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Szanowni  Mieszkańcy!
Z uwagi na szeroką dyskusję medialną na temat zmian w prze-

pisach Kodeksu wyborczego, które ustawodawca wprowadził, 
a z uwzględnieniem których zostaną przeprowadzone najbliższe 
wybory samorządowe, w tym wybory na Radnych i Wójta Gmi-
ny Drawsko, chciałabym wyjaśnić zgłaszaną przez mieszkańców 
wątpliwość:

- Czy w Gminie Drawsko pozostaną okręgi jednomandatowe?
Tak, w gminach do 20 tys. mieszkańców radni będą wybierani 

w jednomandatowych okręgach wyborczych.

Podstawa prawna: art. 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie 
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybie-
rania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. 
(Dz.U.  z 2018 r. poz.130) w zw. z art. 11 § 4 ustawy Kodeks wyborczy).

- Czy obecny Wójt Gminy Drawsko może kandydować 
w wyborach samorządowych?

Tak, obecny Wójt Gminy Drawsko może kandydować.
Ograniczenie kadencyjności do maksymalnie dwóch kaden-

cji liczy się dopiero od kadencji, która rozpocznie się po prze-
prowadzonych jesienią 2018 r. wyborach samorządowych.

Oznacza to, że osoba wybrana na Wójta Gminy Drawsko 
w wyborach samorządowych w 2018 r. będzie mogła pełnić 
funkcję Wójta maksymalnie  przez dwie kadencje – tj. w latach 
2018-2023 oraz - w przypadku, gdy zostanie ponownie wybra-
na – w latach 2023 – 2028.

Te przepisy jednoznacznie dają podstawę do kandydo-
wania w najbliższych wyborach samorządowych obecne-
mu Wójtowi Gminy Drawsko. 

Anna Fręś 
Sekretarz Gminy Drawsko / 

/ Z-ca Wójta Gminy Drawsko 

W dniu 11 stycznia br., z inicjatywy Wójta Gminy Drawsko - p. 
Marka Tchórzki, odbyło się spotkanie dotyczące zaplanowania działań 
w zakresie obchodów 100 - lecia Powstania Wielkopolskiego w Gmi-
nie Drawsko. 

W szerokim gronie osób zaproszonych do współpracy znaleźli 
się Radni Rady Gminy Drawsko, dyrektorzy placówek oświatowych, 
urzędnicy oraz p. Leonia Bielawska emerytowana nauczycielka histo-
rii, p. Mirosław Dymek nauczyciel historii, p. Maria Dembska referent 
Świetlicy wiejskiej w Pęckowie, p. Eryk Barłóg reprezentujący drawską 
Młodzież Wszechpolską. 

Na spotkaniu określono zadania, jakie możemy zorganizować w ra-
mach planowanych obchodów, pokazując bardzo szerokie spectrum 
działań, począwszy od odrestaurowania Pomnika Wdzięczności w 
Drawsku, na którym widnieją nazwiska osób poległych w walkach 
za ojczyznę, poprzez oznakowanie grobów powstańczych na cmen-
tarzach w Gminie Drawsko, liczne konkursy dla dzieci, młodzieży, 
dorosłych, których organizatorami będą nasze placówki oświatowe, 
po konferencję podsumowującą cały jubileuszowy rok. Podczas spo-
tkania wywiązała się dyskusja nad utworzeniem Izby Pamięci, roz-
poczynając od zgromadzonych materiałów dotyczących Powstania  
Wielkopolskiego.

Wszystkie zaplanowane wydarzenia i zaangażowanie tak szerokie-
go grona osób, do którego wyrazili wolę dołączyć Ksiądz Dziekan Sła-
womir Olejniczak oraz Ksiądz Proboszcz Piotr Matuszewski pozwolą 
nam w sposób uroczysty i godny uczcić pamięć wszystkich naszych 
Powstańców Wielkopolskich.

Szanowni Państwo!

Przypominamy po raz kolejny i prosimy, jeśli dysponujecie Państwo 
pamiątkami po swoich dziadkach, pradziadkach i chcielibyście przeka-
zać je dla Izby Pamięci Gminy Drawsko prosimy o kontakt do Urzędu 
Gminy Drawsko tel. 67-2569063 wew. 148.

Anna Fręś
Sekretarz / Z-ca Wójta Gminy Drawsko 

Przygotowania do 100 – lecia 
Powstania Wielkopolskiego

Pierwsze działania już rozpoczęte! 29 stycznia br. zło-
żony został wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, w zakresie „Wspierania opieki nad miejscami 
pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”, na renowację 
Pomnika Wdzięczności w Drawsku. Celem programu jest 
wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upa-
miętnieniami, stanowiącymi materialne świadectwo klu-
czowych wydarzeń z historii Polski oraz wspieranie działań 
mających na celu trwałe ich upamiętnianie. 

Całkowite koszty realizacji zadania to 52.350,00 zł, przy 
80% dofinansowaniu dotacji MKiDN. Planowane przed-
sięwzięcie obejmuje: wyłożenie podestu pomnika wraz ze 
stopniami,  obłożenie kamieniem polerowanym postumentu, 
obróbki blacharskiej kopuły i gzymsów, montaż narożników 
pionowych, wykonanie i montaż nowych tablic z nazwi-
skami poległych oraz tablicy z nazwą pomnika, malowanie 
elewacji pomnika i figury Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa, montaż dwóch granitowych wazonów oraz dwóch lamp 
oświetlających pomnik. 

 
Sylwia Marek

Kierownik Referatu Organizacyjnego 
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Początek lat 2000, to czas kiedy zaczęły powstawać 
na terenie Gminy Drawsko organizacje pozarządowe. 
Pierwsze z inicjatywy samorządu, wzorując się na 
doświadczeniach innych, ale z założeniem realizacji 
celów dla mieszkańców naszej gminy. A, że nasze or-
ganizacje samorządowe są aktywne, o czym świadczy 
ich liczny udział w wielu konkursach, również i tych 
dających min. możliwość pozyskiwania środków ze-
wnętrznych, to i tym razem kilka słów o sukcesie uzy-
skania dofinansowania z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020.

Otóż dnia 04.01.2018 r. umowę o dofinansowanie 
z Panem Marszałkiem Krzysztofem Grabowskim pod-
pisało Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Osób Nie-
pełnosprawnych w Drawsku (pierwsze stowarzyszenie 
jakie powstało w gminie) Pani Przewodnicząca Zarzą-
du Gabriela Kowal oraz Pani Aurelia Graś Skarbnik 
Zarządu, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdra-
żanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność”, w ramach działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER”, w zakresie budowa lub przebudowa ogól-
nodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycz-
nej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w konkursie Odno-
wa obszaru LGD, organizowanym przez Czarnkowsko 
– Trzcianecką Lokalną Grupę Działania. Operacja 
„Wieść  radosna po gminie niesie: będą nowe place 
zabaw i miejsca spotkań przy lesie- budowa i prze-
budowa placów zabaw i miejsc rekreacji-obiektów 
małej architektury w Drawsku, Pęckowie i Kwiejcach 
Nowych” ma na celu aktywizację i integrację miesz-
kańców wsi, gminy i turystów, poprzez budowę i prze-
budowę trzech placów zabaw z obiektami małej archi-
tektury - miejsc rekreacyjno-turystycznych, w trzech 
miejscowościach Gminy Drawsko tj. Drawsko, Pęcko-
wo, Kwiejce Nowe. 

Dnia 26.02.2018 r. umowę o dofinansowanie podpi-
sało Stowarzyszenie „Młodzi dla wsi” z Chełstu - Pani 
Aneta Helwich Prezes Zarządu oraz Członek Zarządu 
Pani Halina Rychlik, również w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, 
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalne-
go w ramach inicjatywy LEADER”, w zakresie budowa 

lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej in-
frastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kultural-
nej w konkursie Odnowa obszaru LGD organizowa-
nym przez Czarnkowsko – Trzcianecką Lokalną Grupę 
Działania. Operacja „Zostaw Facebook, czas ucieka! 
Skatepark już na Ciebie czeka - budowa placu zabaw 
- skateparku - obiektu małej architektury w Chełście” 
zostanie posadowiona przy boisku ORLIK i siłowni ze-
wnętrznej, co stanowić będzie swoiste centrum sportu 
i rekreacji w Chełście. 

Dziękujemy stowarzyszeniom, że we współpracy 
z samorządem zdecydowały się wyjść naprzeciw po-
trzebom naszych mieszkańców, wspierając realizację 
obiektów, które zdecydowanie podniosą atrakcyjność 
naszej gminy i jakość życia, oraz pozwolą na realiza-
cję pasji i spędzania wolnego czasu dzieciom, mło-
dzieży, dorosłym, integracji osób niepełnosprawnych, 
ale będą również kolejną nieocenioną atrakcją dla tu-
rystów licznie odwiedzających Gminę Drawsko.

Anna Fręś 
Sekretarz Gminy Drawsko/

/Z-ca Wójta Gminy Drawsko 

Aktywne stowarzyszenia
 w Gminie Drawsko
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Nagroda Przyjaznego Brzegu 
dla Wójta Gminy Drawsko, prezesa 

ZMiGN - p. Marka Tchórzki !!!

W sobotę, 10 marca br. Wójt Gminy Drawsko, prezes Związku 
Miast i Gmin Nadnoteckich - p. Marek Tchórzka, podczas Tar-
gów Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda” w Warsza-
wie, odebrał „Nagrodę Przyjaznego Brzegu” za osobisty udział 
w stałym poszerzaniu oferty turystycznej Doliny Noteci i Draw-
ska. 

 Prestiżową „Nagrodę Przyjaznego Brzegu” przyznaje Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wraz z Polskim Związkiem 
Żeglarskim i innymi partnerami, w tym Centrum Turystyki Wodnej 
w Warszawie, pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Tury-
styki. Celem konkursu jest kształtowanie w społecznej świadomości 
wartości polskich wód i znaczenia właściwego zagospodarowania ich 
brzegów z myślą o wodniakach. Premiowane są inwestycje i inicjaty-
wy, dzięki którym brzegi polskich jezior, morza, rzek i kanałów stają 
się bardziej przyjazne dla człowieka. 

Udział w gali i warszawskich targach był również doskonałą okazją 
do promocji regionu Gminy Drawsko i Związku Miast i Gmin Nad-
noteckich. Prezes związku – p. Marek Tchórzka mówił o działalności 
związku „Dzieje się w Dolinie Noteci”, ze szczególnym uwzględnie-
niem szerokiej współpracy, jaką prowadzi związek. Promował także 
marinę „YNDZEL” w Drawsku wraz z atrakcjami turystycznymi, jakie 
oferuje Gmina Drawsko. 

W rekomendacji Związku Miast i Gmin Nadnoteckich dla p. Marka 
Tchórzki, Wójta Gminy Drawsko, do XIV edycji Nagrody Przyjazne-
go Brzegu za 2017 rok, znalazły się m.in.: działania podejmowane 
w zakresie wykorzystania potencjału turystycznego i przywrócenia 
żeglowności Noteci, części międzynarodowego szlaku E-70, w tym 
wybudowanie przystani wodnej w Drawsku; promocja szlaków wod-
nych w projektach Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Pozna-
niu; udział ZMiGN w programie bałtyckim „In Water – Wykorzystanie 
śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju regionalnego”. Działania 
podejmowane w zakresie ożywienia turystycznego dostrzegane były 
na forum ogólnopolskim i zagranicznym. Świadczą o tym wyróżnienia 
i nagrody. 

W uzasadnieniu rekomendacji znalazły się zapisy: „Związek Miast 
i Gmin Nadnoteckich został wyróżniony w roku 2007 Nagrodą Przy-
jaznego Brzegu za znakowanie Noteci dla turystyki wodnej i budo-
wę sieci przystani. W roku 2014 Związek Miast i Gmin Nadnoteckich 
otrzymał Laur X-lecia Nagrody Przyjaznego Brzegu za konsekwentne 
rozwijanie szlaku wodnego Noteci oraz nowoczesne i spójne inwesty-
cje. Marek Tchórzka zainicjował nowe przedsięwzięcia promocyjne na 
szlaku noteckim, w tym m.in. odbywające się cyklicznie Spławikowe 
Drużynowe Zawody Wędkarskieo Puchar Noteci, Otwarcie Sezonu 
Wodniackiego, Motocyklowy Rajd promujący Noteć, Dolinę Noteci, 
MDW E70 pod hasłem „Wspólnie pomóżmy Noteci!”. Przyczynił się 
do opracowania i wdrożenia wspólnego kalendarza imprez „Dzieje się 
w Dolinie Noteci”. 

Znaczące są również działania podejmowane dla rozwoju turystyki 
przez samorząd Gminy Drawsko. W roku 2012 realizowany był wspól-

ny projekt partnerski Gminy Drawsko i Gminy Miasta Czarnków pod 
nazwą „Statkiem na Euro 2012”. Realizacja tego projektu to przede 
wszystkim aktywny udział w krajowych i zagranicznych targach bran-
żowych, wystawach, imprezach wodniackich. Projekt przyczynił się 
znacząco do promocji całego szlaku wodnego Wielkiej Pętli Wielkopol-
sko – Lubusko - Kujawsko - Pomorskiej. Podczas Gdańskich Targów 
Turystycznych w roku 2012 przyznano tytuł Mercurius Gedanensis dla 
Gminy Drawsko i Miasta Czarnków za innowacyjny produkt turystyki 
wodnej „Statkiem na EURO 2012.” Ponadto Gmina Drawsko została 
uhonorowana laurem Nagrody Przyjaznego Brzegu w roku 2011 za 
nową przystań na Szlaku Noteci. 

Marek Tchórzka jest orędownikiem zrównoważonego rozwoju, co 
często podkreśla w swoich wystąpieniach na licznych spotkaniach 
branżowych. Jest współautorem publikacji nt. turystyki wodnej i dróg 
wodnych np. „Gospodarka wodna” nr 8/2017. 

W ciągu kilkunastu lat działalności podejmowanej na niwie tury-
stycznego zagospodarowania nabrzeży rzek konsekwentnie realizowa-
ne z jego udziałem działania przyczyniły się nie tylko do wybudowania 
nowoczesnej infrastruktury turystycznej, ale również zmiany mental-
ności lokalnej społeczności. Dziś mieszkańcy wracają nad rzekę ko-
rzystając w pełni z jej potencjału. Organizowane cyklicznie „Święto 
Noteci” w Drawsku i innych gminach nadnoteckich przyciągają na 
nabrzeża rzeki Noteć tłumy. Dalsze plany zagospodarowania nabrze-
ży pozwalają mieć nadzieję, że wkrótce rzeki z zagospodarowanymi 
bulwarami, nowoczesnymi dobrze wyposażonymi przystaniami staną 
się nowymi centrami rekreacji i wypoczynku oraz stanowić będą nie 
tylko atrakcje dla turystów-wodniaków, ale również będą dumą lokal-
nej społeczności”. 

        Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego

 (w tekście wykorzystano zapisy rekomendacji Związku Miast 
i Gmin Nadnoteckich przygotowane przez Dyrektora Biura – p. Hannę 
Forbrich).
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Obradowała 
Rada Gminy Drawsko

Rok 2018 Radni Rady Gminy Drawsko rozpoczęli przyjęciem 
planu pracy na kolejne miesiące, podczas XLIII zwyczajnej sesji 
w dniu 31 stycznia br. Plan rady uwzględnia problematykę stałych 
komisji, którą radni zajmować się będą w 2018 r.

Wójt w przedstawionej informacji o pracy w przerwie między 
sesjami poinformował radnych o sprawach bieżących:

- Styczeń, to czas życzeń i ustalania planów na cały rok, stąd 
noworoczne spotkanie z sołtysami oraz stowarzyszeniami, na 
którym doprecyzowano zasady II Spartakiady Stowarzyszeń i III 
Turnieju Sołectw. 

- Wspólnie z członkami Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych rozdysponowano kwoty na 
konkursy, z których mogą korzystać zainteresowane podmioty, 
zgodnie z sugestiami komisji rady. 

- Odbyło się już pierwsze spotkanie komitetu ds. obchodów 100 
rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego; jednym z elemen-
tów uroczystości jest renowacja Pomnika Wdzięczności w Draw-
sku. 

- Tematem trudnym jest nadal znalezienie lekarza rodzinnego 
do przychodni w Drawsku. Prowadzone są rozmowy, nie ma jed-
nak na dziś żadnych konkretnych propozycji. 

- W minionym czasie odbyło się również spotkanie z firmą, któ-
ra zakończyła fazę projektową rozbudowy oczyszczalni ścieków 
w Drawskim Młynie. Złożony został wniosek o pozwolenie na bu-
dowę w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie. 

- Ustalenia z przedstawicielami firmy Asta Net, pozwoliły poza 
planowanym obszarem rozprowadzenia sieci internetowej na te-
renie gminy (Drawski Młyn, Marylin, Kamiennik oraz uzupełnienia 
w: Drawsku, Pęckowie, Piłce, Chełście), włączyć także w obszar 
realizacji Kawczyn, Pełczę i Kwiejce. 

- W okresie 12-23 lutego trwają ferie zimowe. Na ten okres 
przygotowano plan zajęć dla dzieci i młodzieży, które odbywać się 
będą w Gminnej Sali Gimnastycznej w Drawsku. Kalendarz ferii 
dostępny będzie w najbliższym czasie na stronie internetowej i fa-
cebooku Gminy Drawsko.

Ponadto uchwałą radni określili wysokość opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu Publicz-
nym im. Jana Brzechwy w Drawsku oraz wysokość opłat za wpis 
do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Zaktualizowano zasady 
wynagradzania członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, realizacji zadań z zakresu 
przeciwdziałania narkomanii w Gminie Drawsko oraz zmieniono 
zapisy w uchwale o opłacie targowej.

Podczas sesji Przewodniczący Rady Gminy Drawsko – p. 
Edward Wiewiórka odniósł się do spotkania, które odbyło się 26 
stycznia w Krzyżu dot. inwestycji ścieżki rowerowej na odcinku 
Drawsko - Krzyż. Członek Zarządu Powiatu – p. Zbigniew Piątek 
oraz Radny Rady Powiatu – p. Bartosz Niezborała uzupełnili wy-
powiedź informacją, że do połowy roku Starosta ma przedstawić 
harmonogram prac planowanej inwestycji.

               
* * *

Na obradach XLIV zwyczajnej sesji Rady Gminy Drawsko rad-
ni spotkali się 28 lutego br. Jednogłośnie zaakceptowano bieżące 
zmiany w budżecie na 2018 r. oraz zmiany w uchwale Wielolet-

niej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na lata 2018-2033. 
Postanowiono udzielić Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu 
pomocy finansowej, z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzeń 
dla właścicieli nieruchomości, za zajęcie ich nieruchomości przez 
urządzenia kanalizacji deszczowej w Pęckowie, w wysokości 1/3 
kosztów, jednak nie więcej niż 700 zł ze środków zabezpieczonych 
w budżecie 2018. Warunki udzielenia pomocy określać będzie od-
rębna umowa. 

W związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudo-
wa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie” podjęto uchwałę 
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 
692.029,95 zł. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel „in blanco” 
wraz z deklaracją wekslową. Kredyt spłacany będzie do roku 2033 
z dochodów własnych Gminy.

Wójt w przedstawionej informacji o pracy w przerwie między 
sesjami poinformował radnych o sprawach bieżących:

- Jest nadal problem ze znalezieniem lekarza rodzinnego do 
przychodni lekarskiej w Drawsku. Sytuacja jest bardzo poważna; 
lekarzy brakuje nawet w szpitalach.

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadza-
niu ścieków, która weszła w życie 12 grudnia 2017, zobligowała 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne do przedłożenia do 
12 marca 2018 taryf w zakresie wód i ścieków. Niestety nie ma 
jeszcze żadnych rozporządzeń, na podstawie których Zakład Ka-
nalizacji i Wodociągów w Drawsku może  przygotować taryfy do 
oceny.

- Odbyło się spotkanie z Dyrektorem Wielkopolskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich, w sprawie gruntów na terenie gminy prze-
znaczonych pod chodnik i ścieżkę rowerową, które nie mają ure-
gulowanego stanu prawnego.

- Droga na odcinku Chełst – Kamiennik ma być dla większej 
wytrzymałości przebudowywana w nowej technologii – masie be-
tonowej.

-  Został złożony wniosek o pozwolenie budowlane na inwesty-
cję „Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim 
Młynie”.

- Otrzymano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych w wysokości 350 tys. zł na budowę mostu w Moczydłach.

- Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi” zakończył przetargi na Punkty Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych (PSZOKI). Na terenie Gminy Draw-
sko budowa PSZOK-u rozpocznie się w tym roku, na terenie przy 
oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie. 

Informacje z działalności Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcia-
neckiego przedstawił Członek Zarządu – p. Zbigniew Piątek. 

Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego
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Budżet Gminy Drawsko 
na 2018 rok

W dniu 20 grudnia podczas Sesji Rady Gminy, został uchwa-
lony budżet naszej gminy na 2018 rok.

Uchwalony budżet wynosi:
- po stronie dochodów 28.172.344,-
- po stronie wydatków 28.436.669,-

Zaplanowane dochody są niższe od zaplanowanych wydat-
ków o kwotę 264.325,-.

Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 
rynku krajowym planuje się na kwotę: 973.225,-.

Rozchody budżetu zaplanowano na sumę: 
708.900,- w tym:
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: 
628.900,-
- udzielone pożyczki i kredyty: 80.000,-.                                                                               

            PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK 

Rolnictwo i łowiectwo 168.024,00
Rybołówstwo i rybactwo 4.400,00
Transport i łczno 598.257,00
Turystyka 170.536,00
Gospodarka mieszkaniowa 295.116,00
Działalno usługowa 7.730,00
Administracja publiczna 3.290.871,00
Urzdy naczelnych organów władzy 
pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sdownictwa 

1.226,00

Bezpieczestwo publiczne i ochrona 
przeciwpoarowa 306.236,00

Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadajcych osobowoci prawnej  
oraz wydatki zwizane z ich poborem 

1.448,00

Obsługa długu publicznego 105.940,00
Róne rozliczenia 289.400,00
Owiata i wychowanie 8.769.067,00
Ochrona zdrowia 104.300,00
Pomoc społeczna 780.854,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 7.400,00

Edukacyjna opieka wychowawcza 4.000,00
Rodzina 7.016.117,00
Gospodarka komunalna i ochrona 
rodowiska 5.252.822,00

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 735.623,00
Kultura fizyczna 527.302,00

Wydatki do dyspozycji Rad Sołeckich 

  1. Marylin 10.881,67

  2. Pełcza 11.517,37

  3. Kwiejce Nowe 11.592,16

  4. Kwiejce 11.666,95

  5. Moczydła 13.723,62

  6. Kamiennik 17.650,00

  7. Kawczyn 20.753,70

  8. Piłka 29.316,95

  9. Chełst 28.905,61

10. Pckowo 37.394,06

11. Drawski Młyn 37.394,06

12. Drawsko 37.394,06

268.190,21
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Zuzanna Kowalska
Inspektor ds. księgowości budżetowej

Wykaz inwestycji realizowanych w 2018 roku

1. Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                      

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Piłce

2. Transport i łączność                                                                                                         

Przebudowa drogi w Chełście                                                                                                        
Przebudowa drogi na ul. Polnej w Pęckowie   

3. Turystyka  

Zagospodarowanie terenu przy zalewie rzeki Miała           

4. Gospodarka mieszkaniowa                                                                 

Wykup gruntu pod ścieżkę rowerową Drawsko – Drawski Młyn            
Wykup gruntu pod ścieżkę rowerową w Pęckowie                         
Wykup gruntu pod chodnik w Chełście                                                 
Wykup gruntu pod ścieżkę spacerową w Drawsku                                
Wykup gruntu pod ścieżkę rowerową Chełst – Kawczyn   

5. Administracja publiczna                                                                    

Klimatyzacja w pomieszczeniach urzędu gminy                                             
Monitoring urzędu                                       
Zakup serwera do urzędu    

5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                 

Dofinansowanie zakupu pojazdu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji   

6. Oświata i wychowania                                                                     

Przebudowa budynku pawilonu w Szkole Podstawowej w Drawsku        
Wykonanie dokumentacji projektowej łącznika w Szkole Podstawowej w Piłce   

7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                            

Przebudowa, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie                
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Drawsku                                            
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Pęckowie                                                   
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Piłce                                                       
Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Drawskim Młynie      

8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    

Przebudowa świetlicy w Drawsku                                                        
Przebudowa świetlicy w Kawczynie                                                                 
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Chełście           

9. Kultura fizyczna                                                                        

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drawsku                              
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Kawczynie                                                                                 

166.000,00

166.000,00

398.000,00

150.000,00
248.000,00

9.550,00

9.550,00

87.343,00

57.500,00
    7.400,00

         663,00
     5.950,00

    15.830,00

      45.482,00

18.000,00
8.610,00

 18.872,00

12.110,00

   8.000,00
     4.110,00

  36.000,00

   20.000,00
     16.000,00

4.774.309,00                                                          

4.734.509,00   
     4.500,00              

23.800,00      
      6.500,00
    5.000,00

   74.054,00

      43.525,00
   23.529,00
    7.000,00

  314.600,00

  300.000,00 
  14.600,00          
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Styczeń, to czas w którym życzymy sobie, aby kolejne miesiące nowe-
go roku były dla każdego pomyślne. Udanego roku w zdrowiu i spełnieniu 
wszelkich planów życzył na noworocznym spotkaniu ze stowarzyszeniami, 
w dniu 18 stycznia Wójt Gminy Drawsko – p. Marek Tchórzka. Dziękował 
za szereg inicjatyw, które mimo napotykanych trudności podejmują sto-
warzyszenia, na rzecz swych lokalnych społeczności. Do życzeń przyłączył 
się również Przewodniczący Rady Gminy Drawsko – p. Edward Wiewiórka 
oraz Zastępca Wójta – p. Anna Fręś.

Spotkanie było również okazją do dyskusji dot. organizacji II Spar-
takiady Stowarzyszeń oraz podsumowania spartakiady minionego roku. 
Wójt wręczył na ręce p. Krzysztofa Czekały – Prezesa Międzyszkolnego 
Uczniowskiego Klubu Karate Tradycyjnego „FUDOKAN” puchar, za zdo-

Noworoczne spotkanie 
Stowarzyszeń

bycie drugiego, równorzędnego miejsca w I spartakiadzie. Tegoroczna za-
bawa skupi się na siedmiu dyscyplinach sportowo-rozrywkowych, w któ-
rych udział brać mogą członkowie poszczególnych stowarzyszeń oraz ich 
rodziny. „Wszyscy mają się dobrze bawić, integrować i miło spędzić nie-
dzielne popołudnie, a nie rywalizować…” – podkreślał w swych wypowie-
dziach wielokrotnie Wójt. Udziału w imprezie nie odmówiły również jed-
nostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które aktywnie angażują się w liczne 
imprezy przez cały rok. II Spartakiada Stowarzyszeń zaplanowana została 
na 25 lutego, w Gminnej Sali Gimnastycznej w Drawsku, na którą już dziś 
bardzo serdecznie zapraszamy zarówno uczestników, jak i kibiców.

Stowarzyszenia, to organizacje non profit, w których wszystkie zdobyte 
środki finansowe przeznaczane są na realizacje celów statutowych, a ich 
członkowie pracują społecznie. Na terenie Gminy Drawsko działa ok. 25 
stowarzyszeń, a co pełne podziwu są plany na nowe. Dlatego cieszy fakt, 
że gdy większości z nas stale brakuje czasu, znajdują się ludzie, którzy 
chcą i potrafią działać dla swych małych regionów i ich  mieszkańców. 

Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego

Noworoczne spotkanie włodarzy Gminy Drawsko z sołtysami to już 
wieloletnia tradycja. To czas podsumowań całorocznej pracy, przedstawie-
nia najważniejszych zadań, które udało się zrealizować w roku minionym 
oraz planów na nowy rok. Życzenia efektywnej współpracy na rok 2018 
w dniu 22 stycznia br. złożył Wójt Gminy Drawsko – p. Marek Tchórzka, 
Przewodniczący Rady Gminy Drawsko – p. Edward Wiewiórka, Zastępca 
Wójta – p. Anna Fręś, Skarbnik – p. Anna Zurman, Kierownik Referatu 
Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony 
Środowiska – p. Dariusz Bielawski oraz Kierownik Referatu Organizacyj-
nego – p. Sylwia Marek.

Wójt w swej wypowiedzi podkreślał ważną rolę, jaką sołtysi pełnią 
w swych lokalnych społecznościach, ale stanowią również bardzo ważne 
ogniwo we wszystkich działaniach samorządu. To praca społeczna, któ-
ra wymaga dużej determinacji, wytrwałości, wrażliwości i konsekwencji 
w tym co się robi. Podziękowania Wójta dot. również udziału sołtysów 
w życiu kulturalnym gminy, w tym kontynuacji cyklu imprez „Lato w Pusz-
czy Noteckiej”, „Dożynek Gminnych” oraz w organizowanym już po raz 
trzeci, podczas Wieczornicy Józefa Noji Turnieju Sołectw. Sołtysi w wy-
wiązanej dyskusji nad turniejem jednogłośnie zrezygnowali ze zróżnico-
wania  kwoty za zdobyte miejsca, ujednolicając środki finansowe równe 
dla wszystkich sołectw. A to znaczy, że liczy się dobra zabawa, a wygrana 
jest dodatkiem. Pojawiły się również inne uwagi do regulaminu turnieju, 
które zostaną uwzględnione przy organizacji tegorocznej imprezy. 

Nie zabrakło oczywiście toastu, który ma symbolizować zdrowie i po-
myślną współpracę na cały 2018 r., czego oczywiście wszystkim życzy-
my!

Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego

Sołtysi rozpoczęli rok!
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Piątek, 26 stycznia 2018 r. był zarówno ważny dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęckowie, jak i dla Gmi-
ny Drawsko. Tego dnia jednostka OSP należąca do Kra-
jowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego wzbogaciła 
się o nowy samochód  ratowniczo-gaśniczy marki MAN. 
W uroczystości przekazania samochodu uczestniczył 
Komendant Powiatowy PSP w Czarnkowie bryg. Maciej 
Kubacki, Wójt Gminy Drawsko p. Marek Tchórzka, Prze-
wodniczący Rady Gminy Drawsko p. Edward Wiewiórka,  
Komendant Zarządu Gminnego OSP p. Jan Matuszczak, 
Członek Zarządu Rady Powiatu w Czarnkowie p. Zbi-
gniew Piątek, Radny Rady Powiatu p. Bartosz Niezborała,  
Z-ca Wójta Gminy p. Anna Fręś, Skarbnik Gminy p. Anna 
Zurman, członkowie Rady Gminy Drawsko, pracownicy 
urzędu gminy, strażacy z poszczególnych jednostek. Całą 
uroczystość prowadził Prezes Zarządu Gminnego OSP p. 
Arkadiusz Kijek. Uroczystego poświęcenia samochodu 
dokonał proboszcz Parafii w Pęckowie ks. Andrzej Leda. 
Symboliczna wstęga została przecięta przez  Komendan-
ta Powiatowego PSP w Czarnkowie  bryg. Macieja Ku-
backiego, Wójta Gminy p. Marka Tchórzkę, Komendanta 
Gminnego OSP p. Jana Matuszczak. Następnie Wójt Gmi-
ny p. Marek Tchórzka, wręczył gospodarzowi remizy p. 
Mateuszowi Bednarz kluczyki oraz dowód rejestracyjny 
nowego samochodu. Po przekazaniu samochodu głos 
zabrał Komendant Powiatowy PSP w Czarnkowie, który 
podziękował samorządowi Gminy Drawsko za współpra-
cę w znalezieniu środków finansowych na zakup samo-
chodu. Życzył strażakom z Pęckowa, aby ten nowy samo-
chód służył im wiele lat i aby zawsze miał tyle powrotów, 
ile wyjazdów. Po wystąpieniu Komendanta, Wójt Gminy 
wręczył podziękowania Komendantowi Powiatowemu 
PSP  w Czarnkowie, Komendantowi Gminnemu w Draw-
sku, Prezesowi, Naczelnikowi oraz Kierowcy Jednostki 
OSP w Pęckowie. W swym wystąpieniu nie szczędził słów 
uznania pod adresem strażaków, Radnych Rady Gminy 
Drawsko, za pomoc  w uzyskaniu środków finansowych na 
ten cel, jak i dla współpracowników, w szczególności dla 
Referatu Finansowego z panią Skarbnik na czele. Środki 
finansowe pozwalające na zrealizowanie zakupu przeka-
zała  Komenda Główna PSP (w kwocie 440.000,00 zł), oraz 
Gmina Drawsko (pożyczka NFOŚiGW – 431.824,00 zł).

A później życie podyktowało swój scenariusz, ponie-
waż OSP Pęckowo nowym samochodem udała się na ak-
cję ratowniczą do Drawskiego Młyna, jak zawsze „Bogu 
na chwałę, ludziom na ratunek”.

 
Henryk Kolasiński

Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego,
o.c., kultury fizycznej, sportu i rolnictwa

Nowy samochód 
dla OSP w Pęckowie
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7 lutego 2018 r. w zadumie i wspomnieniach pożegnali-
śmy, ostatniego Kombatanta z terenu Gminy Drawsko - ś.p. 
Pana Edmunda Karłowskiego z Chełstu. W uroczystości po-
grzebowej udział wzięli przedstawiciele Samorządu Gmi-
ny Drawsko: Wójt Gminy Drawsko – p. Marek Tchórzka,  
delegacja pracowników Urzędu Gminy Drawsko; opiekun 
Kombatantów z terenu Gminy Drawsko - p. Honorata He-
lak oraz poczet sztandarowy Zarządu Koła Gminnego ZBO-
WID w Drawsku, który reprezentowali: Komendant Zarządu 
Gminnego OSP w Drawsku - p. Jan Matuszczak, Sołtys wsi 
Drawsko - p. Tadeusz Babiak, Podinspektor Urzędu Gminy 
Drawsko – p. Henryk Kolasiński. 

Spotykaliśmy się ze ś.p.  Panem Edmundem przy organi-
zowanych w Gminie Drawsko uroczystościach patriotycz-
nych ponad 10 lat temu; Kombatantów było wówczas jesz-
cze kilku.  Z upływem czasu zdrowie większości z nich nie 
pozwalało już na obecność. Dziś wspominając tamte lata 
pamiętamy ś.p. Pana Edmunda jako osobę bardzo pogod-
ną, pozytywnie nastawioną do życia, uśmiechniętą, z po-
czuciem humoru. Był lubiany i szanowany; co miało swój 
wyraz w ilości tych, którzy oddali mu ostatnie pożegnanie.  

Z życiorysu: „Ś.p. Pan Edmund miał 97 lat, urodził się 
w Popowie, woj. pilskim, syn Jana i Agnieszki. W latach 
1928-1935 uczęszczał do szkoły podstawowej w Szamo-
tułach. Po ukończeniu szkoły do maja 1942 r. pracował 
w rodzinnym gospodarstwie rolnym. Z polecenia władz 
niemieckich został przydzielony przymusowo do gospoda-
rza niemieckiego. W roku 1945 powołany został do służby 
Wojska Polskiego w Gnieźnie, w czasie którym wyjechał 

Pożegnaliśmy 
ostatniego 

Kombatanta!

do walk z podziemiem. W Kazimierzu Pomorskim pełnił 
służbę wartowniczą na wyspie Wolin, przy ochronie Kom. 
M.O. Drogobądziu, przy ochronie U.B. w Świnoujściu pod-
czas referendum. Od roku 1946 stacjonował w Komendzie 
Miasta w Kamieniu, gdzie po krótkim pobycie w pułku zo-
stał zwolniony do cywila. Po  zwolnieniu z wojska przez 
W.K.R. w Szamotułach odznaczony został za walki „Berlin 
i Grunwald”. Od roku 1983 został członkiem Związku Bo-
jowników o Wolność i Demokrację. W roku 1949 wstąpił 
w związek małżeński z Zofią Noj z Piaskowa, miał pięcioro 
dzieci. W roku 1952 w ramach akcji przesiedleńczej osie-
dlił się na gospodarstwie rolnym w Chełście, gdzie spędził 
resztę swojego życia. Członek Gminnej Rady Narodowej 
w Chełście oraz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłop-
ska” w Drawsku”. 

Życia ludzkiego nie można powtórzyć, podobnie jak 
szlaku komety, która przecina horyzont. Ziemska wędrów-
ka ś.p. Pana Edmunda dobiegła już końca. William Szekspir 
powiedział:

„Życie ludzkie jest teatrem, a człowiek aktorem
Wychodzi na scenę i ze sceny schodzi
A życie ludzkie ironicznym utworem
W którym kilka ról przynosi każdemu…”
 
Niech te wspomnienia będą naszym pożegnaniem ze 

ś.p. Panem Edmundem, a jednocześnie podziękowaniem 
za zaangażowanie w sprawy Samorządu Gminy Drawsko, 
a zwłaszcza za obecność wśród nas, która ufamy głęboko, 
nie kończy się tym fizycznym rozstaniem. Polecamy Cię pa-
mięci duchowej, modlitewnej i ludzkiej, aż do spotkania w 
wieczności.

Materiały dot. życiorysu udostępniła p. Honorata Helak – 
opiekun Kombatantów z terenu Gminy Drawsko, która przez 
wiele lat współorganizowała z Gminą Drawsko ważne dla 
nas Polaków uroczystości patriotyczne na naszym terenie. 

Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego

Podziel się wrażeniami 
z wędrówek po górach
„Góry dają człowiekowi, poprzez zdobywanie wzniesień 
nieograniczony kontakt z przyrodą – poczucie wewnętrz-
nego wyzwolenia, oczyszczenia, niezależności”.  
     Jan Paweł II
 
A jaki wpływ na Ciebie miały wędrówki po górach 
organizowane przez Państwa Marzannę i Mirosława 
Dymków?

Możesz podzielić się swoimi wspomnieniami na spo-
tkaniu, które odbędzie się 15 czerwca 2018 r. (pią-
tek) w DOMU SPORTOWCA w Kwiejcach, o godz. 
17.00.

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy w latach 
1987-2017 (czyżby to było 30 lat?) uczestniczyli w obo-
zach wędrownych i miło wspominają ten czas.

Warunki uczestnictwa w spotkaniu:
przesłanie od 3-5 skanów zdjęć z obozu, w którym uczest-
niczyłeś z opisem na adres
e-mail: szkoladrawskimlyn@poczta.onet.pl:
rok i miejsce obozu, krótki komentarz do zdjęć,
dokonanie wpłaty 90 zł na konto 
PKO BP nr 62 1020 3844 0000 1802 0037 0817 
(w tytule przelewu: imię i nazwisko - Kwiejce),
impreza dotyczy osób pełnoletnich.

Zapewniamy: biesiadę przy stole, broszurkę i pre-
zentację multimedialną opracowaną na podstawie 
przesłanych przez Was zdjęć, pod nr tel. 797 956 385 
można we własnym zakresie załatwić sobie nocleg 
w Domu Sportowca.

Zapraszamy
OBOZOWA KADRA
Marzanna i Mirosław Dymkowie oraz 
Michał Augustyński i Paulina Wiśniewska (Mróz)

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: 
tel. 509 160 379
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Święta, to czas spotkań z najbliższymi, to również czas wspo-
mnień tych, których już z nami nie ma. Często myśli najstarszych 
członków rodziny, z sentymentem, wracają do okresu, w którym 
My, Polacy musielismy walczyć o nasze polskie tradycje, obyczaje 
i mowę.  W takich chwilach pojawia się proste pytanie: Dlaczego 
wciąż tak mało mówi się o ludziach, dzięki którym  jesteśmy dziś 
wolni? 

27 grudzień to data, która powinna dla każdego mieszkańca Wiel-
kopolski być  ważna – nie tylko dlatego, że upamiętniamy zwycię-
skie Powstanie Wielkopolskie, ale dlatego,  że ta data przypomina 
nam, Wielkopolanom o naszej niebywałej odwadze i solidarności. 
O niespotykanej chęci walki, o zapale i motywacji.

Również w Pęckowie, 27 grudnia przybliżono mieszkańcom 
Gminy Drawsko zapomnianych bohaterów Powstania Wielkopol-
skiego- naszych dziadków i pradziadków, którzy poświęcili swoje 
życie dla naszej wolności. 

Po godzinie 17:00 na Sali Wiejskiej w Pęckowie, wypełnionej 
po brzegi, rozpoczęła się „Wieczornica upamiętniająca Powstanie 
Wielkopolskie”. To wydarzenie zainicjowane już po raz drugi przez 
Panią Marię Dembską było przepiękną lekcją historii, nie tylko dla 
najmłodszych widzów.  Występy gminnej młodzieży (Klaudia Demb-
ska, Albert i Filip Marks, Julia Chorzewska, Radosław Sauermann, 
Katarzyna Jerzy, Mateusz Hoehle) oraz uczniów Szkoły Podstawo-
wej im. Józefa Noji w Pęckowie: Zofia Sikora, Jan Wika, Cezary Bil-
ski- podniosły ton tego spektakularnego przedstawienia, a obecność 
władz samorządowych i mieszkańców Gminy pokazały, iż historia 
jest bardzo ważnym elementem życia każdego człowieka. 

CHWAŁA POWSTAŃCOM !!!

Wizualizacja wydarzeń powstańczych, sceny obrazujące „tam-
te” realia, to tylko niektóre elementy montażu słowno-muzyczne-
go, autorstwa Pani Dembskiej. Piękna gra aktorska naszej mło-
dzieży, piosenki powstańcze i oryginalna scenografia wprawiły 
niejednego widza w olbrzymi zachwyt. Ciarki przechodzące przez 
ciało człowieka, świadczyły tylko o idealnym przeniesieniu  w cza-
sy Powstania Wielkopolskiego.  A owacje na stojąco i łzy w oczach 
niejednego uczestnika „Wieczornicy”, obrazowały nastrój tej nie-
samowitej inscenizacji.

Myślę, że to patriotyczne przedstawienie uświadomiło wszyst-
kim obecnym, że jedyne co możemy oddać Powstańcom to pa-
mięć, pamięć o Ich poświęceniu i czynach, dzięki którym dziś, mo-
żemy być po prostu wolni. Bo czymże jest nasze życie bez pamięci 
następnego pokolenia?

Anna Mazurowska

Zlot Morsów w Gminie Drawsko

Już po raz IV odbył się niezapomniany Zlot w Gminie Draw-
sko. Zdrowy tryb życia, hartowanie ciała, pasja i aktywne spę-
dzanie wolnego czasu, to hasła, które przyświecają każdemu 
Morsowi. Pomimo, iż jesteśmy Młodym Stowarzyszeniem 
nasza impreza z roku na rok rośnie w siłę i przyciąga uwagę      
coraz to liczniejszej liczby osób.

Nie byłaby to ta sama impreza, gdyby nie Nasi Przyjacie-
le ze Żnina - Żniński Klub Morsa oraz ze Świnoujścia - Klub 
Morsów Morświny, Pct Riders oraz nasza Instruktorka Zumby 
i Fitnessu Magdalena Stankiewicz, na których zawsze możemy 
liczyć. Za co im z całego serca dziękujemy.

Za nagłośnienie oraz oprawę muzyczną dziękujemy Pertus 
- DJ akordeonista (wesela, eventy, imprezy).

O uwiecznienie naszego zlotu zadbali Przemek Kubiak (Ku-
biak Foto) oraz TomaFot Fotografia Portretowa, Sensualna, Mo-
dowa, Ślubna i Okolicznościowa - Super Zdjęcia i film dzięku-
jemy. Dziękujemy ekipie WOPR-u za najlepszą grochówkę na 
świecie ;) dzięki Leszek Janowski Kris Gx Tadziu i Bosman.

Jak każde z przedsięwzięć jak Nasz Zlot nie udał by się 
gdyby nie finansowe wsparcie indywidualnych osób. Bardzo 
dziękujemy Bartoszowi Niezborała, Sławomirowi Pietrzakowi 
i Włodzimierzowi Gapskiemu.

Dziękuję również wszystkim morsom z naszego klubu i ich 
rodzinom za pomoc w organizacji Zlotu.

Do zobaczenia za rok.
„Klub Morsa Drawsko 

- Zimne Szaleństwo, Gorąca Pasja”
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Dnia 25.02.2018 r. w Gminnej Sali Gimnastycznej 
w Drawsku odbyła się II Spartakiada Stowarzyszeń 
Gminy Drawsko. Prowadzący zawody - p. Henryk Ko-
lasiński powitał gości w osobach: Wójta Gminy Draw-
sko - p. Marka Tchórzkę, Przewodniczącego Rady 
Gminy Drawsko - p. Edwarda Wiewiórkę, Przewod-
niczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, 
Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych - p. Włodzi-
mierza Gapskiego, Zastępcę Wójta, Sekretarza Gminy - 
p. Annę Fręś, Skarbnika Gminy - p. Annę Zurman i Dy-
rektora Szkoły Podstawowej w Drawsku - p. Zbigniewa 
Piątka. Otwarcia zawodów wraz z powitaniem wszyst-
kich stowarzyszeń uczestniczących w zawodach doko-
nał Wójt Gminy Drawsko. Zanim rozpoczęto rozgryw-
ki, omówiono dokładnie regulaminy poszczególnych 
konkurencji.  Nad sprawami organizacyjnymi czuwał 
sekretariat, niezastąpione jak zawsze Panie w składzie: 
Maria Dembska, Jolanta Andrzejkowicz i Partycja Wia-
trowska. Napis spartakiady przygotowała świetlicowa 
z Drawska p. Zofia Misiołek.

Pierwszą konkurencją były warcaby 64-polowe, 
które rozegrane zostały w pomieszczeniach Szkoły 
Podstawowej w Drawsku; przeprowadzał je p. Arka-
diusz Kijek oraz p. Bogdan Hinc. Równocześnie przy-
stąpiono do rozgrywania konkurencji w sali sportowej 
- strzały na bramkę na punkty. Kolejne konkurencje 
spartakiady to: rzut lotką, przeprowadzał p. Zbigniew 
Piątek; strzały hokejem na bramkę, przeprowadzał p. 
Henryk Kolasiński; rzut do celu, rzut do 7. koszy, bulle, 
których koordynatorem był p. Michał Sikora.

Po przeprowadzeniu każdej konkurencji wręcza-
no pamiątkowe dyplomy, dla każdego za miejsca i za 
udział w spartakiadzie.

Po rozegraniu wszystkich zawodów przystąpiono do 
wręczania pamiątkowych statuetek dla wszystkich dru-
żyn, które na przemian wręczali: Wójt Gminy Draw-
sko, Przewodniczący Rady Gminy Drawsko, Przewod-
niczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, 
Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych.

Po dekoracji Pan Wójt podziękował wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do organizacji II Spartakiady Sto-
warzyszeń Gminy Drawsko, a Stowarzyszeniom za tak 
liczny udział i zaangażowanie w zawodach.

Końcowa klasyfikacja zawodów:

1 m. Klub Morsa Drawsko
2 m. Klub Seniora Drawsko
3 m. Fudokan Pęckowo
4 m. OSP Kawczyn
5 m. „Piłecka Przystań” Piłka
6 m. „Nasza wieś naszym domem” Kamiennik

II Spartakiada Stowarzyszeń

7 m. OSP Drawsko
8 m. „Młodzi dla wsi” Chełst
9 m. OSP Pęckowo
10 m. Sympatycy Kwiejc Nowych i Zieleńca
11 m. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Osób Nie-

pełnosprawnych Drawsko
 

Henryk Kolasiński
Podinspektor ds. zarządzania

kryzysowego i oc. kultury fizycznej,
sportu i rolnictwa

Klub Morsa DrawsKo

Klub seniora DrawsKo

MUKKT FUdoKan PęcKowo
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Kalendarz imprez rekreacyjno-sportowych 
w Gminie Drawsko w roku 2018 

Lp. Miejscowo Termin Nazwa 

1. Drawsko (amfiteatr) 02.05.2018 r. Otwarcie sezonu letniego 2018 – Spring 
Party Drawsko 

2. Drawsko 03.05.2018 r. Gminne obchody  
wita Konstytucji 3 Maja 

3. Pckowo 05.05.2018 r. Dzie Straaka, zawody straackie 

4. Drawsko (amfiteatr) 26.05.2018 r. Motopiknik  

5.  Drawsko (amfiteatr) 31.05.2018 r. Charytatywna Gala Disco Polo 

6. Drawsko (amfiteatr)  02.06.2018 r. Dzie Dziecka 

7. Drawsko (gminna sala gimnastyczna) czerwiec 2018 r. Podsumowanie Roku  
Sportowo-Kulturalnego 

8. Moczydła  
(teren przy wietlicy wiejskiej) 09.06.2018 r. Impreza rekreacyjno-sportowa ,,Ognisko 

pod wierzb" 

9. Chełst (teren przy wietlicy wiejskiej) 16.06.2018 r. Impreza rekreacyjno-sportowa  
"Łczy nas granica" 

10. Drawsko (amfiteatr) 24.06.2018 r. XIX Odlotowy Festyn Grzybowy ,,Grzyby, 
las wokół nas" 

11. Kamiennik (teren przy wietlicy wiejskiej) 30.06.2018 r. Impreza rekreacyjno-sportowa  
,,W Kamienniku na koniku" 

12. Drawski Młyn (teren przy szkole 
podstawowej) 07.07.2018 r. Impreza rekreacyjno-sportowa 

 ,,Festyn Rodzinny" 
13. Drawsko (amfiteatr) 07.07.2018 r. Impreza klubowa "Soulsound festival" 

14. Kawczyn (teren przy wietlicy wiejskiej) 14.07.2018 r. Festyn Jubileuszowy w Kawczynie, 255-
lecie wsi, 70-lecie OSP 

15. Drawsko (Marina "YNDZEL") 21.07.2018 r. Impreza kulturalno-rozrywkowa "Drawsko-
Przeszło w teraniejszoci" 

16. Kwiejce Nowe (teren przy wietlicy 
wiejskiej) 28.07.2018 r. Impreza rekreacyjno-sportowa ,,Kwiejce 

Nowe i wszyscy razem" 

17. Drawsko (Marina ,,Yndzel") lipiec/sierpie  
2018 r. 

Impreza rekreacyjno-sportowa ,,wito 
Noteci" 

18. Drawsko (amfiteatr)  04.08.2018 r. Wieczornica Józefa Noji oraz Spartakiada 
Wsi 

19. Pckowo (trasa biegu Pckowo - Drawsko - 
Krzy - Wiele) 05.08.2018 r. Notecki Półmaraton Józefa Noji 

20. Kwiejce (teren przy jeziorze Piast) 11.08.2018 r. Impreza rekreacyjno-sportowa: 
„Na sportowo" 

21. Piłka (teren przy wietlicy wiejskiej) 15.08.2018 r. Impreza rekreacyjno- sportowa 
 ,,Pilanie to my" 

22. Kamiennik (teren przy wietlicy wiejskiej) 18.08.2018 r. Impreza rekreacyjno-sportowa  
,,Na sportowo czas zakoczy wakacje" 

23. Pckowo (teren przy wietlicy wiejskiej) 25.08.2018 r. Impreza rekreacyjno-sportowa ,,Lubicie 
kołoce, kołaczcie do Pckowa" 

24. Drawsko (amfiteatr)  26.08.2018 r. Doynki gminne 

25.   27.12.2018 r. 100 rocznica Powstania Wielkopolskiego 
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Wizyta Przedszkolaków 
w Urzędzie Gminy Drawsko

1 lutego 2018 r. „Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełno-
sprawnych’’ po raz kolejny było organizatorem balu karnawa-
łowego. Jest to najstarsze Stowarzyszenie w Gminie Drawsko, 
które w tym roku będzie obchodzić 15 rocznicę swego funk-
cjonowania. Głównym celem Stowarzyszenia jest pomaganie 
słabym i potrzebującym, przez niesienie radości i uśmiechu. 
Wizytówką są nie tylko imprezy integracyjne, ale zadania re-
alizowane dla mieszkańców, jak np. budowa placów zabaw w 
Pęckowie, Drawsku i Kwiejcach, współfinansowane ze środków 
finansowych  Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Pani Prezes Gabriela Kowal przywitała serdecznie wszyst-
kich gości oraz przedstawiła krótkie sprawozdanie finanso-
we za 2017 r. Wśród gości zaproszonych zaszczycili nas swoją 
obecnością: Wójt Gminy Drawsko pan Marek Tchórzka, Z-ca 
Wójta Gminy Drawsko pani Anna Fręś, Przewodniczący Rady 
Gminy pan Edward Wiewiórka, Skarbnik Gminy Drawsko pani 
Anna Zurman, Sołtys wsi Drawsko pan Tadeusz Babiak, Sołtys 
wsi Pęckowo Pan Leszek Matelski i Kierownik Referatu Organi-
zacyjnego pani Sylwia Marek. Kwestią organizacyjną i zabawo-
wą zajęli się uczniowie z Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej 
w Drawsku, pod opieką nauczycielki Magdaleny Grott, którzy 
zawsze służą nam wsparciem i pomocą. 

W karnawałowy nastrój porwała wszystkich muzyka przy 
akompaniamencie pana Zbigniewa Heft. W trakcie przerwy 
muzycznej uczniowie Gimnazjum przeprowadzili konkursy, 
gry i zabawy dla podopiecznych Stowarzyszenia. Na zakończe-
nie dzieci zostały obdarowane paczkami ufundowanymi przez 
Stowarzyszenie.

Serdeczne gratulacje za wyróżnienie przyznane przez Staro-
stę Powiatu pn. ,,Czarnkowsko-Trzcianeckie Mosty Współpracy 
2018” złożył Wójt Gminy Drawsko pan Marek Tchórzka. Wójt 
dziękując Stowarzyszeniu powiedział: „Wszystkim tworzącym 

Bal Karnawałowy 
osóB niePełnosPrawnych

Stowarzyszenie dziękuję za trud i pracę, wkładane serce, poświę-
cony czas, otwartość na pomysły i problemy” , te słowa na długo 
zapadną nam w pamięci.

Daniel Ociepa
Referent ds. archiwizacji i administracji urzędu

Fot. Łukasz Pertek, PHOTO - Perta

Początkiem marca br. dzieci z Gminnego Przedszkola 
Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku, pod opieką 
Pań – Doroty Cyran i Renaty Mazur odwiedziły Urząd Gmi-
ny Drawsko. Celem wizyty było pokazanie dzieciom, jak 
wygląda urząd od wewnątrz, oraz na czym polega pra-
ca urzędnika. Przedszkolaki miały możliwość obejrzenia 
różnych biur urzędu, sali ślubów; dowiedziały się, jak se-
gregować śmieci i dbać o środowisko. Jedną z głównych 
atrakcji było odwiedzenie biura Wójta Gminy Drawsko – 
p. Marka Tchórzki. Dzieci zadawały włodarzowi pytania, 
oraz oglądały wiszącą w biurze mapę Gminy Drawsko. 
Jeden z przedszkolaków stwierdził, że to mapa Polski.

Najbardziej zaciekawiło dzieci ksero. Każdy z nich mógł 
wypróbować, jak działa to urządzenie, co w efekcie oka-
zało się świetną zabawą. Maluchy otrzymały foldery Gmi-

ny Drawsko oraz torebki z herbem gminy. A na koniec 
przedszkolaki wręczyły Wójtowi niespodziankę – laurkę 
wykonaną przez nich osobiście.

Magdalena Matusik
Referat Organizacyjny
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Będzie siłownia zewnętrzna 
w Kamienniku

Już kolejny raz Stowarzyszenie „Nasza Wieś Naszym Do-
mem” w Kamienniku wystąpiło z wnioskiem o dofinanso-
wanie zadań. Tym razem udało się. Inicjatywa pt. „Rodzinny 
park aktywności” znalazła się na liście wniosków o powie-
rzenie grantów. Zadanie realizowane będzie latem 2018 
roku na boisku wiejskim w Kamienniku, na którym zostanie 
zamontowanych sześć urządzeń siłowni zewnętrznej,  połą-
czonych w trzy zestawy, zjazd i urządzenie linowe Bunkier 
oraz ławki i kosz.

22 stycznia 2018 roku Rada Czarnkowsko-Trzcianeckiej 
Lokalnej Grupy Działania ogłosiła listę wybranych wnio-
sków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwo-
ju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
przedsięwzięcie: 1.2.1 Rozwój niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej, na której znalazła się nasza ope-
racja pt. „Rodzinny park aktywności”. Celem zadania jest 
budowa rodzinnego parku aktywności, zawierającego zjazd 
i urządzenie linowe oraz akcesoria siłowni zewnętrznej. Ini-
cjatywa realizowana będzie w  lipcu i sierpniu 2018r., na 

działce nr 160, na boisku wiejskim w Kamienniku, Gmina 
Drawsko, obszar LGD. Zadanie przyczyni się do wzrostu 
atrakcyjności wsi Kamiennik, społeczności lokalnej, rozwo-
ju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 
boiska wiejskiego. 

W ramach operacji planuje się wyczyścić i wyrównać 
boisko, następnie zamontować zjazd linowy i urządzenie 
linowe Bunkier, ławki i kosz, siłownię zewnętrzną złożoną 
z następujących urządzeń: biegacz, orbitrek, wioślarz, prasa 
nożna, podciąg nóg, drabinka, oraz tablicę z regulaminem. 
Urządzenia siłowni zewnętrznej będą połączone w zestawy 
po 2 na jednym mocowaniu. Planowa budowa urządzenia 
linowego Bunkier jest pierwszą tego typu na terenie Gminy 
Drawsko. Natomiast trzy urządzenia siłowni zewnętrznej 
i zjazd linowy chociaż w minimalnym stopniu pozwolą na 
to, aby w funkcjonowaniu każdej społeczności posiadać wła-
sne miejsce spotkań i życia społecznego. Jej realizacja bę-
dzie szansą na zrównanie szans dla mieszkańców z terenów 
wiejskich w zakresie dostępności do nowych form aktywno-
ści fizycznej otwartych dla wszystkich mieszkańców Gminy 
Drawsko oraz okolicznych miejscowości, bez względu na 
wiek, płeć i sprawność fizyczną. Ważnym elementem reali-
zowanego zadania jest nieodpłatne korzystanie z urządzeń 
podnoszących tężyznę fizyczną mieszkańców i aktywizacja 
osób w różnym wieku i płci oraz o różnym poziomie spraw-
ności fizyczno – umysłowej. Będzie ona służyła zarówno 
mężczyznom, jak i kobietom, ponieważ idea korzystania 
z siłowni nie narzuca żadnych barier wiekowych. 

Boisko wiejskie w Kamienniku wymaga poprawy stanu in-
frastruktury, jest niedoinwestowane rekreacyjnie i sportowo. 
Brak urządzeń nie pozwala w sposób efektywny wykorzy-
stać turystycznych atutów tego obszaru. Dlatego konieczne 
stało się podjęcie działań mających na celu wzmocnienie 
i wzrost atrakcyjności obszaru w celu przeciwdziałania tym 
negatywnym zjawiskom. Inicjatywa ma wymierny aspekt 
społeczny, integracyjny i poznawczy.

      Łucja Magdziarz
      Prezes Stowarzyszenia

Z okazji  Świąt Wielkiej Nocy 
życzymy Państwu
zdrowych, spokojnych i pogodnych 
dni świątecznych
spędzonych w gronie rodziny, 
smacznego jajka,
mokrego dyngusa, 
a także wiele radości w sercach
i pogody ducha na cały rok

Krystian Kawczyński 
Prezes Zarządu 
oraz Pracownicy 
Zakładu Kanalizacji i Wodociągów 
w Drawsku
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Co słychać u przedszkolaków?
Czyli kilka wspomnień z naszych przedszkoli

1. Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu. 

Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym 
chłodnych dni, są takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, 
kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest 
to święto naszych kochanych babć i dziadków. W naszych 
przedszkolach zapraszanie babć i dziadków na uroczystość 
z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertu-
ar imprez przedszkolnych. Święto Babci i Dziadka to dzień 
niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla 
babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez 
i radości. 

Każda grupa przedszkolaków przedstawiła swój program 
artystyczny, w którym pokazała swoje umiejętności mu-
zyczne, ruchowe oraz recytatorskie.  Dumni dziadkowie 
ze wzruszeniem podziwiali  występy swoich milusińskich, 
a przedszkolaki odważnie i bez tremy  reprezentowały swo-
je umiejętności. Dzieci  dla swoich dziadków przygotowały 
laurki oraz wręczyły już wcześniej przygotowane upomin-
ki. 

Przedszkole w Drawsku

Przedszkole w Chełście

Przedszkole w Pęckowie

Przedszkole w Piłce

Przedszkole w Drawskim Młynie
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Przedszkole w Kamienniku

Przedszkole w Kawczynie

2. Bal karnawałowy w przedszkolu. 

Karnawał to wspaniały okres zimowych balów, zabaw, 
a także nieodłączny element dzieciństwa. Jest on atrakcyjną 
i bardzo lubianą przez dzieci formą rozrywki, dostarcza im 
wielu przeżyć, radości i zadowolenia.

Również w naszych przedszkolach wszyscy bawili się 
w ozdobionych balonami salach. Pomysłowość rodziców 
nie miała granic. Przygotowali oni dla swoich pociech cie-
kawe stroje karnawałowe. Na balu, więc obok księżniczek, 
wróżek czy piratów pojawiły się postacie z ulubionych ba-
jek i nie tylko. Po wielkiej prezentacji strojów rozpoczęły 
się tańce – przy rytmach wesołej muzyki, były one przepla-
tane zabawami oraz konkursami. Do domu dzieci wracały 
we wspaniałych humorach, dzieląc się z rodzicami swoimi 
przeżyciami.

Przedszkole Drawski Młyn

Przedszkole Drawski Młyn

Przedszkole Drawsko

Przedszkole Chełst

Przedszkole Drawsko
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Przedszkole Pęckowo

Przedszkole Piłka

Przedszkole Kamiennik

Przedszkole Kawczyn

3. DZIEŃ BIAŁY W PRZEDSZKOLU W PIŁCE.

Grupa „Misie” co jakiś czas ma swoje kolorowe dni. Po 
ostatnim pomarańczowym przyszedł czas na Dzień Biały, 
bardzo charakterystyczny dla panującej obecnie pory roku. 
I właśnie zima była tematem przewodnim tego dnia. Dzie-
ci przyszły poprzebierane w białe stroje. Cały personel też 
wystąpił w białych ubiorach. Nawet przedszkolne menu ob-
fitowało w potrawy białe, bielsze  i najbielsze. Zadaniem 
głównym w trakcie całego dnia było „ulepienie” rodziny 
bałwanków.

Przedszkole w Piłce – Dzień Biały

4. PODZIĘKOWANIA

Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana 
Brzechwy w Drawsku serdecznie dziękuje za owocną 
współpracę P. Tadeuszowi Babiakowi – Sołtysowi wsi Draw-
sko oraz Radzie Sołeckiej. Dzięki tej współpracy plac zabaw 
przy Przedszkolu w Drawsku stał się bardziej atrakcyjny. 
Dziękuję za wsparcie moich działań. 

            Renata Szymańska
Dyrektor GPP w Drawsku

Opracowała i zebrała:
Renata Dorna

Nauczyciel Gminnego Przedszkola Publicznego
im. Jana Brzechwy w Drawsku
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Wielkanoc to wyjątkowy czas – otuchy i nadziei 
oraz radości i pokoju. 

Niech zbliżające się Święta Wielkanocne przy-
niosą szczęście oraz wzajemną życzliwość. Niech 
upłyną w atmosferze wzajemnej miłości, życzli-
wości i wiary. 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne
Pracownicy i Dzieci
Gminnego Przedszkola Publicznego
im. Jana Brzechwy w Drawsku

SZKOŁY PODSTAWOWE

SP Chełst
Musical Balladyna na deskach
Teatru Muzycznego w Poznaniu
8 stycznia 2018 r. uczniowie VII kla-

sy Szkoły Podstawowej w Chełście oraz 
przedstawiciele klas IID i IIID  gimnazjum 
uczestniczyli w musicalu pt. Balladyna, 
wystawianym w Teatrze Muzycznym w Po-
znaniu. Wszyscy uczniowie, poznawszy w 
czasie lekcji dzieło Juliusza Słowackiego, 
z zainteresowaniem odbierali sztukę, którą 
wyreżyserowała Renata Pałys - aktorka te-
atralna i filmowa, znana jako Pani Paździo-
chowa (Świat według Kiepskich). 

Młodzież i opiekunowie (Pani Teresa 
Kubiś, Pani Iwona Nowak, Pan Mariusz 
Niezborała - Dyrektor Szkoły) byli pod 
wrażeniem współczesnej adaptacji dra-
matu, zwłaszcza scen śpiewanych i ruchu 
scenicznego. Wszyscy z wielkim aplauzem 
odnieśli się również do roli Grabca, wykre-
owanego przez aktora na postać komiczną, 
kontaktową i otwartą w stosunku do mło-
dego widza.

Siedmioro aktorów na scenie, rewela-
cyjna gra świateł, zastępująca tradycyjną 
scenerię, piękny i czysty śpiew oraz owia-
ny tajemnicą motyw tańca nad Gopłem, to 
zdecydowanie najbardziej wyraziste walory 
sztuki, które nie zostaną pominięte w opra-
cowywanych na lekcjach języka polskiego 
recenzjach. 

Obcowanie z dziełem teatralnym to 
wielkie wyzwanie. Liczymy, że spotka się z 
pozytywną odpowiedzią na propozycję ko-
lejnego wyjazdu do teatru. 

Iwona Nowak 
Nauczycielka SP w Chełście

„Zimowe szaleństwo”
Zima to czas, na który czekają wszystkie 

dzieci, a to za sprawą śniegu. Uczniowie 
klasy III a wybrali się na świeże powietrze 
właśnie po to, aby nacieszyć się tym, co 
dała nam natura.

Śnieżne kule powstawały w niewiary-
godnym tempie, już po kilku chwilach moż-
na było obejrzeć efekty pracy, czyli bałwa-
ny. Mimo chłodu nikt nie narzekał, wszyscy 
z uśmiechem na ustach i rumieńcem na 
policzkach wrócili do szkoły, by się ogrzać.   

Warto wspomnieć, że zdrowie to nie tyl-
ko, zdrowe odżywianie, ale również sport 
i aktywny tryb życia. Zima mimo mrozu jest 
piękna i potrafi nas zachęcić do ciekawego 
wykorzystania wolnego czasu.  
   Sylwia Kasper 

Nauczycielka SP w Chełście

Wycieczka do kina klas I-III
Dnia 7 lutego 2018 r. uczniowie klas I-III 

wraz z opiekunami wybrali się do kina w 

Czarnkowie, na film pt. „Tedy i mapa skar-
bów”. 

Bajka, o której mowa, to zabawna opo-
wieść o Tedim, Sarze oraz Mumii i ich 
przygodzie. Tedy Jones wyjeżdża do Los 
Angeles, gdzie poznaje panią archeolog - 
Sarę Lavroff. Niedługo potem zostaje ona 
porwana, a Tedy wraz z Mumią rusza jej na 
ratunek.

Bajka bardzo przypadła dzieciom do gu-
stu, zabawne dialogi, dobry dźwięk i dużo 
akcji - to wszystko sprawiło, że dzieci z 
uśmiechem na ustach opuściły salę kino-
wą.   

Sylwia Kasper 
Nauczycielka SP w Chełście

Zabawa karnawałowa
8 lutego odbyła się zabawa karnawało-

wa. Jako pierwsi pojawili się na niej ucznio-
wie klas I-IV. Zabawę dla nich poprowadziła 
Pani Justyna Tyrawska, która wspaniale za-
jęła czas dzieciom.

Różnorodność zabaw mogła doprowa-
dzić do zawrotu głowy. Zabawy z chustą 
KLANZA, wyścigi rzędów, gdzie dzieci mia-
ły okazję  porywalizować, przeciąganie liny, 
przechodzenie pod liną, zabawy z balona-
mi, jedzenie jabłka zawieszonego na sznur-
ku czy obwiązywanie papierem toaletowym 
- to wszystko sprawiło, że uczniowie wspa-
niale się bawili i mogli spożytkować swoją 
energię w ciekawy sposób. 
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SP Drawski Młyn

Cyrk w naszej szkole
9 lutego 2018 r. tuż przed rozpoczynają-

cymi się feriami zimowymi, zawitał do na-
szej szkoły cyrk. Artyści  przygotowali dla 
małych widzów moc atrakcji!

W programie znalazły się: pokaz żongler-
ki, pokaz magii i iluzji oraz wesoły klaun. 
Ponadto uczniowie mieli okazję zobaczyć 
tresurę zwierząt: na scenie pojawiły się psy, 
gołębie i wielki wąż.  Dodatkową atrakcją 
była możliwość udziału uczniów w popiso-
wych występach – dzieci kręciły hula–hop, 
stworzyły zespół muzyczny grający na nie-
typowych instrumentach i trzymały węża. 
Śmiechu było co niemiara. 

Występ bardzo podobał się publiczności 
i zapewnił solidną dawkę rozrywki.

Renata Kaszkowiak
Nauczycielka SP w Chełście

Program Zdrowotny 3 m@j linię 
– zaburzenia odżywiania
Kolejną odsłoną Programu Zdrowotne-

go 3 m@j linię było przeprowadzenie zajęć 

SPOTKANIE Z POEZJĄ IGNACE-
GO KRASICKIEGO

„I śmiech niekiedy może być nauką – kiedy 
się z przywar, nie z osób natrząsa”. Te słowa 
„księcia poetów polskich” rozpoczęły obcowa-
nie z literaturą polską okresu oświecenia.

Dnia 25 stycznia 2018 r. w naszej szkole 
odbyło się spotkanie z poezją Ignacego Krasic-
kiego. Jego celem było uwrażliwienie uczniów 
na piękno i kulturę słowa. Społeczność szkolna 
miała okazję zapoznać się pokrótce z życiorysem 
I. Krasickiego, który przybliżyła nauczycielka j. 
polskiego. Następnie wysłuchano kilkunastu ba-
jek poety w interpretacji uczniów klasy V. Spo-
tkanie wzbogaciła prezentacja multimedialna, 
która została zaprezentowana na nowoczesnym 
sprzęcie, monitorze dotykowym, zakupionym w 
ramach programu Aktywna tablica. Wykorzy-
stano w niej ilustracje do Bajek I. Krasickiego 
wykonane przez obecnych piątoklasistów, jak 
również i absolwentów naszej szkoły. Bez pro-
blemu zaczerpnięto z zasobów internetowych 
sfilmowaną bajkę pt. Przyjaciele, wysłuchano 
Hymnu do miłości Ojczyzny.

Spotkanie zorganizowano w ramach dzia-
łań promujących czytelnictwo. Mamy nadzieję, 
że morały, które tak dobrze potrafili odczytać 
uczniowie klasy V, zachęcą słuchaczy do bliż-
szego kontaktu z twórczością Ignacego Krasic-
kiego.

Halina Mądrawska
Nauczycielka SP w Pęckowie

ROBOTY W AKCJI …
Mały, ale bardzo inteligentny robot do na-

uki programowania zawitał na dodatkowych 
lekcjach matematyki w klasie 4. Idea pracy z 
robotami jest zgodna z ideą nowoczesnej edu-
kacji STEM czyli edukacji interdyscyplinarnej 
skupiającej się na tzw. naukach przyszłości: 
przyrodzie (Science), technologii (Technology), 
inżynierii (Engineering) i matematyce (Mathe-
matics). Programując z wykorzystaniem Ozo-
botów uczniowie są oswajani z nowoczesną 
edukacją i w praktyczny sposób doświadczają 
powiązania pomiędzy teorią a praktyką. Ozobot 
zabiera dzieci w niesamowitą przygodę plano-
wania i kodowania działań, rozwiązywania pro-
blemów i pracy grupowej. Za pomocą koloro-
wych kodów dzieci programują zadania, które 
wykonuje robot. Dzięki temu mali programiści 

Po zakończeniu zabawy dla młodszych, 
na sali pojawili się uczniowie klas V-VII. Ich 
zabawa miała inny charakter. Poprowadziły 
ją dziewczyny z Samorządu Uczniowskiego, 
które pięknie przygotowały salę, zadbały o 
wspaniałą oprawę muzyczną oraz zabawy 
dla koleżanek i kolegów. 

Na zakończenie wszyscy uczniowie 
otrzymali słodki poczęstunek, a o godzinie 
18 udali się do domu.

Serdecznie dziękujemy Pani Justynie 
Tyrawskiej za zapewnienie dzieciom wspa-
niałej zabawy!

Sylwia Kasper 
Nauczycielka SP w Chełście 

edukacyjnych, dotyczących zaburzeń od-
żywiania. Bulimia i anoreksja to najczęściej 
spotykane choroby dotyczące procesów 
zdrowotnych. Anoreksja, czyli jadłowstręt 
jest to choroba o podłożu psychicznym. 
Objawia się silną obawą przed utyciem, 
prowadzącą do unikania jedzenia. Osoby 
chore postrzegają siebie jako dużo grubsze 
i brzydsze niż są w rzeczywistości, nierzad-
ko czują wstręt do swojego ciała i mają za-
niżone poczucie własnej wartości. 

Bulimia, podobnie jak anoreksja, zwykle 
zaczyna się od niezadowolenia ze swoje-
go wyglądu, własnych wymiarów i wagi. 
Uczniowie, działający  przez I półrocze roku 
szkolnego 2017/2018 r. w ramach założeń 
Programu Zdrowotnego 3 m@j linię chętnie 
uczestniczyli w zajęciach. Oto niektóre z ich 
wypowiedzi podsumowujące Program:

- dowiedziałam się, jak należy zdrowo 
się odżywiać, co jest dobre dla mojego or-
ganizmu, a co mu szkodzi - Aleksandra 

- lekcja o bulimii i anoreksji uświadomi-
ła mi, że nie trzeba jeść dużo, tylko odpo-
wiednie porcje. Gdybym miał taką chorobę, 
będę wiedział jak ją leczyć. - Karol 

- zapamiętałam, że trzeba pić dużo wody 
i staram się trzymać tej zasady. W tygodniu 
trzeba wykonywać dodatkowe ćwiczenia, 
zmniejszyć spożywanie cukru i soli, ale 
nie wyeliminować ich całkowicie z diety - 
Anna

- z zajęć zapamiętałam, że należy spo-
żywać 5 posiłków dziennie, w piramidzie 
zdrowego żywienia najważniejszy jest ruch 
i należy zjadać jak najmniej słodyczy  – Ka-
sia

W II półroczu będziemy nadal praco-
wać nad realizacją Programu Zdrowotne-
go 3m@j linię. Zapraszamy do  aktywnego 
uczestnictwa.

  Teresa Kubiś 
Nauczycielka SP w Chełście
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Dnia 9 lutego 2018 roku uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Drawskim Młynie wzięli 
udział w programie edukacyjnym przygotowa-
nym przez agencję Lupus pt.: POLSKA MOJA 
OJCZYZNA.

Celem programu było kształtowanie wśród 
najmłodszych uczniów patriotyzmu, przywiąza-
nia do ojczystego kraju, jego kultury i tradycji. 
Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosfe-
rze. Uczniowie brali udział w quizach, konkur-
sach, rozwiązywali rebusy i zagadki. Mieli moż-
liwość sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności. 
Na koniec spotkania recytowali wiersz W. Bełzy 
pt.: Katechizm małego Polaka. 

Wszyscy uczestnicy wykonali pamiątkowe 
zdjęcie - chłopcy w stroju żołnierza Armii Kra-
jowe, a dziewczynki sanitariuszki oraz otrzymali 
dyplom Małego Patrioty.

Katarzyna Pankowska-Czerwińska
Nauczycielka SP w Drawskim Młynie

w namacalny sposób przekonują się o tym, że 
programowanie jest niezwykle praktyczną dzie-
dziną, która wykorzystywana jest w każdym 
obszarze ludzkiego życia. Programując z wyko-
rzystaniem Ozobotów dzieci są w stanie od razu 
zaobserwować efekty swojej pracy. Uczniowie 
otrzymują konkretny problem do rozwiązania 
za pomocą dostępnych narzędzi, tj. robota i ze-
stawu zaprogramowanych komend. Ich zadanie 
polega na merytorycznym przygotowaniu się do 
rozwiązania problemu czyli obmyślenia ścieżki 
postepowania, wdrożenia a na końcu obserwo-
wania postępów i wprowadzania ewentualnych 
działań naprawczych. Eduroboty realizują zatem 
niezwykle istotną funkcję w początkowych jak 
i późniejszych etapach edukacji matematyczno 
– informatycznej dzieci i młodzieży.

Sylwia Lala
Nauczycielka SP w Drawskim Młynie

Bal karnawałowy
W piątkowe popołudnie, 9 lutego odbył się 

- tak długo oczekiwany przez uczniów Szkoły 
Podstawowej w Drawskim Młynie - bal karna-
wałowy. W tym dniu sala gimnastyczna zamie-

niła się w zaczarowaną krainę pełną wróżek, 
czarodziejów, księżniczek, kowbojów, duchów 
i innych barwnych postaci z kreskówek i bajek. 
Przy dźwiękach skocznej muzyki i utworach zna-
nych wykonawców dzieci mogły pobawić się ze 
szkolnymi kompanami. Zgromadzeni uczniowie 
brali udział w grach i zabawach prowadzonych 
przez Samorząd Uczniowski.  Były między inny-
mi: „Dzień z życia rodziny”, „Muzyczne wyspy”, 
„Najpiękniejszy strój karnawałowy”, „Najlepsza 
Tancerka/ Tancerz”. Podczas krótkiej przerwy 
wszystkie dzieci udały się na poczęstunek. 
Pyszne przekąski i słodkości zregenerowały 
siły i można było dalej się bawić. Dodatkowych 
emocji przysporzyły zaplanowane na ten dzień 
wybory Króla i Królowej Balu. Każdy uczeń 
obecny na dyskotece mógł oddać swój głos na 
wybranych w półfinale kandydatów. Komisja 
konkursowa, w skład której wchodzili rodzice 
oraz nauczyciele, ogłosiła następujące wyniki:

Królową balu została - Izabella Banaś z kla-
sy I, Królem balu został -  Miłosz Kowal z kla-
sy I.

Gratulujemy zwycięzcom! Już od dziś z 
niecierpliwością czekamy na następną zabawę 
karnawałową w naszej szkole. Dziękujemy za 
udział, a nauczycielom za opiekę i organizację 
dyskoteki!

Agnieszka Kuczyńska
Nauczycielka SP w Drawskim Młynie

wszysTKiego co najlePsze 
na ŚwięTa wielKanocne

ciePłej i rodzinnej aTMosFery.
Miłych sPoTKań z najBliższyMi 

oraz sMacznego jajKa

życzy

dyreKcja, grono Pedagogiczne 
oraz cała sPołecznoŚc

szKoły PodsTawowej 
iM. Św. UrszUli ledóchowsKiej

w drawsKiM Młynie

SP Drawsko

Wizyta w Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Drawsku
Dnia 8 stycznia 2018 r. uczniowie klasy IIIa 

i IIIb wspólnie z wychowawcami odwiedzili 
Ochotniczą Straż Pożarną w Drawsku. Celem 
spotkania było poszerzenie wiedzy uczniów na 
temat specyfiki pracy strażaka. Pan Artur Ma-
tuszczak opowiadał o trudnej i niebezpiecznej 

pracy strażaków, odpowiadał na pytania uczniów 
oraz udzielił nam wskazówek na temat bez-
pieczeństwa przeciwpożarowego. Ogromnym 
zainteresowaniem cieszyły się samochody stra-
żackie. Panowie strażacy pokazali nam strażacki 
sprzęt zamontowany w wozach oraz szczegóło-
wo opowiedzieli o przydatności poszczególnych 
jego elementów. To spotkanie z pewnością na 
długo pozostanie w pamięci uczniów. Być może 
niektórzy z uczestników tego wydarzenia w 
przyszłości zasilą strażackie szeregi, by nieść 
pomoc innym ludziom.

Marta Oskaldowicz, Janusz Łusiewicz
Nauczyciele SP w Drawsku

Musical Balladyna na deskach 
Teatru Muzycznego w Poznaniu

8 stycznia 2018 r. uczniowie klasy IID i IIID 
oraz siódmoklasiści ze Szkoły Podstawowej w 
Chełście uczestniczyli w musicalu pt. Balladyna, 
wystawianym w Teatrze Muzycznym w Pozna-
niu. Wszyscy uczniowie, poznawszy w czasie 
lekcji dzieło Juliusza Słowackiego, z zaintere-
sowaniem odbierali sztukę, którą wyreżysero-
wała Renata Pałys - aktorka teatralna i filmowa, 
znana jako Pani Paździochowa (Świat według 
Kiepskich).

Młodzież i opiekunowie (Pani Teresa Kubiś, 
Pani Iwona Nowak, Pan Mariusz Niezborała - 
Dyrektor Szkoły w Chełście) byli pod wrażeniem 
współczesnej adaptacji dramatu, zwłaszcza 
scen śpiewanych i ruchu scenicznego. Wszyscy 
z wielkim aplauzem odnieśli się również do roli 
Grabca, wykreowanego przez aktora na postać 
komiczną, kontaktową i otwartą w stosunku do 
młodego widza.

Siedmioro aktorów na scenie, rewelacyjna 
gra świateł, zastępująca tradycyjną scenerię, 
piękny i czysty śpiew oraz  owiany tajemnicą 
motyw tańca nad Gopłem, to zdecydowanie naj-
bardziej wyraziste walory sztuki, które nie zo-
staną pominięte w opracowywanych na lekcjach 
języka polskiego recenzjach.

Obcowanie z dziełem teatralnym to wielkie 
wyzwanie. Liczymy, że spotka się z pozytywną 
odpowiedzią na propozycję kolejnego wyjazdu 
do teatru.                                          

Iwona Nowak
Nauczycielka SP w Drawsku
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Wojewódzkie konkursy przed-

miotowe w Szkole Podstawowej
Początek 2018 roku uczniowie Szkoły Pod-

stawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby 
rozpoczęli bardzo aktywnie. Począwszy od 10 
do 12 stycznia 2018 r. uczniowie zmierzyli się 
z Wojewódzkimi Konkursami Przedmiotowymi 
na etapie szkolnym. Uczniowie głodni wiedzy, 
chętnie wzięli udział w zmaganiach z poszcze-
gólnych przedmiotów: matematyki, języka pol-
skiego i języka angielskiego.   

Niestety konkurs matematyczny i języka 
angielskiego nie był owocny w kwalifikacje do 
etapu rejonowego. Natomiast, wygląda na to, że 
uczniowie Naszej Szkoły bardzo lubią język pol-
ski, gdyż do etapu rejonowego zakwalifikowały 
się aż cztery uczennice: Alicja Joanna Banaś, 
Zuzanna Maria Kwita, Dagmara Sikora i Marta 
Szmania uzyskując wymaganą liczbę punktów, 
potrzebnych do udziału w kolejnym etapie kon-
kursu.

Uczennicom serdecznie gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów w kolejnych etapach. 
Powodzenia!                                                      

Marianna Matuszczak
Pomoc nauczyciela SP w Drawsku

KONKURSÓW JESZCZE 
NIE KONIEC
W listopadzie odbył się Ogólnopolski Kon-

kurs Geograficzny, w którym wzięły udział 
uczennice klas VII - ZUZANNA KWITA i JULIA 
CIEBIELSKA.

Zakres konkursowej wiedzy obejmował pro-
gram przyrody z klas IV-VI i program geografii z 
klasy VII. Pytania dotyczyły znajomości współ-
rzędnych geograficznych, krain geograficznych, 
znajomość mapy Polski i świata, stref klima-
tycznych oraz krajobrazowych, a także podstaw 
geografii. Był to obszerny materiał do opano-
wania. Dziewczyny pilnie uczyły się na lekcjach 
geografii, ponadto w każdy poniedziałek, po 
lekcjach, systematycznie przychodziły na kółko 
geograficzne, myślę że wiele godzin uczyły się 
także w domu. Regulamin był zaostrzony, gdyż 
za błędną odpowiedź były punkty ujemne, a na 
karcie odpowiedzi nie można było poprawić od-
powiedzi, gdyż skutkowało to dyskwalifikacją.  
Zarówno Julia jak i Zuzanna zdobyły 47/60 pkt. 
zajmując 15 miejsce na 341 uczestników kon-
kursu. 

Julia i Zuzanna to moje uczennice i jestem 
z nich bardzo dumna, gdyż wiem, że posiadają 
głęboką wiedzę z geografii. Konkursów jeszcze 
nie koniec, bo następne już w marcu. Trzymam 
kciuki i serdecznie gratuluję.                                                 

Małgorzata Stróżyńska
Nauczycielka SP w Drawsku

Spostrzeżenia uczestniczki konkursu:

„29 listopada odbył się Ogólnopolski Kon-
kurs Geograficzny, w którym brałam udział. Bar-
dzo długo i sumiennie przygotowywałam się do 
niego, aby zająć jak najlepsze miejsce. Wspólnie 
z Panią Stróżyńską i Julką spotykałyśmy się po 
lekcjach i rozwiązywałyśmy zadania. W dzień 
konkursu stresowałam się. 18 stycznia br. zo-

stały ogłoszone wyniki. Uzyskałam 15 miejsce 
w Polsce. Za rok również wezmę udział w tym 
konkursie.”                                                   

Zuzanna Kwita           
Uczennica kl. VII „B” SP w Drawsku

WARSZTATY MYDLARSKIE NA
WAGĘ SERCA CZŁOWIEKA
W ostatnich dwóch miesiącach cyklicznie 

odbywały się Warsztaty Mydlarskie dla chętnych 
uczniów z klasy V, VI, VIIA, VIIB prowadzone 
przez Małgorzatę Stróżyńską. Była to okazja 
stworzenia małych, niepowtarzalnych „dzieł 
sztuki” jakim są mydełka glicerynowe. Prowa-
dzone warsztaty wpływały na rozwój wyobraźni, 
uczyły łączenia kolorów, zapachów, suszonych 
płatów kwiatów, naturalnej gąbki morskiej. 
Własnoręcznie zrobione, pachnące i kolorowe 
mydełka to oryginalny pomysł na prezent z 
okazji Dnia Babci i Dziadka, Walentynek, Dnia 
Matki i na inne święta. Powstało więc kilkadzie-
siąt, pięknych mydełek, z pomysłem sprzedaży 
podczas wywiadówki szkolnej. Rodzice chętnie 
je kupowali. Zysk, w wysokości 946,00 zł prze-
znaczono na zakup pomocy dydaktycznych do 
powstającej klasy biologiczno-geograficznej. 
Zakupione zostały: model serca, oka i ucha. Wy-
starczyły chęci, trochę czasu i zaangażowanie 
wielu dobrych serc ludzkich.

Małgorzata Stróżyńska
Nauczycielka SP w Drawsku

Uczniowie klasy V, VI, VIIA, VIIB 
SP w Drawsku

26. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy

26. Finał WOŚP odbył się w dniu 14 stycznia 
2018 r., a jego celem było pozyskanie środków 
„dla wyrównania szans w leczeniu noworod-
ków”. Po raz kolejny postanowiono doposa-
żać podstawowe oddziały neonatologiczne w 
specjalistyczny sprzęt ratujący życie i zdrowie 
dzieci.

Gmina Drawsko kolejny już rok współpra-
cowała z Gminą Krzyż w tym szczytnym celu. 

Styczeń – miesiąc papieru
Akcja klasy patronackiej PRGOK zakończo-

na! W klasie czwartej odbyła się prelekcja na 
temat segregacji papieru, jego produkcji oraz 
recyklingu. Wszyscy już wiedzą skąd się bierze 
papier toaletowy oraz co to makulatura. Wiemy 
też, ile drzew można uratować zbierając ją. A że 
drzew chcemy uratować jak najwięcej, w naszej 
szkole ruszyła akcja zbiórki makulatury! Klasa 
Patronacka czuwa nad jej przebiegiem. 

 Agnieszka Rychlik
      Nauczycielka SP w Drawsku

W tym dniu na ulice wszystkich miejscowości 
Gminy Drawsko wyszło 31 wolontariuszy wraz z 
pomocnikami. O godzinie 16:00 w sztabie WOŚP 
w Krzyżu Wlkp. rozpoczęła się część koncerto-
wa, podczas której zaprezentowały się uczenni-
ce naszej szkoły w pięknych balladach. Agata 
Buśko i Marysia Lajnweber - uczennice klasy 2a 
oddziałów gimnazjalnych, oprócz udziału w czę-
ści artystycznej były również w tym dniu wolon-
tariuszkami. Ogromne podziękowania należą się 
wszystkim wolontariuszom, ich pomocnikom, 
rodzicom i osobom, które wrzuciły do puszek 
choćby najmniejszy grosik. W tą chłodną stycz-
niową niedzielę dzielnie pracowali wolontariu-
sze: Aleksandra Jarząb, Inga Dolna, Anna Koza, 
Iwona Szukała, Miłosz Tchórzka, Kinga Kosicka, 
Agata Buśko, Michał Hellak, Wiktor Bartkowiak, 
Gabriela Giś, Patrycja Kubiś, Julia Helwig, Pau-
lina Marut, Dominika Biniak, Alicja Helak, Julia 
Mazur, Dominika Jóźwiak, Martyna Koza, Anna 
Grzelachowska, Martyna Przybył, Julia Wyrwa, 
Martyna Kapuścińska, Szymon Tafelski, Maria 
Lajnweber, Maja Mikołajczyk, Karolina Mazur, 
Magdalena Krępuła, Zuzanna Fałat, Dominika 
Hałuszko, Julianna Stróżyńska, Konrad Śmierz-
chalski oraz pomocnicy wolontariuszy: Zuzanna 
Dolna, Wiktoria Pawłowska, Karina Leonarczyk, 
Natalia Mazur, Wiktoria Piątek, Paulina Dymek, 
Bogna Tryboba, Patrycja Lejman, Amelia Helak, 
Oskar Wysz, Ewa Barłóg, Olimpia Buśko, Marty-
na Leonarczyk, Aleksandra Bździel.

Bezinteresowne pomaganie innym z pew-
nością oznacza czynienie dobra, które prędzej 
czy później do nas wróci. Mieszkańcy Gminy 
Drawsko jak zwykle wykazali się dużą hojno-
ścią i otwartymi sercami. Kwota, którą uzbie-
rała tylko młodzież z Gminy Drawsko to ponad 
9 tysięcy złotych. I chociaż nie chodzi tu o bicie 
żadnych rekordów, z pewnością przyczyniło się 
to znacząco do osiągnięcia wyższego rezultatu 
końcowego niż w ubiegłym roku. Kwota końco-
wa rozliczenia 26 Finału WOŚP współpracują-
cych ze sobą Gmin Krzyż i Drawsko to ponad 49 
tysięcy złotych.

 Sylwia Lala
Opiekun wolontariuszy Gminy Drawsko

Nauczycielka SP w Drawsku
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XVIII edycja Góry Grosza
Co roku w naszej szkole na przełomie listo-

pada i grudnia organizowana jest akcja zbiera-
nia drobnych monet, pod nazwą „Góra Grosza”. 
Celem tegorocznej, osiemnastej edycji była po-
moc dzieciom, które wychowują się poza swoją 
rodziną – w domach dziecka czy rodzinach za-
stępczych. Pośrednim, ale najważniejszym ce-
lem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie 
najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka 
pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra 
potrzebujących.

Uczniowie naszej szkoły wykazali się wiel-
kimi sercami. Ogromnie cieszy wiadomość, że 
klasy 1-7, oraz oddziały gimnazjalne wspólnie 
zebrały aż 525,16 zł. To piękny gest z ich strony 
i jednocześnie najwyższa zebrana kwota od lat. 

Samorząd Uczniowski
SP w Drawsku

„Cudowny chłopak” i łyżwy
Dnia 29.01.2018 r. klasa III B udała się na 

wycieczkę do Gorzowa Wlkp. Pierwszą prze-
widzianą atrakcją tego dnia był film „Cudowny 
chłopak”. Główny bohater Auggie od urodzenia 
ma zdeformowaną twarz. W nowej szkole chce 
udowodnić rówieśnikom, że piękno to więcej niż 
wygląd. Jest to film naprawdę wart obejrzenia 
i godny polecenia dla każdej grupy wiekowej.

Kolejnym punktem wyjazdu była jazda na 
łyżwach w Centrum Sportowo-Rehabilitacyj-
nym Słowianka. Była to spora dawka ruchu  
dla wszystkich, aktywująca „uśpione” dotąd 
mięśnie głębokie, połączona ze świetną zabawą 
i dużą dawką humoru.

Zadowoleni i - co najważniejsze - bez kontu-
zji bezpiecznie cała grupa powróciła do domu. 

Agnieszka Białys-Fobka
Nauczycielka SP w Drawsku

Luty miesiącem plastiku
Klasa patronacka PRGOK nie odpoczywa. 

Luty został okrzyknięty przez organizatorów 
przedsięwzięcia miesiącem plastiku, więc 
uczniowie klasy IV postanowili przeprowadzić 
akcję, uświadamiającą młodszych uczniów na-
szej szkoły, co należy zrobić z butelkami, aby 
zajmowały jak najmniej miejsca w koszach. Przy 
okazji chętni uczniowie klas I-III mogli spróbo-
wać zgnieść butelkę specjalnym urządzeniem 
do tego służącym. Czwartoklasiści przypomnieli 
też młodszym kolegom, że butelki wrzucamy do 
żółtego worka na śmieci, a specjalny kosz do 
segregacji śmieci stoi w szkolnym hallu. Aby 
butelka została doszczętnie wykorzystana pa-
miętamy, że nakrętki zbieramy w każdej klasie, 
by pomóc naszej koleżance Mai.

 Agnieszka Rychlik
Nauczycielka SP w Drawsku

W trosce o drzewko oxytree
Uczniowie klasy patronackiej dbają o drzew-

ko oxytree, które zostało pozostawione pod ich 
opieką przez PRGOK. Z tej okazji, wraz z sołty-
sem wsi, panem Tadeuszem Babiakiem, odwie-
dzili je w gospodarstwie ogrodniczym „Błażej” 
w Drawsku, gdzie drzewko ma wspaniałą i fa-
chową opiekę. Właściciel gospodarstwa, Pan 
Błażej oprowadził ich po obiekcie, a także poda-
rował „trochę tlenu” do domu każdego ucznia. 
Wszyscy powrócili ze spaceru z małymi, donicz-
kowymi roślinami.

Agnieszka Rychlik
      Nauczycielka SP w Drawsku

Wyjazd do Teatru im. Juliusza
Osterwy w Gorzowie Wlkp.
W piątek, 2 lutego 2018 roku, uczniowie 

klas siódmych wraz ze swoimi nauczycielkami: 
Katarzyną Giś i Kamilą Mumot wybrali się do 
gorzowskiego teatru na sztukę w adaptacji i re-
żyserii Cezarego Domagały pt. „Mały Książę”. 

W spektaklu została wiernie przedstawiona 
historia Małego Księcia – głównego bohatera 

książki A. de Saint – Exupery’ego, którą oma-
wialiśmy na lekcjach języka polskiego. To wła-
śnie wędrówka po wszechświecie pozwoliła 
mieszkańcowi asteroidy B-612 zrozumieć, czym 
jest przyjaźń, miłość, prawda i dobro w życiu. 
Spotkania z mieszkańcami asteroid: Królem, 
Próżnym, Pijakiem, Bankierem, Latarnikiem 
i Geografem uświadomiły mu, że świat doro-
słych jest dziwny, śmieszny, ale i nadzwyczaj-
ny. Na Ziemi chłopczyk spotkał Żmiję, Lisa oraz 
Pilota - narratora, który stał się powiernikiem 
opowieści o podróży jego życia. Lis uświadomił 
Małemu Księciu, ale i wszystkim widzom spek-
taklu, że słowa „Dobro widzi się tylko sercem. 
Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” są 
ponadczasowe i zachęcają do głębokiej refleksji 
nad życiem.

Siódmoklasiści zgodnym chórem stwierdzili, 
że przedstawienie w formie musicalu bardzo im 
się podobało, a pozytywne przesłanie sztuki po-
zostanie na długo w ich pamięci. 

            Katarzyna Giś, Kamila Mumot
      Nauczycielki SP w Drawsku

Mistrzostwa Powiatu Czarnkow-
sko-Trzcianeckiego w Piłkę Ręczną 
Chłopców klas VI i młodszych

3 lutego 2018 r. w sali gimnastycznej w 
Krzyżu Wlkp. odbyły się Mistrzostwa Powiatu 
Czarnkowsko - Trzcianeckiego w Piłce Ręcznej 
Chłopców klas VI i młodszych. Nasi chłopacy w 
składzie: Maciej Nowaczyk, Patryk Krystek, Mi-
chał Babiak, Michał Lejman, Filip Dembski, Szy-
mon Czarnkowski, Jakub Pawlak, Marek Świno-
ga, Tobiasz Dymek, Adrian Bartkowiak, Miłosz 
Bałamut i Bartek Kowal, po bardzo emocjonu-
jących pojedynkach pokonali SP Rosko 7:3, SP 
Krzyż Wlkp. 4:3 oraz SP 2 Trzciankę 5:3. Zostali 
Mistrzami Powiatu i w marcu będą reprezento-
wać nasz powiat na Mistrzostwach Rejonu Pil-
skiego, które odbędą się w Wągrowcu.

Janusz Łusiewicz, Łukasz Piątek
Nauczyciele SP w Drawsku



Biuletyn informacyjny Gminy Drawsko nr 1/2018 (ISSN 1644-6011)26
Walentynki 2018
W naszej szkole walentynki to tradycja ob-

chodzona corocznie. W tym roku nie było ina-
czej. Jako, że święto przypadało w ferie, tydzień 
przed ich rozpoczęciem w szkole pojawiła się 
„Poczta walentynkowa” – pudełko, do którego 
każdy mógł wrzucić swoją kartkę dla bliskiej 
osoby. W ten sposób uczniowie mają okazję, 
by zrobić drugiemu człowiekowi niespodziankę 
i powiedzieć, czy napisać coś miłego.

8 lutego, w tłusty czwartek, odbyła się rów-
nież dyskoteka szkolna z tej okazji. W godzinach 
16:00-18:00 bawili się najmłodsi uczniowie z 
klas 1-4. Wszyscy przebrali się za znane po-
staci. Były zabawy, konkursy, a także słodki po-
częstunek dla każdego. Następnie, w godzinach 
18:00-20:00 swoją dyskotekę walentynkową 
rozpoczęli uczniowie klas 5-7. Wszyscy świet-
nie się bawili, a dzięki uprzejmości Rady Ro-
dziców również mogli skorzystać ze słodkiego 
poczęstunku. Impreza została uznana za udaną! 
Ogromne podziękowania dla Rady Rodziców 
– szczególnie dla pana Zbigniewa Hefta, który 
uświetnił spotkanie oprawą muzyczną, oraz dla 
pani Agnieszki Giś za pomoc w organizacji po-
częstunku dla dzieci.      

      Samorząd Uczniowski
      SP w Drawsku

Wyjazd do  Tropical Islands
Dnia 9 lutego 2018 roku uczniowie Szkoły 

Podstawowej w Drawsku wyruszyli  do Berlina, 
by spędzić dzień w aquaparku Tropical Islands. 
Prawie cały dzień spędzili na zabawach w wo-
dzie, pływaniu, zjeżdżaniu. Bardzo dużą atrakcją 
były dla nich baseny znajdujące się na świeżym 
powietrzu i basen imitujący rzekę z wodospada-
mi. Po całodziennym pobycie na basenie wyru-
szyliśmy w drogę powrotną. Odwiedziliśmy tak-
że restaurację McDonald’s w Słubicach. Około 
godziny 23:00 wszyscy szczęśliwie powrócili do 
Drawska. 

Zbigniew Piątek 
Dyrektor SP w Drawsku

Mistrzostwa Gminy 
w Piłkę Nożną
14 lutego 2018 r. w sali gimnastycznej w 

Drawsku odbyły się Mistrzostwa Gminy w Piłkę 
Nożną Chłopców dla klas IV. Naszą szkołę re-
prezentowały dwa zespoły. Zespół w składzie: 
Maciej Nawrot, Kamil Banaś, Kacper Gapski, 
Łukasz Rychlik, Klaudiusz Lejman i Wiktor 
Marek okazał się bezkonkurencyjny i pokonał 
drugi zespół z SP Drawsko 6:0, SP Piłka 1:0, 
SP Chełst 4:0 oraz SP Pęckowo 13:0. Natomiast 
nasz drugi zespół w skład, którego wchodziły 
również dziewczyny: Kinga Burzyńska, Hanna 
Krystek, Maria Hellak, Lidia Michałek, Wiktoria 
Karyś oraz trzech chłopaków: Dawid Helak, Mi-
chał Marut i Krystian Dittfeld zajął drugie miej-
sce pokonując SP Pęckowo 1:0, SP Piłka 1:0 
oraz remisując 0:0 z SP Chełst.

  Łukasz Piątek
Nauczyciel SP w Drawsku

mistrZynie Powiatu 
w PiŁce rĘcZnej DZiewcZĄt
1 marca 2018 r. w hali sportowej przy Szko-

le Podstawowej nr 2 w Czarnkowie odbyły się 
Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Dziewcząt  
roczników 2002- 2004. Uczennice z SP Draw-
sko w składzie: KLAUDIA HELWICH, JULIA 
HELWIG, ANNA KOZA, NATALIA NIEZBORAŁA, 
NATALIA SZMYD, ZUZANNA KWITA, ROZALIA 
HEWUSZ, ANNA DITTFELD ,MARTA SZMANIA, 
ALICJA BANAŚ, ALEKSANDRA SEKUTERSKA, 
MALWINA KUBIŚ, MARIA DOLNA, AGNIESZKA 
LEJMAN  wywalczyły I miejsce.  

W meczu o finałowym nasze dziewczęta 
grając w osłabieniu 4:6 nie straciły  ale zdobyły 
bramkę wygrywając ostatecznie z SP Trzcianka  
7:4.

Tabela końcowa:
1.SP Drawsko
2. SP2 Trzcianka
3.SP Połajewo
4 SP Rosko
5.SP2 Czarnków

WICEMISTRZYNIE POWIATU 
W PIŁCE RĘCZNEJ
3 marca 2018 roku na hali sportowej w Po-

łajewie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Pił-
ce Ręcznej Dziewcząt klas VI i młodszych. Do 
zawodów przystąpiło  5 drużyn : SP Połajewo, 
SP Rosko, SP Krzyż, SP Trzcianka, SP Drawsko. 
Uczennice z SP Drawsko w składzie: MARTA 
SZMANIA, MARIA  DOLNA, AGATA SEKUTER-
SKA, AGNIESZKA MARUT, KINGA BURZYŃSKA, 
MARIA HELAK, HANNA KRYSTEK, OLIWIA 
TRYBOBA wywalczyły II miejsce. Rozgrywki 
były prowadzone w dwóch grupach. Dziewczyny 
zwycięsko wyszły z pojedynków grając z Połaje-
wem i Wieleniem. W meczu o pierwsze miejsce 
przegrały z SP Trzcianka ostatecznie plasując 
się na drugiej pozycji w klasyfikacji końcowej. 

Agnieszka Białys- Fobka
 Nauczycielka SP w Drawsku

1 miejsce o Puchar Tymbarku
Dnia 9.03.2018 roku w sali gimnastycznej 

w Wieleniu odbyły się Mistrzostwa Powiatu o 
Puchar Tymbarku w Piłkę Nożną Dziewcząt do 
klas V. Nasze dziewczyny w składzie: Kinga Bu-
rzyńska, Hanna Krystek, Lidia Michałek, Maria 
Hellak, Oliwia Tryboba, Julia Gapska, Antonina 
Haniszewska oraz Wiktoria Karyś okazały się 
tego dnia najlepsze i 19 marca w Wolsztynie 
będą reprezentowały nasz powiat na Mistrzo-
stwach Wielkopolski. 

Wyniki turnieju:

SP 2 Trzcianka - SP 2 Trzcianka  4:0
SP Drawsko - SP Wieleń  3:0
SP Drawsko - SP 2 Trzcianka  4:0
SP 2 Trzcianka - SP Wieleń  0:2
SP Drawsko - SP 2 Trzcianka  1:1
SP Wieleń - SP 2 Trzcianka  3:0

Tabela końcowa zawodów:

1 miejsce SP Drawsko  7 pkt.  8:1
2 miejsce SP Wieleń  6 pkt.  5:3
3 miejsce SP 2 Trzcianka 4 pkt.  5:3
4 miejsce SP 2 Trzcianka 0 pkt.  0:11

  Łukasz Piątek
Nauczyciel SP w Drawsku                                                                                                                                     

Kolejny etap zmagań na poziomie rejonowym 
odbędzie się 24 marca 2018 w Budzyniu. 
     
 Agnieszka Białys-Fobka

 Nauczycielka SP w Drawsku
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Niech Nadchodzące 
Święta wielkaNocNe

przyNiosą spokój, harmoNię, 
spełNieNie marzeń i radoŚć ze 

zmartwychwstaNia pańskiego 
w rodziNNym groNie oraz 

dużo wioseNNego optymizmu.
Dyrekcja, Pracownicy 
i Uczniowie
Szkoły Podstawowej 
im. gen. dyw. T. Kutrzeby
w Drawsku

SP Pęckowo

NOC W STAROSTWIE
10 stycznia 2018 roku uczniowie Szkoły 

Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie mie-
li przyjemność  wcielić się w rolę Powstańca 
Wielkopolskiego w starostwie powiatu czarn-
kowsko-trzcianeckiego. Pierwszym punktem 
naszego wyjazdu było zgłoszenie się do musz-
try, co już na samym początku nas zaciekawi-
ło. Następnie udaliśmy się do składu broni, co 
najbardziej przypadło do gustu chłopakom. Pan 
w powstańczym mundurze, opowiedział nam 
w jakich strojach, z jaką bronią i w jaki sposób 
walczyli nasi przodkowie. Po krótkim wykładzie 
udaliśmy się na zewnątrz, aby zobaczyć armatę 
i usłyszeć jej głośny wybuch. Na zewnątrz cze-
kał już na nas namiot, w którym  mogliśmy się 
schronić przed niesprzyjającą aurą pogodowa 
i obejrzeć film jak powstańcy walczyli na tere-
nach naszych i okolicznych ziem. Pokaz bardzo 
spodobał się wszystkim uczniom. Aby się roz-
grzać udaliśmy się na prawdziwą, wojskową 
grochówkę, która wszystkim bardzo smakowała. 
Następnie przeszliśmy do budynku starostwa, 
żeby zobaczyć zdjęcia bliskich nam miejscowo-
ści w trakcie Powstania Wielkopolskiego. Jed-
na z uczennic naszej szkoły została zaproszona 
do udzielenia wywiadu dla lokalnej telewizji na 
temat wrażeń dotyczących Nocy w Starostwie. 
Kolejnym punktem naszego zwiedzania było 
spotkanie z reżyserem filmu „Czarnków odzy-
skany”. Odtwórca głównej roli  udzielił nam kil-
ku rad, jak przenieść uczucia i emocje na plan 
filmowy, po tych cennych wskazówkach może 
ktoś z nas w przyszłości zostanie aktorem. By 
udowodnić, że wszyscy jesteśmy sobie bliscy 

i mieszkamy nie daleko od siebie posłuchaliśmy 
kolęd, bo nie ma nic bardziej magicznego niż 
świąteczna atmosfera. Chyba wszyscy mogli-
byśmy zostać tam jeszcze przez długi czas, ale 
niestety wszystko co dobre się kiedyś kończy. 
W ten sposób zakończyliśmy nasze zwiedzanie, 
zdecydowanie możemy powiedzieć, że była to 
cudowna wycieczka.

Oliwia Niścior, Gabriela Kowalska, Patry-
cja Szustakowska

                               Uczennice klasy VII SP 
w Pęckowie

Z SERCA DZIĘKUJEMY … 
Dzień Babci i Dziadka to najwspanialsze dni 

w roku. W tych dniach, przygotowani, czekają 
na swe wnuki, a one obdarzają Ich szczególny-
mi dowodami miłości. Dnia 19 stycznia 2018 r. 
o godzinie 9:00 w Świetlicy Wiejskiej w Pęcko-
wie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. Zaproszeni goście przybyli licznie, 
aby z miłością i wdzięcznością podziwiać wy-
stępy swoich wnucząt. Dla szczególnych gości 
przygotowano wspaniały program artystyczny. 
Uroczystość rozpoczęły serdeczne życzenia 
Pani Dyrektor Anny Mazurowskiej skierowane 
do DZIADKÓW. Program artystyczny rozpoczę-
ła klasa I, która tańcem i piosenką wprowadziła 
wszystkich w odświętny nastrój. Wnuki  w wier-
szach i piosenkach dziękowały DZIADKOM za 
miłość. Wspaniałymi aktorami okazali się także  
uczniowie z kl. II i III,  którzy  w  pięknej recytacji  
znanych poetyckich szlagierów: „Żuk”, „Żuraw 
i czapla” oraz „Słowik” zastanawiali się „jak 
to się stało, że dziadek i babcia tworzą parę”. 
Wnukowie dziękowali DZIADKOM za ich mi-
łość grając na dzwonkach tradycyjne „Sto lat”. 
Występy zapewniły przybyłych gości o tym, że 
ich wnuczęta potrafią za miłość przesyłać swój 
promień miłości w różnej postaci. Dziadkowie 
mieli także okazję przekonać się, że ich pociechy 
nie tylko osiągają wspaniałe wyniki w nauce, ale 
również posiadają zdolności muzyczne oraz ak-
torskie. W dalszej części uroczystości Babcie 
i Dziadkowie zostali obdarowani prezencikami 

oraz słodkim poczęstunkiem przygotowanymi 
przez rodziców uczniów klas I-III. Pożegnaliśmy 
się tradycyjnym „Do zobaczenia za rok”.

Małgorzata Śmierzchalska
Nauczycielka SP w Pęckowie

JAKI WYBRAĆ ZAWÓD?
W Szkole Podstawowej im. Józefa Noji w 

Pęckowie, ruszył projekt dotyczący edukacji 
zawodowej dla uczniów klasy siódmej. Dnia 24 
stycznia 2018 roku odbyła się nietypowa lekcja 
w naszej szkole. Odwiedził nas przedstawiciel 
Nadleśnictwa Karwin - pan Dominik Wieczor-
kiewicz. Gość opowiedział jaką pokonał drogę, 
zanim został leśnikiem.

Wszystko zaczęło się od spędzania wakacji 
u dziadków w Puszczy Noteckiej. Pan Dominik 
pochodzi z Łodzi. Technikum Leśne ukończył w 
Kielcach (było najbliższe w okolicy). Kolejnym 
etapem były studia. Po ich zakończeniu leśnik 
przyjechał w miejsce, gdzie tak chętnie spędzał 
wakacje. Znalazł pracę w Nadleśnictwie Karwin. 
Od czasów dzieciństwa kochał przyrodę, zwie-
rzęta i wiedział kim będzie w przyszłości. 

Zaproszony gość jest specjalistą od edukacji 
dzieci i młodzieży. Jego jednym z wielu obo-
wiązków jest właśnie przeprowadzanie zajęć w 
szkołach w zakresie edukacji przyrodniczej. 

Dziękujemy bardzo Panu Dominikowi, że 
znalazł czas, aby uświadomić dorastającej mło-
dzieży etapy drogi prowadzącej do zawodu le-
śnika.

Magdalena Jechalik
Nauczycielka SP w Pęckowie

POŻEGNANIE PANI 
MAŁGORZATY SMARUJ
Dzień 26 stycznia 2018 r. w Szkole Podsta-

wowej im. Józefa Noji w Pęckowie był dniem 
pożegnania wspaniałej nauczycielki – pani Mał-
gorzaty Smaruj, która postanowiła przejść na 
zasłużoną emeryturę.

Uczniowie przygotowali wzruszający apel, 
w którym podkreślali ciepło, serdeczność. 
Były kwiaty, uśmiechy i łzy wzruszenia… Pani 
Małgorzata Smaruj związana była z naszą 
szkołą prawie całe swoje życie. Najpierw jako 
uczennica zdobywająca w jej murach wiedzę, 
a następnie jako nauczyciel dzielący się swoimi 
umiejętnościami i wiedzą z najmłodszymi poko-
leniami pęckowian. Przez lata swojej pracy pani 
Małgorzata wychowała wielu wartościowych 
i szlachetnych ludzi.

Pani Małgosi – już na emeryturze, życzymy 
samych słonecznych dni w życiu osobistym, 
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MIĘDZYSZKOLNY  KONKURS
 PROFILAKTYCZNY
26 stycznia 2018 roku został rozstrzygnięty 

Międzyszkolny konkurs plastyczny „Świąteczny 
czas w mojej rodzinie” zorganizowany przez 
Szkołę Podstawową  nr 1 w Wieleniu. Głównym 
celem tego przedsięwzięcia było poszerzenie 
wiedzy na temat tradycji i zwyczajów bożona-
rodzeniowych w rodzinie oraz kształtowanie po-
stawy szacunku do tradycji. W konkursie wzięli 
udział uczniowie klasy czwartej, a Michalina 
Sikora za swoją piękną pracę otrzymała wyróż-
nienie – gratulacje.

Wioletta Tecław
Nauczycielka SP w Pęckowie

„NIE UMIERA TEN, KTO TRWA
W PAMIĘCI ŻYWYCH...”
Dzień - 08.02.2018 r. zostanie długo w pa-

mięci społeczności szkolnej oraz mieszkańców 
Pęckowa. Z okazji 25-lecia nadania Szkole w 
Pęckowie imienia Józefa Noji została otwarta  
symboliczna Izba Pamięci. Miejsce, w którym 
pamięć po wielkim człowieku, odradza się i ni-
gdy nie zaginie. Miejsce szacunku i kultu spor-
towca, patrioty, mieszkańca pęckowskiej ziemi. 
Każde zdjęcie, pamiątka przypominają jego 
wielką postać. 

Uroczystego otwarcia Izby Pamięci dokonali: 
pan Andrzej Noji - wnuk naszego patrona, pani 
Mieczysława Wysocka - siostra pani Ireny Noji-
Ryżewskiej, Wójt Gminy Drawsko - pan Marek 
Tchórzka oraz dyrektor szkoły w Pęckowie. Po 
symbolicznym przecięciu wstęgi, ksiądz pro-
boszcz Andrzej Leda pobłogosławił Izbę Pamię-
ci. Powstanie miejsca pamięci pęckowianina, 
syna tej ziemi, gdzie się urodził, żył, pracował, 
gdzie trenował, gdzie założył rodzinę - jest 
symbolem naszego szacunku. Historię tworzą 

niezawodnego zdrowia, siły  i czasu na realizację 
swych pasji oraz marzeń.

Samorząd Uczniowski
SP w Pęckowie

ludzie..... Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili 
się do powstania tego wspaniałego miejsca. 

Józef Noji bieg ukończył, znajdując miejsce 
w swoim „kraju lat dziecinnych” - Pęckowie, 
wśród swoich. 

Anna Mazurowska 
Dyrektor SP w Pęckowie

TO JUŻ 25 LAT …
8 lutego obchodziliśmy podniosłą uroczy-

stość – 25-lecie nadania naszej szkole imienia 
Józefa Noji i sztandaru. Obchody rozpoczęliśmy 
mszą świętą, by podziękować Bogu za  25 lat 
i prosić o światłość wiekuistą dla naszego pa-
trona i jego rodziny. Uroczystość kontynuowa-
liśmy w sali bankietowej Karczmy „Zagłoba”.  
Nasze święto zaszczycili swoją obecnością min: 
wnuk patrona szkoły - Andrzej Noji; dyrektorzy 
i poczty sztandarowe szkół noszących imię Jó-
zefa Noji; prezes Wieleńskiego Stowarzyszenia 
Sportowego im. Józefa Nojiego - Ryszard Ap-
polt oraz jego honorowy członek Henryk Dit-
tfeld; dyrektor biura poselskiego posłanki na 
sejm Marii Małgorzaty Janyski; olimpijczycy 
mieszkający w naszej gminie – państwo Bogu-
sława i Adam Tomasiak; założyciel Stowarzysze-
nia Biegowego „Biegacze Józefa Noji” - Bogdan 
Gapski; prezes Klubu olimpijczyka „Grot” – Jan 
Sagan ze Strzelec Krajeńskich;  Wójt Gminy 
Drawsko - Marek Tchórzka; radny powiatowy 
Zbigniew Piątek; Ryszard Jabłonowski – naczel-
nik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Staro-
stwa Powiatowego w Czarnkowie; radni gminy 
Drawsko: Mariusz Banecki, Franciszek Kowal; 
dyrektorzy szkół i przedszkola w naszej gminie; 
przedstawiciele Rady Rodziców oraz emeryto-
wana dyrektor szkoły Maria Burda wraz z eme-
rytowanymi pracownikami i przyjaciółmi naszej 
szkoły. W wystąpieniach i życzeniach przedsta-
wiono słowa uznania dla ówczesnych miesz-
kańców i działaczy społecznych, którzy swą 
determinacją i zaangażowaniem doprowadzili 
do rozbudowania szkoły podstawowej i nadania 
jej imienia. Olimpijczyk Adam Tomasiak przeka-
zał szkole replikę swojego medalu, który zdobył 
na Olimpiadzie w Moskwie w 1980 roku. Życze-
niom i miłym słowom nie było końca. Zwień-
czeniem uroczystości był przepiękny występ w 
wykonaniu uczniów naszej szkoły, który dostar-

DYSKOTEKA WALENTYNKOWA
W piątek 9 lutego 2018 r. odbyła się w naszej 

szkole DYSKOTEKA WALENTYNKOWA. Miej-
scem zabawy była udekorowana salka gimna-
styczna. Impreza zaczęła się o godzinie 15:30. 
Uczniowie bawili się świetnie, przy oprawie mu-
zycznej przygotowanej przez szkolnego didżeja 
– Patryka Łucaka. Całą zabawę poprowadził Sa-
morząd Uczniowski organizując morze atrakcji. 
Najprzyjemniejszą i długo oczekiwaną okazała 
się loteria fantowa, w której można było wygrać 
ciekawe nagrody. Dzięki wsparciu Rady Rodzi-
ców każdy uczestnik zabawy otrzymał słodkiego 
pączka i cukierki. Podczas trwania dyskote-
ki dyżur pełnili nauczyciele. Z uwagi na to, że 
dzień Dyskoteki w naszej szkole był ostatnim 
dniem przed przerwą ferii zimowych, wszyst-
kim uczniom życzymy udanego - bezpiecznego 
wypoczynku, pełnego niezapomnianych wrażeń 
i przygód.

 Samorząd Uczniowski
SP w Pęckowie

AKTYWNIE PODCZAS FERII
W dniach 12 i 14 lutego  2018 r. uczniowie 

naszej szkoły aktywnie spędzali ferie zimowe. 
Mimo wyjazdów uczniów i panującej grypie 
udało się zebrać pełne drużyny piłkarskie  na 
zorganizowany przez Gminę Drawsko – p. Hen-
ryka Kolasińskiego - Podinspektora  ds. zarzą-
dzania kryzysowego i o.c., kultury fizycznej, 
sportu i rolnictwa Feryjny Turniej Piłki Nożnej.

12 lutego do pojedynków stanęli uczniowie  
rocznika 2004 i młodsi, zajmując zaszczyt-
ne pierwsze miejsce otrzymując pamiątkowy 
puchar z rąk Wójta Gminy Drawsko p. Marka 
Tchórzki. Skład drużyny: Miłosz Heft, Jakub 
Helwich,  Antoni Koza, Mateusz Sikora, Wiktor 
Sekuterski, Stanisław Biniak, Kamil Dolny, Fa-
bian Czarniak.

14 lutego do rywalizacji stanęli uczniowie 
rocznika 2007 i młodsi. Zawody te połączone 
były  z pokazem militariów, który ukazał dzie-
ciom historię Armii Krajowej w Drawsku oraz 

czył wszystkim mnóstwo pozytywnych emocji. 
Szczególnie wzruszający okazał się montaż z 
filmu nagranego podczas nadania imienia a w 
nim wystąpienie nieżyjącego już ks. proboszcza 
Józefa Kluczyńskiego inicjatora nadania szkole 
w Pęckowie imienia Józefa Noji oraz fundatora 
sztandaru. Na zakończenie wystąpili uczniowie 
z klas drugiej i trzeciej w przepięknym olimpij-
skim tańcu. Ten dzień długo pozostanie w pa-
mięci społeczności szkolnej.

Małgorzata Śmierzchalska
Nauczycielka SP w Pęckowie
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życiorysy postaci znajdujących się na flagach, 
które tego dnia przyozdabiały salę.  Otwarcia za-
wodów oraz przedstawienia zasad  gry w tur-
nieju dokonał organizator oraz pan Eryk Barłóg 
– inicjator wystawy militariów. Po tej części 
przystąpiono do rozgrywek turniejowych sys-
temem każdy z każdym. Nasza drużyna zajęła 
5 miejsce. Skład drużyny: Tadeusz Biniak, Ma-
ciej Dolny, Norbert Jusko, Kacper Geron, Jakub 
Helwig, Cezary Bilski.

Dorota Gadocha
Nauczycielka SP w Pęckowie

Wszystkiego najlepszego 
na Święta Wielkiej Nocy,

wiosennych nastrojów, ciepłej, 
radosnej atmosfery, miłych spotkań 
z najbliższymi oraz smacznego jajka

życzą
Dyrektor, pracownicy oraz uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji 

w Pęckowie.

SP Piłka

Wizyta w straży pożarnej
Klasa I i III  10 stycznia 2018 wybrała się  na 

wycieczkę do Ochotniczej Straży Pożarnej w Pił-
ce gdzie  poznali ciężką i odpowiedzialną pracę 
strażaków.

Po przybyciu uczniów na miejsce serdecznym 
uśmiechem i życzliwością przywitał ich Roman 
Madaj, który chętnie opowiadał dzieciom o swo-
jej pracy, która jest pracą bardzo niebezpieczną 
i odpowiedzialną. Celem wycieczki było po-
znanie pracy strażaków, kształtowanie świado-
mości znaczenia i charakteru pracy strażaków, 
zapoznanie się z wyposażeniem wozów oraz 
kształtowanie właściwych zasad zachowania w 
miejscach publicznych. Na koniec dzieci miały 
możliwość przejechania się wozem strażackim 
za co serdecznie dziękujemy strażakom.

Barbara Pertek, Elżbieta Kulwas
Nauczycielki SP w Piłce

Dzień Babci i Dziadka
Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu 

dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszyst-
kim co dobre. Kochają nas, wspierają, zawsze są 
przy nas, na każdy smutek mają słodkie i pyszne 
rozwiązanie, znajdą radę na każde zmartwienie.

Wnuki to wiedzą i czynią, dlatego w dniu 
19 stycznia dzieci klasy I i III zaprosiły swoje 
Babcie i Dziadków na uroczystość, która odbyła 
się z okazji ich święta, aby podziękować im za 
dobro i wyrazić swoją miłość. Nie jednej babci 
i dziadkowi łezka zakręciła się w oku. Na zakoń-
czenie wnuczęta zaśpiewały tradycyjne „Sto lat” 
i wręczyły własnoręcznie wykonane upominki.

Dla kochanych gości przygotowano poczę-
stunek oraz różnorodny program artystyczny.

 Elżbieta Kulwas, Barbara Pertek
Nauczycielki SP w Piłce

Wycieczka do Poznania
Dnia 7 lutego br. uczniowie naszej szkoły 

uczestniczyli w kolejnej wycieczce do Poznania 
całkowicie sponsorowanej przez pana Tomasza. 

W programie wycieczki był udział w projekcji 
filmu pt. „Cudowny chłopak”. Film ten ukazuje 
wiele ważnych wątków, działa silnie na emocje 
odbiorcy. Jego bogata fabuła porusza kwestie 
związane z dyskryminacją, nękaniem rówieśni-
czym. Ukazuje relacje w rodzinie dziecka wyma-
gającego dodatkowej opieki, przyjaźni.

Kolejnym etapem wycieczki był poznański 
Stary Rynek z jego największą atrakcją – ko-
ziołkami na wieży ratuszowej. Ze Starego Rynku 
dzieci udały się do Rogalowego Muzeum Pozna-
nia. W programie lekcji muzealnej uczniowie po-
znali receptury i składniki używane do produkcji 
Rogali Świętomarcińskich, wysłuchali legend o 
powstaniu rogali oraz osłuchali się z poznańską 
gwarą. Lekcję urozmaicił wspólny wypiek rogali. 
Finałem tego niezwykłego pokazu była oczywi-
ście degustacja rogali. 

Nie obyło się też bez wizyty w Mc Donald’s, 
gdzie wszyscy mogli posilić się nieco przed dro-
gą powrotną do Piłki. 

Wszyscy pełni wrażeń wrócili do domów. 
Panu Tomkowi, przyjacielowi naszej szkoły bar-
dzo, bardzo dziękujemy.

      Elżbieta Kulwas
      Nauczycielka SP w Piłce

Bal karnawałowy, 8 lutego 2018
WSZYSCY BAWILI SIĘ WSPANIALE,  
JAK CO ROKU W KARNAWALE...

Karnawał to czas przepełniony muzyką i za-
bawą, gdzie ważnym elementem tego okresu są 
bale karnawałowe.

Tak też było w piłeckiej szkole. W dniu 8 lute-
go 2018 roku odbyło się karnawałowe spotkanie 
integracyjne. Wystrój sali wprowadził w radosny 
nastrój oraz zachęcał wszystkich do wesołej za-
bawy. Zabawę rozpoczęli uczniowie klasy I i III, 
którzy wcielili się w role żołnierzy, sportowców 
i królewny, później dołączyli również do nich 
uczniowie klasy IV.

W trakcie balu oprócz tańców odbyły się za-
bawy i konkursy, a każde dziecko zostało nagro-
dzone upominkiem ufundowanym przez Radę 
Rodziców.

Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z 
żalem opuszczały salę balową. Bal umożliwił 
dzieciom spędzenie czasu w miłej atmosferze, 
a wspólna zabawa przyniosła wiele radości 
wszystkim uczestnikom.

Agnieszka Bojko
Nauczycielka SP w Piłce

Tegoroczne ferie, jak zresztą większość 
dni wolnych w naszej szkole, upłynęły pod 
znakiem propagowania aktywności fizycznej. 
Niektórzy uczniowie pojawiali się na boisku 
szkolnym, inni korzystali z placów zabaw czy 
przydomowego podwórza. W obliczu tego nie 
mogło nas zabraknąć na Turnieju piłki nożnej 
organizowanym przez Gminę Drawsko w dniach 
12 i 15 lutego 2018 roku na sali gimnastycznej 
w Drawsku. Atmosfera była niezapomniana, a 
rywalizacja tylko sportowa, ponieważ zarówno 
w przedziale dla klas I – IV i V – VII uczniowie 
korzystali z możliwości spotkania międzyszkol-
nego. Cieszymy się tym bardziej, że naszym 
uczniom udało się zająć 3 miejsce w tabelach 
końcowych. Liczymy na dalsze sukcesy w tur-
niejach tego typu!

Bernard Chalasz
Dyrektor SP w Piłce
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VIII edycja konkursu 
„Projekt z klasą”
W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie 

klasy VII wraz z wychowawcą wzięli udział w 
ogólnopolskim konkursie „Projekt z klasą”, 
który organizowany był przez wydawnictwo 
Nowa Era. Siódmoklasiści postawili sobie za 
zadanie opracowanie zakodowanego prze-
wodnika po Parku Grzybowym.

Głównymi celami projektu było:
- rozwijanie u młodzieży zainteresowa-

nia tematyką przyrodniczą oraz technologią 
komputerową,

- nauka obsługi programów graficznych 
oraz dźwiękowych,

- rozwijanie umiejętności pracy zespoło-
wej,

- pokazanie społeczności lokalnej umie-
jętności i pomysłów uczniów oraz promocja 
szkoły w środowisku lokalnym

- integracja środowiska szkolnego oraz 
lokalnego.

W pierwszej części projektu uczniowie 
przygotowali materiały tekstowe oraz foto-
grafie Puszczy Noteckiej i miejscowości Pił-
ka w Gminie Drawsko, pozyskali informacje 
o historii powstania, wielkości i położeniu 
parku oraz wiadomości o grzybach i zwierzę-
tach, których modele znajdują się w parku. 

Następnie opracowali zebrane materiały 
w formie elektronicznej, zostały one przed-
stawione w postaci zdjęć oraz plików dźwię-
kowych, które zostały zakodowane w postaci 
kodów QR, które będzie można odczytać za 
pomocą aplikacji w telefonie.

Końcowym etapem zadania było przygo-
towanie na planszy planu ścieżki dydaktycz-
nej, na którym zamiast tradycyjnych opisów 
oraz fotografii zostały umieszczone wydru-
kowane kody QR, a informacje w nich ukryte 
stanowią multimedialny przewodnik.

Niestety pomysł nie został doceniony 
przez komisję konkursową, ale uczniowie 
podjęli ambitne wyzwanie edukacyjne i zdo-
byli nowe doświadczenie, a Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II w Piłce uzyskała 
Certyfikat Dobrze zaPROJEKTowanej Szkoły 
2018.

Agnieszka Bojko
Nauczycielka SP w Piłce
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1. Środki finansowe na rehabilitację 
osób niepełnosprawnych 

Zarząd na swoim posiedzeniu 1 lutego 2018 r. podjął uchwałę 
o:

- przeznaczeniu kwoty 2 178 869 zł na zadania z zakresu reha-
bilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w tym:

1) dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zaję-
ciowej – 1 519 620 zł

2) dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 
– 350 000 zł w tym:

- niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w wieku do 24 lat, uczą-
cej się i niepracującej – 150 000 zł,

- dorosłych osób niepełnosprawnych – 100 000 zł,
- osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie „Inte-

gracja i aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie czarnkow-
sko-trzcianeckim”, realizowanym w Poddziałaniu 7.1.2 Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 
– 100 000 zł

3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przed-
mioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 309 249 zł

- przeznaczeniu kwoty 115 000 zł na zadania z zakresu rehabili-
tacji zawodowej osób niepełnosprawnych w tym:

1) środki na podjęcie przez osobę niepełnosprawną działalności 
gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni 
socjalnej – 70 000 zł

2) zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających 
pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy – 5 000 zł,

3) refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy – 35 000 
zł

4) szkolenie osób niepełnosprawnych – 5 000 zł.

2. Dotacja celowa dla stowarzyszeń

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 1 lutego 2018 r. podjęto uchwa-
łę na realizację zadań publicznych powiatu przez stowarzyszenia 
w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie na ogólna kwotę 87 000 zł w formie dotacji celowych w 
5 dziedzinach:

1) na zadania z zakresu wspierana osób niepełnosprawnych 
i starszych – 18 500 zł,

2) na zadania z zakresu upowszechniania i wspierania sportu 
i kultury fizycznej – 51 000 zł,

3) na zadania z zakresu turystyki – 3 000 zł,
4) na zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego 

– 5 500 zł,
5) na zadania z zakresu edukacji ekologicznej – 9 000 zł.

3. Dofinansowanie dla Kamiennika

1 marca 2018 r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu przyznano 
1 000 zł dla Stowarzyszenia „Nasza wieś naszym domem” w Ka-
mienniku, na organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej „Wakacje 
czas zacząć”.

4. Program promocji zdrowia 
w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim

Zarząd na swoim posiedzeniu zapoznał się z programem pro-
mocji zdrowia na 2018 rok. Zaplanowano na ten cel 24 000 zł, 
z czego na promocję zdrowia 11 500 zł, a na profilaktykę uzależ-
nień 12 500 zł. Główne cele programu to popularyzacja zdrowego 
stylu życia, kształtowanie wiedzy i umiejętności w zakresie aktyw-
ności fizycznej a także podejmowania działań na rzecz poprawy 
zdrowia własnego i innych oraz „przeciwdziałanie uzależnieniom” 
- zmniejszanie zapotrzebowania na substancje psychoaktywne 
wśród mieszkańców powiatu w szczególności dzieci i młodzieży.

5. Projekt „Szkolny Klub Sportowy”

Zarząd zapoznał się z informacją o przystąpieniu powiatu wspól-
nie ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Wielkopolska” do projek-
tu „Szkolny Klub Sportowy”, finansowanego przez Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. Ideą projektu jest organizacja i prowadzenie 
zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży dwa razy w tygodniu po 60 
minut dla ucznia w grupach 15-20 osób. Projekt realizowany jest 
w okresie od 2 stycznia do 30 listopada 2018 r. Projektem objętych 
zostanie 13 grup w 7 szkołach prowadzonych przez powiat tj.: LO 
Czarnków, LO Trzcianka, ZS Krzyż, ZST Trzcianka, MOS Biała, ZSP 
Czarnków, ZSP Trzcianka. 

6. 200 000 zł dla Krzyża

Zarząd Powiatu podjął decyzję dotyczącą udzielenia pomocy 
finansowej gminie Krzyż Wlkp. z przeznaczeniem na realizację za-
dania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej wraz z parkingami do 
Cmentarza Komunalnego w miejscowości Krzyż Wlkp.”. Wspólna 
realizacja powyższego zadania wpłynie znacznie na usprawnienie 
ruchu i bezpieczeństwo użytkowników zarówno drogi powiatowej 
jak i pozostałej części tego układu komunikacyjnego.

7. Dożynki powiatowe

Tegoroczne dożynki powiatowe odbędą się 2 września 2018 r. 
w miejscowości Rychlik - gmina Trzcianka.

Zbigniew Piątek
Członek Zarządu Powiatu 
Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny 
i wśród przyjaciół.



Biuletyn informacyjny Gminy Drawsko nr 1/2018 (ISSN 1644-6011)32

Pierwsza w tym roku XXXVII 
Sesja Rady Powiatu Czarnkow-
sko - Trzcianeckiego składała 
się głównie ze sprawozdań. 
Komendant Powiatowy Policji 
w Czarnkowie, insp. Piotr Ryżek, 
przedstawił sprawozdanie z rocz-
nej działalności wraz z informa-

cją o stanie zagrożenia przestępczością oraz o stanie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego. Sprawozdanie przedstawił również bryg. mgr 
inż. Maciej Kubacki, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej, który omówił roczną działalność wraz z informacją o stanie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu.

ŚCIEŻKA ROWEROWA DRAWSKO – KRZYŻ WLKP.
26 stycznia 2018 r. w Miejsko  -  Gminnym Ośrodku Kultury 

w Krzyżu Wielkopolskim odbyło się spotkanie Starosty Powiatu 
Czarnkowsko - Trzcianeckiego Tadeusza Teterusa z  przedstawi-
cielami władz samorządowych Krzyża Wielkopolskiego i Drawska, 
w sprawie budowy ścieżki rowerowej łączącej obie gminy. Starosta 
przedstawił zebranym dwie koncepcje przebiegu ścieżki. W 2017 
roku na zlecenie powiatu została opracowana „Koncepcja ścieżki ro-
werowej Krzyż Wlkp. - Drawsko od km 4+084 do km 5+662”. Z ana-
lizy obecnego stanu wynika, że na omawianym fragmencie drogi  
łączącej Krzyż Wlkp. z Drawskiem nie ma żadnej infrastruktury prze-
znaczonej wyłącznie dla rowerów. Chcąc pokonać ten odcinek drogi, 
należy poruszać się jezdnią. Propozycja budowy ścieżki zakłada dwa 
warianty. W pierwszym z nich ruch rowerowy będzie się odbywał 
bezpośrednio za poboczem drogi, w drugim – za skarpą i rowem 
drogi. Koszty budowy ścieżki różnią się w zależności od wyboru 
wariantu. Jeśli chodzi o pierwszy z wariantów, koszt kształtuje się 
na poziomie ponad 1,88 mln złotych netto, czyli razem z podatkiem 

VAT, około 2,3 mln złotych. W przypadku drugiego wariantu koszt 
netto to około 907 tys. złotych, a razem z podatkiem nieco ponad 
1,1 mln złotych. Są to koszt  szacunkowe, realne mogą się różnić 
+/- 20%, w zależności od zastosowanej  technologii. Szacunki nie 
zawierają kosztu podziału i wykupu dodatkowych nieruchomości. 
Wszyscy są zgodni, że ścieżka rowerowa przy drodze powiatowej 
Krzyż Wlkp. – Drawsko jest potrzebna. Trudno dziś jednoznacznie 
wskazać termin rozpoczęcia inwestycji, bowiem muszą zostać speł-
nione konkretne warunki. Przede wszystkim konieczna jest decyzja 
Rady Powiatu o zabezpieczeniu w budżecie pieniędzy koniecznych 
dla opracowania dokumentacji budowlano – wykonawczej oraz dla 
wykupienia gruntów pod przyszłą inwestycję. Konieczne jest spo-
rządzenie dokumentacji budowlano – wykonawczej, kosztorysowej 
i uzyskanie pozwolenia na budowę. Ponadto już na etapie projekto-
wania musi powstać podział nieruchomości, na podstawie których 
będzie można wykupić grunty niezbędne do poszerzenia drogi. Na 
koniec spotkania udało się pozyskać od Pana Starosty deklarację, że 
do końca czerwca przedstawi samorządom Krzyża i Drawska kon-
kretną propozycję w sprawie tej inwestycji, a powstała koncepcja 
zostanie uzupełniona o brakujące opracowania.

INTERPELACJA W SPRAWIE DROGI 1336 
(PĘCKOWO – PIŁKA)
Podczas XXXVII Sesji Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianec-

kiego złożyłem interpelację do Zarządu Dróg Powiatowych w Czarn-
kowie o udzielenie informacji w sprawie możliwości realizacji w roku 
bieżącym poniżej sprecyzowanych zadań dotyczących remontu 
i utrzymania drogi powiatowej 1336P na odcinku z Pęckowa do Pił-
ki:

• Naprawa uszkodzonych kratek kanalizacyjnych i zapadających 
się obrzeży w miejscowości Pęckowo,

• Ścinka poboczy przy krawędziach drogi powiatowej na odcinku 
z Pęckowa do Piłki.

Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie odpowiadając na inter-
pelację, poinformował że prace remontowe drogi powiatowej 1336P 
związane ze ścinką poboczy oraz regulacją i naprawą uszkodzonych 
studzienek będą wykonane do końca 30 października 2018 roku.  

Na ostatniej, XXXVIII Sesji Rady Powiatu radni zapoznali się ze 
wstępną analizą sytuacji finansowej Zespołu Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Czarnkowie i Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II 
w Trzciance po 2017 roku, oraz planami obu szpitali na rok 2018.

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Państwu, 
aby ten szczególny czas był pełen pokoju i wiary
oraz stał się źródłem pozytywnej energii.
Niech te wiosenne i pełne refleksji dni upłyną 
w atmosferze serdecznych spotkań z rodziną i przyjaciółmi.
A wzajemna współpraca i życzliwość 
zaowocują pomyślną przyszłością.

Bartosz Niezborała
Radny Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego
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Po trudach nauki pierwszego semestru nadszedł dla dzieci 
upragniony czas ferii zimowych. Zamarznięte wylewki na polach 
i rzece stały się miejscem zabaw i wspólnych spotkań. Ofertę za-
gospodarowania wolnego czasu przygotował również Samorząd 
Gminy Drawsko. 

Dnia 12 lutego  w Gminnej Sali Gimnastycznej w Drawsku od-
był się Feryjny Turniej Piłki Nożnej Rocznika 2004 i Młodsi. Do tur-
nieju przystąpiły cztery zespoły: dwa ze Szkoły Podstawowej 
Drawsko - opiekun p. Janusz Jusiewicz, Szkoła Podstawowa Piłka 
- opiekun p. Bernard   Chalasz oraz Szkoła   Podstawowa   Pęcko-
wo - opiekun p. Dorota  Gadocha. Sędziom wszystkich pojedyn-
ków był p. Zbigniew   Wyrwa. 

Wyniki
Drawsko kl. VII - Pęckowo         0 - 2
Piłka  - Drawsko kl. VI 1 - 4
Drawsko kl. VII  - Drawsko kl. VI 1 - 2
Piłka        - Pęckowo 2 - 5
Drawsko kl. VII - Piłka  2 - 4
Drawsko   kl. VI    - Pęckowo 1 - 1

Końcowa tabela
1 m. Szkoła Podst. Pęckowo      7 pkt. 8  - 3 + 5
2 m. Szkoła Podst. Drawsko kl. VI   7 pkt. 7  - 3 + 4
3 m. Szkoła Podst. Piłka              3 pkt. 7  - 11
4 m. Szkoła Podst. Drawsko   kl. VII  0 pkt. 3  - 8

Zwycięska drużyna z rąk Wójta Gminy Drawsko p. Marka Tchórz-
ki otrzymała pamiątkowy puchar.

***
Feryjny Halowy Turniej Piłki Nożnej Orlików rocznika 2007 i mło-

dzi połączony z pokazem militariów mieliśmy okazję oglądać 
14 lutego w hali sportowej w Drawsku. Otwarcia zawodów 
oraz przedstawienia zasad  gry w turnieju dokonał organizator  p. 
Henryk Kolasiński oraz Pan Eryk Barłóg – inicjator wystawy milita-
riów. Pan Eryk jest aktywnym działaczem „Młodzieży Wszechpol-
skiej”, zaangażowanym w uroczystości patriotyczne organizowane 
na terenie Gminy Drawsko. Przedstawił historię Armii Krajowej w 
Drawsku oraz życiorysy postaci znajdujących się na flagach, które 
tego dnia przyozdabiały salę. Po tej części przystąpiono do roz-
grywek turniejowych z 5. drużynami; zawody rozegrano syste-
mem każdy z każdym. 

Wyniki
Piłka  - Drawsko I 0 - 1
Chełst      - Pęckowo 4 - 2
Drawsko II  - Drawsko I 0 - 6
Piłka             - Chełst  3 - 2
Pęckowo  - Drawsko II 0 - 1
Drawsko I    - Chełst  4 - 0
Piłka     - Pęckowo 4 - 4
Drawsko II  - Chełst  0 - 0
Drawsko I  - Pęckowo 13-0
Piłka        - Drawsko   II 0 - 1

Tabela 
1 m. Szkoła Podstawowa Drawsko I (chłopcy)    12 pkt.
       otrzymali Puchar Wójta Gminy Drawsko
2 m. Szkoła Podstawowa Drawsko (chłopcy dziewczynki)    7 pkt.
3 m. Szkoła Podstawowa Piłka      4 pkt. (bez. poj.)
4 m. Szkoła Podstawowa Chełst    4 pkt.
5 m. Szkoła Podstawowa Pęckowo    1 pkt.

Po ogłoszeniu wyników sportowych przez p. Henryka Kolasiń-
skiego, przystąpiono do ogłoszenia wyników na plakat   o tematy-
ce „Mój Bohater wolności za Ojczyznę”. Plakaty wykonywały dzieci   
ze Szkoły Podstawowej w Drawsku, w trzech kategoriach wieko-
wych. Prace uczniów oceniała trzyosobowa komisja w składzie: 
Zastępca Wójta - p. Anna Fręś, sołtys wsi Drawsko - p. Tade-
usz Babiak oraz Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy 
Drawsko - p. Sylwia Marek. Nagrody w postaci medali i pucharów 
ufundowanych przez Narodowy Kolejowy Sklep Internetowy oraz 
Sołtysa wsi Drawsko – p. Tadeusza Babiaka wręczył koordynator 
przedsięwzięcia p. Eryk Barłóg.  Całość podsumowała Z - ca Wójta 
- p. Anna Fręś,   która podziękowała wszystkim  za uczestnictwo, 
przybycie i organizacje imprezy – p. Henrykowi Kolasińskiemu. 
Szczególne podziękowania skierowała w stronę nauczycieli wy-
chowania fizycznego: p. Łukasza Piątek, Bernarda Chalasza, Do-
roty Gadocha, Szymona Dur, którzy pomimo wakacji byli i opie-
kowali się dziećmi oraz do członków Młodzieży Wszechpolskiej, 
którzy ubarwili całość imprezy. Wystawa militari, na której  moż-
na było zobaczyć granaty, atrapy karabinów, kasków, pocisków 
przyciągała zwłaszcza chłopców. Mogli oni wziąć do ręki karabin, 
nałożyć 10. kg kamizelkę w pełni wyposażoną, by poczuć ciężar, 
jaki musieli nosić żołnierze. Przedstawione zostały krótkie pokazy 
wojskowe oraz quizy historyczne, w ramach akcji ogólnopolskiej 
„Kocham Polskę”. 

Dziękujemy młodzieży za obecność, zaangażowanie, za dzie-
lenie się wartościami patriotycznymi z młodszym pokoleniem. 
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę p. Eryka Barłóg, 
którego chęci i niegasnący zapał są efektem wieloletniej, szerzącej 
patriotyzm, współpracy z Samorządem Gminy Drawsko.

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

kultury fizycznej, sportu i rolnictwa
Sylwia Marek 

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Ferie zimowe w Drawsku!

Zwycięzcy I i II miejsca - SP Drawsko
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Zakończyła się liga halowej piłki nożnej w Drawsku. W roz-
grywkach udział wzięło 6 drużyn. Systemem każdy z każdym, 
jeden mecz w tygodniu.  W ten sposób rozegraliśmy 15 meczy, 
po 3 mecze na jedną sobotę. Czas trwania jednego spotkania 
2x 10min. Sędzia główny Pan Damian Gadocha, sędzia po-
mocniczy Pan Ryszard Ociepa. Puchar Wójta w pierwszej edy-
cji halowej piłki nożnej w Drawsku zdobyła drużyna Limited. 
Miejsce drugie drużyna gospodarzy - Drawsko, miejsce trzecie 
zawodnicy z Drawskiego Młyna, czwarte Kosa Kawczyn, piąte 
Fc Gredony, szóste Lipno. Puchary pamiątkowe wręczył Wójt 
Pan Marek Tchórzka. Podczas ligi nikt nie odniósł żadnej po-
ważnej kontuzji. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i serdecznie 
zapraszamy na kolejną ligę, która będzie rozgrywana na orliku 
w Chełście.

Michał Sikora
Podinspektor ds. animacji współpracy

z organizacjami pozarządowymi

Ligowe rozgrywki

Ferie zimowe
Ferie dzieci i młodzież z naszej gminy spędzały bardzo 

aktywnie. Systematyczne treningi piłki nożnej, ręcznej, uni-
hokeja, oraz gry i zabawy dla najmłodszych przyciągnęły 
liczne grupy na zajęcia. Najmłodszy uczestnik zajęć miał 
zaledwie 3 lata, natomiast najstarszy 17 lat. Cieszy fakt, że 
dni otwarte szkółki tenisa ziemnego zainteresowały nowe 
osoby, które w efekcie dołączyły do grona tenisistów. 
Mamy nadzieje, że wypełniliśmy ten wolny czas dobrą za-
bawą, rywalizacją, że nauczyliście się czegoś nowego i za 
rok znów chętnie skorzystacie z atrakcji, które dla was przy-
gotujemy.

Michał Sikora
Podinspektor ds. animacji współpracy

z organizacjami pozarządowymi

Drużyny Halowego Turnieju Piłki Nożnej Orlików rocznika 2007 i młodsi - 14.02.2018 r.
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