były także w gimnazjum do czasu wygaszania w 2019 roku tego 

typu placówek. Brak danych jakie efekty przyniosły podejmowane przez szkoły w tym kierunku 

działania i jakie miały wpływ na podejmowane  przez absolwentów decyzje dotyczące dalszego 

kształcenia. Nie był prowadzony monitoring w tym zakresie. 

3) Kierunek działania – Wytyczenie i uzbrojenie terenów pod inwestycje. 

Gmina posiada tereny inwestycyjne, które są częściowo objęte Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną 

Strefą Ekonomiczną. Na terenie Drezdenka gmina posiada 2 działki o pow. 4,2 ha oznaczone 

w planie miejscowym jako tereny zabudowy przemysłowej. Działki posiadają dostęp do sieci 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, energii elektrycznej oraz 

infrastrukturę komunikacyjną całego terenu. W Trzebiczu gmina posiada 4 działki o pow. 6,8 

ha oznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy usługowej, 

obiektów produkcyjnych, składów, magazynów. Działki posiadają dostęp do sieci 

wodociągowej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej i energii elektrycznej. W obrębie 

Drezdenka gmina dysponuje 6 działkami o pow. łącznej 3 ha przeznaczonych w planie jako 

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz 1 działkę w obrębie Niegosław o pow. 

23.7 ha, na której objęto planem 20 ha z przeznaczeniem jako teren zabudowy produkcyjno-

usługowej. Działka posiada dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci 

wodociągowej, energii elektrycznej. 

3. Pole operacyjne – Turystyka. 

1) Kierunek działania – Współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie opracowania spójnej 

koncepcji szlaków, tras i ścieżek turystycznych /rowerowych/pieszych/konnych/wodnych 

etc. oraz ich wytyczenie/modernizacja/uporządkowanie/oznakowanie, jak również 

promocja. 

Gmina współpracowała z Nadleśnictwem Smolarz i Nadleśnictwem Karwin w zakresie 

odnowienia oznakowania ścieżek turystycznych i rowerowych na terenach leśnych. Na terenie 

gminy znajdują się ścieżki rowerowe: Drezdenko-Goszczanowo (w tym wybudowany nowy 

odcinek Drezdenko-Trzebicz); Drezdenko – Grotów (nowy odcinek wybudowany wzdłuż drogi 

wojewódzkiej nr 160); 4 ścieżki  na terenie  Nadleśnictwa Smolarz (ścieżka zielona, niebieska, 

żółta i pomarańczowa) oraz 3 ścieżki na terenie Nadleśnictwa Karwin ( „Wielkość jest                     

w naturze”, „W okolicy  Rezerwatu Lubiatowskie Uroczysko” i „Wzdłuż granicy Stawu 

Goszczanowskiego”). Na terenie Gminy znajduje się 8 ścieżek Nordic Walking (najkrótsza ma 
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3 km – wokół Jeziora Łubówko, a najdłuższa 12 km – wokół Jeziora Łubowo. Wybudowano 

także 3 Leśne Ścieżki Edukacyjne (2 w Gościmiu i 1 w Goszczanowie). 

Prowadzone były działania promocyjne na stronie internetowej, w lokalnych mediach, 

wydawanych materiałach promocyjnych gminy. 

Władze gmin prowadzą rozmowy w zakresie przebiegu szlaków, ścieżek pieszych                                     

i rowerowych, szlaków turystycznych, wodnych itp. z sąsiednimi gminami, jeżeli planowane są 

te zadania na pograniczu lub do granicy gminy. 

2) Kierunek działania – Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej (w tym sportowej). 

Zadania z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji realizuje jednostka organizacyjna gminy 

Hala Sportowo-Rehabilitacyjna w Drezdenku. W 2014 roku – naprawiono nawierzchnię na 

części obiektu „Orlik – Moje boisko 2012”; zakończono budowę ogrodzenia Stadionu 

Miejskiego, zakupiono system telewizji dozorowanej i dokończono monitoring Hali; zakupiono 

sprzęt do technicznego zapewnienia sprawności nadzorowanych obiektów - kosiarkę 

samojezdną, kosę spalinową do podkaszania, odkurzacz przemysłowy. W 2015 roku 

zamontowano piłkochwyty i budki dla zawodników na boisku w Rąpinie; zamontowano pompę 

ciepła na Stadionie Miejskim; utworzono boisko do badmintona i zakupiono sprzęt, 

przeprowadzono na Hali konserwację płyty głównej, sali fitness i siłowni oraz prace 

modernizacyjne (nowy otwór w ścianie  poprawiający komunikację , kotary dzielące halę na 

trzy osobne boiska, malowanie ścian); zakupiono płotki ograniczające pole gry do tenisa 

stołowego oraz przyczepkę do transportu kosiarki. W 2016 roku zakupiono budki dla 

zawodników na Stadion Miejski, kontenery szatniowe oraz dla sędziów na boisko w Starych 

Bielicach, maszynę myjąca na potrzeby Hali; wykonano remont szatni, korytarzy oraz pokoju 

sędziowskiego na Stadionie Miejskim, remont ogrodzenia wokół Hali, prace naprawcze 

powierzchni boiska wielofunkcyjnego „Orlik”. W 2017 roku  wymieniono pompę wodną na 

boisku w Rąpinie i naprawiono ogrodzenie boiska; wykonano renowację trybuny głównej na 

Stadionie Miejskim; na boisku w Starych Bielicach podłączono wodę do szatni zawodników, 

wykonano instalację sanitarną i zbiornik na nieczystości, zakupiono bramki na boisko w 

Rąpinie i szorowarkę na potrzeby Hali. W 2018 roku wykonano remont łazienek i malowanie 

pomieszczeń Hali, naprawiono piłkochwyty na „Orliku” i na boisku przy ul. Okrężnej w 

Drezdenku, zamontowano klimatyzację w Sali fitness i pomieszczeniach biurowych Hali, 

wymieniono monitoring Hali oraz przeprowadzono czyszczenie „Orlika”. W  2019 roku  

wykonano remont łazienek oraz szatni, ogrzewanie elektryczne i przyłącze elektryczne a także 

monitoring na Stadionie Miejskim w Drezdenku; zamontowano budki dla zawodników 

rezerwowych na boisku w Rąpinie; naprawiono piłkochwyty na boisku w Rąpinie oraz Starych 

Bielicach; przeprowadzono remont części dachu, remont schodów i malowanie Hali, 

wymieniono trawę na boisku w Drezdenku, Rąpinie oraz Starych Bielicach, wymieniono 

podłogę oraz wykonano konserwację boiska na „Orliku” zakupiono kosiarkę samojezdną, 

wózek deszczujący oraz dmuchawę, wynajęto lodowisko sezonowe. W 2020 roku  wykonano 

nowy teren rekreacyjny w Zielątkowie, z dofinansowaniem z PROW. 
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Wykonywane były też liczne zadania z funduszu sołeckiego, otwarte strefy aktywności, boiska 

wielofunkcyjne, sale gimnastyczne przy szkołach, tereny rekreacyjne, modernizacja plaż w 

Lubiewie i Zagórzu. 

3) Kierunek działania – Współpraca z gminami sąsiednimi w zakresie tworzenia wspólnej 

oferty turystycznej w oparciu o tradycję, obyczaje, kulturę, wytwórczość obszarów 

wiejskich, wydarzenia kulturalne o zasięgu ponad lokalnym, zasoby turystyki aktywnej. 

Gmina Drezdenko nie prowadziła działań sformalizowanych w tym kierunku. Natomiast 

podczas wydarzeń kulturalnych występowała wymiana i prezentacja zespołów artystycznych 

z okolicznymi gminami w ramach współpracy Gminnych Instytucji Kultury. Pod koniec 2020 

roku Gmina Drezdenko utworzyła wraz 3 sąsiednimi gminami i Powiatem Strzelecko-

Drezdeneckim  partnerstwo pn. Północ województwa lubuskiego zawsze razem. Opracowanie 

wspólnej strategii przy udziale ekspertów Centrum Wsparcia Doradczego Związku Miast 

Polskich umożliwi wykorzystanie Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowania 

polityki spójności UE na lata 2021 -2027. 

IV   OBSZAR STRATEGICZNY - ZARZĄDZANIE W SAMORZĄDZIE. 

    Cel strategiczny – Wzrost efektywności zarządzania w samorządzie lokalnym oraz rozwój 

współpracy z otoczeniem. 

Cel strategiczny określony w obszarze – „Zarzadzanie w samorządzie” został osiągnięty, 

jednakże należy nadal kontynuować działania z zakresu rozwoju e-usług w administracji 

samorządowej oraz rozwoju zawodowego pracowników. Wdrażanie nowych procedur i 

doskonalenie istniejących oraz dostosowanie procesów zarządzania do obowiązujących 

wymogów prawa i oczekiwań społecznych powinno mieć charakter ustawiczny. 

1. Pole operacyjne – E-usługi w administracji samorządowej. 

1) Kierunek działania -  Rozwój e-usług w administracji samorządowej. 

W lutym 2016r. wprowadzono w Urzędzie Miejskim w Drezdenku do użytkowania program 

informatyczny eDOKweb celem wspomagania tradycyjnego systemu wykonywania czynności 

kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Drezdenku. Poza tradycyjną metodą dostarczania 

dokumentów do Urzędu Miejskiego w Drezdenku istnieje możliwość przesyłania dokumentów 

drogą elektroniczną, za pomocą platformy ePUAP. Adres skrytki odbiorczej na platformie 

ePUAP: /n6473mcsub/skrytka. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Drezdenku na stanowiskach 

pracy posiadają dedykowane programy tematyczne usprawniające realizację zadań, które są 

sukcesywnie aktualizowane i dostosowywane do wprowadzanych zmian i  potrzeb. 

2. Pole operacyjne – Nowoczesne kadry w administracji samorządowej. 

1) Kierunek działania – Szkolenia zawodowe i inne formy rozwoju zawodowego 

pracowników administracji. 

Corocznie planowane są w budżecie gminy Drezdenko środki finansowe na szkolenia 

pracowników samorządowych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Pracownicy 

wszystkich jednostek biorą udział w szkoleniach tematycznych związanych z wykonywaną 

pracą i potrzebami, a także posiadanymi w budżecie środkami finansowymi. 
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2) Kierunek działania – Wdrażanie procedur i procesów zarządzania w samorządzie zgodnie                  

z uznanymi metodologiami. 

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Drezdenku realizują swoje obowiązki zgodnie z opisem 

stanowisk, określonym zakresem upoważnień oraz obowiązującymi zasadami i przepisami 

prawa m.in. ustawą  Kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzeniem w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Realizowane są także zadania z kontroli 

zarządczej, w ramach audytu wewnętrznego oraz bezpieczeństwa informacji i ochrony danych 

osobowych. Doskonalone są i monitorowane zmiany  w zarządzaniu urzędem. 

 

3. Pole operacyjne – Współpraca z partnerami rozwoju. 

1) Kierunek rozwoju – Aktywizacja społecznych partnerów rozwoju, w tym m.in. szersze 

zastosowanie mechanizmu konsultacji społecznych, inicjatyw lokalnych itp. 

Na mocy uchwały nr XI/95/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z sierpnia 2015 r.  

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 

Drezdenko, można przeprowadzić w sprawach ważnych dla Gminy konsultacje społeczne.  

 

2) Kierunek działania – Realizacja projektów z udziałem organizacji pozarządowych, w tym                     

w formule partnerstwa publiczno-społecznego, przede wszystkim w zakresie włączenia 

społecznego, ochrony zdrowia, kampanii informacyjnych i turystyki. 

Gmina Drezdenko  wspólnie z innymi podmiotami integracji społecznej uczestniczyła                     

w 3 projektach współfinasowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Zadania                      

w zakresie włączenia społecznego realizowało Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku.  

Były to 2 projekty w ramach działania „Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji 

społecznej” oraz jeden projekt w ramach działania „ Programy aktywnej integracji realizowane 

przez inne podmioty”. Całkowita kwota dofinasowania projektów przekroczyła 8,7 mln zł                     

(z tego Gmina Drezdenko otrzymała ponad 1,1 mln zł).  Projekty zostały zakończone i 

rozliczone (w 2018, 2019  i 2020 roku).  

Innych działań Gmina nie prowadziła w tym kierunku. 

4. Pole operacyjne – Promocja gminy. 

1) Kierunek działania – Promocja zewnętrzna, w tym gospodarcza i turystyczna. 

Gmina w ramach promocji zewnętrznej prowadzi w okresie letnim Punkt Informacji 

Turystycznej położony przy Placu Wileńskim w Drezdenku. Działania promocyjne prowadzone 

są w mediach społecznościowych, prasie samorządowej oraz na stronie internetowej urzędu 

miejskiego, która została zmieniona funkcjonalnie w 2019 r. Cyklicznie ukazują się wiadomości 

o Gminie w lokalnym informatorze Flesz Drezdenecki. Promocja turystyczna odbywa się także 

podczas różnych uroczystości i wydarzeń min. związanych z zakończeniem prac budowlanych, 
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remontowych dotyczących obiektów: sportowo-rekreacyjnych, użyteczności publicznej na 

terenie Gminy np. ścieżek rowerowych, plaż, Klub Senior+, itp. 

Podsumowanie: 

Wskazane w Strategii Rozwoju Gminy Drezdenko na lata 2014-2020 cele i kierunki działania 

zostały  w latach 2014-2020 zrealizowane w różnym stopniu. Najpełniej zrealizowano kierunki 

działania w zakresie podnoszenia dostępności i jakości usług edukacyjnych, zdrowotnych i 

wyłączenia społecznego oraz zwiększenia poziomu partycypacji i zaangażowania społecznego. 

Cel strategiczny dotyczący dostępu do wysokiej jakości infrastruktury publicznej i 

poszanowania potrzeb środowiska naturalnego został częściowo zrealizowany. Także cel 

strategiczny – wzrost przedsiębiorczości i zatrudnienia oraz innowacyjności w rolnictwie i 

sektorze MŚP został w niewielkim stopniu zrealizowany, szczególnie kierunki działania: rozwój 

rolnictwa zamawianego i ekorolnictwa; promocji współpracy i współpraca gospodarstw 

rolnych z instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami naukowo-badawczymi w zakresie 

innowacji w rolnictwie. Nie została nawiązana współpraca z regionalną, prężnie działającą 

instytucją otoczenia biznesu, wspierającą rozwój przedsiębiorstw. Cel strategiczny - wzrost 

efektywności zarządzania w samorządzie lokalnym oraz rozwój współpracy z otoczeniem 

został osiągnięty, ale wskazany jest dalszy rozwój i działania we wskazanych kierunkach. 

Należy zaznaczyć, że planowane w strategii cele zawierające rozwój odnawialnych źródeł 

energii, budowę sieci wodno-kanalizacyjnej czy dostępu do e-usług zostały zrealizowane w 

stopniu niewystarczającym. Stawiane przez mieszkańców wymagania a także coraz 

radykalniejsze regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska naturalnego stanowią 

poważne wyzwanie dla władz samorządowych Gminy Drezdenko. Dotyczy to również 

dostępności społeczeństwa do nowoczesnych e-usług świadczonych przez administrację 

samorządową. 

 

 

 

 

Przewodniczący zespołu:                                                                               Akceptował: 

Sekretarz Gminy                                                                                          Burmistrz Drezdenka 

Wiesław Sawicki                                                                                           Karolina Piotrowska 
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