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Tegoroczny nadmiar opadów przyniósł niepowetowa-
ne straty nie tylko dla rolników, ale również dla terenów 
naszego regionu. Brak przejezdności dróg, zalewane po-
dwórza, podtopione piwnice to stałe problemy, z jakimi 
borykamy się już od wiosny tego roku. Zaistniałe sytu-
acje pokazały, że nie jesteśmy przygotowani do takich 
ponadnormatywnych deszczy. Najbardziej uwidoczniło 
się to w miejscowości Pęckowo, na drodze powiatowej 
przy ulicy Powstańców Wlkp. Sytuację trzykrotnie udało 
się załagodzić dzięki pomocy strażaków z terenu Gminy 
Drawsko, gmin sąsiednich oraz Państwowej Powiatowej 
Straży Pożarnej w Czarnkowie, którym należą się jeszcze 
raz serdeczne podziękowania!  Są to niestety działania jed-
norazowe, które łagodzą, ale nie likwidują przyczyny. Aby 
docelowo rozwiązać ten problem poprosiłem o spotkanie 
z zarządcą drogi powiatowej – dyrektorem Zarządu Dróg 
Powiatowych w Czarnkowie – p. Ryszardem Dziedzicem, 
starając się go przekonać do zapewnienia właściwego sta-
nu technicznego kanalizacji burzowej, a przede wszystkim 

Szanowni 
Mieszkańcy!

do zwiększenia jej przepustowości. Po długich dyskusjach 
zarządca drogi, a następnie Zarząd Powiatu i dalej rada 
wyraziła aprobatę dla pomysłu pobudowania drugiej nit-
ki kolektora o tym samym przekroju, po to, aby podwoić 
szybkość odpływu wody z newralgicznego punktu na uli-
cy Powstańców. Dokonaliśmy również uzgodnień, co do 
podziału kosztów w proporcjach: 1/3 gmina, 2/3 powiat. 
W najbliższym czasie, jeśli warunki pogodowe na to po-
zwolą inwestycja zostanie wdrożona w życie. Rozpoczęto 
już prace w ramach zarządzania kryzysowego dot. droż-
ności cieku, który odprowadzi te wody. Mam nadzieję, 
że deszcze ustaną i uda się zakończyć to zadanie jeszcze 
w roku 2017. 

Osobnym, bardzo trudnym tematem jest odprowadzenie 
wód z Nowego Osiedla w Chełście oraz z ulicy Ogrodowej 
w Pęckowie. Każda z tych sytuacji jest inna; w Pęckowie 
wymaga projektu i od tego zaczniemy w 2018 r., natomiast 
w Chełście przywrócenia cieków szczegółowych, któ-
re zostały zlikwidowane. Sprawa cieków szczegółowych 
jest problemem ogólnogminnym. Aby go rozwiązać trze-
ba dużego wysiłku, by szukać współpracy i dobrej woli 
u wszystkich, na których obowiązek utrzymania rowu we 
właściwym stanie jest nałożony. Konieczne jest również 
wpisanie się w nowe Prawo Wodne, które wejdzie w życie 
w 2018 r. – ewentualne spółki wodne.

Istotnym i równie trudnym tematem, który stał pod dużą 
niewiadomą był temat gazowni odpadów w Starych Bie-
licach. Dziś można powiedzieć, że to już na szczęście za 
nami. Cieszy fakt, i za to chciałbym serdecznie podzięko-
wać, że w tak ważnej sprawie inicjatywą wykazało się sze-
rokie gremium społeczne: radni, sołtysi, duchowieństwo 
oraz sami  mieszkańcy Gminy Drawsko, w tym również 
letnicy. Udział w manifestacjach, zebranie tysięcy podpi-
sów, poświęcenie swojego czasu i energii świadczy o zro-
zumieniu powagi problemu, także co należy podkreślić 
wśród młodego pokolenia. Bo przecież chcemy chronić to, 
co najcenniejsze - nieskażone środowisko naturalne, do-
robek wielu pokoleń, a przez to życie i zdrowie każdego 
z nas.

Marek Tchórzka 
Wójt Gminy Drawsko

Po bardzo burzliwym i niepewnym czasie, co do decyzji, w 
kwestii budowy spalarni odpadów poprodukcyjnych i niebez-
piecznych w Starych Bielicach, możemy w końcu spokojnie ode-
tchnąć. Spalarni nie będzie! Drezdeneccy radni 7 listopada br. na 
LII nadzwyczajnym posiedzeniu sesji jednogłośnie zdecydowali, 
że nie przyjmują zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki nr 167 w Starych Bielicach, uniemoż-
liwiając tym samym realizację inwestycji. Od dawna zabiegał o to 
również Samorząd Gminy Drawsko oraz liczni mieszkańcy. 

Szeroki zakres uwag, co do zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego, dla działki nr 167 w Starych 

Bielicach, wyrażający sprzeciw planowanemu przedsięwzięciu 
wystosował Wójt Gminy Drawsko. Jako Prezes Związku Miast i 
Gmin Nadnoteckich był inicjatorem spotkania w Drezdenku za-
rządu związku i zainteresowanych członków związku. „Chcemy 
rozwijać infrastrukturę wokół Noteci, to jest dla nas najważniej-
sze. Naszym priorytetem jest zachowanie piękna okolicznej przy-
rody, a nie zysk, który po wybudowaniu spalarni miałaby gmina. 
Ten sam przedsiębiorca 5 lat temu zwrócił się do nas o budowę 
takiej właśnie spalarni odpadów, ale nie ulegliśmy presji uzyska-
nia w gminie większych dochodów i odrzuciliśmy ofertę przed-
siębiorcy – powiedział Marek Tchórzka, prezes zarządu związku. 
Bierni tematowi nie pozostali Radni Rady Gminy Drawsko. 

„NIE” dla spalarni odpadów

c.d. na str. 12
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***
Na wniosek Wójta, z uwagi na konieczność wprowadzenia 

zmian w uchwale budżetowej na rok 2017 oraz w uchwale o 
Wieloletniej Prognozie Finansowej, dotyczących uwzględnie-
nia kosztów całkowitych inwestycji dofinansowanej z Wielko-
polskiego Regionalnego Programu Operacyjnego „Przebudo-
wa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie”, 
zwołano w dniu 9 maja 2017 r. XXXIII sesję nadzwyczajną. 
Projekty uchwał przegłosowano jednogłośnie. Wójt Gminy 
Drawsko – p. Marek Tchórzka poinformował zebranych o bie-
żących sprawach, m.in. projektach organizacyjnych szkół, któ-
re zaakceptowało Kuratorium Oświaty w Poznaniu; kończącym 
się remoncie mieszkania komunalnego w Piłce oraz zmianach 
kadrowych w Związku Międzygminnym „Pilski Region Gospo-
darki Odpadami Komunalnymi”. W dniu 9 maja br., podczas 
XVI Zgromadzenia Związku, odwołano Przewodniczącego Za-
rządu Związku – p. Zygmunta Jasieckiego. Nowym Przewodni-
czącym Związku została p. Małgorzata Sypuła, która do tej pory 
była również Zastępcą, dokonano również korekt w składzie 
Zarządu:  Z-cą został –p. Jacek Bogusławski – Radny Rady Mia-
sta Piły, Członkiem – p. Małgorzata Włodarczyk – Wójt Mia-
steczka Krajeńskiego. Informacje z prac Rady Powiatu Czarn-
kowsko-Trzcianeckiego, dot. zwłaszcza wykonania budżetu 
powiatu za 2016 r. przedstawił radny Bartosz Niezborała.

***
Na poprzedzającym sesję, wspólnym posiedzeniu Komisji 

Rady Gminy Drawsko, w dniu 17 maja br. poruszono tematy 
związane z bezpieczeństwem na terenie Gminy Drawsko. Go-
ściliśmy Kierownika Posterunku Policji w Drawsku – mł. asp. 
Adama Ciesiółkę, który zapoznał radnych ze stanem zagroże-
nia przestępczością, bezpieczeństwa i porządku publicznego 
na terenie Gminy Drawsko oraz Prezesa Zarządu Gminnego 
Ochotniczej Straży Pożarnej – Arkadiusza Kijek, który przed-
stawił analizę bezpieczeństwa i funkcjonowanie jednostek OSP 
na terenie gminy.

Najważniejsza w roku, sesja absolutoryjna, odbyła się w 
dniu 24 maja 2017 r. Rada Gminy Drawsko na posiedzeniu 
XXXIV zwyczajnej sesji, po zapoznaniu się z przedłożonym 
przez Wójta Gminy sprawozdaniem z wykonania budżetu 
za rok 2016, sprawozdaniem finansowym gminy, pozytywną 
opinią Komisji Rewizyjnej oraz pozytywną opinią Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu z wykonania budżetu gmi-
ny, udzieliła p. Markowi Tchórzce – Wójtowi Gminy Drawsko 
jednogłośnie absolutorium, za całokształt pracy w roku 2016 
(15 głosów za). Gratulacje i dalszych efektów pracy w imie-
niu radnych życzył Przewodniczący Rady Gminy Drawsko – p. 
Edward Wiewiórka. Wójt w swojej wypowiedzi podziękował 
w imieniu własnym i pracowników urzędu za uzyskaną oce-
nę, uwagi, nawiązując zwłaszcza do efektywnej współpracy 
wszystkich samorządowców, instytucji i innych podmiotów, 
która jest najistotniejszym elementem wszelkich działań.

Absolutorium, to jeden z najistotniejszych ustawowych środ-
ków kontroli Rady Gminy nad działalnością Wójta. Po zakoń-
czeniu roku budżetowego, Rada Gminy ocenia pracę organu 
wykonawczego – Wójta – w zakresie działalności finansowej 
gminy. Udzielone absolutorium oznacza stwierdzenie prawi-
dłowości działań finansowych oraz akceptację dla podejmo-
wanych przez Wójta Gminy zadań.     

Ponadto, Wójt w przedstawionej informacji o pracy, w prze-
rwie między sesjami, przedstawił w szerokim zakresie ustale-
nia ze spotkania, w Urzędzie Gminy Drawsko, z Dyrektorem 
Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 
– Pawłem Katarzyńskim.  „Zależało nam na tym spotkaniu, w 
związku z szeregiem istotnych dla nas kwestii; sprawy te na 
roboczo były konsultowane z Rejonem Dróg i z p. Dyrektorem” 
– powiedział Wójt – p. Marek Tchórzka. Spotkanie miało na 
celu dookreślenie stanowisk i wypracowanie już bardzo pre-
cyzyjnie tego, co w tym roku na terenie Gminy Drawsko mia-
łoby się zadziać. W najbliższym czasie odbędzie się przetarg 
na poszerzenie tzw. Kortaja. Również w związku z licznymi 
prośbami mieszkańców Kamiennika dot. wioski, jak i odcinka 
drogi pomiędzy Kamiennikiem a Chełstem ustalono, że Zarząd 
Dróg przystąpi do wykonania dokumentacji, w jakim zakresie 
miałby nastąpić remont i w jakim czasie fizycznie te działa-
nia będą wykonane. Dyrektor potwierdził również zgodę na 
położenie nakładki na odcinku Drawski Młyn – Drawsko przy 
założeniach dzisiejszych cen masy bitumicznej. Wypracowane 
zostało również stanowisko dot. sposobu realizacji inwestycji, 
na odcinku Chełst – Kawczyn dot. ścieżki rowerowej. Zarząd 
Dróg zobowiązał się wykonać dokumentację, jak również wy-
konać inwestycję, na wszystkich tych odcinkach, które nie są 
w bezpośrednim sąsiedztwie Lasów Państwowych. W związ-
ku z tym doszło do spotkania z Lasami Państwowymi – p.o. 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Potrzebowice – p. Łukaszem Gru-
pińskim, w kwestii możliwości realizacji trasy rowerowej. Nie 
ma jeszcze ostatecznego stanowiska w tej sprawie;  Nadleśni-
czy ma spotkać się z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych, gdzie mają zapaść już konkrety. Jeśli nie będzie 
przeszkód formalnych, to jak najbardziej jest za wsparciem 
tego pomysłu. 

Informacje z sesji
Rady Gminy Drawsko
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Kolejnym tematem wielu rozmów i spotkań był temat Za-

lewu Kamiennik. 12 maja doszło do spotkania Wójta z Dy-
rektorem Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Poznaniu – p. Arkadiuszem Błochowiakiem. Zo-
stały przedstawione ostateczne źródła finansowania odmulenia 
Zalewu Kamiennik. Na ten cel przeznaczono 1.800.000 zł, 
z czego 900.000 zł finansowane będzie z budżetu Wojewody, 
a 900.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 

Członek Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – p. 
Zbigniew Piątek przedstawił informacje z dwóch posiedzeń za-
rządu. Dokonano również bieżących zmian w budżecie gminy, 
Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2025 oraz po-
ruszono bieżące tematy zgłaszane przez radnych i sołtysów. 

***
Na wniosek Wójta Gminy Drawsko zwołano w dniu 

22.06.2017 r. XXXV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Draw-
sko, której głównym celem było podjęcie uchwały w sprawie 
aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodaro-
wania Przestrzennego Gminy Drawsko i Miejscowych Planów 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Drawsko. Zgodnie 
z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w celu oceny aktualności 
studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent 
miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu prze-
strzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów 
miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządza-
nia w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decy-
zji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego zamieszczonych w rejestrach, oraz 
wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejsco-
wego. Wójt Gminy Drawsko przeprowadził analizę zmian w 
zagospodarowaniu przestrzennym gminy i analizę dokumen-
tów planistycznych obowiązujących w gminie Drawsko. Wy-
niki analizy zostały zestawione w ocenie aktualności Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzenne-
go Gminy Drawsko i Miejscowych Planów Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Drawsko. Dokument przedmiotowy 
dnia 21 czerwca 2017 roku uzyskał opinię Gminnej Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy Drawsko.

***
Na ostatniej, przed przerwą wakacyjną XXXVI zwyczajnej 

sesji Rady Gminy Drawsko radni spotkali się 28 czerwca br. 
Wójt w przedstawionej informacji o pracy w przerwie między 
sesjami omówił sprawy bieżące:

- wnioski złożone do Wielkopolskiej Odnowy Wsi dla Kaw-
czyna (odnowienie cmentarza ewangelickiego, budowa wiaty 

piknikowej przy świetlicy wiejskiej i montaż tablic informacyj-
nych na terenie wsi) i Chełstu (doposażenie placu zabaw na 
Zankautach oraz budowa wiaty piknikowej wraz z tablicą in-
formacyjną) znalazły się na liście rankingowej na wysokiej po-
zycji - 10 i 11 miejsce i otrzymają dofinansowanie. 

- przyznano dotację na zakup samochodu bojowego dla 
jednostki OSP w Pęckowie. Specyfikacja ma być wspólna dla 
wszystkich wozów strażackich planowanych do zakupu na te-
renie województwa. 

- jest zgoda Dyrekcji Lasów Państwowych na udział w in-
westycji - budowy ścieżki rowerowej na odcinku Chełst – Kaw-
czyn.

- trwają rozmowy dot. dowożenia dzieci niepełnosprawnych 
do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w 
Drezdenku.  Z terenu Gminy Drawsko dowożone będą ok. 
4 dzieci, z Gminy Krzyż – 1 dziecko. Samorządy Drawska i 
Krzyża partycypować będą w kosztach proporcjonalnie do licz-
by dowożonych dzieci. 

- została podpisana pożyczka z Bankiem Gospodarstwa Kra-
jowego na zakończenie inwestycji - przebudowy ulicy Noja 
w Pęckowie. 

 Podjęto uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Drawsko dla wsi Drawski Młyn 
(dla działek nr 744/8 i 744/13 w obrębie Drawsko). Jednogłośnie 
wyrażono zgodę na powierzenie Gminie Czarnków wykonania 
zadania publicznego polegającego na zapewnieniu uczniom 
niepełnosprawnym z terenu Gminy Drawsko bezpłatnego 
transportu i opieki w czasie przewozu z Czarnkowa do Zespołu 
Szkół Specjalnych w Gębicach na okres od 1 września 2017 r. 
do 30 czerwca 2018 r. Dokonano bieżących zmian w budże-
cie gminy na rok 2017 oraz zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Drawsko na lata 2017 – 2025. Udzielono 
pomocy finansowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu 
w formie dotacji celowej w kwocie 2.670,37 zł na dofinanso-
wanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Wieleniu. Zmieniono uchwałę nr XXX/226/2017 Rady Gminy 
Drawsko z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Oceny Zasobów 
Pomocy Społecznej w Gminie Drawsko.  

***
Na pierwszej, po przerwie wakacyjnej XXXVII zwyczajnej 

sesji Rady Gminy Drawsko, radni spotkali się 29 sierpnia br. 
Oprócz włodarzy Gminy Drawsko w sesji uczestniczyli przed-
stawiciele powiatu: Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki – Tade-
usz Teterus, Członek Zarządu Powiatu – Zbigniew Piątek i Rad-
ny Rady Powiatu - Bartosz Niezborała. Zasadniczym bowiem 
tematem było stanowisko Rady Gminy Drawsko w sprawie 
propozycji podziału Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, w 
którym radni jednogłośnie głosowali za odrzuceniem podziału 
powiatu: 
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„Rada Gminy Drawsko analizując pojawiające się w prasie, 

mediach społecznościowych informacje o podziale Powiatu 
Czarnkowsko-Trzcianeckiego, wyraża swoje głębokie zaniepo-
kojenie pomysłem, a przede wszystkim jego formą. Inicjatorzy 
podziału zapominają bowiem o tym, że Powiat Czarnkowsko-
Trzcianecki powstał po bardzo szeroko przeprowadzonych 
konsultacjach z mieszkańcami i jest wyrazem ich woli. Zatem, 
umieszczanie Gminy Drawsko w reaktywowanym powiecie 
trzcianeckim, bez jakiejkolwiek formy dialogu, świadczy tyl-
ko o partykularnych interesach inicjatorów podziału, nie dba-
jących o wolę ogółu społeczeństwa, co jest niezwykle szko-
dliwym dla porządku administracyjnego oraz dezinformujące 
naszych Mieszkańców. Pragniemy przypomnieć, że Gminy są 
samodzielne, niezależne i samorządne. Dotyczy to także ich 
chęci przynależności do określonych struktur. Próba podziału 
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, bez racjonalnych argu-
mentów, jest próbą zniszczenia wypracowywanej przez lata 
równowagi. Rada Gminy Drawsko stanowczo odcina się od po-
mysłu rozdziału Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, który 
z uwagi na swoją rozmaitość na wielu płaszczyznach stanowi 
o swoim potencjale. Z uwagi na powyższe stoimy na stanowi-
sku umocnienia wspólnoty samorządowej dla lepszej realizacji 
postawionych zadań publicznych”.

Wójt Gminy Drawsko w przedstawionej informacji o pracy 
w przerwie między sesjami omówił sprawy bieżące:

- W związku ze skutkami pogodowego żywiołu – podtopie-
niami i zalaniami wspólnie z przedstawicielami Izb Rolniczych 
powołano komisję do szacowania strat w rolnictwie. Prace ko-
misji trwają od 2 sierpnia. Podtopionych i zalanych pół upraw-
nych na terenie gminy jest ok. 330 ha, łąk i pastwisk 538 ha. 65 
rolników złożyło już wnioski, z czego straty oszacowano w 34 
gospodarstwach. Rolnicy są cały czas informowani o procedu-
rze składania wniosków, co powoduje, że wnioski przez cały 
ten czas jeszcze spływają. Sporządzone protokoły są wysyłane 
do zatwierdzenia do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa. 

Deszcze pokazały, że na terenie Gminy Drawsko jest duży 
problem z ciekami podstawowymi – rowami, dlatego przyszło-
ściowym rozwiązaniem jest powołanie spółek wodnych, które 
będą działać w imieniu wszystkich właścicieli rowów. Pierwsze 
działania w tym kierunku zostaną podjęte w drugiej połowie 
września. 

- Otrzymaliśmy dofinansowanie do przebudowy oczyszczal-
ni ścieków w Drawskim Młynie. Pierwszy przetarg nie został 
rozstrzygnięty; oferta została odrzucona. Został ogłoszony dru-
gi przetarg, którego rozstrzygnięcie nastąpi 30.08.2017 r.

- Z uwagi na to, że dotychczasowy lekarz w przychodni le-
karskiej w Drawsku przechodzi na emeryturę został ogłoszony 
nowy nabór. Staramy się tak zabezpieczyć nabór oferty, aby 

praktyka lekarska była realizowana w zakresie opieki podsta-
wowej i specjalistycznej na miejscu.

- Inwestycje drogowe przebiegają zgodnie z harmonogra-
mem prac. Jedyne, co budzi wątpliwości to odwodnienie tere-
nu za budynkiem urzędu, ze względu na wysoki poziom wód 
gruntowych.

- Przyszłościową inwestycją jest fotowoltaika, stąd podjęte 
działania do realizacji partnerskiego projektu w tym zakre-
sie, wspólnie z Gminą Przykona i Gminą Czarnków. Na tere-
nie gminy jest ok. 20 obiektów, które planuje się zaopatrzyć 
w ogniwa fotowoltaiczne. 

- Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
(PRGOK) otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad 10 mln. 
zł do budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK), które pozwolą mieszkańcom w bezpieczny, 
profesjonalny i wygodny sposób pozbyć się odpadów wielko-
gabarytowych, problemowych oraz niebezpiecznych.

- Wielkopolska Organizacja Turystyczna we współpracy 
z Portem Lotniczym Poznań – Ławica przygotowała wielo-
aspektową kampanię promocyjną regionu „Wielkiej Pętli Wiel-
kopolski”, podczas której dużo osób wypowiedziało się pozy-
tywnie o drawskiej marinie. 

 
Dokonano bieżących zmian w budżecie gminy na rok 2017 

oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Draw-
sko na lata 2017 – 2027. Wyrażono zgodę na przystąpienie 
do realizacji zadania pn. „Słoneczne partnerstwo – inwesty-
cje w odnawialne źródła energii w gminie Przykona, gmi-
nie Czarnków, gminie Drawsko” w związku z konkursem Nr 
RPWP.03.01.01-IŻ-00-30-001/17 ogłoszonym w ramach Dzia-
łania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odna-
wialnych, Poddziałania 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawial-
nych źródeł energii, Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020”. Realizacja zadania nastąpi 
na mocy umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Przy-
kona, Gminą Czarnków, Gminą Drawsko.Liderem Partnerstwa 
oraz Wnioskodawcą projektu będzie Gmina Przykona. Odręb-
ną uchwałą zabezpieczono środki finansowe na ten cel. Wy-
sokość wkładu własnego wynosi nie więcej niż 702.332,44 zł, 
w tym kosztów kwalifikowalnych 440.395,20 zł, kosztów nie-
kwalifikowalnych 261.837,24 zł. 

 
Postanowiono zaciągnąć długoterminową pożyczkę z Naro-

dowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w kwocie 340.000,00 zł na zakup średniego samochodu ratow-
niczo-gaśniczego dla OSP Pęckowo. Po rozpatrzeniu skargi na 
działalność Wójta Gminy Drawsko Pana Marka Tchórzki, zło-
żonej przez Pana Mateusza Dymek, po zapoznaniu się ze sta-
nowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Drawsko, w spra-
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wie zarzutów postawionych w skardze, Rada Gminy Drawsko 
uznała skargę za niezasadną z przyczyn określonych w uza-
sadnieniu uchwały. Wyrażono zgodę na powierzenie Gminie 
Krzyż Wielkopolski  - Zakładowi Usług Komunalnych w Krzyżu 
Wielkopolskim wykonywania zadania publicznego polegające-
go na zapewnieniu uczniom niepełnosprawnym z terenu Gmi-
ny Drawsko bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 
z Drawska do Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wycho-
wawczego w Drezdenku  na okres od 4 września 2017 r. do 30 
czerwca 2018 r.

***
XXXVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Drawsko w dniu 

25 września br. miała charakter bardzo uroczysty. Uhono-
rowano uczniów z poszczególnych szkół osiągających zna-
czące wyniki w nauce i sporcie.

     
Dalsza część sesji miała charakter merytoryczny. Wójt 

w przedstawionej informacji o pracy w przerwie między 
sesjami poinformował zebranych, że 26 września zostanie 
podpisana umowa na przebudowę oczyszczalni ścieków w 
Drawskim Młynie; zostaną podjęte działania przygotowują-
ce do wykonania projektu. Rozstrzygnięty został przetarg na 
zakup samochodu strażackiego typu średniego, dla jednost-
ki OSP w Pęckowie, finansowanego z Komendy Głównej 
PSP oraz budżetu gminy (pożyczka z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Przystąpio-
no do przebudowy dróg wojewódzkich: na tzw. „Kortaju” 
– odcinek Kamiennik – Kwiejce i w kierunku Pełczy. Zosta-
ły wyznaczone granice budowy ścieżki rowerowej Chełst 
– Kawczyn. Podziękowania za współorganizację tegorocz-
nych Dożynek Gminnych otrzymali: Sołtys Chełstu – p. 
Agnieszka Głogowiec, Sołtys Pełczy – p. Jolanta Andrzejko-
wicz, Przewodniczący Rady Gminy Drawsko – p. Edward 
Wiewiórka i radna – p. Ewelina Michałowska. 

Jedną z ważnych dla naszego regionu informacji Radnego 

Radny Powiatu – p. Bartosza Niezborały był temat ewentu-
alnego przekazania dla OSP Wieleń samochodu strażackie-
go z drabiną, który w razie potrzeb będzie służył pomocą 
Gminie Drawsko. Członek Zarządu Powiatu – p. Zbigniew 
Piątek poinformował m.in., że odbyło się spotkanie z Dy-
rektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie - p. 
Ryszardem Dziedzicem w sprawie kanalizacji deszczowej 
w Pęckowie dot. kosztorysów; 2/3 kosztów ma pokryć po-
wiat, 1/3 gmina Drawsko. 

Jednogłośnie przegłosowano zmiany omówione na posie-
dzeniu komisji w budżecie gminy na 2017 r. oraz zmiany 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2033. 
Postanowiono zaciągnąć w 2017 r. pożyczkę z Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w kwocie 431.824,00 zł na zakup średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pęckowo. Podtrzymano 
stanowisko (Rada Gminy Drawsko uznała skargę za nieza-
sadną) wyrażone w uchwale nr XXIV/159/2016 Rady Gminy 
Drawsko z dnia 28 września 2016 r. w sprawie rozpatrze-
nia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Drawsku. Wyrażono zgodę na nie-
odpłatne przekazanie Gminie Wieleń (do używania przez 
OSP w Rosku) sań ratownictwa lodowego stanowiących 
własność Gminy Drawsko, w zamian za lekki zestaw ratow-
nictwa technicznego dla OSP w Piłce. Udzielono pomocy fi-
nansowej Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu w ogól-
nej kwocie do 34.000,00 zł, ze środków zabezpieczonych 
w budżecie 2017 r., z przeznaczeniem na remont kanali-
zacji burzowej w Pęckowie przy drodze powiatowej – ul. 
Powstańców Wlkp. Uchylono uchwałę nr XXIV/158/2016 
Rady Gminy Drawsko z 28 września 2016 r. w sprawie za-
ciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zada-
nia realizowanego z udziałem środków pochodzących z bu-
dżetu Unii Europejskiej wraz ze zmianami.

Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego

Centrum Olimpijskie w Warszawie
promocją Parku Grzybowego

Za nami II edycja Krajowego Kongresu Infrastruktury 
Sportowej IAKS oraz Targów InfraSport. W dniach 27-28 
września warszawskie Centrum Olimpijskie promowało 
Park Grzybowy w Piłce w Mistrzowskiej Galerii Infrastruk-
tury Rekreacyjno-Sportowej.

 
O tym, że każde innowacyjne przedsięwzięcie wymaga 

dzisiaj szerokiej promocji nie trzeba już specjalnie nikogo 
przekonywać. Dotyczy to zwłaszcza nowatorskich obiek-
tów, pomysłów, które muszą się przebić w natłoku dzisiej-
szych informacji. W roku 2016 promowaliśmy park grzy-
bowy w EXPO XXI w Warszawie; w tym roku organizatorzy 
wybrali na miejsce spotkań - Centrum Olimpijskie. I faktycz-
nie było prestiżowo. Charakterystyczna architektura, nowo-
czesność rozwiązań oraz mnóstwo przestrzeni wokół sprzy-
jało dobremu klimatowi przeprowadzenia spotkania. 

„IAKS to organizacja międzynarodowa z ponad 50. let-
nią tradycją; jedyne stowarzyszenie międzynarodowe, które 

aktywnie uczestniczy w pracach międzynarodowego komi-
tetu olimpijskiego i komitetu paraolimpijskiego. Jest jednym 
z największych „głosów” w sprawie infrastruktury rekreacyj-
nej i sportowej. Dzięki nim można konfrontować swoje do-
świadczenia, oczekiwania z tym, co się dzieje na świecie. 
Doświadczenia międzynarodowe są przenoszone na grunt 
poszczególnych krajów. Trzeba czerpać wiedzę z tych do-
świadczeń, popełniać jak najmniej błędów i przewidywać, 
co może się wydarzyć, aby jak najlepiej planować infra-
strukturę rekreacyjną i sportową” – podkreślał w swej wypo-
wiedzi Prezes Zarządu IAKS Polska Zbigniew Klonowski.

Kongres i towarzyszące mu Targi Infrastruktury Sportowej 
i Sprzętu Sportowego InfraSport to spotkanie ekspertów z 
zakresu rekreacji i sportu z kraju i zagranicy, wymiana po-
glądów, doświadczeń. To bloki panelowe obejmujące te-
matykę z zarządzania obiektami rekreacyjno-sportowymi, 
formy współpracy partnerstwa biznesowego, technicznego 
i zarządzającego.  To kontakty bezpośrednie z instytucjami 
i podmiotami branżowymi, doradztwo na poziomie lokal-
nym i globalnym. Całości towarzyszyła Mistrzowska Galeria 
Infrastruktury Rekreacyjno-Sportowej prezentując ciekawe 
obiekty godne odwiedzenia. Obok wielkopowierzchnio-
wych i globalnych inwestycji można było obejrzeć  nasz 1. 
w Polsce Park Grzybowy w Piłce. Zwiedzającymi byli nie 
tylko uczestnicy kongresu, ale również grupa odbiorców po-
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szukująca ciekawych miejsc na rekreację. Uzupełnieniem 
były ulotki i foldery dostępne podczas kongresu i na stoisku 
promocyjnym organizatorów.

Punktem programu wzbudzającym  duże zainteresowa-
nie był udział w kongresie światowej klasy lekkoatletów, 
medalistów Mistrzostw Świata i Europy: Moniki Pyrek (tycz-
karka), Adama Kszczot (biegacz), Marka Plawgo (płotkarz) 
i Piotra Lisek (tyczkarz). Zawodnicy podzielili się swoimi 
odczuciami w zakresie infrastruktury sportowej, wspomina-
jąc zwłaszcza Centralny Ośrodek Sportu w Spale, w którym 
na długoletnich treningach spędzili część swojego życia. 
Jednomyślnie potwierdzili, że jeśli chodzi o infrastrukturę 
sportową, to brakuje w Polsce obiektów najmniejszych, naj-
bliższych ludziom, z których korzystać mogliby w swobod-
ny sposób amatorzy sportu. 

Wydarzenie patronatem objął Polski Komitet Olimpijski, 
Forum Sportu i Biznesu, Fundacja Moniki Pyrek, Akade-
mia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Patro-
nat honorowy  stanowiło Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
udzielając na swym stoisku informacji merytorycznej oraz 
Marszałkowie województw: Łódzkiego, Lubelskiego, Pod-
karpackiego, Małopolskiego, Warmińsko – Mazurskiego, 
Wielkopolskiego, Świętokrzyskiego, Lubuskiego, Pomor-
skiego, Zachodniopomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego, 
Mazowieckiego.

W tym przedsięwzięciu Gmina Drawsko uczestniczy już 
drugi rok. Jako sektor samorządowy jesteśmy jedną z nie-
licznych gmin z Wielkopolski. Można zadać sobie pytanie, 
czy warto? Z pewnością, gdyż promocja nie ogranicza się 

tylko do kongresu i dni targowych, to również publikacje 
w licznych materiałach prasowych, które organizatorzy wy-
dadzą w najbliższym czasie. 

Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego
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W Urzędzie Gminy Drawsko, dnia 19 wrze-
śnia 2017 roku odbyło się uroczyste spotkanie 
Jubilatów 50-lecia Pożycia Małżeńskiego oraz go-
ściliśmy jedną parę obchodzącą 60-lecie ślubu.

 Zaproszonym gościom towarzyszył Wójt Gmi-
ny Drawsko - Marek Tchórzka, Przewodniczący 
Rady Gminy Drawsko – Edward Wiewiórka oraz 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Agnieszka 
Wrzyszcz.

Jubilaci Diamentowych Godów:
• Zofia i Edmund Sowa z Drawska
 
Jubilaci Złotych Godów:
• Janina i Witold Błażej z Drawska
• Irena i Manfred Boch z Pęckowa 
• Teresa i Czesław Kowal z Drawska 
• Jadwiga i Piotr Malisz z Drawska 
• Helena i Jan Sachar z Drawska 
• Helena i Konrad Stachowiak z Drawska 
• Bronisława i Stefan Trznadlewscy 
   z Kawczyna 

 Uroczyste spotkanie otworzyła Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego, następnie głos zabrał Wójt Gmi-
ny Drawsko składając dostojnym Jubilatom życzenia 
długich lat wspólnego życia w zdrowiu i rodzinnym 
szczęściu. Po życzeniach odbyła się dekoracja meda-
lami przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polski za długoletnie pożycie małżeńskie Jubilatów 
Złotych Godów. Przy poczęstunku i lampce szampana 
goście wspominali chwile z minionych  60 i 50 lat.

Gratulujemy Państwu tego wyróżnienia, jak też 
tego pięknego jubileuszu i życzymy wielu kolejnych 
lat przeżytych w zdrowiu, miłości i wzajemnym sza-
cunku, życzymy radości z każdego kolejnego dnia 
i  wszelkiej pomyślności, byśmy mogli świętować ko-
lejne jubileusze, bo tylko

„Ludzie, którzy się kochają z całego serca, 
nigdy się nie starzeją”.
 
Marek Tchórzka – Wójt Gminy Drawsko
Edward Wiesław Wiewórka – Przewodniczący Rady 

Gminy Drawsko
Agnieszka Wrzyszcz – Kierownik Urzędu Stanu Cy-

wilnego w Drawsku

Złote i Diamentowe Gody 
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Na uroczystości „Podsumowania Roku Sportowo-Kulturalne-
go” nagrodzeni i goście spotkali się 21 czerwca br. w Gminnej 
Sali Gimnastycznej w Drawsku. Wśród zaproszonych byli: Prze-
wodniczący Rady Gminy Drawsko – Edward Wiewiórka, Wice-
przewodnicząca Rady – Łucja Magdziarz, Przewodniczący Komisji 
Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Publicznego i Spraw 
Socjalnych – Włodzimierz Gapski, Zastępca Wójta Gminy Drawsko 
– Anna Fręś, Skarbnik Gminy Drawsko – Anna Zurman, dyrektorzy 
szkół, nauczyciele wychowania fizycznego, rodzice. Wójt w swoim 
wystąpieniu pogratulował nagrodzonym, życząc dalszych sukce-
sów i satysfakcji. Osiągnięcia uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjum, zarówno sportowe, jak i kulturalne przedstawili Agnieszka 
Białys – Fobka i Zbigniew Piątek, konferansjerzy uroczystości.

Nagrodzonych w sferze kultury przedstawiła Anna Fręś – Za-
stępca Wójta gminy Drawsko, a byli nimi: Bernard Sikora – mi-
łośnik fotografii; Teresa Piękoś – aktywna działaczka społeczna 
drawskiego oddziału Klubu Seniora w Krzyżu; Adam Musiał – pa-
sjonat biegów; Łucja Magdziarz – aktywna działaczka społeczna; 
Maria Dembska – inicjatorka Wieczornicy poświęconej 98. Rocz-
nicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego; Julia Chorzewska, 
Klaudia Dembska, Dominika Wilk, Filip Marks, Albert Marks 
– grupa młodzieży przedstawiająca Wieczornicę poświęcono 98. 
Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 

Oprawę muzyczną stanowił program artystyczny uczniów miej-
scowej Szkoły Podstawowej i pokaz zumby uczniów drawskiego 
gimnazjum.

Sukcesy sportowe uczniów SP Chełst 2016/2017
Aleksandra Roszak kl. VI 
·   II m. w III Drezdenecka Dycha w Biegu na 1000m, kat. kl. VI 

SP - II Gimnazjum.
·   I m. w Mistrzostwach Powiatu w Biegach Przełajowych 

w Wieleniu.
·   III m. w Biegu na 600m w Ogólnopolskich Zawodach Lekko-

atletycznych w Toruniu.
·   II m. w biegach przełajowych w kat. U-14 w WZLA Mistrzo-

stwach Województwa Wielkopolskiego 
·   I m. w XXXIV Międzynarodowym Biegu Ulicznym im. T. Zie-

lińskiego w Trzciance
·   I m. w Wiosennym Biegu Przełajowym na 800m w Czarn-

kowie
  Alicja Kolasińska kl. V    
·   III m. w biegu na 60m w Ogólnopolskich Zawodach Lekko-

atletycznych w Toruniu.
·   II m. w III Drezdenecka Dycha w Biegu na 800m
·   III m. w Wiosennym Biegu Przełajowym na 800m w Czarn-

kowie
 Sergiusz Nawrot kl. V      
·   I m. w III Drezdenecka Dycha w Biegu na 800m
·   III m. w Wiosennym Biegu Przełajowym na 800m w Czarn-

kowie
Olaf Rybiałek kl. V            
·   II m. w Wiosennym Biegu Przełajowym na 600m w Czarn-

kowie
Karol Ślusarczyk kl. IV        
·   III m. w Wiosennym Biegu Przełajowym na 600m w Czarn-

kowie

Antoni Klejda kl. III   
·  I m. w XXXIV Międzynarodowym Biegu Ulicznym im. T. Zie-

lińskiego w Trzciance
Jagoda Leonarczyk kl. III 
·   I m. w XXXIV Międzynarodowym Biegu Ulicznym im. T. Zie-

lińskiego w Trzciance
Patrycja Wargin
·  II m. w Grand Prix w Czwartkach LA na 600 m
·  I m. w Biegu Ulicznym im. Tadeusza Zielińskiego w Trzcian-

ce
 
Sukcesy w konkursach uczniów SP Chełst 
2016/2017

·  Łukasz Krawiecki – I m. w Powiatowym Konkursie Plastycz-
nym „Pomagamy z sercem” organizowanego przez Młodzieżowy 
Dom Kultury w Trzciance

 
Sukcesy kulturalne i sportowe uczniów 
SP Drawski Młyn 2016/2017 
 
Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce:
·  Laureat etapu rejonowego – Dawid Krystek

IV edycji konkursu przyrodniczo – artystycznego pn. „Przyrod-
nicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – owady wiel-
kopolskich parków krajobrazowych”, realizowanego przez Zespół 
Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz Ligę 
Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu w Poznaniu. 

·  II m. - Martyna Kapuścińska
·  III m. - Karolina Kaniowska 
III m. w Mistrzostwach Powiatu w Unihokeju Dziewczyn w skła-

dzie: Martyna Oleksak, Natalia Jankowska, Antonina Haniszew-
ska, Marta Szmyd, Sandra Sobkowska, Dagmara Helwich, Zu-
zanna Dalidowicz.

I m. w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Krew i szpik” - 
Jakub Augustyński 

Sukcesy sportowe uczniów SP Drawsko 2016/2017

III m. w Mistrzostwach Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 
Dziewcząt w Piłkę Ręczną

Alicja Banaś, Zuzanna Kwita, Rozalia Hewusz, Marta Seku-
terska, Agnieszka Lejman, Marta Szmania, Katarzyna Nawrot, 
Malwina Kubiś, Aleksandra Sekuterska, Anna Dittfeld

II m. w Mistrzostwach Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
I m. w Mistrzostwach Rejonu Pilskiego
V m. w Mistrzostwach Wielkopolski w Unihokeju Dziewcząt
Alicja Banaś, Zuzanna Kwita, Maria Dolna, Agnieszka Lej-

man, Katarzyna Nawrot, Marta Szmania, Anna Dittfeld, Alek-
sandra Sekuterska, Julia Nowaczyk, Agnieszka Marut, Kinga 
Burzyńska

I m. w Mistrzostwach Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w 
Piłkę Nożną Dziewcząt o Puchar Tymbarku do klas V i młodszych

Agnieszka Marut, Amelia Sikora, Kinga Burzyńska, Agata Se-
kuterska, Marta Szmania, Maria Hellak, Maria Dolna

Podsumowanie Roku Sportowo-Kulturalnego
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II m. w Mistrzostwach Powiatu, I m. w Mistrzostwach Rejo-

nu Pilskiego, VII m. w Mistrzostwach Wielkopolski w Unihokeju 
Chłopców

Alan Wrzyszcz, Damian Kubiś, Oskar Jabłonowski, Paweł 
Babiak, Michał Babiak, Michał Lejman, Adrian Bartkowiak, 
Patryk Krystek, Maciej Nowaczyk, Szymon Czarnkowski, Filip 
Dembski

II m. w Mistrzostwach Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w 
Piłkę Nożną Chłopców o Puchar Tymbarku do klas V i młodszych

Miłosz Wudarczyk, Kacper Mazur, Michał Babiak, Michał Lej-
man, Adrian Bartkowiak, Jakub Pawlak, Szymon Czarnkowski, 
Patryk Krystek, Filip Dembski, Maciej Nowaczyk

 
Sukcesy kulturalne uczniów 
SP Drawsko 2016/2017
 
1. Julia Ciebielska:
-  Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego.
-  II m. w Powiatowym Konkursie Ekologicznym.
-  VII m. w Ogólnopolskim Konkursie Astronomicznym ASTRO-

LABIUM.
2. Alicja Banaś:
- Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego.
- Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym 

Kangur 2017.
- III m. w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego.
3. Amelia Sikora:
- I m. w XVI Powiatowym Konkursie Piosenki Ludowej „Malwa 

2016”.
- III miejsce w XIX Powiatowym Festiwalu Kolęd, Pastorałek 

i  Piosenek Świątecznych.
- I m. w Powiatowym Konkursie Piosenki Ekologicznej w Dzier-

żążnie Wielkim.
- I m. w Powiatowym Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzie-

żowej w Czarnkowie ph. „Stań i śpiewaj”.
4. Dagmara Sikora:
- Laureatka Powiatowego i Rejonowego Konkursu Wiedzy 

o Wielkopolsce.
- III m. w Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce na etapie woje-

wódzkim w Skokach.

Sukcesy kulturalne i sportowe uczniów 
SP Pęckowo 2016/2017

Sukcesy kulturalne i sportowe uczniów 
SP w Piłce 2016/2017
 
Noemi Zeler - III m. w kat. klas I-III w Powiatowym Konkur-

sie Literacko-Artystycznym pod hasłem „Nad brzegiem rzeki No-
teć...”

Kacper Graś: 
- III m. w kat. klas IV-VI w Powiatowym Konkursie Literacko-

Artystycznym pod hasłem „Nad brzegiem rzeki Noteć...”;
- I m. na etapie powiatowym i wyróżnienie na etapie wojewódz-

kim w VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bez-
piecznie na wsi to podstawa - środki chemiczne to nie zabawa”. 

Martyna Jarząb – II m. w Powiatowym Konkursie „Uroki Noteci 
na wianek świętojański”

Osiągnięcia kulturalne i sportowe 
uczniów gimnazjum w Drawsku 2016/2017

MISTRZOSTWA POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO 
W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH:

- Amelia Lala - II M. W MISTRZOSTWACH POWIATU W BIE-
GACH PRZEŁAJOWYCH

- Paulina Dymek - III M. W MISTRZOSTWACH POWIATU 
W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

 
DRUŻYNOWY TENIS STOŁOWY:
Kinga Kosicka, Natalia Niezborała, Anna Koza 
- I M. W MISTRZOSTWACH POWIATU W DRUŻYNOWYM TE-

NISIE STOŁOWYM, 
- II M. W MISTRZOSTWACH REJONU W DRUŻYNOWYM TENI-

SIE STOŁOWYM ORAZ AWANS NA MISTRZOSTWA WOJEWÓDZ-
TWA WIELKOPOLSKIEGO W DRUŻYNOWYM TENISIE STOŁO-
WYM 

 
UNIHOKEJ DZIEWCZĄT:
Natalia Niezborała, Anna Koza, Amelia Krystek, Agata Giś, 

Paulina Francuzik, Julia Francuzik, Zofia Dymek, Aleksandra 
Dolna, Zuzanna Bukowska, Dominika Dembska, Inga Dolna, 
Natalia Szmyd, Paulina Dymek, Klaudia Helwich

· I M. W MISTRZOSTWACH POWIATU W UNIHOKEJU DZIEW-
CZĄT,

· I M. W MISTRZOSTAWCH REJONU W UNIHOKEJU DZIEW-
CZĄT, AWANS NA MISTRZOSTWA WOJEWÓDZKIE W UNIHOKE-
JU DZIEWCZĄT

Lp. Imię i nazwisko ucznia Nazwa konkursu Klasa Ranga

1. Wiktor Sekuterski Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce IV Laureat - powiatowy

2. Stanisław Biniak Powiatowy Konkurs na Palmę Wielkanocną IV I m. - powiat

3. Tadeusz Biniak Powiatowy Konkurs na Palmę Wielkanocną II II m. - powiat

4. Kamil Jedyński
Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania IV I m. – powiat

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny- „Kangur” III wyróżnienie

5. Fabian Andrzejewski Ogólnopolski Konkurs Matematyczny- „Kangur” III wyróżnienie

6. Noemi Buśko Ogólnopolski Konkurs Matematyczny- „Kangur” III wyróżnienie
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UNIHOKEJ CHŁOPCÓW:

Przemysław Grzybowski, Filip Soboń, Filip Sekita, Patryk 
Pikula, Damian Piochacz, Sebastian Pachulski, Jakub Krystek, 
Patryk Rutkowski, Jakub Kowal, Marcel Kawczyński, Wojciech 
Kinowski, Łukasz Rybak

· I M. W MISTRZOSTWACH POWIATU W UNIHOKEJU CHŁOP-
CÓW,

· I M. W MISTRZOSTWACH REJONU W UNIHOKEJU CHŁOP-
CÓW,

· III M. W MISTRZOSTWACH WOJEWODZTWA W UNIHOKEJU 
CHŁOPCÓW 

PIŁKA RĘCZNA:

Paulina Francuzik, Julia Francuzik, Julia Helwig, Inga Dolna, 
Dominika Dembska, Agata Giś, Klaudia Helwich, Anna Koza, 
Natalia Niezborała, Zofia Dymek

· I M. W MISTRZOSTWACH POWIATU W PIŁCE RĘCZNEJ 
DZIEWCZĄT,

· III M. W MISTRZOSTWACH REJONU W PIŁCE RĘCZNEJ 
DZIEWCZĄT

LEKKOATLETYKA:
Agata Giś – II M. W MISTRZOSTAWCH POWIATU W LEKKO 

ATLETYCE W PCHNIĘCIU KULĄ 
Zofia Dymek – III M. W MISTRZOSTWACH POWIATU W LEK-

KOATLETYCE W SKOKU W DAL 
Amelia Lala – I M. W MISTRZOSTWACH POWIATU W LEKKO 

ATLETYCE W BIEGU NA 600 METRÓW 
Sandra Helwich – III M. W MISTRZOSTAWCH POWIATU 

W LEKKOATLETYCE W BIEGU PRZEZ PŁOTKI NA DYSTANSIE 
200 METRÓW 

Zofia Dymek, Natalia Szmyd, Amelia Krystek, Natalia Nie-
zborała – III M. W MISTRZOSTWACH POWIATU W LEKKOATLE-
TYCE W SZTAFECIE 4x100 METRÓW

SZACHY: 
Miłosz Spychalski – I M. W PÓŁFINALE MISTRZOSTW WIEL-

KOPOLSKI W SZACHACH, 

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego: Bartosz 
Kaźmierczak

Powiatowy Mistrz Ortografii: Bartosz Kaźmierczak
Laureat Powiatowy XXI Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce:
Miłosz Tchórzka, Martyna Kapuścińska, Aleksandra Koniecz-

na, Katarzyna Wilczyńska
Najlepsi zawodnicy z gminy Drawsko trenujący w Międzyszkol-

nym Uczniowskim Klubie Karate „FUDOKAN”, którzy brali udział 
w  Pucharze Polski, Międzywojewódzkich, Ogólnopolskich oraz 
Międzypowiatowych zawodach karate.                                                           

Wyniki za rok 2016

1. Gracjan Biniak
Międzypowiatowy Turniej Karate Shotokan w Krzyżu Wlkp. - 

I m. w kata ind. chłopców, I miejsce w kumite ind. chłopców w 
kategorii Młodzicy 

Międzypowiatowy Turniej Karate Shotokan w Drezdenku - II m. 
w kata ind. chłopców w kategorii Młodzicy

Międzywojewódzki Turniej Karate w Śliwicach – I m. w kata ind. 
chłopców w kategorii Młodzicy

Międzywojewódzki Turniej Karate w Tucznie – I m. w kata ind. 
chłopców w kategorii Młodzicy

Ogólnopolski Turniej Karate w Krzyżu Wlkp. – III m. w kata ind. 
chłopców w kategorii Młodzicy 

Puchar Polski Karate S.G.I. w Lubaczowie - I m. w kata ind. 
chłopców, III m. w kumite ind. chłopców w kategorii Młodzicy  

2. Julianna Stróżyńska
Międzypowiatowy Turniej Karate Shotokan w Krzyżu Wlkp. - 

I m. w kata ind. dziewcząt w kategorii Młodzicy Starsi
Międzypowiatowy Turniej Karate Shotokan w Drezdenku - II m. 

w kata ind. dziewcząt w kategorii Młodzicy Starsi
Puchar Polski Karate S.G.I. w Lubaczowie – I m. w kumite ind. 

dziewcząt w kategorii Młodzicy Starsi
3. Zuzanna Dalidowicz
Międzypowiatowy Turniej Karate Shotokan w Krzyżu Wlkp. - III 

m. w kata ind. dziewcząt w kategorii Młodzicy 

Zdobywczynie czołowych miejsc w powiecie, rejonie, województwie
w unihokeju dziewcząt

II miejsce w Mistrzostwach Powiatu „Z podwórka na stadion” 
o puchar Tymbarku

Nagrodzeni w sferze kultury
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Ogólnopolski Turniej Karate w Krzyżu Wlkp. - III m. w kata ind. 

dziewcząt w kategorii Młodzicy

4. Szymon Czekała
Międzywojewódzki Turniej Karate w Śliwicach – III m. w kata 

ind. mężczyzn w kategorii Junior Młodszy 
Ogólnopolski Turniej Karate w Krzyżu Wlkp. – III m. w kumite 

ind. mężczyzn w kategorii Junior Młodszy

5. Bogna Tryboba
Międzypowiatowy Turniej Karate Shotokan w Krzyżu Wlkp. - III 

m. w kata, II miejsce w kumite ind. dziewcząt w kategorii Młodzicy 
Starsi

Międzypowiatowy Turniej Karate Shotokan w Drezdenku - I m. 
w kata, II miejsce w kumite ind. dziewcząt w kategorii Młodzicy 
Starsi

Międzywojewódzki Turniej Karate w Śliwicach – II m. w kata 
ind. dziewcząt w kategorii Młodzicy Starsi                                                                                 

6. Maria Hellak
Międzypowiatowy Turniej Karate Shotokan w Krzyżu Wlkp. - II 

m. w kumite ind. dziewcząt w kategorii Młodzicy 
Międzywojewódzki Turniej Karate w Tucznie – II miejsce w kata 

i III m. w kumite ind. dziewcząt w kategorii Młodzicy                                                                                                                                        

7. Kacper Oleksak
Międzypowiatowy Turniej Karate Shotokan w Krzyżu Wlkp. - II 

m. w kata ind. chłopców w kategorii Młodzicy 
Międzypowiatowy Turniej Karate Shotokan w Drezdenku - I m. 

w kata ind. chłopców, I miejsce w kumite ind. chłopców w kate-
gorii Młodzicy

8. Wiktor Graś
Międzypowiatowy Turniej Karate Shotokan w Krzyżu Wlkp. - 

I m. w kata, I miejsce kumite ind. chłpoców w kategorii Młodzicy 
Początkujący

Międzypowiatowy Turniej Karate Shotokan w Drezdenku - I m. 
w kata, I m. w kumite ind. chłopców w kategorii Młodzicy Począt-
kujący

9. Miłosz Tchórzka
Międzypowiatowy Turniej Karate Shotokan w Drezdenku - II m. 

w kumite ind. chłopców, III m. w kata ind. chłopców w kategorii 
Młodzicy Starsi                                                                                                                 

10. Nikodem Mądrawski
Międzypowiatowy Turniej Karate Shotokan w Drezdenku - III m. 

w kata ind. chłopców w kategorii Super Młodzicy
Sylwia Marek

Kierownik Referatu Organizacyjnego 

Jednym z punktów XXXIX zwyczajnej sesji było stanowisko rady na-
stępującej treści:

”Rada Gminy Drawsko wyraża stanowczy sprzeciw wobec planowanej 
budowy spalarni odpadów poprodukcyjnych i niebezpiecznych, w miej-
scowości Stare Bielice, Gmina Drezdenko, położonej około 200 m od 
Gminy Drawsko, która jest projektowana w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Drezdenko dla działki nr 167.

Teren Gminy Drawsko, to teren bezsprzecznie, cennej przyrodniczo 
Puszczy Noteckiej, a teren Gminy Krzyż i Gminy Drezdenko to teren, na 
którym leży unikatowa Puszcza Drawska.

W tak bogatym w naturalne dobra obszarze cennym przyrodniczo, jak 
i turystycznie podejmowanie przez samorząd Gminy Drezdenko działań 
mających na celu dopuszczenie możliwości wybudowania spalarni odpa-
dów poprodukcyjnych i niebezpiecznych, należy ocenić jako działania wy-
rządzające nieodwracalną szkodę nie tylko dla terenów, na których będzie 
spalarnia lokalizowana, ale także dla całego obszaru Puszczy Noteckiej 
i Puszczy Drawskiej. 

Obszar, na którym ma powstać inwestycja, to obszar z tradycją i toż-
samością przyrodniczą, co potwierdza uchwalony uchwałą Sejmiku Wo-
jewództwa Lubuskiego Obszar Chronionego Krajobrazu, a także ustano-
wiona Natura 2000, funkcjonujący Drawieński Park Narodowy oraz jeden 
z największych kompleksów leśnych Puszcza Notecka.

Planowane przedsięwzięcie nie wpisuje się w wielopokoleniowe dzia-
łania na rzecz utrzymania bezcennych walorów naturalnych terenów, na 
których żyjemy i mieszkamy oraz  w działania dla rozwoju turystycznego 
regionu, chociażby poprzez promocję oraz rozbudowę bazy turystycznej 
nad drogą wodną E-70, m.in. Rzeką Noteć w ramach Wielkiej Pętli Wiel-
kopolski. Żaden z samorządów nie wykonywał nigdy jakichkolwiek działań 
przeciw ochronie przyrody regionu, która stanowi nasze dziedzictwo kul-
turowe i nasz potencjał.

Każdy z nas, kierując się doświadczeniem życiowym wie, że planowana 
inwestycja zniweczy to, co zostało już z takim trudem osiągnięte – świado-
mość potencjalnych turystów o czystości powietrza, dobry odpoczynek, 
bogactwo zasobów naturalnych regionu (grzyby, owoce leśne), z których 
teraz można bez obaw korzystać. 

Jak wpłynie realizacja planowanej inwestycji na region i jego zasoby? 
Obawiamy się, że inwestycja nie przyniesie regionowi żadnych korzy-

ści, albowiem jej budowa byłaby zaprzeczeniem wszystkich walorów, jakie 

obecnie region posiada i proponuje - od utraty cennych warunków wypo-
czynku, do zanieczyszczenia powietrza, wody, zagrożenia życia i zdrowia 
Mieszkańców włącznie. Realizacja inwestycji spowoduje powolne umiera-
nie regionu pod względem turystycznym, gdyż nieodwracalnie utracimy 
potencjał, który obecnie mamy. 

Każdy wie, że budowa spalarni stanowi:
1) zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców całego regionu Puszczy 

Noteckiej i Puszczy Drawskiej
2) niekorzystne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze,
3) negatywny wpływ na obszary chronione i ich walory estetyczne, 

klimat, wody i inne, wreszcie 
4) stanowi zagrożenie dla ochrony 38 gatunków ptaków oraz 14 innych 

gatunków zwierząt z Polskiej Czerwonej Księgi (w tym ostoja puchacza 
oraz kilku gatunków ptaków drapieżnych), ustanowionej w ramach Natura 
2000 zgodnie z dyrektywą ptasią oraz

5) będzie negatywnie oddziaływać na stan dróg i układ komunikacyjny, 
poprzez planowane dowożenie odpadów.

Wobec powyższego, Szanowni Radni Rady Miejskiej Gminy Drez-
denko, głosując za uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki nr 167, na której jest planowana budowa spa-
larni odpadów poprodukcyjnych i niebezpiecznych, musicie odpowiedzieć 
sobie na pytanie, czy chcecie ponieść odpowiedzialność  za powolne 
umieranie regionu tak cennego przyrodniczo i turystycznie z powodu do-
puszczenia możliwości budowy  spalarni odpadów, a w konsekwencji – jej 
wybudowania”.

Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego

„NIE” dla spalarni odpadów
c.d. ze str. 2
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Grzybową paradą w dniu 25 czerwca rozpoczęliśmy XVIII 
już Odlotowy Festyn Grzybowy „Grzyby, las wokół nas”. Koro-
wód ubarwiali przedszkolaki, uczniowie szkół z terenu gminy 
oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta wraz z „Dziewczętami z bu-
ławami” działająca przy Centrum Promocji Kultury w Drezden-
ku.  „Serdecznie witam wszystkich w Drawsku, na kolejnym 
już Odlotowym Festynie Grzybowym. Cieszę się, że z roku na 
rok jest nas coraz więcej, i potrafimy się świetnie bawić, mimo 
że podobno przyciągamy deszcz...Życzę wszystkim wielu 
wrażeń i dobrej zabawy...” - tymi słowami powitał zebranych 
gospodarz imprezy, Wójt Gminy Drawsko - Marek Tchórzka.  
„Festyn grzybowy w Drawsku od lat ma swoją renomę. Nie 
może być inaczej, bo przecież Drawsko słynie z przepięknych 
lasów bogatych w grzyby. To wielki skarb naszego powiatu. 
Mam nadzieję, że jak zwykle, wszyscy, którzy odwiedzają dziś 
to piękne miejsce, będą się dobrze bawić – mówił Tadeusz Te-
terus, starosta czarnkowsko – trzcianecki. Swoją obecnością 
zaszczycili nas: Mirosława Rutkowska – Krupka – Wiceprze-
wodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Tadeusz 
Teterus – Starosta Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Jacek 
Klimaszewski – Wiceprzewodniczący Powiatu, Zbigniew Pią-
tek – Członek Zarządu Powiatu, Bartosz Niezborała – Radny 
Rady Powiatu, reprezentant Burmistrza Wielenia, Maciej Ko-
zik – Prezes Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów 
Samorządowych w Poznaniu, Edward Wiewiórka – Prze-
wodniczący Rady Gminy Drawsko, Grażyna Graj – Sekretarz 
Gminy Lubasz, Piotr Ryżek – Komendant Powiatowy Policji w 
Czarnkowie, Adam Ciesiółka – Kierownik Komisariatu Policji w 
Drawsku, Daniel Kujawski – reprezentant Komendanta Komisa-
riatu Policji w Krzyżu Wlkp.,  Łukasz Grupiński – Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Potrzebowice.

Niedzielne popołudnie w grzybowych klimatach, to sze-
reg różnorodnych atrakcji. Uczniowie drawskiego gimna-
zjum przygotowali przedstawienie „Pod kraclatym grzybem”, 
w którym opowiadali o gospodarstwie agroturystycznym Stefka 
z Kamiennika. Swych sił fizycznych mogły spróbować panie 
i panowie w konkurencjach przygotowanych przez Strongma-
na – Grzegorza Peksę - Dzika Noteckiego. Dzieci wędrowały 
przez bajki z czarownicą i jej pomocnikiem oraz brały aktyw-
nie udział w konkursach przygotowanych przez Lasy Państwo-
we Nadleśnictwo Potrzebowice oraz Związek Międzygminny 
„Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. 

Zaszczytny tytuł Króla Grzybobrania 2017 r.  przypadł w tym 
roku Dawidowi Kolasińskiemu, który znalazł 400 gramowego 
borowika. Z uwagi na to, że tegoroczny król pochodzi z Draw-
skiego Młyna, dlatego miejscowość ta jest Stolicą Grzybobra-
nia aż do wyboru nowego króla. Komisja oceniająca grzyby 
przyznała również dodatkową nagrodę dla bardzo rzadko spo-
tykanego w lasach borowika ceglastoporego, którego znalazła 
Patrycja Graś z Piłki. Serdeczne gratulacje!

I w końcu przyszedł czas na koncerty. Supportem przed 
gwiazdą wieczoru był zespół „Adonis”, który wystąpił w no-
wej odsłonie. Długo wyczekiwana gwiazda wieczoru, którą za-
powiedzieli konferansjerzy - Aleksandra Dolna i Zofia Dymek 
– zespół „Andre” wraz z pięknymi dziewczynami wspaniale 
zabawiał publiczność. Były również darmowe płyty, uściski 
rąk i autografy, którymi Andrzej Marcysiak - wokalista zespo-
łu obdarował swoich fanów. Cały parkiet młodzieży tańczącej 
utrzymywał się również do końca zabawy tanecznej przy ze-
spole „AKT”. 

Sponsorzy XVIII Odlotowego Festynu Grzybowego „Grzyby, 
las wokół nas”, którym bardzo serdecznie dziękujemy to:

- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
- PHU DANEX w Rosku, Waldemar Bierbasz
- Odlewnia Żeliwa DRAWSKI S.A. w Drawskim Młynie
-  Bank Spółdzielczy w Wieleniu
- Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Potrzebowice
- PHU EL-TA w Piłce, Tadeusz Lemiesz
- Zakład Kanalizacji i Wodociągów Sp. z o.o. w Drawsku
- Zakład Usług Stolarskich „DREW-SZYK” w Drawsku, Jerzy 

Szymański
- PH „JERZYK” w Pęckowie, Piotr Jerzy
- ZUP „ROMTECH” w Drawsku, Roman Rybarczyk
- Zakład Rozbioru Mięsa „ROMIKO” w Drawskim Młynie, 

Janusz Kołodziejczak
- Piekarnia „Promyk” w Pęckowie, Czesława Rybak
- PHU „SEMEXPOL” w Piłce, Waldemar Semrau
- PH „KURHAN” w Drawsku, Jerzy Kurowski
- PH „Mebledesign” w Drawsku, Krzysztof Szymański
- Sklep Spożywczo-Przemysłowy „JEDYNKA” w Drawsku, 

Urszula Draczan
- Firma – Handel i Usługi „ATO” w Drawsku, Mirosława 

Osek

XVIII Odlotowy Festyn Grzybowy „Grzyby, las wokół nas”

„Dziewczęta z Buławami” - Centrum Promocji Kultury
w Drezdenku

Uczniowie SP w Drawsku
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- Sklep Wielobranżowo-Ogrodniczy w Drawsku, Joanna 
Wyrwa

- Stowarzyszenie motocyklistów „PCT RIDERS”
- Stowarzyszenie Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Gru-

pa Działania

- Warsztaty Terapii Zajęciowej „CARITAS” w Wieleniu
- Sklep Wielobranżowy „Farmlek” w Wieleniu, Krzysztof 

Uciekałek
Sylwia Marek

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Święto Chleba 

Ziściły się słowa Sołtysa Kwiejc Nowych, Piotra Kwity, 
inaugurujące Święto Chleba w Kwiejcach Nowych dwa lata 
temu, a wyrażające nadzieję, że uroczystość wypieku chle-
ba ma szansę zagościć w kalendarzu imprez małej miejsco-
wości położonej w głębi Puszczy Noteckiej na stałe. Na sta-
łe tzn. co dwa lata, naprzemiennie z festynem z serii „Lato 
w Puszczy Noteckiej”.

I tak dnia 1 lipca, mimo zmiennych warunków pogodo-
wych, duża grupa mieszkańców Kwiejc Nowych, okolicz-
nych wsi oraz letników i turystów stawiła się w godzinach 
popołudniowych na posesji prywatnej Pana Władysława 
Kremera, by pod nadzorem Pani Bernadetty z Piłka-Folwark 
dokonać wypieku tradycyjnych chlebów glutenowych. 
Gościem specjalnym wydarzenia był Pan Jan Oleksy - bu-
downiczy użytkowanego pieca chlebowego. Wedle relacji 
uczestników tegoroczny wypiek chleba udał się niepomier-
nie lepiej niż ten z 2015 roku.

Dnia następnego, tj. 2 lipca, odbyły się główne uroczysto-
ści związane z niniejszym świętem. Jej celem, podobnie jak 
poprzednio, była integracja lokalnej społeczności oraz de-
gustacja wyrobów piekarniczych. W tym roku uroczystość 
została wzbogacona o stoisko informacyjne z zakresu pro-
wadzenia zdrowego trybu życia i odżywiania się jak najbar-
dziej zgodnego z Naturą w szerokim tego słowa znaczeniu. 
Wolontariusze działający w Grupie Nieformalnej „ Jedność” 
przygotowali stoisko wegańskie i wegetariańskie bezglute-
nowe. Udzielane były informacje o objawach nietoleran-
cji nowoczesnego glutenu. Można było posmakować oraz 
otrzymać sprawdzony przepis na wypiek chleba bezglute-
nowego bez mąki i drożdży, dowiedzieć się o zaletach diety 
roślinnej oraz skutkach spożywania mleka i jedzenia mięsa, 
a także otrzymać bezpłatną gazetkę „Zdrowie z wyboru”. 
Stoisko wegańskie i wegetariańskie  bezglutenowe wsparła 
Primavika – producent zdrowej, roślinnej żywności zmie-
niającej ten świat na lepsze. 

Uczestnicy mieli możliwość m.in. skosztowania wege-
tariańskich past kanapkowych, paprykarzy z kaszą jaglaną, 
hummusu z cieciorki, pasztetów z czerwonej fasoli i kuku-
rydzy, masła z prażonych orzechów.

Korowód ubarwiały dzieci Król Grzybobrania 2017 r. Dawid Kolasiński 
z wójtem i przewodniczącym Rady

„Pod kraclatym grzybem” - uczniowie drawskiego gimnazjum Gwiazda wieczoru „ANDRE”
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Całości uroczystości towarzyszyły dźwięki akordeonu 

oraz muzyka młodych, lokalnych „didżejów”. Dzieci i mło-
dzież przygotowały na tę okazję występ literacko – artystycz-
ny oraz quiz wiedzy o tematyce związanej z niniejszym wy-
darzeniem. Za prawidłowe odpowiedzi w kategorii „stoisko 
bezglutenowe” można było wygrać płyty z muzyką relak-
sacyjno – medytacyjną. U Pań gospodyń z Kwiejc Nowych 
można zaś było nabyć ich domowe wypieki cukiernicze. 
Członkowie Rady Sołeckiej przygotowali ogólnodostępne 
stanowisko degustacyjne z napojami, świeżo wypieczonym 
chlebem, swojskim serem, trzema rodzajami dżemów, ogór-
kami, pomidorami oraz dwoma rodzajami ciast. Panie: Lidia 
Frąckowiak, Justyna Dolna oraz Renata Grzelachowska ser-
wowały uczestnikom m.in. chleb z wiejskim serem (wyrobu 
Pani Violetty Banaś), kiszonym ogórkiem, jak również przy-
gotowaną specjalnie na tę okazję zupę z kurek.

Święto Chleba w Kwiejcach Nowych spotkało się z sze-
rokim zainteresowaniem lokalnej społeczności oraz wielu 
gości, także przybyłych z daleka. Być może - jak podkreśliła 
to Pani Zofia Wołczek Idzikowska, prezes Stowarzyszenia 
Sympatyków Kwiejc Nowych i Zieleńca w Gminie Drawsko, 
w swojej mowie powitalnej – jest to wyrazem dążeń prospo-
łecznych, potrzeby wzajemnych spotkań w miłej, rodzin-
nej atmosferze oraz pragnieniem rozdawania i dzielenia się 
bezwarunkową miłością, co w kontekście obecnej sytuacji 
globalnej pani prezes uznała za kwestię priorytetową.

Korzystając z okazji Organizator Święta, tj. Grupa „Jed-
ność” z Kwiejc Nowych, na którą składają się m.in. człon-
kowie Sołectwa Kwiejce Nowe, członkowie Stowarzyszenia 
Sympatyków Kwiejc Nowych i Zieleńca w Gminie Drawsko, 
inne osoby niezrzeszone w żadnych organizacjach oraz wo-
lontariusze i inni ludzie dobrej woli działający na zasadzie 
„niewidzialnej ręki”, serdecznie dziękuje wszystkim tym, 
dzięki którym Święto mogło się odbyć. Niechaj najlepsze 
myśli i uczucia zawsze towarzyszą Wam w Waszej działal-
ności, abyście potrafili zawsze i wszędzie nieść bezintereso-
waną pomoc każdemu człowiekowi oraz byli chętni podej-
mować wartościowe akcje społeczne dla dobra ogółu.

Z wyrazami szacunku,
Grupa „Jedność”

Kwiejce Nowe

P.s. W związku z ogromnym zainteresowaniem przepisem 
na chleb zwany doskonałym, ujawniamy tutaj jego przepis 
szerszemu gronu odbiorców:

Chleb bezglutenowy (bez mąki i drożdży)

Składniki

• 500 g kaszy gryczanej niepalonej
• 3 łyżeczki soli himalajskiej
• 700 ml wody + więcej do uzupełnienia

Wykonanie
Kaszę opłucz na sitku, umieść w misce i zalej wodą (700 

ml). Odstaw na noc (minimum 8 godzin). Przez ten czas 
ziarna napęcznieją, staną się delikatnie lepkie, a na wierz-
chu może utworzyć się pianka. Rano przemieszaj zawar-
tość miski i uzupełnij wodę pochłoniętą przez kaszę. Ziarna 

powinny znajdować się cały czas pod minimalną ‚warstwą’ 
wody. Odstaw na cały dzień. Wieczorem skontroluj po-
ziom wody. Jeżeli na wierzchu unosi się sporo płynu, odlej 
nadmiar. Klejącą kaszę zmiksuj w blenderze na pół gładko. 
Dodaj sól i wymieszaj. Przełóż do uniwersalnej keksówki 
wyścielonej papierem do pieczenia. Umieść w (zimnym) 
piekarniku lub owiń ściereczką i pozostaw w zacisznym 
miejscu na całą noc. Przez ten ciasto wypełni całą forem-
kę, a na wierzchu powinien pojawić się zaokrąglony „brzu-
szek”. Chleb umieść w piekarniku (lub nie wyjmuj go jeżeli 
spędził w nim noc) i nagrzej do 200 stopni C. Piecz 50-55 
minut. Na wierzchu pojawi się lekko pęknięta, chrupiąca 
skórka. Wyjmij foremkę, odklej papier i wystudź na kuchen-
nej kratce. Krój ostrym nożem. Voila!

Przepis pochodzi ze strony: www.Natchniona.pl
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7 lipca na boisku wiejskim w Kamienniku odbyła się charyta-
tywna gala DISCO POLO pt. „Gramy dla Olka”. Była to, pierwsza 
w historii wsi, niecodzienna i bardzo duża impreza, która została 
zorganizowana, by ratować życie potrzebującego Aleksandra. 

Inicjatorem gali był Ariel Zastróżny z Kamiennika, który we 
współpracy z członkami Stowarzyszenia „Nasza Wieś Naszym Do-
mem” z Kamiennika, mieszkańcami wsi Kamiennik i Chełst zorga-
nizował tak szczytne wydarzenie. Służyć pomocą i dać odrobinę 
siebie, aby 5 – letniemu Olkowi żyło się normalnie, tak jak innym 
dzieciom, to dzisiaj bardzo rzadka idea. „Zabierzcie ode mnie 
chorobę…”, to hasło które towarzyszyło imprezie i jest obecne 
na portalach internetowych. Patronat nad imprezą przejęło Sto-
warzyszenie „Nasza Wieś Naszym Domem” z Kamiennika, które 
zorganizowało zbiórkę do puszki na leczenie i rehabilitację Olka. 

Obfity deszcz przed rozpoczęciem imprezy, nie odstraszył tłum-
nie przybyłych mieszkańców, którzy okazali „wielkie serce”. Dzięki 
nim udało się zebrać 19626,46 złotych. Całkowity dochód z chary-
tatywnej gali DISCO POLO zostanie przeznaczony na dalsze lecze-
nie i rehabilitację chorego chłopca. Konferansjerem charytatywnej 
gali był Bartosz Niezborała, który oficjalnie rozpoczął imprezę, 
a następnie aż do północy zachęcał uczestników gali, by wrzucali 
pieniądze do puszki. 

Pokaz strażackich armatek wodnych był jedną z pierwszych 
atrakcji dla dzieci. Przyjechały wozy strażackie z Piłki, Drawska 
i Kawczyna. W tym czasie dziewczynką malowano paznokcie 
i  pleciono warkocze, czym zajęły się profesjonalistki. Część kon-
certową poprzedził występ Wieleńskiej Orkiestry Dętej. Było to nie-
samowite wydarzenie, tyle instrumentów i taka muzyka – mówiły 
dzieci, a wszystko dla ratowania zdrowia Olka. Pierwszy koncert 
zagrał MIKUŚ, następnie zespół MARKO-POLO i FAN MAX. Później 
wystąpił JOKER SQUAD, MIKESH, KALIMERO i FISHER. Takich 
muzycznych gwiazd w Kamienniku jeszcze nie było. Przyjechali 
charytatywnie dla Olka z Warszawy, Piły, Wielenia, Piłki i Ostródy, 
by wesprzeć tę piękną inicjatywę, by walczyć o jego sprawność 
i jego uśmiech. Koncerty zespołów przeplatane były licytacjami, 
które miały wspomóc datki do puszki. Licytowano płyty zespołów, 
bilety na żużel, piłki sportowców i wiele innych. Najdroższy oka-
zał się bagażnik samochodowy na rowery przekazany przez Firmę 
Thule. Wyjątkowe okazało się jednak wiaderko kurek, które pierw-
szy raz wylicytowali strażacy z Kawczyna za kwotę ponad 200 zł., 
po czym oddali je ponownie do licytacji i tym sposobem były licy-
towane trzy razy.

W Kamienniku gościły również członkinie Stowarzyszenia Od-
nowy i Rozwoju Wsi „My Gulcz” z Gulcza, które wspólnie z Klu-
bem Sportowym „Orzeł Gulcz” przywiozły 3256,55 zł. na leczenie 
i rehabilitację naszego bohatera. Pieniądze zebrali podczas meczu 
charytatywnego. 

Na imprezie nie zabrakło pysznych domowych wypieków pań 
z Chełstu i z Wieleńskiej cukierni, pajdy chleba ze smalcem i ogór-
kiem. Ostatnim punktem charytatywnej gali „DISCO POLO” była 
zabawa taneczna z zespołem APPLAUSE I DJ PABLO. Zebrane pie-
niądze policzyły członkinie Stowarzyszenia „Nasza Wieś Naszym 
Domem” z Kamiennika w obecności rodziców Olka, które zostały 
wpłacone na konto Stowarzyszenia i będą przelewane bezpośred-
nio na konto ośrodków zajmujących się leczeniem i rehabilitacją 
Aleksandra Bambra.

Tego jeszcze w historii Kamiennika nie było, tylu gwiazd i takie-
go wsparcia, a wszystko to dla ratowania zdrowia Olka. Ci, którzy 
byli, otworzyli swoje serca, wsparli tę piękną inicjatywę. Wiemy, 
że dzięki waszej hojności i pięknym geście, ta inicjatywa pomoże 
wygrać Olkowi z chorobą – „Zabierz ode mnie chorobę…”. 

Dziękujemy wszystkim tym, którzy bezinteresownie zaangażo-
wali się w przygotowanie i realizację tak pięknej inicjatywy, zespo-
łom za koncerty charytatywne, sponsorom i wszystkim wspierają-
cym ten szczytny cel, uśmiech Olka. Tych, których jednak zabrakło 
w tym dniu w Kamienniku, mogą jeszcze dziś wesprzeć ten szczyt-
ny cel przekazując pieniądze na konto Stowarzyszenia „Nasza 
Wieś Naszym Domem”, Bank Spółdzielczy w Wieleniu, nr konta: 
05 8960 0003 0000 0563 2000 0010 z dopiskiem „Na leczenie 
i rehabilitację Aleksandra Bamber”. Szczegółowe informacje na te-
mat choroby Olka można znaleźć na stronie: www.siepomaga.pl/
aleksander-bamber.

      Łucja Magdziarz

Zebraliśmy ponad 19 tysięcy zł 
na leczenie Olka
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Dnia 8 lipca br. odbyła się w Chełście IV Paraolimpia-
da Stowarzyszenia Rodziców Dzieci i Osób Niepełno-
sprawnych. Pomimo deszczowej pogody frekwencja nie 
zawiodła, a wręcz zaskoczyła. Oprócz członków naszego 
Stowarzyszenia licznie przybyli członkowie Stowarzyszeń 
Niepełnosprawnych z Drezdenka i Krzyża. Z uwagi na 
ulewny deszcz cała impreza odbyła się w świetlicy wiejskiej 
w Chełście. Na wstępie Prezes Stowarzyszenia – Gabriela 
Kowal powitała wszystkich uczestników i gości zaproszo-
nych: Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko – Edwarda 
Wiewiórkę, Zastępcę Wójta Gminy Drawsko – Annę Fręś, 
Ewelinę Michałowską – radną, Radosława Graj – radnego, 
Sołtysa Chełstu – Agnieszkę Głogowiec, Sołtysa Pełczy – 
Jolantę Andrzejkowicz, Sołtysa Kawczyna – Emila Jackow-
skiego, Sołtysa Drawska – Tadeusza Babiaka, Kierownika 
Referatu Organizacyjnego – Sylwię Marek, mieszkańców 
Chełstu i okolic. Przy smacznym poczęstunku rozegrano 
konkurencje sportowe, w których licznie brali udział człon-
kowie stowarzyszeń, a także zaproszeni goście. Na zakoń-
czenie imprezy Z-ca Wójta Gminy Drawsko Pani Anna Fręś 
i Przewodniczący Rady Gminy Drawsko Pan Edward Wie-
wiórka wręczyli puchary, medale, dyplomy i liczne nagrody 
od sponsorów

IV Paraolimpiada Stowarzyszenia Rodziców Dzieci
 i Osób Niepełnosprawnych

Dziękujemy bardzo serdecznie Pani Prezes Stowarzysze-
nia – Gabrieli Kowal, dzięki której aktywności spartakiada 
odbyła się w pełnej okazałości oraz  Panu Szymonowi Ma-
tuszczak, który profesjonalnie i z żartami poprowadził roze-
grane poszczególne konkurencje. Podziękowania kierujemy 
również w stronę gimnazjalistów, Urzędu Gminy Drawsko, 
pozostałych osób i instytucji, dzięki którym mogliśmy zorga-
nizować tegoroczną spartakiadę.

Daniel Ociepa

U W A G A !

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Drawsko Nr 106/2017 z dnia 6 listopada 
2017 r. informuję, że w Urzędzie Gminy w Drawsku dzień 27 grudnia 2017 r. 
(środa) będzie dniem wolnym od pracy, w zamian za dzień 11 listopada 2017 r. 
przypadający w sobotę. 

(podst. prawna - art. 130 § 2. Kp).
Kierownik ref. kadr, płac

i ubezpieczeń społecznych
Monika Dolna
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Dnia 5.08.2017 r. na  boisku  sportowym  w  Drawsku  odbył   
się  II  TURNIEJ  SOŁECTW GMINY   DRAWSKO.   W  zawodach  na  
12  sołectw  wystartowało  10  drużyn  w  sześciu   konkurencjach  
sportowych. Zawody  sportowe  prowadzili  p.  Henryk  Kolasiński  
oraz  p.  Zbigniew  Piątek. Sekretariat prowadziły  p.  Patrycja  
Wiatrowska oraz p. Maria  Dembska.

 
Wyniki  poszczególnych  konkurencji:
 
I.  Rzut  piłką  do  celu  (sołtysi)
1 m. Agnieszka  Głogowiec - Chełst
2 m. Jolanta  Andrzejkowicz - Pełcza
3 m. Tadeusz Babiak  - Drawsko
4 m. Engelbert Urbanek  - Kamiennik
5 m. Piotr Krystek  - Drawski Młyn
6 m. Marian Kowal  - Moczydła
7 m. Emil Jackowski  - Kawczyn
8 m. Jolanta Roszak  - Piłka/Marylin
9 m. Piotr  Kwita  - Kwiejce  Nowe
10 m. Marcin Zurman  - Pęckowo
 
II. Rzut piłką lekarską (3 osobowa drużyna, w tym kobieta)
1 m. Piłka/Marylin   
2 m. Pełcza  
3 m. Chełst
4 m. Drawski Młyn
5 m. Drawsko
6 m. Kawczyn
7 m. Kamiennik
8 m. Kwiejce Nowe
9 m. Moczydła
10 m. Pęckowo

III. Strzały na bramkę (2 osobowa drużyna w tym kobieta)
1 - 2 m. 
     R. Bartkowiak, W. Banaś - Kwiejce Nowe
     R. Jabłonowski, M. Babiak - Drawsko
3 - 5 m.
     P. Kaniowska, I. Pikula - Drawski Młyn
     R. Graj, Z. Fałat - Kawczyn
     E. Wargin, Z. Sotek - Kamiennik

6 -8 m.
     J. Klejda, J. Klejda      - Moczydła
     E. Michałowska, K. Ratajczak  - Chełst
                                             - Piłka Marylin  
9 m. 
D. Wil - Pęckowo  
10 m.
Pełcza  

IV. Sztafeta sprawnościowa (2 osobowa drużyna, w tym ko-
bieta)

1 m. Chełst - M. Muchel, W. Terka
2 m. Moczydła
3 – 4 m. Kwiejce Nowe, Kawczyn
5 - 8 m. Piłka/Marylin, Kamiennik, Drawski Młyn, Drawsko
UWAGA !
Pełcza, Pęckowo  - dyskwalifikacja

V. Dwa Ognie (4 osoby w tym sołtys i kobieta)
1 m. 
 Kawczyn: E. Jackowski, J. Tyrawska, R. Graj, M. Tomkowiak
2 m. Chełst
3 – 4m. Drawski Młyn, Moczydła
5 – 8 m. Kamiennik, Pełcza, Pęckowo, Piłka/Marylin
9 – 10 m. Drawsko, Kwiejce Nowe

VI. Przeciąganie liny (3 osobowe zespoły w tym kobieta)
1 m. Kamiennik: E. Mazur, R. Mazur, W. Mazur 
2 m. Moczydła: R. Grzebyta, G. Mądrawska, M. Kowal
3 – 4 m. Drawski Młyn, Pełcza
5 - 8 m. Drawsko, Kawczyn, Chełst, Piłka/Marylin
9 m. Kwiejce Nowe
 
Punktacja po 6 konkurencjach sportowych:

1 m. Chełst  53,5 pkt.
2 m. Drawski Młyn 46,5 pkt.
3 m. Kawczyn  45 pkt.
4 m. Kamiennik 44 pkt.
5 m. Moczydła  41,5 pkt.
6 m. Drawsko  39,5 pkt.
7 m. Piłka/Marylin 38,5 pkt.
8 m. Pełcza  34 pkt.
9 m. Kwiejce Nowe 31,5 pkt.
10 m. Pęckowo 13 pkt.

Henryk Kolasiński
Podinspektor ds. zarzadzania kryzysowego, o.c., 

Kultury fizycznej, sportu i rolnictwa 

II Turniej  Sołectw  
Gminy  Drawsko 
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Tak zakończyła się rywalizacja sportowa. Ale dopiero 
zsumowanie punktacji z konkurencjami artystycznymi dało 
ostateczny wynik. A w konkurencjach artystycznych sołec-
twa stanęły na wysokości zadania i to, co zaprezentowały 
podczas czterech konkurencji artystycznych przerosło na-
sze najśmielsze oczekiwania. Komisja konkursowa, której 
po raz drugi miałam przyjemność przewodniczyć w skła-
dzie: p. Justyna Helwich, p. Beata Dymek, p. Katarzyna 
Jerzy, p. Mariusz Niezborała oraz p. Edward Zydor stanęła 
przed nie lada wyzwaniem. Sekretariat części artystycznej 
prowadziła p. Zofia Misiołek oraz p. Patrycja Wiatrowska. 
Wszystkie konkurencje zostały ocenione zgodnie z regu-
laminem, wcześniej skonsultowanym i zaakceptowanym 
przez wszystkie sołectwa. W turnieju uczestniczyło dzie-
sięć sołectw, których mieszkańcy zaprezentowali talenty 
wokalne – aktorskie - kabaretowe i plastyczne. Brawuro-
we wykonanie ,,hymnu polskiej reprezentacji - Oczy zie-
lone’’ przez przedstawiciela sołectwa Pełcza długo będzie 
brzmieć nam w uszach, a hymny drawskiej reprezentacji 
do muzyki najpopularniejszego przeboju lata ,,Despacito’’ 
zapadł zapewne niejednemu widzowi w pamięć. A to, że 
,,każdy śpiewać może, trochę lepiej lub trochę gorzej’’, 
w wykonaniu zespołu z Chełstu, na czele z 9 letnim Wik-
torem Piątek pokazało, że wystarczy trochę odwagi, talen-
tu, grupy znajomych i serca publiczności zdobyte.

Ale od początku.
Transparenty, które przygotowały sołectwa z hasłem 

promującym sołectwo i upamiętniające postać Józefa Noji 
- Wielkiego Mieszkańca Ziemi Drawskiej, Wsi Pęckowo, 
Olimpijczyka stającego w szranki z Januszem Kusocińskim 
już w pierwszej kolejności, z uwagi na precyzję wykona-

nia, różnorodność techniki, trafność hasła spowodowały 
burzliwe dyskusje wśród członków komisji. Ostatecznie 
z niezależnej oceny poszczególnych członków komisji 
wyszło, iż tą konkurencję wygrało Sołectwo Pełcza, dru-
gie miejsce Sołectwo Kawczyn, trzecie miejsce Sołectwo 
Chełst. Wszystkie hasła z transparentów prezentujemy na 
końcu artykułu.

Druga konkurencja – hymn kibica - pokazała, że dla 
chcącego nic trudnego. Każde prezentujące się sołectwo 
przedstawiło własny, autorski tekst zachęcający do dopin-
gu, a jednocześnie podkreślający walory każdej naszej, 
szczególnej miejscowości. Poprosiliśmy autorów tekstów 
o przekazanie tekstów hymnów, poprzez sołtysów, z in-
formacją, do jakiej muzyki należy wykonywać utwór, bo 
jest to bezcenny materiał obrazujący twórczość naszych 
mieszkańców. W tej konkurencji zwyciężyło Drawsko 
przed Chełstem i Kamiennikiem.

A „muzyczne talenty”? No cóż. Uzdolnieni nasi miesz-
kańcy pokazali, co potrafią. A repertuar był bardzo różny, 
od popularnej muzyki disco po poezję śpiewaną oraz wy-
stępy ,,mini orkiestry dętej”. Tu rywalizacja zakończyła się 
ponownie zwycięstwem Sołectwa Drawsko, drugie miej-
sce zajęło Sołectwo Kamiennik, a trzecie miejsce ex aequo 
Sołectwo Kawczyn i Pełcza.

W konkursie plastycznym zaś, wszystkie wsie były jak 
z obrazka, dosłownie i w przenośni. Zastosowana róż-
norodność techniki i wyobrażenie swojej miejscowości, 
tak realistycznie oddające nawet najdrobniejszy szczegół 
wzbudziło podziw, nie tylko wśród członków komisji, ale 
i oglądających mieszkańców i turystów uczestniczących 
w wieczornicy.
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Plastycznie najlepsze okazało się Sołectwo Kamiennik, 
dalej na podium znaleźli się Sołectwo Chełst i Sołectwo 
Pełcza.

I tak część artystyczna i część sportowa zmagań sołec-
kich dała ostateczny wynik, który na bieżąco był pokazy-
wany przy podsumowaniu na tablicy, a widzowie w na-
pięciu czekali na końcowe rozstrzygnięcia.

Ostatecznie okazało się, że zwyciężyło sołectwo 
Chełst otrzymując czek z imponującą kwotą 5.000 zł dla 
sołectwa oraz okazały puchar i dyplom z rąk p. Marka 
Tchórzki Wójta naszej gminy i p. Edwarda Wiewiórki 
Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko.

Drugie miejsce na podium zajęło Sołectwo Kamiennik, 
które otrzymało czek o wartości 3.000 zł oraz puchar. 
Trzecie miejsce zajęło Sołectwo Kawczyn otrzymując 
czek na 2.000 zł.

Wszystkie pozostałe sołectwa uczestniczące w II Tur-
nieju Sołectw organizowanym podczas Wieczornicy ku 
czci Józefa Noji otrzymały czeki o wartości 500 zł oraz 
pamiątkowe dyplomy.

Radości zwycięzców i uczestników nie było końca. I ja 
tam byłam i dobrze się bawiłam.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom turnieju, Sołty-
som, Członkom Rad Sołeckich, Mieszkańcom, Turystom, 
że zechcieli poświęcić swoje wolne sobotnie popołudnie 
i spędzić je z nami w pięknym Drawskim Amfiteatrze. 
Zabawa był przednia.

II Turniej Sołectw organizowany podczas Wieczornicy 
ku czci Józefa Noji za nami.

Zapraszamy za rok.
Anna Fręś

Sekretarz Gminy/Z-ca Wójta

 O zmaganiach szkół, które noszą zaszczytne imię Józefa 
Noji oraz o uroczystościach odpalenia znicza olimpijskie-
go bliżej opowie Państwu p. Anna Mazurowska - Dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie.

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Słowa księdza Jana Twardowskiego wiernie odzwiercie-

dlają ideę wieczornych spotkań, upamiętniających sportow-
ca i rodowitego mieszkańca Pęckowa – Józefa Noji.  Ten 
wybitny olimpijczyk słynął nie tylko ze swoich uzdolnień 
sportowych, ale także z niezwykłych zalet charakteru – był 
patriotą oraz uczciwym i skromnym człowiekiem, wier-
nym wartościom, które wyniósł z rodzinnego domu. Dzię-
ki samodyscyplinie i rzetelności potrafił realizować swoje 
śmiałe cele, zdobywając sławę i liczne trofea. Wybuch II 
wojny światowej zaprzepaścił jego marzenia i nadzieje na 
kolejne wygrane. Mimo wszelkich trudności, które napoty-
kał w swoim życiu, zawsze starał się walczyć do końca i - 
przede wszystkim - nie poddawać się.  

Charakter, postawa życiowa i olbrzymie sukcesy Józefa 
Noji niewątpliwie zasługują na pamięć, a w szczególności 
na pamięć środowiska, z którego pochodził.

Obchody upamiętniające Nojiego osnute były wokół 
dwóch wydarzeń. Po raz drugi już, odbył się Turniej Sołectw 
Gminy Drawsko, a po raz pierwszy - Turniej Szkół noszących 
imię Józefa Noji.  W zawodach udział wzięły trzy szkoły: 
Gimnazjum w Drezdenku, Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Czarnkowie i Szkoła Podstawowa w Pęckowie, jako 
pomysłodawca i organizator. Zmagania uczniów podzielo-
ne zostały na dwa etapy: pierwszy – wiedzowy - dotyczył 
znajomości sylwetki i najważniejszych osiągnięć patrona 
(uczestnicy korzystali tu głównie z informacji zawartych 
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w książce Franciszka Grasia „Józef Noji- sportowiec i pa-
triota”). Drugi etap – sportowy - polegał bardziej na wspól-
nej zabawie, niż na rywalizacji. A uśmiechy na twarzach 
uczestników świadczyły o tym, iż  bawili się znakomicie.  
Aby  zaprzeczyć powiedzeniu „wygrywa silniejszy”, wynik 
końcowy zależał od opiekunów grup – p. Lucyny Kalkow-
skiej z  ZSP Czarnków, p. Włodzimierza Sapóra z – Gim-
nazjum Drezdenko i p. Małgorzaty Smaruj z SP Pęckowo,  
których zadaniem było zakręcenie kołem fortuny - cyfry do-
datnie i ujemne mogły zmienić całkowicie wynik turnieju. 
Los uśmiechnął się do drużyny z Drezdenka, która zajęła I 
miejsce, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie 
zajął II miejsce, a ostatnie przypadło organizatorom, czyli 
Szkole Podstawowej w Pęckowie.

Podczas gdy uczniowie szkół zmagali się w różnych kon-
kurencjach, władze powiatu i gminy -  na czele z p. Starostą 
Tadeuszem Teterusem i p. Wójtem Markiem Tchórzką oraz 
reprezentanci Wieleńskiego Stowarzyszenia Józefa Nojego, 
oddali cześć olimpijczykowi pod obeliskiem ku Jego czci 
stojącym przed szkołą w Pęckowie.  Złożone przez uczniów 
kwiaty uświetniły ten wyjątkowy moment. Następnym ele-
mentem uroczystości była tradycyjna sztafeta – p. Bogdan 
Gapski zapalił pochodnię z ogniem olimpijskimi i przekazał 
ją uczennicy Szkoły Podstawowej w Pęckowie – Marii Dy-
mek, która rozpoczęła bieg do drawskiego amfiteatru.

Podczas gdy biegnący sportowcy przemierzali trasę 
z Pęckowa do Drawska, w amfiteatrze p. Wioletta Tecław, 
prowadząca Wieczornicę, przypomniała najważniejsze wy-
darzenia z życia Józefa Noji: „Historia człowieka, sportow-
ca, olimpijczyka byłaby zapomniana, gdybyśmy o niej nie 
mówili”- zakończyła.

W pięknej atmosferze, stworzonej przez malowniczy zachód 
słońca, sztafeta (Bogdan, Ewa, Rozalia Gapscy, Krystyna Rudziń-
ska, Paulina Banecka, Andrzej Jessa, Anna Koza i uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Pęckowie) wbiegła do drawskiego amfiteatru, prze-
kazując symboliczny ogień zawodnikom 38. Noteckiego Półmara-
tonu im. Józefa Noji – p. Urszuli Dymek i p. Leszkowi Helakowi.

Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pęcko-
wie, która podkreśliła ważność Wieczornicy: „Kto ma pamiętać? 
Kto, jak nie my? Następne pokolenia, których nie nauczymy sza-
cunku do historii i szacunku do wartości, mogą w bardzo łatwy 
sposób zapomnieć.  A bez pamięci o poprzednikach zatracimy na-
szą tożsamość”- mówiła.

Serdeczne podziękowania dyrekcja skierowała do Wójta Gminy 
Drawsko- p. Marka Tchórzki, organizatora Wieczornicy i strażni-
ka wartości naszej gminy, bez którego uroczystość upamiętniająca 
naszego pęckowskiego olimpijczyka nie odbyła by się w tak wspa-
niałej formie.

Słowa uznania p. Dyrektor skierowała także do szkół, któ-
re w niesamowity sposób pokazały, jak bardzo łączy je wspólny 
patron. Różnica etapowa szkół- szkoła podstawowa, gimnazjum 
i liceum, wbrew sceptycznym nastawieniom, jedynie ubarwiła I 
Turniej, pokazując, że mimo różnic wiekowych można miło spę-
dzić sobotnie popołudnie.

Na niewątpliwe uznanie zasługiwała również postawa uczest-
ników II Turnieju Sołectw, którzy mimo wyczerpujących zmagań 
sportowych nie zapomnieli, iż najważniejszy w tym dniu jest wła-
śnie Józef Noji.

Wieczornica połączona z I Turniejem Szkół noszących imię Jó-
zefa Noji stworzyła niesamowity sportowy klimat, dzięki któremu 
sylwetka i dokonania naszego sławnego sportowca będą wzorem 
do naśladowania dla przyszłych olimpijczyków z naszego regio-
nu.

Anna Mazurowska
 Dyrektor SP w Pęckowie
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12 sierpnia 2017 roku około godziny 16.00 
oficjalnego otwarcia Święta Noteci dokonał 
Pan Marek Tchórzka – Wójt Gminy Drawsko. 
Wspomniał o wodniaku z Gminy Drawsko 
Panu Włodzimierzu Białek, który jako pionier 
przepłynął Wielką Pętlę Wielkopolski swoim 
Zefirem. Po otwarciu odbył się turniej siat-
kówki plażowej,  w którym udział wzięły czte-
ry drużyny z terenu Gminy Drawsko. Turniej 
rozegrano systemem: każdy z każdym do 2 
wygranych setów (1 set to 15 punktów).

Wyniki pojedynków przedstawiały się na-
stępująco:

D. Kowal, Ł. Nowak - B. Ociepa, P. Pie-
trzyński 2 - 0

M. Augustyński, K. Ciebielski - Sz. Ma-
tuszczak, P. Ciebielski 2 - 0

D. Kowal, Ł. Nowak - Sz. Matuszczak, P. 
Ciebielski 2 - 0

B. Ociepa, P. Pietrzyński -  M. Augustyń-
ski, K. Ciebielski 1 - 2

B. Ociepa, P. Pietrzyński - Sz. Matuszczak, 
P. Ciebielski 2 - 0

D. Kowal, Ł. Nowak - M. Augustyński, K. 
Ciebielski 2 - 1

Końcowa klasyfikacja:
1. Kowal Dawid i Nowak Łukasz (Drawski 

Młyn)
2. Augustyński Michał i Ciebielski Krystian 

(Drawski Młyn/Drawsko)
3. Ociepa Bartłomiej i Pietrzyński Patryk 

(Drawsko)
4. Matuszczak Szymon i Ciebielski Piotr 

(Drawski Młyn)
Sędzią zawodów był Pan Henryk Kolasiń-

ski. Równolegle do turnieju odbywały się za-
wody budowania zamków z piasku oraz inne 
gry i zabawy dla dzieci. Po konkurencjach 
przedstawiony został pokaz ratownictwa 
wodnego poprzez Żniński WOPR.

Już wiele dni wcześniej dokonywane były 
zapisy na rejsy statkiem śródlądowym Wła-
dysław Łokietek, które cieszyły się ogromną 
popularnością. Dużą ilość śmiechu przyniosły 
zawody przeciągania liny na kajaku zorgani-
zowane przez zaprzyjaźnionych z Drawskiem 
wodniaków z Czerwonak. Ogromne wrażenie 
zrobił też pokaz ratownictwa wodnego w wy-
konaniu żnińskiego WOPR-u.

Inauguracją wieczoru był występ zespołu 
„W stronę portu”, który oddał atmosferę tego 
miejsca – muzyka szantowa.

Serdeczne podziękowania składamy kapi-
tanowi Grzegorzowi Nadolnemu oraz załodze 
statku W. Łokietek, Leszkowi Janowskiemu 
wraz z całym WOPR-em Żnin, Jakubowi Czaj-
ka z grupą Czerwonak oraz wszystkim oso-
bom, które przyczyniły się do uświetnienia 
naszego Święta Noteci.

Ryszard Ociepa
Szymon Matuszczak

Święto Noteci

Konkurencje kajakowe

Turniej siatkówki plażowej

Koncert gwiazdy „W stronę portu”
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Po bardzo trudnych miesiącach pracy rolników, spowodowanych 
nadmiarem opadów, zorganizowano w dniu 3 września w Chełście 
Dożynki Gminne. Włodarz regionu, Wójt Gminy Drawsko – Marek 
Tchórzka w swoim wystąpieniu dziękował rolnikom za zebrany 
plon, wysiłek, determinację, bezinteresowne oddanie i przywiąza-
nie do ziemi. Podkreślał, że rok 2017 jest wyjątkowo trudny dla 
pracujących na roli, ale również dla wszystkich mieszkańców. Nie-
korzystna aura - zalane pola, drogi, podtopione piwnice, to skutki 
pogodowego żywiołu wobec jakiego jesteśmy bezsilni. Do dziś nie 
zabrano z pól wszystkich zbóż; są straty w jesiennych zbiorach wa-
rzyw, owoców, ziemniaków, buraków. 

Mimo  tych wszystkich przeciwności nadszedł czas na dożynki. 
Organizatorami tegorocznego święta była Gmina Drawsko i Sołec-
two wsi Chełst. Na uwagę w tym momencie zasługuje fakt wyjątkowo 
udanych, pełnych humoru i realizmu ozdób dożynkowych wykona-
nych samodzielnie i z własnej inicjatywy przez mieszkańców Chełstu 
a także sąsiednich wsi: Kawczyna i Moczydeł, które nie tylko ozdabiały 
zachodnią część gminy, ale również zachęcały do przyjścia na dożyn-
ki. Barwny korowód, w asyście wieleńskiej orkiestry dętej przeszedł 
główną ulicą Chełstu do kościoła pw. NMP Częstochowskiej. Kapłani 
- Proboszcz Parafii Drawsko Piotr Matuszewski oraz Proboszcz Parafii 
Niegosław Tomasz Franieczek podczas homilii mówili również o trud-
nym czasie dla polskiego rolnictwa, modląc się o poprawę warun-
ków pogodowych i dokończenie żniw. Zgodnie z tradycją poświecono 
chleb i wieńce dożynkowe, które w orszaku dożynkowym, zaniesiono 
na plac przy świetlicy wiejskiej, gdzie odbyły się dalsze uroczystości.

Konferansjerzy – Bartosz Niezborała i Paweł Piątek - znany dla 
wszystkich jako „Józek z Kamiennika” rozpoczęli część artystyczną. 
Z pewnością ten humorystyczny akcent wywołał sporo śmiechu i po-
zwolił choć na parę godzin oderwać się zebranym od problemów dnia 
codziennego. Zachodnia część gminy słynie bowiem z gwarowych 
kabaretów, które układa i nad którymi czuwa p. Mariusz Niezborała. 
Tak było i tym razem. Najważniejszym punktem był oczywiście obrzęd 
dożynkowy, który zaprezentowali z prawdziwie aktorskim wdziękiem 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Józefa Chociszewskiego w Cheł-
ście. Ceremoniał przekazania Starostom dożynek – Lucynie Kubiś 
z Drawska i Grzegorzowi Ślusarczykowi z Chełstu, chleba upieczo-
nego z tegorocznych zbiorów symbolizował dostatek przez cały rok. 
Jak dożynki to oczywiście folklor, ludowość i tradycja. Uczniowie gim-
nazjum, oddziału zamiejscowego w Chełście również przygotowali 
ciekawy program artystyczny. Nie zabrakło zaprzyjaźnionego z Gminą 
Wieleń zespołu „Rożanie” z Roska, wystawy starych maszyn rolni-
czych, degustacji ciast, chleba wiejskiego ze smalcem i ogórkami. Na 
scenie pojawił się rodzinny zespół „Saga”, który przeprowadził pu-
bliczność przez różnorodny repertuar. I w końcu przyszedł czas na 
gwiazdę wieczoru. Tym razem postawiliśmy na młode talenty, finali-
stów telewizyjnego programu „Disco Star” –„Joker Squad”. 

Sołtys wsi Chełst – p. Agnieszka Głogowiec powitała gości i wy-
puściła gołębie, które są symbolem pokoju i dobrej nowiny. Wśród 
zaproszonych znaleźli się między innymi: 

- Edward Wiewiórka – Przewodniczący Rady Gminy Drawsko
- Tadeusz Teterus – Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki
- Zbigniew Piątek – Członek Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trz-

cianeckiego
- Bogdan Tomaszewski – Przewodniczący Rady Powiatu Czarn-

kowsko-Trzcianeckiego
- Bartosz Niezborała – Radny Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcia-

neckiego
- Mateusz Dymek i Grzegorz Ślusarczyk – przedstawiciele Wielko-

polskiej Izby Rolniczej

- Anna Fręś – Zastępca Wójta Gminy Drawsko
- Anna Zurman – Skarbnik Gminy Drawsko
Oprócz atrakcji na scenie organizatorzy zagospodarowali również 

miejscowy plac. Dzieci mogły wyszaleć się na dmuchańcach, w mał-
pim gaju, zabawach przygotowanych przez Lasy Państwowe – Nadle-
śnictwo Potrzebowice. Dużym zainteresowaniem cieszył się „Konkurs 
z nagrodami”, w którym właścicielem laptopa została p. Ewa Woźnicz-
ka z Piłki. Do wygrania był również rower, portfel z zawartością 1.000 
zł, żywa kaczka ufundowana przez mieszkańca Chełstu – p. Leszka 
Zielonego oraz szereg innych nagród.

Wspominając rolniczy trud, który każdego dnia mieszkańcy na-
szych okolic wkładają w uprawę ziemi, nie można nie wspomnieć 
o pracy, jaką włożyli uczestnicy dożynek w przygotowanie tradycyj-
nych wieńców dożynkowych. Ich urodę można było podziwiać już 
w kościele oraz podczas uroczystego przemarszu na teren imprezy, 
gdzie wieńce zostały wyeksponowane pod samą sceną tak, aby wszy-
scy mogli docenić ich wyjątkowość oraz kunszt i ogrom pracy włożo-
ny w ich wykonanie. 

Komisja konkursowa uhonorowała wieńce dożynkowe następują-
co:

1 m. Sołectwo Moczydła
2 m. Sołectwo Kawczyn
3 m. Sołectwo Drawsko
4 m. Sołectwo Chełst
5 m. Sołectwo Kamiennik
oraz Sołectwo: Piłka, Kwiejce Nowe, Pełcza, Pęckowo

W konkursie „Wyróżnieni rolnicy” nagrodzeni zostali:

- Maria Adam Dymek
- Ewelina Franciszek Mazur
- Alina Wojtkowiak

Laureaci konkursu „Piękna wieś – dziełem jej mieszkańców”:
- w kategorii „ ogródek przydomowy”
1 m. – Marzanna Mirosław Dymek z Drawskiego Młyna
wyróżnienie – Izabela Marcin Fałat z Kawczyna
                        Kinga Mariusz Jasińscy z Pęckowa
- w kategorii „domki jednorodzinne”
1 m. Lidia Piotr Jedyńscy z Pęckowa
wyróżnienie – Marianna Marcin Borowicz z Kamiennika
                        Hanna Gapska z Drawska
- w kategorii „zagroda wiejska”
wyróżnienie – Ewa Grzegorz Ślusarczyk z Chełstu
                        Małgorzata Leszek Burzyńscy z Pęckowa
 
W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich 

osób, które w jakikolwiek sposób pomogły przy organizacji tegorocz-
nego Święta Plonów. Nie sposób wymienić wszystkich, bo przygoto-
wanie całej uroczystości to praca wielu osób, bez których byłoby to 
trudne.

  Serdecznie dziękujemy sponsorom, którymi byli:
- Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o.
- Bank Spółdzielczy w Wieleniu
- Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Potrzebowice 
- FH „Jerzyk” w Pęckowie, Ewa Piotr Jerzy 
- Sklep Spożywczo – Przemysłowy w Drawsku, Renata Damian 

Andrzejewscy
- Zakład Masarniczy w Drawskim Młynie, Tomasz Kowal
- PH „KURHAN” w Drawsku, Jerzy Kurowski
- Sklep Spożywczo-Przemysłowy „JEDYNKA” w Drawsku, Ur-

szula Draczan
- Bernadetta Kowal z Chełstu
- Elżbieta Roszak z Pełczy

Podziękowania za pracę należą się:
- Sołtysowi i Radzie Sołeckiej wsi Chełst
- Rolnikom i Mieszkańcom Chełstu, Kawczyna i Moczydeł

Gminne Święto Plonów
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- świetlicy wiejskiej w Chełście
- Duchowieństwu
- uczniom SP w Chełście, dyrektorowi SP w Chełście – p. Mariu-

szowi Niezborale, nauczycielom: Henryce Fabijańskiej, Katarzynie 
Wendlant, Renacie Kaszkowiak, Sylwii Kasper,

- uczniom gimnazjum oddziału zamiejscowego w Chełście, nauczy-
cielom: Kamili Matuszczak, Teresie Kubiś

- członkom OSP w Chełście i Kawczynie

- Sołtysom i Radom Sołeckim z terenu Gminy Drawsko
- wolontariuszom
Święto Plonów zakończono wspólnym spotkaniem rolników z wło-

darzem regionu – Wójtem Gminy Drawsko, Przewodniczącym Rady 
Gminy Drawsko,  Sołtysem i Radą Sołecką wsi Chełst, samorządow-
cami oraz zaproszonymi gośćmi.

Fotorelacja na okładce Biuletynu.
Sylwia Marek

Kierownik Referatu Organizacyjnego

„Lato w Puszczy Noteckiej” – fotorelacja
Poniżej prezentujemy pozostałe zdjęcia z cyklu imprez  „Lato w Puszczy Noteckiej”, 

które od trzynastu lat organizują poszczególne sołectwa.  

Jak biesiada to tylko w Kawczynie

Lubicie kołoce, kołaczcie do Pęckowa

Ognisko w Marylinie

Święto Rodziny, Drawsko

Wielki dziecięcy show w Chełście

W Kamienniku na koniku
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Na przełomie lata w bibliotekach w Piłce i Pęc-
kowie odbyło się spotkanie autorskie z panią Magdą 
Podbylską – autorką książek dla dzieci „Tajemni-
ce Świstakowej Polany” i „Tajemnice Zatoki Delfi-
nów”.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas II i III 
szkoły podstawowej  wraz z wychowawcami. Pani 
Magda  bardzo szybko nawiązała kontakt z dzieć-
mi. Dzieci najpierw wysłuchały fragmentu książki, 
a potem zostały zaproszone do  stworzenia własne-
go opowiadania. Na początek dzieci otrzymały do 
uzupełnienia fragment pewnej historyjki. Po zebra-
niu całości historyjka okazała się bardzo zabawna. 
Następnie każdy otrzymał woreczek z tajemniczym 
przedmiotem w środku, dotykając przedmiot przez 
materiał należało zgadnąć, co to takiego. Posłużyło 
to do kolejnej zabawy. 

Autorka zabrała dzieci na wyprawę na biegun 
północny, w czasie której tajemnicze przedmioty 
okazały się bardzo użyteczne.  Dzieci niezwykle ak-
tywnie uczestniczyły w spotkaniu, które przebiegało 
w wesołej i przyjaznej  atmosferze. Na koniec przy-
szedł czas na autografy i pamiątkowe zdjęcia.

Spotkania autorskie
***

Kolejne spotkanie autorskie, to spotkanie w świetlicy 
wiejskiej w Drawsku, z Arkadym Pawłem Fiedlerem, 
pisarzem i podróżnikiem. Tematem spotkania była 
3,5 miesięczna wyprawa autora  „Maluchem” wzdłuż 
Afryki Wschodniej. 

Wyprawa zaczęła się Egipcie, a zakończyła w Repu-
blice Południowej Afryki. Autor bardzo ciekawie opo-
wiadał o swojej podróży, zmaganiach z afrykańskim 
upałem, błotem, kurzem, biurokracją. Po drodze zoba-
czył niezwykłą, wspaniałą przyrodę,  cudowne widoki 
i przede wszystkim gościnnych i przyjaznych ludzi, 
zafascynowanych niezwykłym pojazdem podróżnika. 
Maluch robił  ogromne wrażenie szczególnie na dzie-
ciach, które na każdym postoju natychmiast oblegały 
pojazd.

Na spotkanie przybyli uczniowie gimnazjum, któ-
rzy z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji i obej-
rzeli fragmenty prezentowanego filmu z podróży. Na 
zakończenie nagrodzili gościa gromkimi brawami w 
podziękowaniu za spotkanie.

Po spotkaniu Arkady Paweł Fiedler podpisywał swo-
ją książkę „Maluchem przez Afrykę”.

Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem.

Gabriela Sikora
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Rekreacji, 
Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko
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Projekt biblioteczny realizowany w Szkole Podstawowej 
im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku od paździer-
nika 2016 r. do czerwca 2017 r. w ramach priorytetu MEN 
dotyczącego upowszechniania czytelnictwa, rozwijania 
kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

REALIZOWANE ZADANIA:

1. „Czytanie na śniadanie”- akcja trwająca cały rok szkol-
ny, uczniowie klas V-VI  (w czwartki)  czytali w każdej klasie 
wybraną przez uczniów lub nauczycieli książkę przez 10 
minut.

2. Konkursy plastyczne:
- konkurs „Ilustracja do mojej ulubionej książki” I miejsce 

zajęła Agnieszka Marut z klasy V,
- konkurs „Zakładka do książki” I miejsce zajęli: Klau-

diusz Lejman II a, Michał Marut III, Zuzanna Kwita VI b,
- konkurs „Najciekawszy lapbook” I miejsce zajęli: Julian-

na Łech z klasy I, Zuzanna Kwita z klasy VI b.
3. Lekcje biblioteczne pt.: „Życie książki” w klasach I-VI 

w szkole podstawowej w Drawsku i w szkole podstawowej 
w Pęckowie. Szczególnie zaangażowały się: Marysia Dolna, 
Zuzia Kwita, Malwina Kubiś, Alicja Banaś, Dagmara Sikora, 
Rozalia Hewusz, Agnieszka Lejman, Marta Sekuterska.

4.Warsztaty biblioteczne:
- Jak zrobić własnego lapbooka? - instruktaż w klasach 

V-VI, w szkole podstawowej w Drawsku i w szkole podsta-
wowej w Pęckowie,

- Jak zrobić zakładkę do książki? - instruktaż w klasach 
I-IV w szkole podstawowej w  Drawsku i w szkole podsta-
wowej w Pęckowie.

Warsztaty pod nadzorem M. Stróżyńskiej przeprowadziły 
Marysia, Zuzia, Alicja, Dagmara, Malwina, Agnieszka, Ro-
zalia.

5. Spotkanie autorskie z pisarką Magdaleną Podbylską 
odbyło się w kl. IV  we współpracy z Biblioteką Publiczną 
w Drawsku.

6. „Magiczny kufer” - przechodni ozdobny kufer z cieka-
wymi książkami wymieniany między szkołą podstawową w 
Pęckowie i w Drawsku.

7. Spotkanie z germanistką (czytanie w języku niemiec-
kim, rosyjskim i ułożenie życzeń okolicznościowych).

8. Lektury naszych rodziców wystawa książek i czytanie 
rodziców dla uczniów.

9. Wiosenny happening (konkurs na najciekawsze prze-
branie bohatera literackiego) - I miejsce zajął Tobiasz Dy-
mek z klasy V.

10. Dzień zdrowia (spotkanie z dietetykiem, warsztaty 
tworzenia zdrowych przekąsek,  lekcja nordic walking, wy-
stawa literatury dotyczącej zdrowego stylu życia).

11. „Obycie umila życie” - ABC savoir-vivru. Na lekcjach 
wychowawczych uczniowie klas: V, VI a i VI b przeprowa-
dzali warsztaty dla wszystkich uczniów szkoły na temat wła-
ściwego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych; 
po czym odbył się test drużynowy w bibliotece szkolnej 
z częścią praktyczną w świetlicy.

I miejsce w kategorii klas I-III zajęła klasa II a, 
I miejsce w kategorii klas IV-VI zajęła klasa VI b.

Podsumowanie projektu nastąpiło w czerwcu 2017 roku 
wśród  uczniów i nauczycieli szkoły podstawowej w Draw-
sku a także zaproszonych rodziców. Podczas podsumowa-
nia uczniowie klasy V przedstawili bajkę pt.: „O rybaku 
i złotej rybce” z nowoczesnym przesłaniem moralnym i w 
rytmach współczesnej muzyki. 

WNIOSKI, PRZEMYŚLENIA, OPINIE UCZNIÓW, 
NAUCZYCIELI, RODZICÓW I INNYCH OSÓB

Podziękowanie dla Pani Małgorzaty Stróżyńskiej: „W imie-
niu społeczności Szkoły Podstawowej im. Jozefa Noji w Pęc-
kowie serdecznie dziekujemy Pani za możliwość współpracy 
w ramach projektu propagującego czytelnictwo w szkole. 
Gratulujemy pomysłu i życzymy dalszych sukcesów.”

Podziękowanie dla uczniów Szkoły Podstawowej im. gen. 
dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku za olbrzymi wkład wło-
żony w przeprowadzenie lekcji propagującej czytelnictwo 
w szkole.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji 
w Pęckowie

Anna Mazurowska

Całoroczny projekt: „Nie jestem sam, ja książkę mam”, 
którego opiekunem jest pani Małgorzata Stróżyńska przyniósł 
mnóstwo korzyści naszym dzieciom. Podczas zajęć zachęce-
ni zostali do częstego czytania oraz odwiedzania biblioteki, 
co jest niezmiernie ważne w dobie Internetu. Nasze dzieci 
z zaciekawieniem słuchały gdy rodzice przychodzili do szko-
ły i im czytali. Przypomnieli sobie dobre maniery i obyczaje 
m. in. jak rozmawiać z innymi, jak zachować się w różnych 
sytuacjach czy jak być mądrymi, inteligentnymi ludźmi. 
Dziękuję za wspaniały projekt oraz poświęcony temu czas. 
Zachęcam do kontynuacji w kolejnych latach.

                    Agnieszka Giś 
przewodnicząca Rady Rodziców  

Moim zdaniem, projekt dostarczył młodemu pokoleniu 
wiele niezapomnianych i głębokich wrażeń oraz był źródłem 
radości, kreatywności i satysfakcji. Przyczynił się do wzrostu 
czytelnictwa w szkole, zapobiegał uzależnieniu od telewizji 
i komputera.

                  Dominika Marek 
matka Michała (ucznia klasy V

Projekt biblioteczny uważam za cenne doświadczenie. My-
ślę, że zgodzą się z tym zarówno nauczyciele, jak i  ucznio-
wie, którzy brali w nim udział. Dla mnie bez wątpienia naj-
bardziej pozytywnym aspektem całego przedsięwzięcia była 
jego wszechstronność. Nie każdy uczeń zainteresowany jest 
czytelnictwem, a książki nie są hobby większości dzieci. 
Świetnym rozwiązaniem było więc wprowadzenie różnych 
aktywności, poprzez które dzieci mogły wziąć udział w pro-
jekcie. Dzień Zdrowia, przebranie za bohaterów literackich, 
wykonanie zakładek do książek to tylko niektóre z zadań, po-
przez które uczniowie mogli zbliżyć się do świata książek, 
niekoniecznie musząc zdejmować je z półki. Kto wie, może 
właśnie tego typu działania zachęcą ich do codziennego czy-
tania i zagłębiania się w świat przedstawiony w książkach.

Agnieszka Rychlik 
nauczycielka  klasy III

,,NIE JESTEM SAM, 
JA KSIĄŻKĘ MAM”
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Niedawno brałyśmy udział w lekcjach savoir-vivre`u w obszarze: „Komunikacja 

telefoniczna i internetowa”. Przemijały one w miłej atmosferze. Uczniowie aktyw-
nie brali udział odpowiadając na zadane pytania. Myślimy, że większość zapamię-
tała dużo z prezentacji. Dobrze byłoby powtórzyć kiedyś to przedsięwzięcie, gdyż 
fajnie było prowadzić zajęcia w gronie kolegów i koleżanek ze szkoły.

Ala Banaś, Maria Dolna, Dagmara Sikora, Marta Sekuterska 
- uczennice klasy VIb

Po wynikach ewaluacji mogę stwierdzić, że przeprowadzone w ciągu całego 
roku szkolnego 2016/2017 działania na rzecz rozwoju czytelnictwa, przyniosły 
zamierzone efekty w postaci wzmożonej aktywności uczniów podczas realizacji 
projektu i większej liczbie wypożyczonych książek w porównaniu z latami po-
przednimi.

Jestem w pełni zadowolona z realizacji wyżej wymienionych zadań projektu 
i serdecznie dziękuję za pomoc uczniom i nauczycielom zaangażowanym w pracę 
na rzecz edukacji czytelniczej.

Autorka projektu bibliotecznego Małgorzata Stróżyńska
Nauczycielka SP Drawsko

I miejsce Tobiasz Dymek, kl. V - 
konkurs na najciekawsze przebranie 

bohatera literackiego
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Stowarzyszenie „Nasza Wieś Naszym Domem” z Kamiennika 
zorganizowało kolejną, dwudniową wycieczkę do Pragi i Kudo-
wy Zdroju. Pomysł wyjazdu do stolicy Czech narodził się już rok 
temu, ale dopiero latem tego roku udało się ją zorganizować. 
Dzięki prowadzonym akcjom przez Stowarzyszenie, częściowo 
udało się dofinansować wyjazd jej członkom. Dziękuję wszyst-
kim za życzliwość, za pracę w ramach wolontariatu, bo bez 
Państwa zaangażowania nie udałoby się wesprzeć tego wyjaz-
du. Licząc na dalszą partnerską współpracę, wyrażam nadzieję, 
że nasze działania zaowocują  trwałymi sukcesami. 

      
18 sierpnia, 52-osobowa grupa osób, w większości miesz-

kańców Kamiennika zebrała się przy sklepie, aby udać się na 
wycieczkę do Pragi i Kudowy Zdroju. Pomimo burzy i błyska-
wic, które towarzyszyły nam w czasie podróży szczęśliwie do-
jechaliśmy do Kudowy Zdroju, skąd pod opieką przewodnika i 
wyruszyliśmy do Pragi, aby poznać najważniejsze zabytki i cie-
kawe miejsca. 

Przygodę ze stolicą Czech – Pragą rozpoczęliśmy od prze-
jazdu miejskim tunelem Blanka o długości ponad 6 km, który 
jest najdłuższy w Europie.  Na początku zwiedziliśmy siedzibę 
władców czeskich, Bazylikę św. Jerzego na Hradczanach, gdzie 
zobaczyliśmy olbrzymie pałace, urokliwe miejsca, w których 
mieszkali mniej zamożni obywatele Pragi. Później podziwia-
liśmy panoramę Pragi,  wspaniałe ogrody Senatu i Fontannę 
Leopolda na II Dziedzińcu. W dalszej części wycieczki mieliśmy 
okazję podziwiać Plac Krzyżowców i przespacerować po po-
nad 500 metrowym Moście Karola, wypełnionym barokowy-
mi rzeźbami świętych. Z mostu dalsza trasa naszej wycieczki 
prowadziła przez labirynt uliczek Starego Miasta Praskiego. Na 
Staromiejskim Rynku przewodnik pokazał nam słynny zegar 
Orloj - jedyny, który mierzy czas na sposób starobabiloński, 
pomnik Jana Husa, Pomnik Karola oraz wiele innych cieka-
wych miejsc. Później zawitaliśmy do samego centrum miasta, 
na jeden z największych placów Pragi, plac św. Wacława, miej-
sca wielu historycznych wydarzeń oraz Plac św. Staszica i Plac 
Republiki. Oczywiście przygoda po Pradze nie obyłaby się bez 
skosztowania kuchni czeskiej i oglądania pokazu śpiewają-
cych, tańczących, kolorowych fontann – Krizikove Fontanny pt. 
„Star Wars – Water and Fir”. Było to niesamowite  widowisko, 
wrażenie, że fontanna żyje własnym życiem, wyrzuca wodę 
kilkanaście metrów do góry, każe jej wirować w najróżniejszy 

sposób, czaruje zmieniającymi się kolorami. Naszą wędrówkę 
po Pradze zakończyliśmy około północy. 

Mimo bardzo krótkiej nocy w Ośrodku Wypoczynkowym 
„AGAT” w Kudowie Zdroju, wszyscy punktualnie zgłosili się na 
zbiórkę, aby wraz z przewodnikiem wyruszyć autokarem do 
Kaplicy Czaszek w Czermnej, wielkiego wspólnego grobow-
ca ofiar wojen śląskich z lat 1740-1742 i 1744-1745 oraz cho-
rób zakaźnych z XVIII wieku, która jest wyjątkowym obrazem 
przemijalności i kruchości człowieka. Kulminacyjnym punk-
tem wycieczki był przejazd do miejscowości Karłów, by wejść 
na Szczeliniec Wielki. Nasza grupa była bardzo prężna o czym 
świadczy fakt, że na szczyt Szczelińca weszło aż 50 osób, a tyl-
ko dwie osoby zrezygnowały z przejścia po wykutych w ska-
łach schodach liczących 665 stopni, którymi dotarliśmy na 
wysokość 867 m – do skrzyżowania na przełęczy oddzielającej 
Szczeliniec Mały od Szczelińca Wielkiego. Podziwialiśmy prze-
piękne widoki  malownicze „skalne miasto” z wielką ilością fan-
tastycznie uformowanych skał. Następnym punktem wycieczki 
był przejazd do miejscowości Wambierzyce i zwiedzanie Sank-
tuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin. Prze-
wodnik opowiadał o symbolu dziejów tego miejsca modlitwy, 
o świetle, jakie ludzie ujrzeli nad sanktuarium, o umocnieniu 
wiary, o tym, że człowiek wierzący uzyskuje nowe światło, wi-
dzi więcej i dalej. Ostatnim punktem wycieczki był powrót do 
Kudowy Zdroju i zwiedzanie Parku Zdrojowego, Pijalni Wód 
Mineralnych i Sali Koncertowej oraz Ogrodu Muzycznego. Były 
to piękne chwile, przeżycia, które na długo zostaną w pamięci 
uczestników wycieczki dzięki przewodnikowi – edukatorowi, 
który przez dwa dni bardzo ciekawie opowiadał o najciekaw-
szych miejscach i ich historię.

Tegoroczna wycieczka do Pragi i Kudowy Zdroju – uzdrowi-
ska podgórskiego opartego o Góry Stołowe i Wzgórza Lewiń-
skie, była niezapomnianym przeżyciem dla każdej osoby, która 
kocha podziwiać piękne budowle, widoki i malownicze skały 
oraz miejsca modlitwy, odpoczynku i relaksu. Bogactwo na-
turalnych źródeł wód mineralnych i ich leczniczych właściwo-
ściach w Kudowie Zdroju, łagodniejszy klimat i zwarte obszary 
leśne poprawiły choć na chwilę kondycję zdrowotną, regene-
rację organizmu i równowagę psychofizyczną. Jestem pewna, 
że wyjazd dostarczył niezapomnianych wrażeń, a bogata fauna 
i flora oraz historia tych miejsc na długo pozostanie w pamięci, 
a wspólne zdjęcia pomogą powrócić do tych pięknych chwil, 
zaś niepowtarzalna atmosfera wspólnej wyprawy uczestników 
wycieczki będzie budować narzędzia przyjaźni do zadowole-
nia.

      Łucja Magdziarz
Prezes Stowarzyszenia

Kamiennik zwiedza Europę

Fontanna Leopolda na II Dziedzińcu w Pradze Punkt widokowy na Szczelińcu Wielkim
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Co słychać u przedszkolaków?
Czyli kilka wspomnień z naszych przedszkoli

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

 „Każdy przedszkolak dobrze to wie,
 że gdy 20 września zbliża się,
 od najmłodszego, aż po starszaka,
 wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka”

20 września - to dzień ważny dla wszystkich przedszko-
laków w całej Polsce bowiem Sejm przyjął uchwałę usta-
nawiającą ten dzień Ogólnopolskim Dniem Przedszko-
laka. Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę 
edukacji przedszkolnej w rozwoju dziecka.  Tego dnia dzie-
ci z naszych przedszkoli świętowały. Dziecięcej radości, 
zabawy i śmiechu było co nie miara. Nie zabrakło również 
słodkich upominków, bowiem czego nie robi się dla uśmie-
chu na twarzy naszych małych milusińskich. Dzień Chłopaka w przedszkolach

29.09.2017 roku w naszych przedszkolach było gwarno 
i wesoło, bowiem swoje święto  obchodzili nasi mili chłop-
cy. Z tej okazji w przedszkolu w Chełście odbyło się spotka-
nie integracyjne. Uczestniczyły w nim dzieci z Kawczyna, 
Kamiennika i Chełstu. Atrakcją imprezy było przedstawienie 
teatralne w wykonaniu aktorów ze studia „Magik” oraz wi-
zyta Panów Policjantów z Posterunku Policji w Drawsku, 
którym pięknie dziękujemy za interesujące spotkanie! Te-
atrzyk zawitał tego dnia również do przedszkola w Piłce.

Dzień Przedszkolaka - przedszkole w Drawsku

Dzień Przedszkolaka - przedszkole w Drawskim Młynie

Dzień Przedszkolaka - przedszkole w Piłce

Dzień Chłopaka - przedszkole w Drawsku

Dzień Chłopaka - przedszkole w Chełście
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Dzień Chłopaka - przedszkole w Piłce

„Ziemniaczane święto  mamy i na ogni-
sko wszystkich zapraszamy!!!

Dzień Pieczonego Ziemniaka w przedszkolach.

„Dziś w przedszkolu zamieszanie, 
będzie wielkie pasowanie”

„Pasowanie na przedszkolaka” to pierwsza wy-
jątkowa uroczystość  dla dzieci, które we wrze-
śniu po raz pierwszy rozpoczęły swoją przygodę 
z przedszkolem. Z uśmiechami na twarzach dzie-
ci tego dnia recytowały wiersze i śpiewały piosen-
ki otrzymując od rodziców i zaproszonych gości 
gromkie brawa. Do zabawy dzieci zaprosiły rów-
nież swoich rodziców. Przedszkolaki zanim zło-
żyły uroczystą przysięgę wykonały kilka zadań, po 
czym Pani Dyrektor za pomocą „czarodziejskiego 
ołówka” dokonała uroczystego „aktu pasowania”. 
Nie zabrakło dyplomów i słodkiego upominku dla 
każdego przedszkolaka. 

Pasowanie na przedszkolaka - przedszkole w Piłce

Pasowanie na przedszkolaka - przedszkole w Pęckowie

Dzień Pomarańczowy w przedszkolu 
w Piłce.

Święto ziemniaka w Piłce

Święto ziemniaka w Pęckowie

Renata Dorna
Nauczycielka GPP w Drawsku
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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 
2017/2018

4 września 2017 roku uczniowie rozpoczę-
li kolejny rok szkolny! Spotkanie ze szkołą 
poprzedziła o godzinie 9.00 uroczysta Msza 
Święta. Następnie uczniowie wraz z nauczy-
cielami udali się do szkoły, gdzie o godzinie 
10.00 rozpoczął się apel.

Na inauguracji nowego roku szkolnego 
2017/2018  obecni byli uczniowie klas I-VII, 
grono pedagogiczne, dyrektor szkoły i tłum-
nie zebrani rodzice i dziadkowie.

Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia 
pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu 
państwowego.  Następnie głos zabrał dyrek-
tor, który powitał wszystkich zgromadzo-
nych. Szczególne słowa zostały skierowane 
do uczniów klasy pierwszej, którzy zostali 
przedstawieni i serdecznie powitani w naszej 
szkole.

Uroczystość zakończono złożeniem życzeń 
z okazji nowego roku szkolnego - sukcesów 
oraz satysfakcji ze zdobywania nowej wie-
dzy i umiejętności. Następnie uczniowie udali 
się do sal lekcyjnych na spotkanie z wycho-
wawcami. Tak oto rozpoczął się  kolejny rok 
nauki w naszej szkole!

Rok to szczególny, w którym naukę rozpo-
częło 141 uczniów w 8 oddziałach klasowych, 
w tym klasa VII gościnnie ucząca się w bu-
dynku Oddziału Zamiejscowego Gimnazjum 
w Chełście.

Wszystkim – uczniom, rodzicom i nauczy-
cielom życzymy sukcesów dydaktycznych 
i wychowawczych

                  Renata Kaszkowiak
      Nauczycielka SP w Chełście

SZKOŁY PODSTAWOWE

SP Chełst
SZKOŁA PODSTAWOWA

im. J. R. Chociszewskiego 
w Chełście. Chełst  113;  

64 – 733 Drawsko
tel.067/2560124; 

e-mail: spchelst@wp.pl; 
www.spchelst.szkolnastrona.pl

SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 
2017 JUŻ ZA NAMI!

Kolejny już raz nasza szkoła włączyła się ak-
tywnie do wspierania działań na rzecz ratowa-
nia naszej planety. Uczniowie wraz z wycho-
wawcami wyruszyli na  „wielkie sprzątanie”. 
Uczestnicy akcji otrzymali plastikowe worki 
na śmieci i ochronne rękawiczki. Uczniowie 
sprzątali tereny wokół szkoły oraz wyznaczo-
ne wcześniej tereny w Chełście.

XXIV Edycja Akcji Sprzątanie Świata – Pol-
ska przebiegała pod hasłem: „Nie ma śmieci 
– są surowce”

Celami tegorocznej akcji była zmiana 
postrzegania odpadów jako „śmieci” i do-
strzeżenie ich surowcowego potencjału oraz 
zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do 
działania na rzecz środowiska i promowanie 
obowiązującego od 1 lipca 2017 roku stan-
dardu selektywnej zbiórki.

      Renata Kaszkowiak
      Nauczycielka SP w Chełście

„LIST DO TATY” - GALA NAGRÓD

W Sali Auditorium Maximus PWSZ im. S. 
Staszica w Pile we wtorek 03.10.2017r.odbyła 
się uroczysta gala podsumowania konkursu 
pt.: „LIST DO OJCA”. Celem konkursu orga-
nizowanego przez Senatora RP Mieczysława 
Augustyna, było skupienie uwagi na roli ojca 
w rodzinie.

W konkursie tym wzięło udział również 
15 uczniów z klas V i VI naszej szkoły, któ-
rzy otrzymali stosowne zaproszenie na pod-
sumowanie. W Sali wypełnionej po brzegi 
nagrodzono wyróżnionych oraz laureatów 
konkursu. Ku naszemu zdziwieniu i zaskocze-
niu wśród wyróżnionych  było dwoje uczniów 
z naszej szkoły, ucz. kl.V Marcin Mądrawski 
i ucz. kl.VI Kamila Tymek.

Następnie parlamentarzyści obecni na Gali 
oraz przedstawiciele gmin przeczytali listy 
5-ciu laureatów konkursu. Listy były bardzo 
przejmujące i osobiste. Takim szczególnym 
był list Kamili Tymek zaadresowany do swo-
jego nieżyjącego taty. Wzbudził on wielkie 
poruszenie, a czytającej go Pani Poseł M. Ja-

nysce kilkakrotnie mocno zadrżał głos.
Kamila zdobyła II miejsce w konkursie 

i otrzymała nagrody z rąk senatora Mieczy-
sława Augustyna oraz Marka Tchórzki – wójta 
Gminy Drawsko. Dla Kamili było to trudne 
przeżycie, a dla nas, dla Szkoły szczególna 
nobilitacja.

BRAWO KAMILA JESTEŚMY Z CIEBIE 
DUMNI.

Wyniki konkursu:
1 Miejsce - Gwidon Niżyński
Szkoła Podstawowa im. Polonii Amerykań-

skiej w Gulczu
2 miejsce - Kamila Tymek
Szkoła Podstawowa  im. Józefa Chociszew-

skiego w Chełście
3 miejsce - Jakub Gramowski
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców 

Wielkopolskich w Chodzieży
4 miejsce - Oliwia Lasecka
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mic-

kiewicza w Pile
5 miejsce - Marcin Wawrzyniak
Zespół Szkół w Wapnie

Mariusz Niezborała
Dyrektor SP w Chełście

UROCZYSTA SESJA RADY GMINY 
W DRAWSKU

25 września 2017r. miałem przyjemność 
uczestniczyć w uroczystej Sesji RG w Draw-
sku, na której zostały wręczone wyróżnienia 
w ramach „Drawskiego Programu Wspoma-
gania Uczniów Uzdolnionych”.

Moment był szczególny, ponieważ aż dwoje 
uczniów z naszej szkoły zostało na tejże Sesji 
wyróżnionych przez Pana Wójta Gminy Draw-
sko Marka Tchórzkę oraz Przewodniczącego 
RG w Drawsku Pana Edwarda Wiewiórkę.

Za uzyskanie wysokiej średniej z przedmio-
tów, udział w wielu konkursach oraz szcze-
gólne zaangażowanie w życie szkoły w Kate-
gorii Prymus Szkoły wyróżnienie otrzymała 
uczennica kl.VI SP w Chełście – MARTA KRO-
KOCKA.

Tytuł Sportowy Talent, za uzyskanie bardzo 
wysokich wyników sportowych w biegach 
średnich na szczeblu powiatu, regionu i Pol-
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ski wyróżnienie otrzymała również ucz. kl.VI 
SP w Chełście  – ALEKSANDRA  ROSZAK.

Zwieńczeniem tej wspaniałej uroczystości 
było wykonanie pamiątkowego zdjęcia przed 
Urzędem Gminy w Drawsku.

Mariusz Niezborała
Dyrektor SP w Chełście

MIĘDZYSZKOLNY ZLOT 
TURYSTYCZNO – EKOLOGICZNY

W tym roku już po raz XVIII odbył 
się Międzyszkolny Zlot Turystyczno – Eko-
logiczny „Powitanie jesieni – Sprawni dla 
Niepodległej”

10 października po trzeciej godzinie lek-
cyjnej, grupa 19 uczniów z klas V i VI oraz 
opiekunowie p. Renata Kaszkowiak i p. 
Szymon Dur, wyruszyli rowerami do Draw-
skiego Młyna.  Na trasie musieliśmy rozpo-
znać wyznaczone miejsca i odnaleźć panele 
z fragmentami hasła oraz datami. Poszuki-
wania kolejnych fragmentów układanki nie 
były łatwym zadaniem! Po zameldowaniu 
się na mecie uczniowie brali udział w kon-
kurencjach sportowych, teście sprawdzają-
cym wiedzę na temat symboli narodowych 
oraz znajomości obrazów Jana Matejki. 
Ostatnim elementem rywalizacji był kon-
kurs piosenki  turystyczno – ekologicznej.  

Gdy zmagania dobiegły końca, organi-
zatorzy zliczali punktację a na uczestni-
ków czekał poczęstunek. W tym roku po 
wyrównanej rywalizacji uplasowaliśmy się 
na trzecim miejscu! Po wręczeniu nagród 
ruszyliśmy w drogę powrotną, ciesząc się 
słoneczna pogodną i jesiennymi widokami.

Renata Woźnica
Nauczycielka SP w Chełście

Ślubujemy…!

13 października to dzień, który na długo 
pozostanie w pamięci pierwszoklasistów. 

W uroczystości pasowania na ucznia 
Szkoły Podstawowej im. J. Chociszew-
skiego w Chełście uczestniczyli zaproszeni 
rodzice, uczniowie i nauczyciele. Po zapre-
zentowaniu umiejętności recytatorskich 
i wokalnych mali artyści zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami. 

W niezwykle podniosłej atmosferze, 
przed pocztem sztandarowym pierwszacy 
ślubowali być dobrymi Polakami i godnie 
reprezentować swoją szkołę, szanować 
pracę swoją i innych ludzi.    Po złożeniu 
ślubowania pan dyrektor dokonał symbo-
licznego pasowania na ucznia. Po ceremo-
nii pasowania dzieci otrzymały pamiątkowe 
dyplomy i legitymacje szkolne, zaś starsi 
koledzy przygotowali „słodkie rożki obfito-
ści”.  

W drugiej odsłonie tej uroczystości wy-
stąpili uczniowie klasy V w krótkim pro-
gramie artystycznym z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej. Złożyli podziękowania 
za przekazywaną wiedzę i trud włożony w 
kształtowanie serc i umysłów. Zostały też 
przedstawione wyniki przeprowadzonego 
przez Samorząd Uczniowski konkursu na 
najlepszego nauczyciela oraz miss 

i mistera  szkoły. Po dniu pełnym niezwy-
kłych przeżyć i wrażeń, radośni pierwszo-
klasiści wraz  z dumnymi  rodzicami, udali 
się na słodki poczęstunek. 

Gratulujemy i życzymy wytrwałości oraz 
sukcesów zarówno uczniom jak i rodzi-
com. 

      Henryka Fabijańska
      Nauczycielka SP w Chełście

SP Drawski Młyn

OBÓZ WĘDROWNY W KOTLINĘ
KŁODZKĄ

Jak co roku, Stowarzyszenie Miłośników 
Ziemi Nadnoteckiej zorganizowało obóz wę-
drowny dla uczniów naszej gminy. Tym ra-
zem celem była Kotlina Kłodzka, którą zamie-
rzaliśmy zwiedzić w 10 dni. 31 Lipca w ciepły 
i słoneczny poranek wyruszyliśmy autokarem 
w Góry Złote, gdzie była nasza pierwsza baza 
wypadowa. Złoty Stok przywitał nas ciepło 
i słonecznie i tak było przez cały obóz. Już 
pierwszego dnia czekało nas sporo atrak-
cji i niespodzianek: pokój zagadek, płukanie 
złota i spływ łodzią sztolniami kopalni. Wiele 
emocji wzbudziło nocne zwiedzanie kopalni 
z duchami zakończone ogniskiem z kiełba-
skami. W kolejnych dwóch dniach na nudę 
nie można było narzekać – kolejny pokój 
zagadek, otwarty basen i paintball w kopalni 
z wychowawcami. Wyprawa do jaskini Wierz-
chowieckiej była super ekstremalna, bo wielu 
z nas wyszło z niej nieźle przybrudzonych.

Kolejnym przystankiem naszej wędrówki 
były Wojciechowice, nieopodal Kłodzka. To 
była nasza baza wypadowa na Szczeliniec 
i Błędne Skały. Niesamowite wytwory skalne 
i opowieści przewodnika zrobiły na nas odpo-
wiednie wrażenie. Hitem była gra terenowa w 
Kłodzku, gdzie drużyny obozowe rywalizowa-
ły o tytuł najlepszej ekipy obozowej. Należało 
się wykazać sprytem, cierpliwością i umiejęt-
nością wyszukiwania informacji. Powrót do 
schroniska przywitaliśmy ulgą i radością.

Nasi opiekunowie późnym wieczorem 
oznajmili nam, że rozpoczyna się gra pod ha-
słem: „ucieczka-wycieczka”. Z trzech kopert 
należało wskazać jedną, którą rano otworzo-
no. Dowiedzieliśmy się z niej, że uciekamy do 
schroniska w Bożkowie. Warunki pobytu oka-
zały się wspaniałe (boisko wielofunkcyjne, 

Szkoła Podstawowa
im,. Św. Urszuli Ledóchowskiej

ul. Szosa Dworcowa 2,
64-731 Drawski Młyn
tel./fax 67 256-96-01

e-mail:szkoladrawskimlyn@poczta 
onet.pl



Biuletyn informacyjny Gminy Drawsko nr 2/2017 (ISSN 1644-6011) 33

olbrzymia świetlica, przepiękny park i pałac 
neogotycki). Z tego miejsca wyruszyliśmy w 
niezbadane ostępy masywu Gór Sowich, któ-
re po 75 latach od zakończenia wojny, wciąż 
budzą emocje wśród poszukiwaczy przygód. 
Widoki były przepiękne i dostarczyły wszyst-
kim wielu niezapomnianych wrażeń. W Boż-
kowie zorganizowaliśmy również drużynowy 
dzień sportu i turniej wiedzy o obozie.

Największym jednak hitem okazał się spływ 
pontonowy po Nysie Kłodzkiej 7-8 osobowy-
mi pontonami. Drużyny wraz ze swoimi ka-
pitanami ruszyły na trzygodzinny dziewiczy 
spływ dziką rzeką. Wiele razy trzeba było 
spychać pontony z mielizn lub omijać zdradli-
we występy skalne, ale ostatecznie wszystkie 
ekipy dotarły do celu.

Ostatniego wieczoru był czas podsumo-
wań i rozliczeń. Wyszło, że obóz zakończył 
się sukcesem. Uczestnicy po wręczeniu pa-
miątkowych antyram ze zdjęciami wymieniali 
się autografami i umawiali się na rok następ-
ny. Gdzie tym razem zawiodą ich turystyczne 
szlaki?

Uczestniczki obozu w Kotlinie Kłodzkiej

WITAJ SZKOŁO!
      

W tym roku naukę w szkole rozpoczęli-
śmy nieco później – 4 września. Wakacje były 
dłuższe, ale i tak czeka uczniów intensywny 
rok pracy, zakończony 22 czerwca 2018 r.

W Szkole Podstawowej im. Św. Urszuli 
Ledóchowskiej w Drawskim Młynie nastąpi-
ły zmiany (reforma oświaty). Mamy większe 
Grono Pedagogiczne – przybyli nauczyciele 
uczący: fizyki, chemii, biologii, j. niemieckie-
go.

Zwiększyła się liczba uczniów, powstała 
klasa VII i najważniejsze – przybyli uczniowie 
klasy I. Skład klasy I:

1. Banaś Izabela
2. Bukowski Wojciech
3. Dreczka Maksymilian
4. Guziewicz Michalina
5. Henka Igor
6. Kawczyński Makary
7. Kazikowski Hubert
8. Kowal Miłosz
9. Mania Aleksandra
10. Rozanek Miłosz
11. Staszek Szczepan
Wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice, 

po mszy św., przeszli do szkoły, gdzie zostali 

uroczyście powitani na apelu przez p. Dyrek-
tor oraz starsze uczennice.

Uczniowie klasy I otrzymali w prezencie od 
Rady Rodziców kolorowe podkładki na ławki 
– „na dobry początek”. Wszyscy uczniowie 
poznali swoich wychowawców, sale lekcyjne. 
Pierwszaki otrzymały swój pierwszy elemen-
tarz.

W wierszach recytowanych przez star-
szych uczniów – maluchy usłyszały słowa 
pełne otuchy i zapewnienia o opiece ze strony 
starszych kolegów.

Pierwszego dnia wszyscy byli uśmiech-
nięci i wypoczęci, deklarowali ogromny zapał 
i chęć do nauki.

Uczniowie chcę dotrzymać słowa i zdoby-
wać jak najlepsze wyniki w nauce.

 Powodzenia!
Ewa Kuźmin

Nauczycielka SP w Drawskim Młynie

WYCIECZKA DO PIEKARNI 
„PROMYK” W PĘCKOWIE

Skąd w sklepie bierze się chleb? Jak wy-
gląda proces wypiekania chleba? Kiedy chleb 
jest jasny a kiedy ciemny?

Czy piekarz pracuje nocą? Aby poszukać 
odpowiedzi na te pytania uczniowie klasy III 
wraz z wychowawcą i panią Joanną Tukałą 21 
września 2017 r. udali się do piekarni Promyk 
w Pęckowie.

Właścicielami piekarni są Czesława i Marian 
Rybakowie. Pan Marian przedstawił dzieciom 
proces wypiekania chleba oraz produkty, któ-
re są potrzebne do jego wypieku.

Uczniów zaciekawiła duża ilość mąki, 
ogromne maszyny, krajalnica i oczywiście 
potężny piec i długie łopaty do wysadzania 
chleba. Uczniowie dowiedzieli się w jakiej 
temperaturze i w jakim czasie wypiekany jest 
chleb, że pieczywo ciemne zawiera otręby 

i więcej witamin oraz cennego błonnika niż 
pieczywo jasne.

Przekonali się, że praca piekarza jest trud-
na i tylko nocą. Chleb jest podstawowym 
składnikiem naszego pożywienia i choć spo-
żywany codziennie nigdy się nie znudzi. Na 
zakończenie wycieczki każdy uczeń skoszto-
wał słodką drożdżówkę a na drogę zostaliśmy 
obdarowani bochenkami chleba. Dziękujemy 
właścicielom piekarni za miłe spotkanie.

Katarzyna Pankowska-Czerwińska
Nauczycielka SP w Drawskim Młynie

JĘZYKI OTWORZĄ CI OKNO 
NA ŚWIAT

Dnia 25 września 2017 roku, podczas 
krótkich warsztatów językowych, uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Drawskim Młynie za-
prezentowali początek projektu pod hasłem 
„Języki otworzą ci okno na świat”. Wydarze-
nie związane jest bezpośrednio z Europejskim 
Dniem Języków obchodzonym co roku 26 
września, a pośrednio z realizacją zadań zwią-
zanych ze znajomością więcej niż jednego ję-
zyka obcego w ramach założeń uczniów klasy 
siódmej. Apel prowadzący rozpoczęli od przy-
pomnienia słów papieża Franciszka „Proszę, 
dziękuję, przepraszam”, wypowiedzianych 
do zgromadzonych podczas Światowych Dni 
Młodzieży 2016 roku, w kilku językach świa-
ta. Uczniowie i wychowawcy mogli wykazać 
się znajomością powiedzeń i przysłów, które 
przedstawiały zdjęcia lub animacje w języku 
niemieckim, polskim i angielskim. Zaśpiewa-
liśmy także pieśń pt. „Panie Janie’’ w języku 
polskim, łacińskim, niemieckim i angielskim. 
Uczniowie chętnie i rzeczowo odpowiadali na 
pytanie kluczowe - Dlaczego warto uczyć się 
języków obcych.

Teresa Kubiś
Agnieszka Smaruj

Nauczycielki SP w Drawskim Młynie

DZIĘKUJEMY!

Uczniowie klasy I wraz z wychowawczynią 
p. Ewą Kuźmin serdecznie dziękują p. Ma-
riuszowi Oleksakowi za założenie ekranu na 
ścianę oraz rzutnika multimedialnego.

Podobne podziękowania w stronę p. Ra-
dosława Oleksaka kierują uczniowie klasy VII 
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wraz z wychowawczynią p. Haliną Mądraw-
ską.

Panowie Radosław i Mariusz zrobili to zu-
pełnie bezinteresownie. Obaj sprawnie i pro-
fesjonalnie zamontowali sprzęt. Do pracy w 
klasie I dołączył także p. Adam Oleksak. Panu 
Radosławowi pomagał montować sprzęt pra-
cownik z jego firmy. Pracy było sporo, jednak 
jak to fachowcy: przyszli, zrobili i po sobie 
posprzątali. 

Cieszymy się z takiej postawy rodziców. 
Mile widziana jest każda pomoc. Warto do-
dać, że p. Mariusz nie ma swego dziecka w 
klasie I. Nie było to dla niego problemem, że 
rok temu nam pomógł w ten sam sposób – 
zamontował podobny ekran i rzutnik w klasie 
swojej córki.

Wszyscy dbamy o dobro naszej szkoły, 
a to, co wykonamy, ulepszymy, służy naszym 
dzieciom. Milej i łatwiej jest zdobywać wie-
dzę, korzystając ze współczesnych zdobyczy 
techniki.

Jeszcze raz gorąco dziękujemy. 
Uczniowie klas I oraz VII wraz z wycho-

wawczyniami.
      Ewa Kuźmin 

      Halina Mądrawska
      Nauczycielki SP w Drawskim Młynie

KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO

W ramach ogólnopolskiej akcji prewencyj-
nej „Kręci mnie bezpieczeństwo” - 28 września 
2017 roku do naszej szkoły przybyli policjan-
ci z Komisariatu Policji w Wieleniu: mł. asp. 
Przemysław Kowalski, sierż. sztab. Kamila 
Dalidowicz i st. sierż. Małgorzata Gniołka. Ce-
lem spotkania było przypomnienie uczniom 
podstawowych zasad bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym i zagrożeń występujących w 
życiu codziennym. Policjanci przypomnieli 

uczniom zasady bezpieczeństwa jakie obo-
wiązują podczas drogi do szkoły, w szkole i w 
domu. Rozmawiali o bezpiecznych zabawach 
a także kontaktach z obcą osobą. Uczniowie 
klasy I otrzymali opaski odblaskowe, które 
mają zakładać w pochmurne jesienne dni. 
Najwięcej jednak emocji wśród uczniów wy-
wołały odciski linii papilarnych, które poli-
cjanci wykonywali chętnym uczniom, a także 
okulary po założeniu, których uczniowie nie 
mogli prawidłowo poruszać się po sali.

Policjanci przedstawili również uczniom 
sprzęt w jaki wyposażony jest każdy poli-
cjant. Mogli obejrzeć kajdanki, pałki a nawet 
wzory narkotyków , środków odurzających 
i psychotropowych, które wyglądem przypo-
minały kolorowe cukierki czy drażetki. Były to 
oczywiście atrapy służące policjantom do po-
kazów. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej 
i przyjaznej atmosferze. Każde dziecko zosta-
ło poczęstowane czekoladowym cukierkiem. 
Uczniowie przekonali się o tym, że policjant 
jest przyjacielem każdego dziecka, a w trud-
nej sytuacji zawsze służy mu pomocą.

Koordynator ds. bezpieczeństwa 
Katarzyna Pankowska-Czerwińska

Nauczycielka SP w Drawskim Młynie

XVIII ZLOT 
TURYSTYCZNO – EKOLOGICZNY

„POWITANIE JESIENI – 
SPRAWNI DLA NIEPODLEGŁEJ”

W tym roku szkolnym Zlot Turystyczno – 
Ekologiczny zaplanowaliśmy na 06.10.2017 r. 
Zła aura zmusiła nas jednak do przeniesienia 
imprezy na inny termin. Tak więc 10 paździer-
nika 100 uczniów ze wszystkich szkół naszej 
gminy zawitało na mecie rajdu w Szkole 
Podstawowej im. Św. Urszuli Ledóchowskiej 
w Drawskim Młynie. Pogoda na szczęście 
nie zawiodła! Grupy z poszczególnych miej-
scowości otrzymały dzień wcześniej zdjęcia 
z charakterystycznymi obiektami, które raj-
dowcy musieli zaobserwować po drodze, 
pokonując wyznaczoną trasę. Następnym za-
daniem było wyznaczenie miejsca, z którego 
dane zdjęcie było zrobione. W obrębie 2 m 
od wyznaczonego punktu należało znaleźć 
puzzle z symbolami, z których z kolei finalnie 
grupy ułożyły zwrotkę naszego hymnu. Po 
drodze było sporo zabawy. Grupy rowerzy-

stów i pieszych wzbudzały zainteresowanie 
przechodniów. 

Usatysfakcjonowani sukcesem rajdowcy, że 
większość puzzli udało się znaleźć, dotarli do 
Szkoły w Drawskim Młynie, gdzie przywitała 
ich głośna muzyka i miła atmosfera organi-
zatorów imprezy. Tu czekały kolejne atrakcje: 
konkurencje sprawnościowe, test z wiedzy 
o symbolach narodowych i o malarstwie hi-
storycznym Jana Matejki oraz lubiany przez 
wszystkich konkurs piosenki ekologicznej.

Po wszystkich zmaganiach konkursowych 
uczestnicy zasiedli wokół ogniska, by się po-
silić tradycyjnie kiełbaską z grilla. W tym mo-
mencie pełnym napięcia oczy młodych ludzi 
skierowane były na tablicę, na której organi-
zatorzy nanosili punkty za poszczególne kon-
kurencje. Napięcie sięgnęło zenitu, gdy Pani 
Ewa zapisywała wyniki, jakie mogli zdobyć 
opiekunowie, strzelając do tarczy z wiatrówki 
i tym samym mieli wpływ na punktację grupy. 
Najtrafniej strzelała pani Agnieszka Wilgucka 
– Sikora ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Piłce, jednak najwięcej punktów 
w sumie zdobyła klasa gimnazjalna ze Szkoły 
Podstawowej z Drawska, której opiekunem 
była pani Sylwia Lala. Gratulujemy zwycięz-
com! Tak naprawdę nie chodziło o trofea, 
ale o dobrą zabawę. Wszystkie grupy zosta-
ły nagrodzone jednakowo, a o nagrodach 
indywidualnych zdecydował los. Losowanie 
wzbudziło dużo emocji i radości. Uczestnicy 
imprezy podziękowali uśmiechem. Organiza-
torzy pamiętając o tym, że szczęście, które 
zamienia się w „dziękuję” jest najlepszą na-
grodą, już teraz szukają pomysłu na organi-
zację zlotu w przyszłym roku.

Składam serdeczne podziękowanie dar-
czyńcom za wsparcie finansowe, nauczycie-
lom i rodzicom za zaangażowanie w organi-
zację imprezy.

Marzanna Dymek
Dyrektor SP w Drawskim Młynie

PASOWANIE KLASY I ORAZ
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Uroczyste pasowanie w Szkole Podstawo-
wej im. Św. U. Ledóchowskiej w Drawskim 
Młynie odbyło się 13 X 2017 r.  Do braci 
szkolnej dołączyło 11 uczniów. 

Najpierw maluchy pokazały, co potrafią: 
była recytacja wierszyków, śpiewanie piose-
nek, wesołe tańce. Później wszyscy złożyli 
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przysięgę a pani Dyrektor symbolicznym 
ołówkiem dokonała pasowania. Każdy uczeń 
otrzymał pamiątkowy dyplom oraz mały 
prezent - niespodziankę (przybory szkolne), 
ufundowane przez Radę Rodziców. 

Na uroczystości obecni byli rodzice, na-
uczyciele oraz uczniowie kl. II-VII. Na koniec 
nowi uczniowie wraz z rodzicami i wycho-
wawczynią spotkali się przy kawie, soku oraz 
ogromnym torcie w kształcie książki z wypi-
sanymi imionami uczniów kl. I. 

Mamy nadzieję, iż w przyszłości spełnią się 
wszystkie słowa przysięgi: chcemy w zgodzie 
żyć z książkami, chcemy dumą szkoły być, 
itd. 

Powodzenia. Trzymamy za was kciuki. 
W tym dniu odbył się również apel z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie przygo-
towali ciekawy występ, który przebiegł w mi-
łej i sympatycznej atmosferze, a pani dyrektor 
szkoły wręczyła nauczycielom nagrody. Zło-
żyła życzenia i podziękowała  za trud i poświę-
cenie. Na koniec dnia nauczyciele wyjechali 
na uroczysty obiad i występ zespołu pieśni 
i tańca „Śląsk”.

Katarzyna Pankowska – Czerwińska
Ewa Kuźmin

Nauczycielki SP w Drawskim Młynie

WYCIECZKA DO TRÓJMIASTA –
niezwykła lekcja historii

Celem naszej wycieczki była w tym roku 
Zatoka Gdańska. Pełni entuzjazmu wyjecha-
liśmy 16 października. Już po drodze czekały 
na nas niespodzianki. W Człuchowie obejrze-
liśmy egzotyczne zwierzątka w parkingowym 
zoo. Na miejsce dotarliśmy w południe. Zjedli-
śmy obiad i ruszyliśmy Traktem Królewskim, 
by zwiedzić zabytkowy Gdańsk. O bogactwie 
dawnego Gdańska świadczą wybitne dzieła 
architektury takie jak: Ratusz Głównego Mia-
sta, kościół NMP, Dwór Artusa czy Złota Bra-
ma. W pełni poczuliśmy magię tego miasta.

Kolejny dzień naszej wyprawy rozpoczęli-
śmy od Westerplatte – bohaterskiego miej-
sca Gdańska. To tutaj we wrześniu 1939 roku 
stoczyła się nierówna walka z niemieckim 
okupantem, która stała się symbolem rozpo-
częcia II wojny światowej. Dziś to miejsce sta-
nowi pomnik historii. Stąd skierowaliśmy się 
do Gdyni – nowoczesnego miasta z najwięk-
szym portem jachtowym, które okrzyknięte 

zostało żeglarską stolicą Polski. Pięknym 
stylowym statkiem zwiedziliśmy cały port. 
Niektórzy pierwszy raz w życiu płynęli stat-
kiem, tym bardziej rejs sprawił niezapomnia-
ne wrażenie. Obejrzeliśmy najwspanialszy 
żaglowiec na świecie Dar Pomorza i mieliśmy 
to szczęście, by podziwiać Dar Młodzieży, 
który nadal wypływa w rejsy. Odwiedziliśmy 
też Oceanarium. 

Ostatni dzień naszej wycieczki rozpoczęli-
śmy od Centrum Hewelianum – interaktyw-
nej przestrzeni edukacyjnej i rozrywkowej. 
Wzięliśmy udział w lekcji „Kropla zabawy”. 
Poznaliśmy niecodzienne oblicze wody. Do-
wiedzieliśmy się, dlaczego statki nie toną. 
Sprawdziliśmy, czy woda może zadziałać jak 
soczewka i ile kropel zmieści się na monecie. 
Obejrzeliśmy interaktywną wystawę „Dookoła 
Świata”. W 80 minut zwiedziliśmy wszystkie 
kontynenty, rozpoczynając swoją przygodę 
od poznania tajemnic wnętrza ziemi. Wresz-
cie w drodze powrotnej do domu musieliśmy 
poznać historię zamku malborskiego, która 
nierozerwalnie związana jest z zakonem krzy-
żackim. 

Zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi, bogatsi 
o nowe doświadczenia i wiedzę, którą zdoby-
liśmy obserwując, eksperymentując i dotyka-
jąc, skierowaliśmy się do domu.

Marzanna Dymek - organizator wycieczki
Dyrektor SP w Drawskim Młynie

SP Drawsko

Szkoła Podstawowa
im. gen. dyw.
Tadeusza Kutrzeby
w Drawsku
ul. Nadnotecka 22b
tel. 67 256-97-75

e-mail: dyrpiatek@poczta.onet.pl
www.szkoladrawsko.pl

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Drawsku przywitali nowy rok 
szkolny 2017/2018!

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Drawsku 
4 września 2017 r. w poniedziałek, pierwszy 
raz po wakacyjnej przerwie udali się do szko-
ły. Dzień rozpoczął się mszą św., którą cele-
brował proboszcz parafii Drawsko - ks. Piotr 
Matuszewski. Następnie poświęcił tornistry  
11 pierwszoklasistom, którzy rozpoczną na-
ukę w szkole. Po mszy św. cała społeczność 
szkolna udała się na salę gimnastyczną.

Pan dyrektor, Zbigniew Piątek serdecznie 
przywitał gości przybyłych na uroczystość 
rozpoczęcia roku szkolnego: zastępcę wójta 
Gminy Drawsko - Panią Annę Fręś, sołtysa wsi 
Drawsko - Pana Tadeusza Babiaka, przedsta-
wicieli Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 
i oddziałów gimnazjalnych, grono pedago-
giczne, rodziców przybyłych na rozpoczęcie 
roku szkolnego i wszystkich pracowników 
szkoły. Szczególnie ciepło powitał nowych 
uczniów - jedenastu pierwszoklasistów, któ-
rzy z radością i zaciekawieniem przybyli do 
szkoły. Następnie wszyscy zebrani wysłuchali 
programu artystycznego. Magda Komisarek, 
Jakub Kwita, Zuzanna Kwita, Maja Chorzew-
ska i Kacper Gapski w wierszach wspominali 
miłe chwile, które przeżyli podczas waka-
cji. Skierowali też życzenia do wszystkich 
uczniów, aby osiągali jak najlepsze wyniki w 
nauce. Natomiast trzecioklasiści – jako bar-
dziej doświadczeni koledzy, dali cenne rady 
pierwszoklasistom. Amelia Sikora uświet-
niła apel śpiewając piosenki pt.: „Woła nas 
szkoła” oraz „Kolorowe kredki”. Oskar Jabło-
nowski z kolei rewelacyjnie wykonał utwory 

Klasa biologiczno-geograficzna 

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawo-
wa im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku 
planuje organizację klasy biologiczno-geograficz-
nej, która będzie naszą chlubą. 

Istnieje potrzeba innowacji w obszarze form 
kształcenia. Bez nowoczesnych pomocy dydak-
tycznych trudno wyedukować dzisiejszą młodzież. 
Obecnie dzieci są przyzwyczajone do dużej ilości 
bodźców, tradycyjne lekcje są więc dla nich zbyt 
monotonne. 

Bardzo zależy nam, aby szkoła w możliwie naj-
lepszy sposób, przygotowała naszych uczniów do 
znalezienia najbardziej satysfakcjonującej pracy 
w przyszłości.

organizator klasy biologiczno-geograficznej 
Małgorzata Stróżyńska
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Yirumy: „It’s your day” i „River flows in your” 
oraz „Polonez 1817” Fryderyka Chopina.

Pierwszoklasiści otrzymali upominki ufun-
dowane przez Radę Rodziców. Wręczyła je 
Pani Agnieszka Giś - przewodnicząca Rady 
Rodziców.

Po oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego, 
dzieci i młodzież wraz z rodzicami i wycho-
wawcami udali się do swoich klas.

Justyna Helwich
Nauczycielka SP w Drawsku

Nie ma śmieci, są surowce!

Druga połowa września upływa w naszej 
szkole pod hasłem „Sprzątanie świata”. Jest 
to znana wszystkim akcja, która polega na 
oczyszczaniu ze śmieci naszej najbliższej 
okolicy. Już w piątek, 15 września, uczniowie 
klasy czwartej, która pełni funkcję klasy pa-
tronackiej PRGOK, wraz z całą szkołą, rozpo-
częli akcję sprzątania naszej wsi. Wyposażeni 
w różnokolorowe worki do segregacji śmie-
ci, rękawiczki, oraz informator, pomagający 
nam w segregacji ruszyliśmy kilkoma ulicami 
Drawska. Wszyscy uczniowie naszej szkoły 
chętnie biorą udział w podobnych akcjach. 
Jest to bardzo ważne, by propagować ekolo-
giczne nawyki już u dzieci. Należy też świado-
mie unikać tworzenia odpadów. Niepotrzebne 
rzeczy zawsze można przecież oddać tym, 
którzy dadzą im drugie życie, resztę oddajmy 
do segregacji. Jak mówi tegoroczne hasło ak-
cji: Nie ma śmieci, są surowce!

Agnieszka Rychlik
Nauczycielka SP w Drawsku

Prelekcja o ekologii

18 września 2017 r. nasza szkoła gościła 
prelegenta PRGOK pana Romualda Burczy-
ka. Poprowadził on bardzo ciekawą prelekcję 
o selektywnej zbiórce odpadów, recyklingu 
i ekologii.

Lekcja była wesoła, bardzo przydatna i za-
skakująca. Na zakończenie uczniowie mogli 
wziąć udział w quizie podsumowującym ich 
wiedzę z lekcji. Klasa Patronacka PRGOK 
otrzymała stację modułową do segregacji od-
padów oraz zestaw „Odpadowych Niezbęd-
ników”, czyli książeczek wspomagających 
uczniów na drodze do zostania Mega Super 
Ekologami a także zgniatarkę do plastikowych 

butelek. Segregacja od teraz będzie czystą 
przyjemnością!

Agnieszka Rychlik
Nauczycielka SP w Drawsku

Wycieczka Klasy Patronackiej 

Uczniowie klasy czwartej - sprawującej 
funkcję Klasy Patronackiej PRGOK, wzię-
li udział w wycieczce organizowanej przez 
PRGOK i WFOŚiGW. 26 września wyruszyli w 
kierunku Piły. Tam, dr Paweł Owsianny opro-
wadził ich po dwóch rezerwatach przyrody: 
Nietoperze w Starym Browarze oraz Kuźnik. 
Długa, trzygodzinna wycieczka zaowocowała 
poznaniem nowych roślin, szlaków i miejsc, 
w których widoczna była działalność bobrów. 
Uczniowie dowiedzieli się gdzie zimują nieto-
perze, oraz jak rozpoznać gdzie jest północ, 
będąc w lesie. Następnie, zwiedzali Muzeum 
Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile, 
a potem spędzili miło czas w Nadleśnictwie 
Zdrojowa Góra, gdzie zjedli pyszne kiełbaski 
z ogniska, oraz brali udział w bardzo cieka-
wej lekcji o lesie. Na koniec wyjazdu odbył 
się quiz, sprawdzający wiedzę z wycieczki. 
Najaktywniejsi uczniowie zostali nagrodzeni. 
Popołudniem powrócili do Drawska. 

Agnieszka Rychlik
Nauczycielka SP w Drawsku

English Penfriends

Niestety dobrze wiemy, że umiejętność 
pisania listów powoli zanika. Coraz częściej 
słyszy się, że młodzież wysyła wiadomości 
sms czy e-mail, niż idzie po kopertę i znaczek 
do urzędu pocztowego. Dlatego cieszy, że 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Drawsku 
chętnie przystąpili do programu pod patro-
natem Uniwersytetu w Cambridge pt. En-
glish Penfriends. Zanim doszło do wymiany 

korespondencji ze szkołami partnerskimi we 
Włoszech i Argentynie, nasza szkoła została 
zarejestrowana w międzynarodowej bazie 
szkół uczestniczących w programie wymiany 
listów w języku angielskim. Potem uczniowie 
mogli zacząć pracę nad stworzeniem listów 
doskonaląc swoje umiejętności językowe. 
Wszystkim uczestniczącym w tej ekscytującej 
przygodzie życzymy lekkiego pióra i wielu po-
mysłów na swoje kartki.

Marta Wrzeszcz
Nauczycielka SP w Drawsku

Dzień Chłopaka

W naszej szkole obchodziliśmy niedawno 
Dzień Chłopaka. Z tej okazji zorganizowano 
dyskotekę szkolną. Najpierw bawili się naj-
młodsi uczniowie, później starsi. Impreza 
była bardzo udana: śpiewy, tańce i zabawy nie 
miały końca. Nasz szkolny DJ – Tomasz Heft 
uświetnił dyskotekę oprawą muzyczną oraz 
zabawami, które sam prowadził. Dyskoteka 
była udana i bardzo szybko minął spędzony na 
niej czas. Jednak to nie wszytko! Dziewczyny 
z Samorządu Uczniowskiego przeprowadziły 
w szkole plebiscyt pt.: „Siedmiu Wspania-
łych”. Chłopcy z naszej szkoły byli typowani 
do siedmiu kategorii: Zawsze Uśmiechnięty, 
Sportowiec Roku, Omnibus, Pozytywnie Za-
kręcony, Przystojniak, Prawdziwy Przyjaciel 
oraz Na nim zawsze można polegać. Wszyscy 
wytypowani chłopcy dostali nagrody w po-
staci słodkiego upominku. Nie inaczej sprawa 
wyglądała w przypadku naszych Panów – Pe-
dagogów. Po ogłoszeniu wyników plebiscytu 
dziewczynki rozdały każdemu chłopakowi w 
szkole coś słodkiego. Był to przemiły dzień!

Samorząd Uczniowski
SP w Drawsku

ŚLUBOWANIE

Dnia 11 października 2017 r w Szkole Pod-
stawowej w Drawsku, odbyło się uroczyste 
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pasowanie pierwszaków na uczniów. W roku 
szkolnym 2017/2018 naukę w drawskiej 
podstawówce rozpoczęło 11 uczniów klasy 
pierwszej. Są to: Lena Bytyń, Fryderyk Fob-
ka, Barbara Haniszewska, Lidia Heft, Marcin 
Helak, Filip Kamasz, Kinga Kowal, Maria Mat-
kowska, Monika Pelechacz, Wiktoria Przybyl-
ska, Michał Stanecki. Ich wychowawczynią 
jest Justyna Helwich.

Na uroczystość przybyli: dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Drawsku - Pan Zbigniew 
Piątek, wicedyrektor - Pani Julita Szmuga, ks. 
Kanonik Antoni Śpikowski, przewodnicząca 
Rady Rodziców - Pani Mariola Kaźmierczak, 
sołtys wsi Drawsko - Pan Tadeusz Babiak, ro-
dzice, uczniowie i nauczyciele.

Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym 
momentem życia każdego dziecka, które 
z niecierpliwością czeka każdego dnia na spo-
tkanie ze szkoła, z nowymi wiadomościami, 
przygodami. Czeka ono na dzień, w którym 
stanie się prawdziwym uczniem i poprzez 
pasowanie zostanie włączone do społecz-
ności szkolnej. Uroczystość pasowania na 
uczniów klasy I stanowi przeżycie nie tylko 
dla samych dzieci - kandydatów na uczniów, 
ale także dla rodziców, nauczycieli, koleżanek 
i kolegów. Poprzedza je okres kilku tygodni 
przygotowań, w których dzieci poznają prawa 
i obowiązki ucznia, poznają szkołę, jej pra-
cowników, otoczenie, koleżanki i kolegów. 
Poznają również Ojczyznę oraz symbole na-
rodowe. Uroczystość pasowania jest niejako 
egzaminem dojrzałości dziecka do podjęcia 
obowiązków szkolnych.

Pierwszacy najpierw zaprezentowali się 
w części artystycznej. Pokazali, że posiadają 
wiedzę na temat naszego kraju. W wierszach 
i piosenkach udowodnili, że znają zasady 
przechodzenia przez jezdnię i potrafią bez-
piecznie poruszać po drogach. Wykazali się 
też znajomością prawidłowego zachowania  
się w szkole. Uczniowie klasy I nie tylko po-
trafili pięknie recytować wiersze i śpiewać 
piosenki, ale też świetnie tańczyli. Zaprezen-
towali się w układzie tanecznym, za który 
otrzymali gromkie brawa od rodziców.

Następnie pierwszoklasiści złożyli ślubo-
wanie na sztandar Szkoły Podstawowej im. 
gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby.

Po ślubowaniu Pan dyrektor Zbigniew Pią-
tek pasował pierwszaków na uczniów nowym, 
czerwonym ołówkiem.

Uczniowie klas starszych oraz Samorząd 
Uczniowski klas gimnazjalnych serdecznie 
powitali nowych uczniów w szkole. Następ-

nie dzieci złotym, gęsim piórem złożyli pod-
pis pod aktem pasowania. Otrzymali również 
na pamiątkę tego dnia dyplomy, a od star-
szych kolegów i koleżanek prezenty i tarczę 
jako symbol przynależności do społeczności 
szkolnej.

Uroczystość zakończyła się słodkim poczę-
stunkiem, który przygotowali rodzice pierw-
szaków.

    Justyna Helwich
Nauczycielka SP w Drawsku

Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2017 r. w Szkole Pod-
stawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby 
w Drawsku odbył się uroczysty apel z okazji 
tzw. Dnia Nauczyciela.

Życzenia pomyślności i satysfakcji z pracy 
swym nauczycielom złożył p. dyr. Zbigniew 
Piątek. Do życzeń dołączyli się przedstawicie-
le Rady Rodziców.

W programie rozrywkowym wystąpił chór 
Szkoły Podstawowej, chór klas gimnazjal-
nych, grupa gimnastyczno-akrobatyczna, 
wokaliści, recytatorzy oraz uczniowie klasy 
VI, którzy w formie kabaretowej ukazali szkol-
ną rzeczywistość.

Po zakończonym apelu Rada Rodziców 
zaprosiła wszystkich pracowników szkoły na 
słodki poczęstunek.

       Małgorzata Helwich
      Nauczycielka SP w Drawsku

SP Pęckowo

Szkoła Podstawowa
im. Józefa Noji

Pęckowo, 64-733 Drawsko
ul. Powstańców Wielkopolskich 1

tel. 67 256-90-58
e-mail:sppeckowo@wp.pl

ROZPOCZĘCIE 
ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Dnia 4 września 2017 r. uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie 
rozpoczęli nowy rok szkolny. Pierwszym 
punktem uroczystości była Mszą św. w ko-
ście pw. Ignacego Loyoli, którą koncelebro-
wał ks. prob. Andrzej Leda.

Dalsza część uroczystości miała już miej-
sce w budynku szkoły, gdzie odbył się apel 
z okazji inauguracji roku szkolnego. Pani Dy-
rektor przywitała serdecznie wszystkich ze-
branych gości, nauczycieli, a w szczególności 
pierwszoklasistów, którzy z uśmiechem we-
szli w progi naszej szkoły. 

Podczas swojego przemówienia Pani Dy-
rektor zwróciła uwagę na ważność stawiania 
sobie celów i ich realizację. Nauka i edukacja 
powinna być priorytetem uczęszczających do 
szkoły uczniów. 

Na zakończenie uroczystości, pierwszokla-
siści otrzymali podarunki, które były miłym 
akcentem ich pierwszego dnia w szkole. 

Samorząd Uczniowski
SP w Pęckowie

APEL POKOJU
      
Po 11.09.2001 r. nic już nie jest takie same 

jak przed atakiem na World Trade Center. Od 
16 lat trwa wojna z terroryzmem, która zmie-
niła wszystko: globalny układ sił, stosunek do 
Islamu, ale przede wszystkim relacje państwo 
– obywatel. 

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważne 
jest wychowanie młodego pokolenia, dlate-
go w kalendarzu imprez szkolnych pod datą 
15.09.2017 r. zaplanowano APEL POKOJU. 
Uczennica klasy IV Noemi Buśko wyśpiewała: 
„…dlaczego jest tyle zła na świecie?” Dziew-
czynki z klasy VI i VII Oliwia, Dominika, Patry-
cja i Marysia zadawały pytania: 

- A Ty – chcesz być dobrym?
- Co trzeba robić, żeby przysługiwało Ci 

miano dobrego człowieka?
Odpowiedź jest tylko jedna „…Wyciągnij 

dłonie ku dobroci, niechaj dom nasz słońcem 
się złoci…”

Człowiek, aby stać się tym, kim powinien 
ostatecznie być, koniecznie potrzebuje wy-
chowania według przyjętych ogólnie norm 
i praw ludzkich, respektowanych przez wy-
magających dorosłych. Pozostawiony sam 
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sobie nie rozwinie w pełni swego człowie-
czeństwa. 

Nasze spotkanie zakończyliśmy tańcem ra-
dości (w wykonaniu Marysi z klasy VI, Moniki 
i Michaliny z klasy IV), który wniósł: piękno, 
radość, pokój i zadowolenie.

Od tego jak wychowamy uczniów zależeć 
będzie obraz świata, który po nas zostanie.

Elżbieta Broka
Nauczycielka SP w Pęckowie

AKCJA - SPRZĄTANIE ŚWIATA

15 września 2017 r. uczniowie naszej szko-
ły wraz z nauczycielami, już po raz kolejny 
uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie 
Świata”  organizowanej przez Fundację Nasza 
Ziemia. Tegoroczne sprzątanie przebiegało 
pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. 
Tego dnia wszyscy uczniowie wyposażeni 
w rękawice i worki na śmieci udali się w wy-
znaczone rejony do porządkowania. Klasy 
I-III sprzątały teren wokół szkoły, natomiast 
starsi zajęli się poboczem drogi w okolicy 
ścieżki rowerowej prowadzącej do Drawskie-
go Młyna, terenem wokół boiska sportowego 
i cmentarza. Dzięki słonecznej pogodzie akcja 
przebiegła bardzo sprawnie,  a efekty pracy 
wszystkich uczniów były zadowalające. Ra-
zem udało się zebrać 25 worków śmieci.

Wioletta Tecław
Nauczycielka SP w Pęckowie

PISZEMY LISTY

Nasza szkoła od ubiegłego roku szkolnego, 
uczestniczy w międzynarodowym programie 
pod patronatem Uniwersytetu w Cambrid-
ge pt. English Penfriends. Zaprosiliśmy do 
współpracy szkołę z Włoch, dokładnie z Sycy-
lii, z którą wymieniliśmy się listami. Uczniowie 
pod moim kierunkiem, pracowali nad stwo-
rzeniem kartek w języku angielskim o różnej 

tematyce. Przedstawiali w nich siebie, swoje 
rodziny, zainteresowania i zwyczaje panujące 
w Polsce. Wymiana korespondencji  z ucznia-
mi na całym świecie to wspaniały sposób na 
wykorzystanie języka angielskiego w życiu 
codziennym,  poznanie różnych kultur oraz 
umacnianie wiary we własne umiejętności ję-
zykowe. Pisanie listów przez młodzież to

w dzisiejszych czasach rzadki widok, dla-
tego też tak cieszy, że uczniowie skorzystali 
z tego sposobu komunikacji, by pogłębiać 
znajomości i doskonalić język angielski. Na-
grodą niech będą przepiękne listy, które wy-
słaliśmy i otrzymaliśmy oraz przyjaźnie, które 
mogą być pamiątką na całe życie.

Marta Wrzeszcz
Nauczycielka SP w Pęckowie

PRÓBNY ALARM 
PRZECIWPOŻAROWY
W poniedziałek, 25 września 2017 r. 

o godz. 11:00 odbył się w naszej szkole prób-
ny alarm przeciwpożarowy oraz ewakuacja z 
udziałem Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęc-
kowie. Celem tych ćwiczeń było uświadomie-
nie uczniom, jak należy zachować się w sy-
tuacjach zagrożenia. Okazało się, że wszyscy 
uczniowie i pracownicy doskonale znają 
drogi ewakuacyjne i zasady postępowania 
w chwilach zagrażających życiu. Uczniowie, 
nauczyciele, zachowując środki ostrożności 
bardzo szybko stawili się na miejscu zbiórki. 
Koordynator akcji zdał  raport o stanie klas, 
dzięki czemu Dyrektor szkoły mógł dowie-
dzieć się czy kogoś brakuje.  Tym razem w 
rolę poszkodowanego wcieliła się pani Arleta 
Banecka. Takie próbne alarmy są konieczne, 
by w chwili zagrożenia wszyscy wiedzieli jak 
się zachować. Tegoroczna ewakuacja  dowio-
dła, iż nauczyciele, pracownicy, uczniowie 
znają i stosują właściwe procedury.   

Małgorzata Śmierzchalska
Nauczycielka SP w Pęckowie

POGADANKA Z POLICJĄ

Dnia 28 września 2017 r. w Szkole Podsta-
wowej im. Józefa Noji w Pęckowie odbyło się 
spotkanie uczniów klas IV – VII  z przedstawi-
cielami policji z Wielenia. Wszyscy z ciekawo-
ścią słuchali tego, co mają im do powiedzenia 
policjanci. Swoje wykłady funkcjonariusze 
rozpoczęli od zwykłych, codziennych, ale 
jakże ważnych informacji, zwracając uwa-
gę na bezpieczne poruszanie się  po drodze 
w  okresie zimowym. Uczniowie zostali bar-
dzo zaskoczeni, gdy policjanci zaprosili ich 
do zbadania swoich odcisków palców. Kolej-
nym punktem spotkania było przedstawienie 
zagrożeń wynikających z zażywania środków 
odurzających, przez młode osoby. Uczniowie 
mogli także założyć specjalne okulary, które 
pokazywały im jak widzi osoba po zażyciu 
narkotyków. Na koniec uczniowie usłyszeli 
bardzo ważne informacje o bezpieczeństwie 
w sieci. 

Myślę, że po tym spotkaniu młodzi ludzie 
wyciągną właściwe  wnioski i będą wiedzieć, 
że warto stanowczo  mówić „nie”.     

Gabriela Kowalska
Uczennica SP w Pęckowie

XXV CROSS IM. JÓZEFA NOJI

„Sport uczy zwyciężać, uczy przegrywać z 
godnością i honorem, a więc uczy żyć”.

Pamięć słynnego sportowca, olimpijczyka, 
patrona naszej szkoły Józefa Noji jest kulty-
wowana poprzez organizowanie różnych im-
prez, między innymi Cross-u - drogami, po 
których On niegdyś biegał. 29 września 2017 
r. odbył się kolejny XXV już bieg. Na starcie do 
rywalizacji stanęli uczniowie wszystkich szkół 
podstawowych oraz gimnazjaliści GMINY 
DRAWSKO dzielnie wspierani przez swoich 
opiekunów, trenerów, rodziców oraz zapro-
szonych gości, wśród których można wymie-
nić Panią Annę Fręś- zastępcę Wójta Gminy 
Drawsko, Pana Zbigniewa Piątka – radnego 
powiatu czarnkowsko- trzcianeckiego, Pana 
Henryka Kolasińskiego – koordynatora ds. 
sportu Gminy Drawsko. Przeprowadzone 
sprawnie biegi, nad którymi czuwała pani 
Dorota Gadocha – nauczyciel wychowania 
fizycznego, odbyły się oddzielnie dla każdej 
klasy szkoły podstawowej i oddziałów gim-
nazjalnych w kategorii dziewcząt i chłopców. 
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Wszystkich uczestników nagrodzono gromki-
mi brawami. Zwycięzcom medale i nagrody 
rzeczowe oraz puchar dla najlepszej szkoły 
wręczyła Pani Anna Fręś – zastępca wójta 
Gminy Drawsko. 

Jesteśmy dumni, że zawody te cieszą się 
tak wielkim zainteresowaniem. Dziękujemy 
wszystkim, którzy tak licznie angażują się w 
kultywowanie biegów.

KLASYFIKACJA SZKÓŁ:
I miejsce - Szkoła Podstawowa im. J. Cho-

ciszewskiego w Chełście.
II miejsce - Szkoła Podstawowa im. gen. 

dyw. T. Kutrzeby w Drawsku.
III miejsce - Szkoła Podstawowa im. J. Noji 

w Pęckowie.
IV miejsce - Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Piłce.
V miejsce - Szkoła Podstawowa im. Św.  

Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim Młynie.
 
A oto rezultaty w poszczególnych katego-

riach:
KL. I - DZIEWCZYNKI:
1. Julianna Łech – SP Drawsko
2. Amelia Antczak – SP Pęckowo
3. Michalina Guziewicz – SP Drawski Młyn

KL. I - CHŁOPCY:
1. Piotr Leniar – SP Chełst
2. Nikodem Mądrawski – SP Pęckowo
3. Natan Spychalski – SP Pęckowo

KL. II - DZIEWCZYNKI:
1. Weronika Sobota – SP Drawsko
2. Julia Graś – SP Chełst
3. Zuzanna Kubiś – SP Drawsko

KL. II - CHŁOPCY:
1. Klaudiusz Lejman – SP Drawsko
2. Dawid Helak – SP Drawsko
3. Filip Litwinowicz – SP Drawsko

KL. III - DZIEWCZYNKI:
1. Roksana Kulczycka – SP Pęckowo
2. Julia Kulecka – SP Drawski Młyn
3. Anna Barzykowska – SP Chełst

KL. III - CHŁOPCY:
1. Ksawery Szmania – SP Drawsko
2. Tadeusz Biniak – SP Pęckowo 
3. Maciej Plewa – SP Chełst

KL. IV - DZIEWCZYNKI:
1. Oliwia Tryboba – SP Drawsko
2. Wiktoria Wojtkowiak – SP Drawski Młyn
3. Dagmara Helwich – SP Drawski Młyn

KL. IV - CHŁOPCY:
1. Maciej Nawrot – SP Drawsko
2. Jakub Rudziński – SP Pęckowo 
3. Szymon Dymek – SP Piłka

KL. V - DZIEWCZYNKI:
1. Patrycja Wargin – SP Chełst
2. Amelia Ślusarczyk – SP Chełst
3. Wiktoria Wendlandt – SP Chełst

KL. V - CHŁOPCY:
1. Dominik Kozicki – SP Chełst
2. Karol Ślusarczyk – SP Chełst 
3. Kacper Mazur – SP Drawsko

KL. VI - DZIEWCZYNKI:
1. Agnieszka Marut – SP Drawsko
2. Agnieszka Królik – SP Chełst
3. Wiktoria Studniarek – SP Chełst

KL. VI - CHŁOPCY:
1. Sergiusz Nawrot– SP Chełst
2. Konrad Zydor – SP Pęckowo
3. Jakub Helwich – SP Pęckowo

KL. VII - DZIEWCZYNKI:
1. Aleksandra Roszak– SP Chełst
2. Anna Mądrawska – SP Chełst
3. Aleksandra Sekuterska – SP Drawsko

KL. VII - CHŁOPCY:
1. Dawid Norkowski – SP Chełst
2. Adrian Rembarz – SP Chełst 
3. Antoni Koza – SP Pęckowo

Oddziały gimnazjalne - DZIEWCZYNKI:
1. Amelia Lala
2. Dominika Biniak
3. Natalia Niezborała

Oddziały gimnazjalne - CHŁOPCY:
1. Łukasz Tymek
2. Łukasz Rybak
3. Wojciech Kinowski

 Wioletta Tecław
Nauczycielka SP w Pęckowie

VII ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI 
MNOŻENIA

2 października 2017 roku obchodziliśmy 
w naszej szkole VII ŚWIATOWY DZIEŃ TA-
BLICZKI MNOŻENIA.

Przez cały tydzień poprzedzający to świę-
to odbywały się ciekawe zajęcia, które miały 
na celu utrwalić tabliczkę mnożenia. Na lek-
cjach i przerwach również „bawiliśmy się” 
tym działaniem, wszystko po to, aby dobrze 

przygotować się do VII Światowego Dnia 
Tabliczki Mnożenia zorganizowanego pod ha-
słem: Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę 
mnożenia znają!

Akcja miała na celu zachęcić wszystkich 
do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. 
Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli 
coś z tych działań zapomnieć, mieli okazję 
nadrobić zaległości. Dorośli mogli popisać 
się przed dziećmi doskonałą znajomością 
trudnych przypadków mnożenia.

Już z samego rana wyruszyły „patrole”, 
które sprawdzały znajomość tabliczki mno-
żenia wśród dorosłych. Było wesoło i edu-
kacyjnie. Ok. godz. 900  nastąpiło uroczyste 
otwarcie ŚDTM, następnie odbyły się egzami-
ny pisemne  w poszczególnych klasach. Po 
sprawdzeniu prac przez EGZAMINATORÓW 
(wyłonionych z grona uczniów) nastąpiło 
uroczyste wręczenie LEGITYMACJI -” EKS-
PERT  TABLICZKI MNOŻENIA dla najlepszych 
uczniów.

Po krótkiej przerwie „Eksperci Tabliczki 
Mnożenia” wzięli udział w dwóch grach: „Pił-
karz matematyk” i „Królowa skakanki”.

Na zakończenie tego wspaniałego dnia, 
w którym mieliśmy okazję do wspólnej nauki 
i zabawy przyszedł czas na podsumowanie 
oraz ogłoszenie wyników. Ten dzień był wy-
jątkową lekcją matematyki dla całej społecz-
ności szkolnej.  

 Arleta Banecka 
Nauczycielka SP w Pęckowie

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

Październik rozpoczął się dla uczniów na-
szej szkoły pod hasłem „Europejski Dzień 
Języków Obcych”. Uczniowie klas: I, II i 
III wystąpili przed całym gronem nauczy-
cielskim i uczniowskim w akademii, która 
uświadomiła widzom, że nauka języka obce-
go to rzecz ważna. Tego wyjątkowego dnia - 
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02.10.2017 r. miała miejsce wspaniała podróż 
po Europie. Przenieśliśmy się do Niemiec, An-
glii  Hiszpanii. Wszyscy mogli dowiedzieć się, 
jak na przykład przywitać się, czy pożegnać 
w każdym z  tych krajów. Ponadto, występ 
został uświetniony przez wspaniałe piosenki 
pierwszoklasistów, a także zaprezentowanie 
się drugo- i trzecioklasistów w muzycznym 
alfabecie angielskim. Był to mile spędzony 
poranek, który zarówno bawił, jak i uczył.

Agnieszka Rychlik
Nauczycielka SP w Pęckowie

PILSKIE CZWARTKI LA

Uczniowie naszej szkoły pod opieką pani 
Doroty Gadochy rozpoczęli jesienną edycję 
„Czwartków lekkoatletycznych” w Pile.

Od 21.09. 2017 r. do 12.10. 2017 r. będą 
uczestniczyli w czwartkowych mitingach, 
gdzie muszą zaliczyć start w wybranej kon-
kurencji biegowej i technicznej. Uczniowie 
zdobywają punkty w trzech kategoriach wie-
kowych, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców: 
rocznik 2005, 2006, 2007 i młodsi.

Uzyskane przez zawodników wyniki prze-
liczane będą według tabel punktowych od-
dzielnie dla każdej grupy wiekowej, wówczas 
można  zakwalifikować  się do Grand Prix 
Pilskich Czwartków LA.

Reprezentanci naszej szkoły to:
* Jakub Helwich
* Wiktor Sekuterski
* Gracjan Biniak
* Jakub Rudziński
* Nelli Spychalska
* Małgorzata Dymek
Życzymy sukcesów i wytrwałości w walce 

o najlepsze wyniki.
Dorota Gadocha

Nauczycielka SP w Pęckowie

TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA 
GMINY DRAWSKO

Dnia 3 października 2017 roku na Orliku 
w Chełście odbył się Turniej Piłki Nożnej o 
Puchar Wójta Gminy Drawsko.

W turnieju wzięło udział 5 drużyn: Drawsko 
1, Drawsko 2, Pęckowo, Piłka, Chełst

Zawody rozegrano w kategorii wiekowej: 
2004 i młodsi. Mecze rozgrywane były syste-
mem „każdy z każdym”. 

Po wyrównanej rywalizacji nasza drużyna 
z Pęckowa wywalczyła drugie miejsce.

W trakcie zawodów trwała zacięta walka, 
lecz wszyscy zawodnicy pamiętali o zasadach 
fair-play. 

Dziękujemy wszystkim i życzymy dalszych 
sukcesów.

Dorota Gadocha
Nauczycielka SP w Pęckowie

XVIII ZLOT TURYSTYCZNO – EKO-
LOGICZNY „POWITANIE JESIENI 
– SPRAWNI DLA NIEPODLEGŁEJ” 
W DRAWSKIM MŁYNIE

Jak co roku byliśmy uczestnikami Mię-
dzyszkolnego Zlotu Turystyczno-Ekolo-
gicznego – „Powitanie Jesieni – Sprawni 
dla Niepodległej” zorganizowanego przez 
Szkołę Podstawową w Drawskim Młynie. 
Nasza drużyna składała się z uczniów kla-
sy siódmej oraz opiekunek Małgorzaty 
Śmierzchalskiej i  Doroty Gadochy. Otrzy-
maliśmy zadania, które skrupulatnie na tra-
sie rajdu wypełnialiśmy.  Realizowanie ich 
wyzwalało w nas dużo pozytywnych emo-
cji. Z ułożonym hasłem do mety dotarliśmy 
jako pierwsi. Zostaliśmy bardzo ciepło 
i serdecznie przyjęci. Po chwili odpoczynku 
przystąpiliśmy do kolejnych zmagań, któ-
rymi były: test wiedzy o symbolach naro-
dowych, znajomość obrazów Jana Matejki, 
oraz sprawnościowy i strzelecki. Najlepsi 
okazaliśmy się w konkursie muzycznym na 
piosenkę ekologiczną, której  słowa ułoży-
ła Gabriela Kowalska do melodii znanego 
przeboju: „Despacito”. Sporo ekscytacji 
sprawiła konkurencja strzelecka, w której 
opiekunowie mogli wykazać się zręcznością 
i spostrzegawczością. W ogólnej konku-

rencji zajęliśmy drugie miejsce. Uczniowie 
otrzymali  „słodkie nagrody” i wzięli udział 
w losowaniu nagród.  Za każdym losem 
kryła się nagroda. Uczniowie byli bardzo 
zadowoleni.  Usatysfakcjonowani przemiłą 
atmosferą i gościnnością organizatorów 
wróciliśmy do domów.

Małgorzata Śmierzchalska
 Nauczycielka SP w Pęckowie

ŚLUBUJEMY! - UROCZYSTE 
PASOWANIE NA UCZNIA

Od początku roku szkolnego uczniowie 
klasy pierwszej przygotowywali się do 
uroczystości pasowania na ucznia. Sys-
tematycznie uczyli się piosenek i wierszy 
oraz wytrwale i z radością je ćwiczyli, aby 
12 października zaprezentować się jak naj-
lepiej. Tego dnia już od rana panowała w 
naszej szkole, a następnie na sali wiejskiej, 
świąteczna atmosfera. Wszyscy uczniowie 
przyszli ubrani na galowo, sala była pięknie 
udekorowana, a wszystko po to, aby ślubo-
wanie pierwszoklasistów wypadło bardzo 
odświętnie.

Tę niecodzienną uroczystość otworzy-
ła Pani dyrektor Anna Mazurowska wita-
jąc wszystkich zebranych, a szczególnie 
serdecznie  pierwszoklasistów. Po czym 
uczniowie klasy czwartej zaprosili „kandy-
datów na ucznia’’ do Królestwa Szkołolan-
dii, którym władał król Ołówkos z małżon-
ką. Władcy poprosili swoich gwardzistów 
o przeegzaminowanie pierwszoklasistów ze 
znajomości: wierszy, piosenek, zasad ruchu 
drogowego, grzeczności, właściwego za-
chowania się w klasie i wiedzy o ojczyźnie. 
Przyszli uczniowie zaprezentowali się wspa-
niale, zachwycili majestat królewski, więc 
król poprosił Panią Dyrektor o dokonanie 
aktu pasowania. Najpierw pierwszoklasiści 
ślubowali „…być dobrymi Polakami, god-
nie reprezentować swoją szkołę oraz swym 
zachowaniem i nauką sprawiać radość 
rodzicom i nauczycielom’’. Po złożeniu 
przysięgi  Pani Dyrektor pasowała każdego 
z  nich ołówkiem, otrzymanym od władców 
Szkołolandii, na ucznia Szkoły Podstawo-
wej w Pęckowie, wręczała im także akty 
pasowania i nakładała birety. Następnie 
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października 1773 r. powstało pierwsze 
w Polsce i Europie Ministerstwo Oświaty – 
czyli centralna i państwowa władza szkolna 
– Komisja Edukacji Narodowej. Chociaż po-
wstała ponad 200 lat temu, polska oświata 
zawdzięcza jej bardzo wiele. Ponadczasowe 
ideały, przykłady postaw godnych naślado-
wania oraz rozwój osobowości człowieka, 
to tylko niektóre założenia komisji, która 
jako priorytet postawiła sobie kształtowa-
nie młodego pokolenia. Dzięki temu, spo-
łeczeństwo polskie nie wyrzekło się myśli 
o odrodzeniu państwa polskiego. Stąd też 
Dzień Edukacji Narodowej w każdej szkole 
jest ważnym dniem w kalendarzu imprez 
szkolnych. W Szkole Podstawowej im. 
Józefa Noji dzień ten uczczono w sposób 
szczególny. W Świetlicy Wiejskiej w Pęc-
kowie odbył się uroczysty apel podczas 
którego spotkali się uczniowie, rodzice, na-
uczyciele oraz zaproszeni goście. Ucznio-
wie w wierszykach i piosenkach dziękowali 
nauczycielom i pracownikom oświaty za 
codzienną pracę i trud. Czasem wdzięcz-
ność trudno jest ubrać w słowa, wtedy pro-
ste słowo – dziękuję – zawiera wszystko to, 
co chcą wyrazić wychowankowie. 

Marta Wrzeszcz 
Nauczycielka SP w Pęckowie

SPEKTAKL „TEN OBCY”

16 października 2017 r. odbył się wyjazd 
edukacyjny naszych uczniów do Drezdenka. 
Jego celem było: podniesienie kompetencji 
teatralnej i zachowania w teatrze, krzewienie 
kultury i estetyki żywego słowa. Uczniowie 
klas 4-7 mieli możliwość obejrzenia sztuki 

SP Piłka

Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

w Piłce
Piłka 24, 64-733 Drawsko

tel. 67 256-04-25
e-mail: sppilka@poczta.onet.pl

Integracja z przedszkolem MISIE

Czy warto się integrować? Już teraz mo-
żemy powiedzieć, że tak! Nasi uczniowie 
z klasy pierwszej, pomimo iż są już w szko-
le chętnie wracają myślami do przedszkola 
i swojej wychowawczyni. 

We wrześniu, dzięki zaproszeniu przed-
szkolaków, mieliśmy okazję obejrzeć cie-

Europejski Dzień Języków

Z okazji Dnia Języków Obcych w całej 
Europie organizowane są  różnorodne wy-
darzenia:  począwszy od imprez przezna-
czonych dla dzieci i odbywających się z ich 
udziałem, poprzez specjalne programy 
radiowe i telewizyjne, kursy językowe oraz 
konferencje. 

26.09.2017r. w naszej szkole odbył się 
krótki apel z okazji Europejskiego Dnia Ję-
zyków Obcych.  Uczniowie klasy szóstej 
i  siódmej w kilku scenkach zwrócili uwagę 
uczniów jak ważna jest znajomość języków 
obcych w dzisiejszym świecie. Kiedy potra-
fimy porozumieć się w innym języku jest 
nam łatwiej, zamówić cos w restauracji, 
kupić bilet do kina, czy zapytać o drogę. 
Nasi uczniowie przybliżyli także jakie potra-
wy jada się w różnych krajach. 

Agnieszka Kuczyńska
Nauczycielka SP w Piłce

teatralnej  pt. „Ten obcy”. Dzieci poznały 
wzruszającą opowieść na motywach książ-
ki Ireny Jurgielewiczowej o przygodach 
grupy przyjaciół, w których życie wkracza 
tajemniczy chłopiec – Zenon Wójcik. Spek-
takl poruszył wiele trudnych, ale ważnych 
problemów. Zachwycała muzyka i sceno-
grafia, ale i przekaz najważniejszych treści 
powieści został dobrze wyartykułowany, co 
zaowocowało gromkimi brawami po za-
kończeniu spektaklu i żywymi dyskusjami 
podczas powrotu do szkoły. 

       Dorota Gadocha
       Nauczycielka SP w Pęckowie

kawe przedstawienie pt. „ Specjalista od 
wszystkiego”.

Mogliśmy się pobawić i spędzić miło 
czas. Przypomniały nam się chwile, kie-
dy pilnie pracowaliśmy pod okiem pani 
Marioli. Październik również był okazją do 
wspólnej zabawy przy ognisku na Święcie 
Pieczonego Ziemniaka”. W miłej atmosfe-
rze zjedliśmy „bohatera” tego święta – pie-
czonego ziemniaka. Spotkanie zakończyło 
się wspólnym zdjęciem.

Bardzo dziękujemy Paniom z przedszko-
la i naszym młodszym kolegom i koleżan-
kom.

Elżbieta Kulwas
 Nauczycielka SP w Piłce

złożyła życzenia swoim nowym podopiecz-
nym oraz ich rodzicom. Do życzeń dołączyli 
się także uczniowie klas starszych, trzecio-
klasiści wręczyli im „sówki”, a wychowaw-
czyni „słoniki’’. Rodzice pierwszoklasistów 
uświetnili ten dzień zapraszając wszystkich 
na „słodki poczęstunek’’.                

      Małgorzata Smaruj
Nauczycielka SP w Pęckowie



Biuletyn informacyjny Gminy Drawsko nr 2/2017 (ISSN 1644-6011)42

WYCIECZKA DO PIEKARNI

21 października 2017 r. uczniowie klasy 
III wybrali się  do piekarni Promyk Pań-
stwa Czesławy i Mariana Rybak w Pęcko-
wie.  W drzwiach powitał nas właściciel 
pikarni Pan Marian Rybak oraz piękny 
zapach świeżego pieczywa. Na początku 
weszliśmy do pomieszczenia, w którym 
znajdowały się maszyny do wyrobu cia-
sta chlebowego. Nasz przewodnik - wła-
ściciel opowiedział nam, do czego służą 
poszczególne urządzenia. Mogliśmy też 
zapoznać się tam z kolejnymi etapami 
wypieku chleba. W pierwszej kolejności 
obserwowaliśmy, jak  mieszano składniki 
na chleb. Następnie uczniowie mogli do-
świadczyć wypieku chleba w ogromnym 
piecu, który robił wrażenie.

 Dzięki uprzejmości właściciela dzieci 
miały okazję spróbować gorącego chleba 
z chrupiącą skórką – tego smaku nie da 
się opisać! Niestety, wszystko, co dobre 
kiedyś się kończy i nadszedł czas, gdy 
musieliśmy wracać do szkoły. Pięknie po-
dziękowaliśmy naszemu przewodnikowi, 
dzięki któremu mogliśmy zgłębić tajniki 
wypieku pieczywa. Dzieciom bardzo po-
dobała się wycieczka. Właściciel piekarni 
– Pan Rybak obdarował dzieci pysznymi 
drożdżówkami i świeżym chlebem z cze-
go bardzo się ucieszyliśmy.

Barbara Pertek
Nauczycielka SP w Piłce

Zlot turystyczno - ekologiczny 
„Powitanie jesieni - Sprawni dla 
Niepodległej”

Słonecznym przedpołudniem we wtorek 
10 października uczniowie klasy VI i klasy 
VII wraz z wychowawcami panią Agnieszką 
Bojko i panią Agnieszką Wilgucką–Sikorą 
udali się na zlot turystyczno-ekologiczny 
ph. „Powitanie jesieni - Sprawni dla Nie-
podległej” do Drawskiego Młyna.

O godzinie 10.30 wszyscy zwarci i go-
towi wyruszyliśmy wcześniej ustaloną 
trasą na miejsce zlotu. Organizatorzy za-
pewnili atrakcje już podczas jazdy rowera-
mi. W przygotowanej wcześniej kopercie 
znajdowały się zdjęcia miejsc, na których 
musieliśmy się zatrzymać i odszukać frag-
menty panelu tworzącego hasło. Zadanie 
to okazało się dla nas dużym wyzwaniem, 
jednakże odnaleźliśmy wszystkie elementy 
układanki i odgadliśmy zapisane na nich 
daty wydarzeń historycznych. Na miej-
sce dotarliśmy ok. godziny 12.00. Tam 
mile powitali nas organizatorzy i zaprosili 
do kolejnych zadań. Nie tylko uczniowie 
wykazali się wiedzą historyczną i umie-
jętnościami, ale także nauczyciele, którzy 
musieli jak najcelniej trafić z wiatrówki do 
tarczy. Wszystkie konkurencje zakończyły 
przepięknie zaśpiewane przez uczestników 
piosenki turystyczno-ekologiczne.

Na zakończenie otrzymaliśmy słodki 
upominek i wzięliśmy udział w losowaniu 
atrakcyjnych nagród. Bardzo dziękujemy 
organizatorom za miłą atmosferę i zabawę 
i czekamy na kolejny zlot.

Agnieszka Wilgucka-Sikora
Nauczycielka w SP w Piłce

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Pomaganie - to ma sens

 Wolontariat w naszej szkole, to działanie 
podejmowane naturalnie i bez przymu-
su. W tym roku zdecydowaliśmy się na 
powołanie Rady Wolontariatu, która we 
współpracy z nauczycielami dba o szerze-
nie odpowiedniej postawy wśród uczniów 
i systematyzuje pomoc udzielaną przez 
uczniów - dla uczniów. 
Nacisk na wolontariat kształtuje u dzieci 
odpowiednie postawy, a także otwiera je na 
zagadnienie różnic, jakie dostrzegają mię-
dzy sobą.  Pomaga to również w procesie 
akceptacji osób niepełnosprawnych oraz 
wyrobieniu w uczniach postawy aktywnej 
pomocy.

Anna Chalasz
Pedagog szkolny SP w Piłce

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej ucznio-
wie przygotowali wszystkim nauczycielom, 
emerytom i pracownikom szkoły niespo-
dziankę. Wystąpili w inscenizacji wiersza 
Juliana Tuwima pt. „ Rzepka”.  Kunszt ak-
torski dzieci,  oryginalne stroje wzbudziły 
zachwyt wśród przybyłych gości. Aktorzy 
zostali nagrodzeni gromkimi brawami. 
Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło 
w kierunku nauczycieli i pracowników ob-
sługi. Uczniowie docenili i podkreślili swoją 
wdzięczność za codzienny trud , poświęce-
nie, czujność i troską o dobro wychowan-
ków.

Barbara Pertek
Nauczycielka SP w Piłce

Park Grzybowy, 
czyli dobrze jest się spotkać…

Uczniowie naszej szkoły szybko przy-
zwyczaili się do myśli, że niedaleko po-
wstał Park Grzybowy. Lubią w nim prze-
bywać i często proszą o przeniesienie 
tam lekcji. Nikt jednak nie spodziewał się, 
że miejsce to będzie cieszyło się aż takim 
zainteresowaniem innych dzieci.

Przybywające grupy są dla nas okazją 
do wymienienia się doświadczeniami 
i  często wspólnej zabawy. Mamy okazję 
poznać szkoły i przedszkola, z którymi, 
na co dzień, nie mamy kontaktu. Cieszy 
nas, że nasza lokalna ojczyna stała się 
tak atrakcyjna.  Dzięki temu uczniowie 
chętniej poszukują nowych form rekre-
acji i nauki, a także sami wykazują się 
inicjatywą.

Anna Chalasz
Pedagog szkolny SP w Piłce



Biuletyn informacyjny Gminy Drawsko nr 2/2017 (ISSN 1644-6011) 43

2. Remont kanalizacji deszczowej w Pęckowie

19.10.2017 r. Zarząd wyraził zgodę na wykonanie remontu 
kanalizacji deszczowej przy drodze powiatowej numer 1336 
w Pęckowie. W związku z remontem zostało zawarte porozu-
mienie z Gminą Drawsko, o współfinansowaniu zadania. Cały 
remont kosztował będzie 98 tys. zł, z czego 2/3 pokryje Zarząd 
Dróg Powiatowych, 1/3 kosztów zostanie pokryta przez Gminę 
Drawsko.

1. Nowoczesny sprzęt dla OSP Drawsko

W połowie roku złożyłem wniosek do Starosty Czarnkowsko-
Trzcianeckiego Tadeusza Teterusa w celu pozyskania defibryla-
tora – specjalistycznego sprzętu dla OSP w Drawsku. Starosta 
poparł ten pomysł i długie starania przyniosły oczekiwany suk-
ces. W dniu 29.08.2017 r. w Pile w siedzibie WORD odbyła się 
uroczystość przekazania tego sprzętu na ręce delegacji OSP 
z Drawska. Defibrylator odebrał Jan Matuszczak - komendant 
gminny OSP, Arkadiusz Kijek- prezes gminny OSP oraz Paweł 
Matuszczak - prezes OSP Drawsko. Defibrylator AED straża-
cy otrzymali od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Pile. Urządzenie wręczył im Dyrektor Zbigniew Przeworek. 
Wysoce specjalistyczny, niezawodny i skomputeryzowany 
sprzęt, tak w skrócie można opisać defibrylator AED. Urządze-
nie to za pomocą poleceń głosowych i wizualnych prowadzi 
zarówno osoby z wykształceniem medycznym, jak i bez niego 
przez procedurę bezpiecznej defibrylacji, podczas zatrzymania 
krążenia. Dzięki defibrylatorowi ochotnicy będą mogli dosko-
nalić swoje umiejętności w zakresie kwalifikowanej pierwszej 
pomocy a także szkolić społeczeństwo.

3. Remont dróg powiatowych Drawski Młyn-
Pęckowo, Pęckowo-Drawsko

W październiku rozpoczęto remonty dróg powiatowych 
Drawski Młyn - Pęckowo, Pęckowo - Drawsko. Remont będzie 
obejmował wypełnienie asfaltu masą na gorąco na kwotę 
24 674 tys. zł. Ponadto wzmocniona będzie nawierzchnia czte-
rocentymetrową masą bitumiczną na kwotę 38 376 zł. Wyko-
nana będzie również ścinka poboczy przy tych drogach na 
kwotę 7288 zł.

4. Stanowisko Zarządu Powiatu Czarnkowsko-
Trzcianeckiego w sprawie podziału powiatu

Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z niepoko-
jem przyjmuje pojawiające się w ostatnim czasie doniesienia 
lokalnych mediów o inicjatywie Komitetu Miejskiego PIS w 
Trzciance, dotyczącej podjęcia działań w celu przywrócenia 
funkcjonowania Powiatu Trzcianeckiego. Zarząd Powiatu sza-
nując prawo do wyrażania opinii i dążeń wspólnot samorzą-
dowych, stoi na stanowisku jedności i niepodzielności powiatu 
oraz zachowania go w dotychczasowym kształcie. Tylko silny 
ekonomicznie i funkcjonalnie powiat, może spełnić oczekiwa-
nia społeczne, sprawnie realizować powierzone mu zadania 
i być wiarygodnym partnerem w działaniach, na rzecz swoich 
mieszkańców. Przez 18 lat funkcjonowania samorządu powia-
towego, podejmowano wiele starań, aby powiat zintegrować, 
a nie dzielić. Podkreślić należy, że inicjatywa podziału powiatu 
nie została poparta żadnymi merytorycznymi argumentami, 
ani tez odpowiedzią na szereg pytań z tym związanych. W opi-
nii Zarządu Powiatu zaskakujący jest sposób, w jaki komitet 
miejski PIS i  Burmistrz Trzcianki, prowadzą obecnie politykę 
informacyjną, która w rażący sposób narusza standardy obo-
wiązujące we współpracy między samorządami. Nie można 
więc traktować poważnie propozycji, o której zainteresowani 
dowiadują się  z mediów, a nie od pomysłodawców.

5. Ruszają inwestycje w czarnkowskim szpita-
lu

20.10.2017 r. w czarnkowskim szpitalu została podpisana 
umowa z wykonawcą, który przeprowadzi modernizację bu-
dynku F Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie. 
Zakres prac jest bardzo duży, termin na ich realizowanie to 
koniec października przyszłego roku. Przewiduje się wykona-
nie kompletnych robot budowlanych w całym budynku F na 
wszystkich kondygnacjach. Powstają nowe instalacje - elek-
tryczna i wodno-kanalizacyjna, centralne ogrzewanie, wyko-
nawca przeprowadzi również wszelkie prace ogólnobudow-
lane. Na wszystkich piętrach poszerzane będą oddziały o sale 
łóżkowe. Poszerzane będą również drzwi do pomieszczeń tak, 
aby można było swobodnie przejechać przez nie z łóżkiem. 
Wykonawcą prac jest firma Elekrodynamic z Piły. Prace roz-
poczną się od 23.10.2017 r., a wartość inwestycji to prawie pół-
tora miliona złotych.

6. Nieodpłatna pomoc prawna na terenie po-
wiatu

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji 
zadania publicznego polegającego na prowadzeniu dwóch 
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu 
czarnkowsko-trzcianeckiego w 2018 roku przez organizacje 
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pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego. 
Lokalizację punktów pozostawiono dotychczasową, tj. w Wie-
leniu (3 dni), w Połajewie (2 dni) oraz w Krzyżu Wlkp. (2 dni) i w 
Drawsku (2 dni). Zadanie to w 2016 i 2017 roku realizowane 
jest przez Fundację Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie.

7. Stypendia Starosty dla uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych

Zarząd zapoznał się z wynikami prac Komisji Stypendialnej 
oraz rekomendacją co do liczby stypendystów i wysokości 
kwot Stypendiów Starosty w 2017 roku. Jak poinformował Na-
czelnik Wydziału Edukacji, w roku bieżącym ogółem wpłynęły 
72 wnioski ze szkół powiatowych o przyznanie Stypendium 
Starosty, w tym 66 wniosków o przyznanie stypendium za 
wybitne wyniki w nauce, 2 wnioski o przyznanie stypendium 
za wybitne osiągnięcia w sporcie oraz 4 wnioski o przyznanie 
stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne. Z uwagi na 
fakt, że wszystkie wnioski spełniają warunki formalne określo-
ne w Powiatowym programie wspierania rozwoju i edukacji 
uzdolnionych uczniów, Komisja rekomenduje przyznanie sty-
pendiów dla wszystkich 72 uczniów, w kwocie po 400 zł, która 
zostanie wypłacona jednorazowo w roku szkolnym 2017/2018. 
Zarząd zaakceptował przedstawioną propozycję, co do ilości 
i wysokości stypendiów Starosty w 2017 roku.

8. Kalendarz Imprez na 2018 rok

Zapoznano się z wstępnym projektem Powiatowego Kalen-
darza Imprez na 2018 rok. Jak poinformowała Pani W. Szukajło, 
wnioski do Kalendarza składane były w terminie do dnia 30 

września br. Wpłynęło ich sporo na kwotę ponad 140 tys. zł. 
Ostatecznie w projekcie kalendarza ujęto ponad 70 wniosków 
na ogólną kwotę 80 tys. zł, w rozbiciu na imprezy gminne na 
kwotę, Młodzieżowego Domu Kultury i szkół ponadgimna-
zjalnych prowadzonych przez powiat oraz imprezy własne 
powiatu i proponowane przez innych organizatorów, w tym 
o charakterze rocznicowym ogółem na kwotę blisko 30 tys. zł. 
Większość propozycji to kontynuacja imprez z lat poprzednich, 
jest też część nowych przedsięwzięć, wartych uwagi. Drawsko 
otrzymało 2500 zł na cykliczną imprezę „Grzyby, las, wokół nas” 
oraz 500 zł na „Powiatowy Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce”.

9. Uchwała Zarządu Powiatu z dnia 26 paździer-
nika 2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec projek-
towanej spalarni śmieci w Starych Bielicach

Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na swym po-
siedzeniu w dniu 26 października 2017 podjął uchwałę o na-
stępującej treści:

„Mając na uwadze bliskie sąsiedztwo działki oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 167 obręb Stare Bielice, Gmina Drez-
denko, z terenem obrębu ewidencyjnego Nowe Bielice, Gmina 
Krzyż Wlkp. usytuowanego na terenie powiatu czarnkowsko-
trzcianeckiego, Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 
wyraża sprzeciw wobec projektowanego w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stare Bie-
lice przeznaczenia części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 
167 pod teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 
oraz gospodarowania odpadami.”

Zbigniew Piątek
Członek Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

W związku z pojawiającymi się informacjami w lokalnych me-
diach na temat podejmowanych działań przez Komitet Miejski 
Prawa i Sprawiedliwości w Trzciance oraz Burmistrza Trzcianki, 
zmierzających do podziału powiatu, a przede wszystkim do 
przywrócenia funkcjonowania Powiatu Trzcianeckiego, Zarząd 
Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Rada Gminy Drawsko, 
Czarnków, Lubasz, Rada Miejska w Wieleniu oraz Rada Miasta 
Czarnków przyjęli stanowisko sprzeciwiające się takiej inicja-
tywie. Rada Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego nie będzie 
podejmować stanowiska dotyczącego podziału powiatu do 
momentu kiedy nie zaistnieje administracyjna konieczność. 

SPRZECIW DLA PODZIAŁU POWIATU

Utrzymanie jedności i granic aktualnego Powiatu Czarn-
kowsko – Trzcianeckiego jest gwarantem ustawicznego, har-
monijnego i wszechstronnego rozwoju całego regionu. Postu-
lat wydzielenia Powiatu Trzcianeckiego nie ma sensu, a przede 
wszystkim nie ma większego znaczenia dla mieszkańców ak-
tualnego powiatu. Kwestia jakiekolwiek podziału nie powinna 
być uzależniona od interesu pojedynczego ośrodka. Powiat 
Czarnkowsko – Trzcianecki nie składa się tylko z Trzcianki 
i Czarnkowa, bardzo ważny przy tego typu rozmowach staje 
się los gmin ościennych. Rozłam naszego powiatu na dwie od-
rębne jednostki jest niemożliwy również ze względu na zacią-
gnięte zobowiązania i planowane inwestycje, które na ten mo-
ment są wspólne i nie da się ich sprawiedliwie podzielić.
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Wydzielenie Powiatu Trzcianeckiego może spowodować 

wewnętrzne podziały w poszczególnych gminach, które od 
lat realizują strategie równoważąc w odpowiedni sposób in-
westycje, działania społeczne, budując wizerunek i atmosferę 
współpracy. Każda zmiana generuje koszty, a te dotknęłyby 
poszczególnych mieszkańców oraz samorządy, które mają 
swoje plany i inwestycyjne zamierzenia. Inicjatywa powsta-
nia Powiatu Trzcianeckiego to propaganda polityczna, która 
nie może być stawiana ponad dobrze funkcjonującą lokalną 
wspólnotę.

MELIORCJA

Według informacji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowego Oddziału w Pile, 
27 listopada bieżącego roku planowane jest zakończenie in-
westycji pn. „Renowacja zbiornika wodnego Kamiennik”. Zbior-
nik zajmuje powierzchnię 4,94 ha na gruntach będących wła-
snością Skarbu Państwa. Zbiornik nie pełnił swojej funkcji ze 
względu na znaczne zamulenie. Odmulenie przywróci pojem-
ność zbiornika tj. 90 000 m3 i wpłynie pozytywnie na zwięk-
szenie zasobów wodnych. Ponadto odmulenie zbiornika opóź-
niani odpływ wód ze zlewni, przez co zostanie zmniejszone 
zagrożenie powodzią. Odmulenie zbiornika wodnego odbywa 
się metodą refulacji, która umożliwia wykonanie robót zwią-
zanych z pogłębieniem i oczyszczeniem dna bez radykalnego 
obniżenia poziomu wody, a także bez wyłączenia zbiornika czy 
otaczających go terenów. Po odmuleniu zbiornika teren obję-
ty inwestycją zostanie oczyszczony i uporządkowany. Wartość 
kosztorysowa inwestycji wynosi 1.272,163,00 zł brutto. Źródła 
finasowania: 635.781,00 zł, WFOŚiGW w Poznaniu, 636.382,00 
zł budżet wojewody. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Pile w latach 2018-
2021 zaplanował (po uzyskaniu niezbędnych decyzji admini-
stracyjnych oraz środków finansowych) przystąpić do realiza-
cji inwestycji pn.: „Odbudowa Kanału Zawada”, położonego 
w Gminie Drawsko i Wieleń.

ŚCIEŻKA ROWEROWA DRAWSKO - KRZYŻ

28 czerwca bieżącego roku Zarząd Dróg Powiatowych 
w Czarnkowie ogłosił zapytanie o cenę dotyczące koncep-
cji ścieżki rowerowej Drawsko - Krzyż. Koncepcja ma określić 
optymalny pod względem finansowym, prawnym i własno-
ściowym przebieg ciągu rowerowego. Opracowanie powinno 

przedstawić fizyczne możliwości przeprowadzenia trasy rowe-
rowej oraz szacunkowe koszty inwestycji. Koncepcja powinna 
zawierać dwa rozwiązania: 

* ścieżka rowerowa na nasypie drogi powiatowej 1323P,
* ścieżka rowerowa poza nasypem drogi powiatowej 1323P,

Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki na wniosek radnych prze-
kazał na ten cel do Zarządu Dróg Powiatowych w Czarnkowie 
dotację w wysokości 30.000,00 zł. Termin składania ofert na 
wykonanie koncepcji upłynął 10 lipca bieżącego roku. Najko-
rzystniejszą ofertę złożyła firma Rewital Projekt Daniel Bzowski 
z Oleśnicy na kwotę 14.022,00 zł, która odpowiedni dokument 
zobowiązana jest przedstawić do 30 października bieżącego 
roku.

BOISKA WIELOFUNKCJNE I SIŁOWNIE 
ZEWNĘTRZNE

Za kilka tygodni przy Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp. zosta-
nie oddane do użytku boisko wielofunkcyjne, wraz z siłow-
nią zewnętrzną. Termin realizacji zadania upływa 6 listopada 
bieżącego roku. Co najważniejsze, na dzień dzisiejszy nie ma 
zagrożenia, że wykonawca go nie dotrzyma. Budowa boisk 
wielofunkcyjnych i siłowni zewnętrznych przy powiatowych 
szkołach ponadgimnazjalnych to jedno z najważniejszych za-
dań inwestycyjnych w oświacie, zapisanych w wieloletnim pla-
nie inwestycyjnym powiatu na lata 2016 – 2020. Koszt realizacji 
inwestycji to ponad 1,3 mln zł, z czego nieco ponad 447 tysięcy 
kosztować będzie budowa boiska przy LO w Trzciance, około 
482 tysiące boisko przy ZSP w Trzciance. Koszt budowy boiska 
przy Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp., to niewiele ponad 405 ty-
sięcy zł. 

Podczas XXXI Sesji Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianec-
kiego zgłosiłem sprawę podtopienia, jakie miało miejsce na 
drodze powiatowej 1336P w Pęckowie.

Poprosiłem, aby Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie 
zweryfikował powody zaistniałej sytuacji oraz uszkodzenia 
których naprawa leży po stronie Powiatu Czarnkowsko -Trzcia-
neckiego. Poprosiłem również, aby Zarząd Powiatu Czarnkow-
sko - Trzcianeckiego pochylił się nad resztą przypadków zagro-
żeń powodziowych, które miały miejsce w ostatnim czasie na 
terenie powiatu.

Bartosz Niezborała
Radny Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego

25.11.2017  — Polowanie Hubertowskie 
Polujemy na: jelenie, dziki, drapieżniki. 
Zbiórka godz. 9:00 - domek myśliwski. Prowadzący polowanie 
- Grzegorz Koza, pomocnik - Roman Dziubała. 
Polujemy na terenie Leśnictwa Osina

09.12.2017 - Polujemy na: jelenie, dziki, drapieżniki.
Zbiórka godz. 9:00 - byłe Leśnictwo Marylec. Prowadzący po-
lowanie - Mirosław Książek, pomocnik - Przemysław Korpys. 
Polujemy na terenie Leśnictwa Miały

23.12.2017  — Polowanie Wigiliine 
Polujemy na: jelenie, dziki, drapieżniki. 

Zbiórka godz. 9:00 - domek myśliwski. Prowadzący polowanie 
- Łukasz Nowicki, pomocnik - Mariusz Myśliwiec. 
Polujemy na terenie Leśnictwa Kamiennik

13.01.2018  - Zbiórka godz. 9:00 byłe Nadleśnictwo Drawsko.
Polujemy na: jelenie, dziki, drapieżniki. Prowadzący polowanie 
- Marek Pankowski, pomocnik - Andrzej Kosecki.
Polujemy na terenie Lesnictwa Kamiennik

Darz Bór !!!
Za Zarząd:

Mariusz Myśliwiec
Sekretarz Koła

Terminarz polowań zbiorowych w roku 2017/2018 Koła Łowieckiego nr 37 „Puszcza Nadnotecka” 
w Drawskim Młynie - Obwód łowiecki nr 79
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W dniach 09-10 września 2017 r. na korcie ziemnym 
w Drawskim Młynie odbyły się IV Otwarte Mistrzostwa Gminy 
Drawsko w tenisie ziemnym gry pojedynczej mężczyzn.

Do turnieju przystąpiło tym razem 8 zawodników, w tym 
dwóch rozstawionych ubiegłorocznych medalistów tj. Marek 
Kawczyński i Adam Pankowski, którzy zajęli kolejno I i II miej-
sce .

Poranna zbiórka, sprawne losowanie grup i po chwili można 
było zaczynać zmagania na ceglanej mączce. 

Utworzono dwie czteroosobowe grupy, w których „każdy 
zagrał z każdym”. Do półfinałów trafili zawodnicy zajmujący 
bezpośrednio dwa pierwsze miejsca.

Z uwagi na konieczność rozegrania dwunastu meczów gru-
powych jednego dnia na jedynym dostępnym korcie zostały 
one skrócone do dwóch wygranych setów od stanu 2–2 w każ-
dym. Przy stanie 1-1 trzeci decydujący set to super tie-break do 
10 punktów.

I tak pierwszy dzień zmagań zakończył się po godzinie 
21.00, a ostatnie mecze rozegrane zostały już przy sztucznym 
świetle.

 
Wyniki gier grupowych
Grupa A
Kawczyński Marek  –  Jendrzejczak Jacek        6 – 3, 6 – 2
Rosalski Ryszard     –  Kielczyk Ryszard           4 – 6, 2 – 6
Kawczyński Marek  –  Rosalski Ryszard           6 – 2, 6 – 3
Jendrzejczak Jacek  –  Kielczyk Ryszard           6 – 3, 6 – 3
Kawczyński Marek  –  Kielczyk Ryszard           6 – 4, 6 – 2
Jendrzejczak Jacek  –  Rosalski Ryszard            6 – 2, 6 – 3
 
Grupa B
Pankowski Adam – Kawczyński Jacek      4 – 6, 7 – 5, (6-10)
Olkowski Daniel – Andrzejak Bartosz      6 – 4, 4 – 6, (10-4)
Pankowski Adam – Olkowski Daniel        2 – 6, 4 – 6
Kawczyński Jacek – Andrzejak Bartosz     4 – 6, 4 – 6
Pankowski Adam – Andrzejak Bartosz      6 – 4, 6 – 2
Kawczyński Jacek – Olkowski Daniel       3 – 6, 3 – 6
 
Niedzielny poranek przyniósł zgodnie z prognozami po-

gorszenie pogody. Na szczęście dla całego turnieju poranna 
mżawka ustała i można było przystąpić do rozegrania meczów 
półfinałowych i finałowych w pełnym wymiarze czasowym.

 
Półfinały
Olkowski Daniel  – Jendrzejczak Jacek      4 – 6, 6 – 3, 7 – 6
Kawczyński Marek – Pankowski Adam      1 – 6, 2 – 6

Mecz o trzecie miejsce
Kawczyński Marek  –  Jendrzejczak Jacek      7 – 5 , 6 – 2
 
Finał
Olkowski Daniel   –  Pankowski Adam          6 – 1 , 6 – 3
 
Klasyfikacja końcowa
I miejsce -    Olkowski Daniel  /Wieleń/
II miejsce -   Pankowski Adam   /Krzyż Wlkp./
III miejsce -  Kawczyński Marek  /Drawski Młyn/
 

Pomimo niekorzystnych prognoz pogoda do końca dnia 
utrzymała się bez opadów deszczu i tym sposobem udało się 
rozegrać wszystkie zaplanowane mecze.

Ceremonii zamknięcia Mistrzostw dokonał Wójt Gminy 
Drawsko Pan Marek Tchórzka, który pogratulował zawodni-
kom i organizatorom udanych zawodów i wręczył zwycięzcom 
ufundowane przez Urząd Gminy Puchary. 

Najlepszej trójce przypadły również nagrody finansowe na 
zakup sprzętu tenisowego, ufundowane przez licznych sponso-
rów, którzy za pośrednictwem Towarzystwa Tenisowego LAPA-
TIK Drawski Młyn wsparli całą imprezę. A są to:

DANEX Waldemar Bierbasz, Odlewnia Żeliwa DRAWSKI 
S.A., BACCA Filip Bierbasz, BART-TRANS Bartosz Nowicki,  
MADOR Dorota Talowska Izydor, GeoMARK Marek Kaw-
czyński, TOMBET Tomasz i Janusz Jaworski, SZYKADA Daniel 
Olkowski, „R-R” SKLEP MEBLOWY Ryszard Rosalski, Jacek 
Jendrzejczak, TRZYNASTKA Sylwia Kapuścińska, ZAKŁAD 
MASARSKI Tomasz Kowal,  U IRENY Aneta Zakręt, KACPER 
Edyta Poznaniak.    

Podziękowania dla zespołu APLAUZ Adama Pankowskiego 
i Mateusza Bździela, odpowiedzialnych za nagłośnienie impre-
zy oraz sołtysa wsi Drawski Młyn Piotra Krystka, który przygo-
tował pyszny jak zwykle bigos i smalczyk.

Z tego miejsca składam w imieniu naszego Towarzystwa 
Tenisowego wyrazy szacunku i uznania dla całej Rady Gminy 
Drawsko, która podejmując kilka lat temu decyzję o budowie 
kortu ziemnego w Drawskim Młynie przyczyniła się niewątpli-
wie do rozwoju tej wspaniałej dyscypliny w Naszym Regionie. 
Należy podkreślić, że tą może niełatwą, ale odważną decyzją 
nasi radni pokazali wielu znacznie większym gminom, że pa-
trzą w przyszłość znacznie dalej i to z nich właśnie powinni 
brać przykład.  

           Marek Kawczyński

IV Otwarte Mistrzostwa 
Gminy Drawsko w singlu mężczyzn 

o Puchar Wójta
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Dzień sportu na Orliku w Chełście od-
był się 9 września. Dzieci rywalizowały w 4 
konkurencjach: tor przeszkód, rzut do celu, 
kółko i krzyżyk, zbijak. Najlepsze osoby były 
wyróżnione i nagrodzone. Konkurencje nie 
były wybrane przypadkowo, tor przeszkód- 
szybkość , zwinność, rzut do celu- celność, 
rzut, kółko i krzyżyk- praca w grupie, my-
ślenie, zbijak- połączenie wszystkich wyżej 
wymienionych umiejętności.

X X X
23 wrzesień. Spotkanie z KamykHd. Je-

den z najbardziej znanych Youtuberów w 
Polce odwiedził nasz Orlik. Adrian był mile 
zaskoczony ilością fanów, którzy zebrali się 
mimo złej pogody. Przyjechali oni nie tylko 
z pobliskich wiosek, były to osoby z innych 
powiatów, a nawet województw. Kamyk 
obiecał, że jeszcze nas odwiedzi. 

X X X
3 października na Orliku odbył się tur-

niej piłki nożnej, udział w nim brały szkoły 

Co na Orliku?

podstawowe z naszej gminy. Dwie drużyny 
z Drawska, Piłka, Pęckowo, Chełst. Turniej 
rozgrywany był o puchar Gminy Drawsko, 
nagrody wręczał osobiście Wójt Gminy 
Drawsko.  Pierwsze miejsce zdobyła dru-
żyna z Drawska, drugie z Pęckowa, trzecie 

z Piłki, czwarte z Chełstu i piąte druga dru-
żyna z Drawska. Wszystkim uczestnikom 
życzymy dalszych sukcesów.

Michał Sikora
Lokalny Animator Sportu

Młodzicy  LZS SOKÓŁ  Drawsko  święto-
wali  zakończenie  rundy  jesiennej   sezon  
2017/2018

Dnia  5 listopada  2017 r. w  restauracji   
p. Marii  Rozanek  w  Drawsku  odbyło  się  
podsumowanie  rundy  jesiennej  Młodzi-
ków sezonu  2017/2018, w  której  to  dru-
żyna  z  Drawska  w  kategorii  młodzik  tzw. 
LIGA  EUROPY  gr. I zajęła 3 miejsce.

Tabela:

1 m. KS  Polonia  Jastrowie   27  pkt.
2 m. KS Włókniarz  Okonek   24 pkt.
3 m. LZS Sokół  Drawsko      21 pkt.
4 m. KS  Drawa  Krzyż             9 pkt.
5 m. Lubuszanin  Trzcianka     9 pkt.
6 m. Bambinis  Trzcianka        0  pkt.
W  drużynie  grali  następujący   zawodni-

cy: Michał  Lejman,  Michał  Babiak, Patryk 
Krystek,  Adrian  Bartkowiak, Jakub   Pawlak,  
Maciej  Nowaczyk,  Filip  Dembski, Tobiasz  
Dymek,  Kacper  Mazur, Szymon Czarnkow-
ski, Miłosz  Bałamut, Miłosz Wudarczyk, Ma-
rek Świnoga. 

Trener: p. Janusz  Łusiewicz.
W  spotkaniu  uczestniczyli   członkowie   

zarząd  klubu  p. Henryk  Kolasiński oraz p. 
Andrzej  Maciaszek, Z-ca  Wójta – p.  Anna 
Fręś, Radny Rady Gminy Drawsko – p. Ry-
szard Jabłonowski.

Prezes Klubu p. Henryk Kolasiński dzię-
kując wszystkim obecnym za pomoc w 
działalności klubu  wspomniał  także,  że 
chłopcy na 10 pojedynków wygrali 7,  a tak-
że to, że są najmniejszym klubem  występu-
jącym w tej lidze. Następnie głos zabierali:  
Z-ca Wójta p. Anna Fręś oraz Radny Rady 

Gminy Drawsko p. Ryszard Jabłonowski, 
którzy dziękowali zawodnikom za ich grę, 
jednocześnie promując w ten sposób na-
szą gminę. Największą niespodzianką dla 
zawodników był tort z nazwą  zespołu oraz 
piłką, przygotowany przez mamę kapitana 
drużyny p. Justynę Nowaczyk.   Dodatkowe 
podziękowania za pośrednictwem zawod-
ników otrzymali rodzice, którzy wspierają 
swoje  dzieci przez zakup obuwia. 

Henryk  Kolasiński
Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego, 

o.c., kultury fizycznej, sportu i rolnictwa

Zakończenie rundy jesiennej Młodzików 
sezon 2017/2018
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