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Minął okres wakacyjny, któ-
rego realia związane z funk-
cjonowaniem w pandemii 
były dla nas wszystkich nowe, 

często trudne albo przynaj-
mniej specyficzne. Na obszarze 

naszej Gminy zostało wprowadzo-
nych wiele restrykcji i ograniczeń, któ-

re mają bezpośredni wpływ na utrzymanie bezpieczeństwa. 
Większość wydarzeń kulturalnych zaplanowanych na ten rok 
została po szerokich konsultacjach m.in. z sołtysami odwo-
łana. Obszarem, który pozwala na swobodę organizacyjną 
oraz utrzymanie bezpieczeństwa jest sport, dlatego też tego 
typu wydarzenia były przez nas realizowane. Odbyły się rów-
nież symboliczne Dożynki Gminne, w postaci mszy świętej 
dziękczynnej za plony, z konkursami towarzyszącymi. Swoimi 
działaniami staramy się zachowywać ciągłość działań promo-
cyjnych, ale przede wszystkim skupiamy się na konsekwencji 

Szanowni Mieszkańcy!

FUNDUSZ
DRÓG SAMORZĄDOWYCH
 23 lipca 2020 roku w siedzibie 

Urzędu Gminy w Drawsku miało miejsce 
podpisanie umów na realizację zadań: 
Przebudowa drogi gminnej wraz z odwod-
nieniem - ulicy Płk. Królickiego w miejsco-
wości Drawsko w Gminie Drawsko oraz 
Przebudowa drogi gminnej wraz z od-
wodnieniem - ulicy Leśnej w miejscowo-
ści Drawski Młyn w Gminie Drawsko. Na 
podstawie przeprowadzonego postępo-
wania w trybie przetargu nieograniczone-
go o udzielenie zamówienia publicznego 
na roboty budowlane wyłoniono wyko-
nawcę obu inwestycji – firmę VIABUD 
Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Walkowicach. 
Zakończenie realizacji przedmiotu robót 
nastąpi do dnia 30.11.2020 roku. Inwe-
stycje są możliwe do wykonania dzięki 
dofinansowaniu w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych w wysokości 80% 
kosztów kwalifikowalnych zadania. 
 Przebudowa drogi gminnej wraz z od-
wodnieniem - ulicy Płk. Królickiego w miej-
scowości Drawsko w gminie Drawsko
• Całkowita wartość projektu: 255 043,39
• Dofinansowanie: 204 034,00
• Wkład własny gminy: 51 009,39
Przebudowa drogi gminnej wraz z od-
wodnieniem - ulicy Leśnej w miejscowo-
ści Drawski Młyn w gminie Drawsko
• Całkowita wartość projektu: 212 505,87
• Dofinansowanie: 170 004,00
• Wkład własny gminy: 42 501,87 

administracyjnej, realizacji bieżących zadań i inwestycji. Du-
żym wyzywaniem podczas światowego kryzysu jest również 
panowanie nad naszym budżetem, który projektowany był 
w trudnej sytuacji ekonomicznej Gminy Drawsko. Wspólnie z 
dyrektorami naszych placówek oświatowych, nauczycielami 
przy rozsądnym podejściu rodziców udało nam się z począt-
kiem września wrócić do szkół i przedszkoli. Podjęliśmy decy-
zję o uruchomieniu dzienników elektronicznych we wszystkich 
jednostkach, tak aby ułatwić komunikację i polepszyć funk-
cjonowanie w internetowej przestrzeni. To bardzo ważne, aby 
najmłodsi mieszkańcy naszej Gminy mieli odpowiednie wa-
runki do realizacji swoich programów edukacyjnych. Wspól-
nymi siłami udaje nam się dobrze funkcjonować w nowych 
realiach pandemii, zachowywać bezpieczeństwo, spokój, roz-
wagę, pracować i żyć w miarę możliwości normalnie. Dzięku-
ję za zrozumienie często niełatwych decyzji podejmowanych 
przez Samorząd Gminy Drawsko, a przede wszystkim za roz-
sądną postawę naszych mieszkańców. 

 Do kolejnej edycji Funduszu Dróg 
Samorządowych Gmina Drawsko zło-
żyła wniosek na przebudowę ul. Polnej 
w Pęckowie (w całości) na kwotę prawie 
1,3 mln zł z możliwością otrzymania 80% 
dofinansowania. 

WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI
Już wkrótce rozpocznie się reali-

zacja dwóch projektów dla Piłki i Pęc-
kowa z X edycji konkursu „Pięknieje 
wielkopolska wieś” z programu Wielko-
polska Odnowa Wsi.  Piłka – „Swojski 
klimat w Piłce mamy i Was wszystkich 
zapraszamy. Możesz iść na grzyby w las 
i pod wiatą spędzić czas”. Działania 
projektu polegają na: budowie drew-
nianej wiaty rekreacyjnej przy świetlicy 
wiejskiej, utwardzeniu terenu pod wia-
tą kostką polbrukową, zakupie stołów 
i siedzisk drewnianych pod wiatę, grilla 
betonowego z gotowych elementów, 
pięciu ławek parkowych z oparciem, 
dwóch koszy na śmieci, dwóch zesta-
wów piknikowych (stół i dwie ławki bez 
oparcia).
• Całkowita wartość projektu: 35 365,85 zł
• Dofinansowanie: 24 700,00 zł
• Wkład własny finansowy gminy: 
8 165,85 zł
• Fundusz sołecki: 2 500,00 zł

Pęckowo – „Każdy z okolicy dobrze wie, 
że w Pęckowie dobre kołoce piecze się. 
A jak ino waga drgnie, na siłownię udej 
się”. Projekt zakłada zakup sześciu sprzę-
tów na siłownię zewnętrzną, klimatyzacji 
na świetlicę wiejską, sześciu ławek par-
kowych bez oparcia, kosza na śmieci oraz 
nasadzenie krzewów i rabat kwiatowych.
• Całkowita wartość projektu: 35 365,85 zł
• Dofinansowanie: 24 700,00 zł
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• Wkład własny finansowy gminy:
8 165,85 zł
• Fundusz sołecki: 2 500,00 zł

Modernizacja linii kolejowej E 59 
na wysokości Drawskiego Młyna

 Modernizacja strategicznej linii E59 
ma na celu skrócenie czasu przejazdu 
pociągów pomiędzy Poznaniem i Szczeci-
nem, a tym samym poprawę dostępu do 
zespołu portów Szczecin – Świnoujście. 
Po zakończeniu modernizacji obydwu 
odcinków linii E59 nastąpi zwiększenie 
prędkości poruszających się nią pocią-
gów osobowych do 160 km/h, a składów 
towarowych do 120 km/h. Projekt na 
odcinek Wronki – Krzyż obejmuje kom-
pleksową przebudowę linii dwutorowej 
o długości 28,37 km. Umowa opiewa na 
kwotę 489,7 mln zł. W ramach zadania 
zmodernizowane zostaną dwie stacje ko-
lejowe w miejscowościach Miały i Draw-
ski Młyn. Zakres prac obejmuje: roboty 
torowe – w tym budowę 30 rozjazdów, 
roboty pomiarowe, roboty sieci trakcyj-
nej, roboty drogowe, budowę obiektów 
inżynieryjnych wraz z budową nowych 
peronów, a także prace hydrotechniczne 
i odwodnienie terenu. Do końca przy-
szłego roku w Drawskim Młynie poja-
wią się wygodne perony dostępne dla 
wszystkich podróżnych, wiaty, ławki, 
oświetlenie LED, czytelne tablice infro-
macyjne. To ważna inwestycja, „okno 
na świat” dla naszej Gminy. Największa 
część pracy jednak przed nami - poprawa 
infrastruktury wokół dworca. Potrzebna 
jest współpraca wielu podmiotów. Uwa-
żam, że realizowana inwestycja daje do-
bry początek do dalszego rozwoju tego 
obszaru. 

Trwa remont szatni i sanitariatów 
w Sali Gimnastycznej 

 Gmina Drawsko otrzymała dofinan-
sowanie z programu „Szatnia na medal” 
organizowanego przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Wielkopolskiego 
Departament Sportu i Turystki na zada-
nie pod nazwą „Remont zaplecza (ogól-
nodostępnego) sanitarno – szatniowego 
w Gminnej Sali Gimnastycznej w Draw-
sku”. Kwota dofinansowania wynosi 
99.930,00 zł, a planowany koszt inwesty-
cji to 199.867,91 zł.

Nowe chodniki przy drogach
wojewódzkich 

 W Chełście przy drodze wojewódz-
kiej nr 181 na wysokości skrzyżowania 
w stronę cmentarza, Wielkopolski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich zrealizował budo-
wę chodnika łączącego komunikacyjnie 
całą miejscowość. Wykonane zadanie ma 
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo 
oraz było powodem powstania kolejnego 
przejścia dla pieszych – długo oczekiwa-
nego przez mieszkańców. W Kamienniku 
przy drodze wojewódzkiej nr 133 zreali-
zowano również chodnik łączący skrzyżo-
wanie w centrum z placem rekreacyjnym 
przy zbiorniku wodnym. 

NOWE DROGI W PIŁCE
Jeszcze w tym roku dwa odcinki 

nowych dróg powstaną w miejscowości 
Piłka (w stronę Piłki Las oraz od skrzyżo-
wania w stronę Kamiennika) w systemie 
sprysku asfaltowego, razem ok.700m. 
Łączny koszt inwestycji to 240 tys. zł, 
w tym 150 tys. zł dofinansowanie 
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
z budżetu województwa wielkopolskiego, 
90 tys. zł to wkład własny Gminy Draw-
sko. 

Ścieżka Drawsko – Krzyż
coraz bliżej!

 Po powstaniu dokumentacji technicz-
nej budowy ścieżki rowerowej z Krzyża 
Wlkp. do Drawska wraz z remontem na-
wierzchni drogi, przyszedł czas na pró-
bę pozyskania funduszy. Wartość kosz-
torysowa inwestycji oscyluje na około 
3,7 mln zł. Powiat Czarnkowsko – Trzcia-
necki złożył wniosek do Funduszu Dróg 
Samorządowych i ma możliwość pozyska-
nia 60% dofinansowania. Reszta kwoty 
w postaci wkładu własnego przy założe-
niu otrzymania dofinansowania będzie 
rozkładać się na trzy samorządy: Powiat 
Czarnkowsko – Trzcianecki, Gminę Krzyż 
Wielkopolski i Gminę Drawsko. Planowa-
na realizacja zadania w latach 2021-2022. 

Asfaltowanie ścieżek pomiędzy 
Drawskiem – Pęckowem, a Piłką 

 Gmina Drawsko złożyła wniosek 
o dofinansowanie do Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014 – 2020 pod nazwą „Przebu-
dowa drogi powiatowej nr 1336P na od-
cinku Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz 
nr 1323P na odcinku Drawsko-Pęckowo 
– przebudowa istniejącej ścieżki rowero-
wej”. Głównym celem zadania jest wyas-
faltowanie ścieżek pomiędzy Drawskiem, 
Pęckowem (w tym w stronę cmentarza) 
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aż do Piłki oraz zbudowanie małej infra-
struktury towarzyszącej w postaci ławek, 
koszy na śmieci oraz stacji rowerowych. 
Łączny koszt inwestycji to 1.940.014,02 zł, 
w tym dofinansowanie na poziomie 85% 
tj. 1.649.011,91. Pozostała część kwoty fi-
nansowana będzie po połowie z budżetu 
Gminy Drawsko oraz Powiatu Czarnkow-
sko – Trzcianeckiego. Planowana realiza-
cja zadania w latach 2021-2022.

Budowa II etapu ścieżki
rowerowej Chełst – Kawczyn

 Trwają rozmowy z Wielkopolskim Za-
rządem Dróg Wojewódzkich w sprawie 
budowy II etapu ścieżki rowerowej po-
między Chełstem a Kawczynem. Łączna 
wartość tego etapu to 629.414,24 zł. Na 
ten moment otrzymaliśmy zobowiązanie 
współfinansowania budowy ścieżki od 
Zarządu Dróg w kwocie 297.366,21 zł 
oraz Nadleśnictwa Potrzebowice w kwo-
cie 60.000,00 zł. Jeżeli sytuacja ekono-

miczna na to pozwoli realizacja zadania 
będzie planowana w przyszłorocznym 
budżecie. 

Pół miliona na inwestycje
Gmina Drawsko wnioskowała do 

rządowego programu Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych stworzonego na potrzeby 
strat ekonomicznych samorządów w pan-
demii. W związku z tym otrzymaliśmy 
dedykowane naszej Gminie 500 tys. zł. 
Pieniądze zostaną przeznaczone na reali-
zację powyższych inwestycji związanych 
z rozbudową ścieżek rowerowych w Gmi-
nie Drawsko. Do kolejnego naboru tego 

konkursu, który trwał do końca września, 
złożyliśmy następujące projekty: budowa 
łącznika w Szkole Podstawowej w Draw-
sku, termomodernizacja Szkoły Podsta-
wowej w Chełście, remont drogi Kaw-
czyn – Pełcza, budowa parkingu i placu za 
Urzędem Gminy w Drawsku oraz remont 
elewacji budynku Urzędu, rozbudowa sie-
ci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gmi-
ny Drawsko. To szerokie plany i ambicje 
Samorządu Gminy Drawsko, zobaczymy 
jak zostaną ocenione przez zespół rozpa-
trujący wnioski przy Premierze RP.

Szanowni Państwo!
Mimo trudności jakie napotykamy w czasach pandemii, nie rezygnujemy z systematycz-
nego rozwoju naszych miejscowości i całej gminy. Realizujemy inwestycje i planujemy 
kolejne. Jesteśmy bardzo aktywni w obszarze pozyskiwania środków zewnętrznych. 
Życzę Państwu dużo zdrowia i pozostaję do dyspozycji:

Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko 

Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania
dla Wójta

 24 czerwca 2020 roku Rada Gminy Drawsko jednogłośnie 
udzieliła Wójtowi Gminy Drawsko Bartoszowi Niezborała wotum 
zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 
2019 r. 
 Wójt zaprezentował Raport o stanie gminy za 2019 rok, w któ-
rym podsumował swoją działalność w roku poprzednim, w szcze-
gólności realizację budżetu, polityk, programów i strategii, współ-
pracy, podjętych uchwał rady gminy i wielu innych ważnych kwestii 
prowadzonych działań. Radni po zapoznaniu się z obszernym do-
kumentem i debacie, jednogłośnie udzielili wotum zaufania za rok 
2019 r.
 Z uwagi na to, iż była to sesja absolutoryjna, Skarbnik Gminy 
przedstawiła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania 
budżetu gminy za rok poprzedni, jak również informacje o stanie 
mienia. Nadrzędny organ kontrolny - Regionalna Izba Obrachunko-
wa w Poznaniu pozytywnie, bez uwag zaopiniowała przedłożone 
przez Wójta sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 
rok wraz z informacją o stanie mienia gminy oraz wniosek Komisji 
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wy-
konania budżetu za 2019 rok. Skład Orzekający RIO nie stwierdził 
przypadków niegospodarności i nieprawidłowości odnośnie reali-
zacji budżetu. Po odczytaniu uchwały Komisji Rewizyjnej wnoszą-
cej o udzielenie absolutorium Rada Gminy Drawsko jednogłośnie 
podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso-
wego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Drawsko za 
2019 rok oraz uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójto-
wi Gminy Drawsko. Gratulacje na ręce włodarza Gminy Drawsko 
Bartosza Niezborała złożył Przewodniczący Rady Gminy Drawsko 
Ryszard Jabłonowski. Wójt w swoim wystąpieniu podkreślił, iż na 
sukces, jakim jest otrzymanie absolutorium składa się praca wielu 
osób działających w strukturach urzędu gminy, jednostkach or-
ganizacyjnych, i to w kierunku tych wszystkich osób złożył słowa 
podziękowania i uznania za codzienną, wspólną pracę i zaangażo-
wanie. 
 Z prac w okresie międzysesyjnym Wójt Gminy odniósł się do:
- stanu epidemiologicznego na terenie Gminy Drawsko spowodo-
wanego wirusem COVID 19: liczba osób z dodatnim wynikiem oraz 

Z prac Rady Gminy Drawsko

objętych kwarantanną na dzień 24 czerwca 2020 r. wynosi 0. Pra-
ce związane z epidemią skupiają się wokół odmrażania instytucji, 
obiektów, działalności w reżimie sanitarnym. 
- pozyskania przez Gminę Drawsko 30. laptopów z oprogramowa-
niem i słuchawkami; każda szkoła otrzyma po 6 laptopów do na-
uczycieli i uczniów z rodzin najbardziej potrzebujących (3+) z Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
- funkcjonowania od początku maja Urzędu Gminy Drawsko; urząd 
dostępny jest w kontakcie bezpośrednim dla petentów, ale nadal 
w reżimie sanitarnym. Interesanci mogą przemieszczać się po urzę-
dzie w maseczkach chroniących twarz lub przyłbicach ochronnych.
- poradni „K” w Drawsku”; zakończono pod względem budowla-
nym dostosowanie pomieszczeń w budynku po Szkole Podstawo-
wej w Drawsku na poradnię „K”. 
- modernizacji sanitariatów w sali gimnastycznej w Drawsku; 
w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa na inwestycje 
z programu „Szatnia na medal” – remont zaplecza ogólnodo-
stępnego sanitarno – szatniowego w Gminnej Sali Gimnastycznej 
w Drawsku. 
- remontów dróg; na 2 lipca przesunięto podpisanie umowy na 
przebudowę drogi przy ulicy Pułkownika Królickiego w Drawsku 
i drogi przy ulicy Leśnej w Drawskim Młynie z Funduszu Dróg Sa-
morządowych. 
- drogi przy ulicy Szacherskiego w Drawsku; nadzór budowlany do-
konał odbioru drogi. 

 Podczas sesji absolutoryjnej Wójt zaprezentował
Raport o stanie Gminy Drawsko za 2019 r.
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- Związku Międzygminnego Pilskiego Regionu Gospodarki Od-
padami Komunalnymi; odbywają się spotkania w zakresie pro-
blemów gospodarki odpadami komunalnymi; nowym 
Przewodniczącym Zarządu został Andrzej Gawłowski. 
Prace związku w chwili obecnej skupiają się wokół 
rozwiązań sektorowych gospodarki odpadami; 
Gmina Drawsko planowana jest w sektorze 
z Gminą Krzyż i Wieleń. 
- spotkania Związku Miast i Gmin Nadnotec-
kich; 16 czerwca odbyło się robocze spotka-
nie Związku w Krzyżu w zakresie spraw bie-
żących; poruszony został temat zamknięcia 
śluzy w Krzyżu. 
 Na wniosek Wójta Gminy w porozumieniu 
z Przewodniczącym Rady Komisja Rewizyjna 
przeprowadziła problemową kontrolę w zakresie 
funkcjonowania i wykonywania pracy na Przy-
stani „Yndzel” w Drawsku; wnioski z kontroli 
przedstawiła podczas sesji Przewodnicząca Ko-
misji Rewizyjnej Ewa Kuźmin. 
 Informacje z prac Rady Powiatu Czarnkow-
sko-Trzcianeckiego przedstawili radni powiatowi 
– Zbigniew Piątek i Krystian Kawczyński.
 Dalsza część sesji miała charakter merytoryczny. Rozpatrzono 
i podjęto 9 uchwał w zakresie:
- bieżących zmian w budżecie i zmian WPF na lata 2020-2024;
- wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkanio-
wym Gminy Drawsko na lata 2020-2024;
- nadania nazwy ulicy Chabrowa w miejscowości Drawsko;
- przyjęcia Regulaminu dofinansowania usuwania folii rolniczych 
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej przy 
udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na terenie Gminy Drawsko w roku 2020. Realizacja gminy 
w projekcie ma na celu pomoc rolnikom Gminy Drawsko w pozby-
ciu się folii i innych odpadów powstałych z działalności rolniczej. 
- zmiany uchwały Nr XV/102/2019 w sprawie przyjęcia regulami-
nu przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych 
uczniów uczących się w placówkach oświatowych funkcjonują-
cych na terenie Gminy Drawsko w ramach „Drawskiego progra-
mu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczących się w 
placówkach oświatowych”. Ministerstwo Edukacji Narodowej w 

związku z epidemią COVIT 19 wydłużyło egzaminy w roku szkol-
nym 2019/2020; konieczne więc było wydłużenie terminów 

składania wniosków na „Prymusa Szkoły” wraz z wy-
dłużeniem terminów rozpatrzenia tych wniosków. 

- ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w 
Gminie Drawsko na rok szkolny 2020/2021;

- przyjęcia zasad i trybu finansowania przed-
sięwzięć związanych z likwidacją wyrobów 
zawierających azbest z budynków miesz-
kalnych, inwentarskich i gospodarczych na 
terenie Gminy Drawsko w roku 2020. Gmi-
na Drawsko zamierza w bieżącym roku re-
alizować program usuwania azbestu na te-

renie Gminy Drawsko przy udziale środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz bu-
dżetu gminnego. W celu realizacji ww. programu, 

konieczne jest ustalenie zasad i trybu finansowania 
przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierają-

cych azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospo-
darczych na terenie Gminy Drawsko w roku 2020.

- przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drawsko.

XX sesja Rady Gminy Drawsko
Obrady XX zwyczajnej sesji Rady Gminy Drawsko Przewod-

niczący Rady Ryszard Jabłonowski otworzył w dniu 22 lipca 2020 r. 
Konieczności wymagały zmiany w budżecie gminy na 2020 r. spo-
wodowane otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samo-
rządowych na przebudowę drogi na ulicy Królickiego w Drawsku 
i przebudowę drogi na ulicy Leśnej w Drawskim Młynie oraz do-
finansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne przedmiotów 
przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej w Chełście. Ponadto za-
bezpieczono w budżecie wkład własny do wniosków na konkurs 
z Wielkopolskiej Odnowy Wsi na zakup wyposażenia do świetlicy 
wiejskiej w Drawsku, Kawczynie i Pęckowie. Zatwierdzono również 
przesunięcia w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z wytyczny-
mi z zebrań wiejskich. Konsekwencją zmian w budżecie była zmia-
na Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2033. W tro-
sce o bezpieczeństwo i porządek miejsca rekreacji Pynckowskie 
Doły w Pęckowie przyjęto regulamin korzystania z obiektu. Wśród 
wielu znaczących zapisów istotnym jest, że osoby korzystające ze 
zbiornika wodnego – łowiące ryby, zobowiązane są do funkcjono-
wania w formule: złów i wypuść z powrotem do wody. 
 Z prac w okresie międzysesyjnym Wójt Gminy odniósł się do:
- stanu epidemiologicznego na terenie Gminy Drawsko spowodo-
wanego wirusem COVID 19: liczba osób z dodatnim wynikiem oraz 
objętych kwarantanną na dzień 22 lipca 2020 r. wynosi 0. 
- spotkania 25 czerwca z Zarządem Powiatu Czarnkowsko – Trzcia-
neckiego; tematem rozmów był projekt utwardzenia ścieżek pie-
szo – rowerowych w gminie na odcinku Drawsko-Pęckowo-Piłka 
i Pęckowo – Drawski Młyn;
- zgromadzenia Związku Pilski Region Gospodarki Odpadami Ko-
munalnymi w Pile w dniu 29 czerwca; 
- uczestnictwa w walnym zebraniu Stowarzyszenia Czarnkowsko-
-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania;
- spotkania 30 czerwca z dyrektorem wdrażania Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwestii ustaleń 
projektu ścieżek rowerowych na odcinku Drawsko-Pęckowo-Piłka 
i Pęckowo – Drawski Młyn; 
- konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Czarnkowsko-Trzcia-
neckiego 1 lipca w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie; 
- spotkania 7 lipca ze Stowarzyszeniem Biegaczy Józefa Noji w za-
kresie organizacji II Biegu im. Józefa Noji w Pęckowie; 
- spotkania 9 lipca z Zarządem Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckie-
go dot. budowy ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż;
- spotkania 10 lipca z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Wie-
leniu w zakresie realizacji wspólnego projektu dofinansowanego Sesja absolutoryjna, 24 czerwca 2020 r.

Gratulacje 
po jednogłośnym 

absolutorium przekazał 
na ręce Wójta Przewod-

niczący Rady Gminy 
Drawsko Ryszard 

Jabłonowski
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z Nadnoteckiej Grupy Rybackiej na kwotę 100 tys. zł na organi-
zację Odlotowego Festynu Grzybowego „Grzyby, las wokół nas”; 
- spotkania konsultacyjnego 15 i 20 lipca w Związku Pilski Region 
Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Pile, 
- trwającego V Turnieju Wsi; nowa forma ”zdalna” turnieju przygo-
towana została przez sołectwa na bardzo wysokim poziomie;
- rozstrzygniętego konkursu na hasło promujące Gminę Drawsko; 
zwyciężyło w głosowaniu internautów hasło „Poczuj bliskość Pusz-
czy Noteckiej”. 
 Wójt podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie 
śp. Księdza Kanonika Antoniego Śpikowskiego oraz zaangażowali 
się w jego organizację.
 Informację z prac Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 
przedstawił Radny Powiatu Krystian Kawczyński. Oprócz uczestnic-
twa w komisji i sesji powiatu poinformował o odbytych z Wójtem 
Gminy Drawsko spotkaniach z Zarządem Powiatu Czarnkowsko-
-Trzcianeckiego w zakresie projektu utwardzenia ścieżek rowero-
wych na odcinku Drawsko –Pęckowo - Piłka i Pęckowo- Drawski 
Młyn oraz budowy ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż.

XXI sesja Rady Gminy Drawsko
Przewodniczący Rady Gminy Drawsko Ryszard Jabłonowski 

obrady XXI sesji Rady Gminy Drawsko otworzył 26 sierpnia 2020 r. 
Konieczności wymagały zmiany w budżecie na 2020 r. spowodo-
wane otrzymaniem dofinansowania z Województwa Wielkopol-
skiego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pił-
ce – 150.000 zł, na wykonanie klimatyzacji i siłowni w świetlicy 
w Pęckowie oraz wiaty rekreacyjnej w Piłce – 24.700 zł, remont 
zaplecza sanitarno – szatniowego w ramach programu „Szatnia na 
medal” – 99.500 zł. Grant z Fundacji Orange otrzymała Szkoła Pod-
stawowa w Drawskim Młynie na zakup nowoczesnych pomocy dy-
daktycznych – 2.500 zł. Kwotą 20.000 zł zwiększono pomoc finan-
sową dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na wykup gruntów 
pod poszerzenie pasa drogowego przy budowie ścieżki rowerowej 
Krzyż – Drawsko. 35.000 zł zabezpieczono w budżecie na wykona-
nie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności inwe-
stycji dot. przebudowy ścieżki rowerowej Drawsko-Pęckowo-Piłka. 
Konsekwencją zmian była zmiana Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej na lata 2020-2033.
 Aby docenić osoby, instytucje oraz podmioty, które przyczy-
niają się do kreowania pozytywnego wizerunku i promocji Gminy 
Drawsko, radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyzna-
nia Nagrody Samorządu Gminy Drawsko „Złoty Jeleń”. Pomysło-
dawcą nazwy „Złoty Jeleń” jest radny Rafał Chorzewski z Drawska. 
Nagroda ma formę statuetki z wizerunkiem jelenia z herbu Gminy 
Drawsko z motywem grzyba i sosny; przyznawana będzie w 6 ka-
tegoriach: samorząd, przedsiębiorczość, oświata, sport, kultura, 
działalność pro publico bono; zgłaszać kandydatów do Nagrody 
może Wójt, Rada Gminy, Stowarzyszenia, które posiadają siedzi-
bę na terenie Gminy Drawsko, jednostki organizacyjne gminy oraz 
minimum 10 mieszkańców Gminy Drawsko. Szczegóły przyznania 
Nagrody określa regulamin będący załącznikiem do uchwały.
 Radni jednogłośnie udzielili pomocy finansowej Powiatowi 
Czarnkowsko-Trzcianeckiemu w formie dotacji celowej w kwocie 
64.895 zł (zmiana uchwały – dodanie ww. 20.000 zł) na dofinan-
sowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi – budowa 
ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. – Drawsko przy drodze powiatowej 
nr 1323P”.
 Z prac w okresie międzysesyjnym Wójt odniósł się do stanu epi-
demiologicznego na terenie Gminy Drawsko na dzień 26 sierpnia 
spowodowanego wirusem COVID 19 informując, że brak jest osób 
z dodatnim wynikiem, a kwarantanną objętych jest 6 osób, w tym 
4 obcokrajowców. Ponadto poinformował radnych o spotkaniach 
i wydarzeniach w minionym okresie, w których uczestniczył:
- 1 sierpnia 70-lecie LZS „Sokół” Drawsko; gratulacje otrzymał pre-
zes „Sokoła” Henryk Kolasiński;
- 8 sierpnia nad jeziorem Długim w Piłce osada Borzysko Młynie 
manewry strażackie jednostek OSP z terenu Gminy Drawsko;

- 11 sierpnia Zgromadzenie Pilskiego Regionu Gospodarki Odpa-
dami Komunalnymi w Pile;
- 12 sierpnia oficjalne przekazanie silnika do motorówki na marinie 
w Drawsku, które pozyskało Stowarzyszenie Klub Morsa Drawsko;
- 16 sierpnia Turniej Charytatywny na boisku sportowym w Draw-
sku;
- 18 sierpnia spotkanie z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Pile. Tematem było współfinansowanie ścieżki ro-
werowej na odcinku Chełst-Kawczyn II etap, a także tematy zwią-
zane z jeziorem Długim w Piłce osada Borzysko Młyn;
- 19 sierpnia zebranie wiejskie w Kwiejcach Nowych dot. zmian 
w budżecie sołeckim;
- 20 sierpnia w poradni K w Drawsku wizyta sanepidu zakończona 
pozytywną opinią w zakresie nowego budynku;
- 21 sierpnia oficjalne podpisanie umowy w Urzędzie Gminy Draw-
sko z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Jackiem Bo-
gusławskim z programu Szatnia na Medal Remont sanitariatów 
i szatni w Gminnej Sali Gimnastycznej w Drawsku;
- 23 sierpnia „Święto Pyry” w Kamienniku zorganizowane przez 
Stowarzyszenie „Nasza Wieś Naszym Domem w Kamienniku”; 
gratulacje za przygotowanie imprezy otrzymała Prezes Łucja Mag-
dziarz;
- 24 sierpnia spotkanie z przedstawicielami rolników dot. organi-
zacji Dożynek Gminnych. Dożynki zaplanowane są na 6 września 
w kościele w Drawsku bez dodatkowego spotkania rolników oraz 
części artystycznej w amfiteatrze.
- 25 sierpnia wizyta gospodarcza Posła na Sejm RP Krzysztofa Czar-
neckiego oraz Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
Adama Bogrycewicza. Spotkanie było okazją do zobaczenia inwe-
stycji Modernizacji linii kolejowej E59 na wysokości Drawskiego 
Młyn. Łączna wartość inwestycji pomiędzy Poznaniem a Szczeci-
nem to ponad 1 mld zł, odcinek Wronki – Krzyż prawie 500 mln 
zł. Goście zobaczyli przebudowę wraz z odwodnieniem ul. Płk. 
Szacherskiego w Drawsku zrealizowaną z Funduszu Dróg Samo-
rządowych, pokazano również miejsca, w których rozpoczną się 
nowe zadania, omówiono plany na przyszłość.  Spotkanie zostało 
zakończone symbolicznym przecięciem wstęgi pomieszczeń Klubu 
Seniora, który został dofinansowany ze środków rządowych.
- 26 sierpnia spotkanie z Dyrektorami placówek oświatowych dot. 
przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego w dniu 1 września.
 Ponadto Wójt poinformował o realizacji bieżących inwestycji:
- 10 sierpnia Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki złożył wniosek o do-
finansowanie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Drawsko-
-Krzyż. Koszt inwestycji to 3.700.000 zł. Do Funduszu Dróg Samo-
rządowych został złożony wniosek na ulicę Polną w Pęckowie na 
kwotę 1.260.000 zł z możliwością 80% dofinansowania. Złożony 
został również wniosek do Funduszu Inwestycji Lokalnych na pla-
nowane dla gmin 500.000 zł; jest to rekompensata za straty finan-
sowe związane z COVID -19;
- zakończyła się inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powia-
towych w Czarnkowie – wyasfaltowanie drogi w Pęckowie;
- rozpoczęła się inwestycja brakującego chodnika w Chełście reali-
zowana przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Pozna-
niu;
- trwa remont sanitariatów i szatni w Gminnej Sali Gimnastycznej 
w Drawsku;
- zostały oddane place budowy – droga na ulicy Leśnej w Draw-
skim Młynie i droga na ulicy Królickiego w Drawsku;
- w planach jest wykonanie projektu z Wielkopolskiej Odnowy Wsi 
w Pęckowie (klimatyzacja i siłownia w świetlicy) i w Piłce (wiata 
rekreacyjna) oraz drogi w Piłce z Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych.
 Informację z prac Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 
przedstawił Radny Powiatu Zbigniew Piątek.

dr Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego
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1. W Szkole Podstawowej w Pęckowie:
- dokonano remontu pokoju nauczyciel-
skiego oraz sekretariatu  (malowanie 
ścian, zakup nowych mebli i wyposażenia)
- zmieniono pokrycie dachowe na kotłow-
ni (papę pokryto blachą)
- naprawiono zaciekający dach nad sekre-
tariatem (papa)
- zmieniono podłogę na sali gimnastycz-
nej- drewnianą zastąpiono sportową – 
przeznaczoną do sal gimnastycznych.

2. W Szkole Podstawowej w Drawsku:
- powstała klasa fizyczno-chemiczna,
- odmalowano i położono wykładziny w 
trzech klasach w budynku przy sali gim-
nastycznej,
- odmalowano korytarz w budynku przy 
sali gimnastycznej,
- odrestaurowano drzwi wejściowe w bu-
dynkach nr 1 i 2.

W roku szkolnym 2019/2020 zostały
przeprowadzone następujące prace remontowe:

3. W szkole podstawowej w Chełście:
W roku szkolnym 2019/2020 Szkole Pod-
stawowej im. Józefa Chociszewskiego w 
Chełście udało się pozyskać środki finan-
sowe m.in. na stworzenie sali językowej 
oraz pracowni przedmiotowej.

Sala językowa została wyposażona w:
- meble typu „piła” 

Sala do pracowni przedmiotowej
- prostowanie ścian
- prace malarskie, elektryczne 
- położenie wykładziny 
- wykończenie ścian korytarza 

4. W szkole podstawowej w Piłce:
Podczas wakacji wyremontowano dwie 
klasy lekcyjne numer 2 i 3. 
Remont polegał na pomalowaniu ścian 
oraz wymianie podłogi na termozgrze-
walną wykładzinę.

5. W szkole podstawowej w Drawskim 
Młynie:
- zgodnie z zaleceniami zamontowano na 
zewnątrz  główny przeciwpożarowy wy-
łącznik prądu ,
- odmalowano korytarz przy głównym 
wejściu do szkoły
 - w klasie IV z założono nowe roletami
- postawiono tablicę przy wizerunku Św. 
Urszuli Ledóchowskiej z cytatem witają-
cym gości. 

6. W Gminnym Przedszkolu Publicznym 
im. Jana Brzechwy w Drawsku:
Zakup i montaż kotła co - Oddział Przed-
szkolny w Kamienniku (w załączeniu zdję-
cie nr 1)
Roboty remontowe w łazience – Oddział 
Przedszkolny w Pęckowie – dofinansowa-
nie Rady Rodziców (w załączeniu zdjęcie 
nr 2)
Malowanie kuchni – Oddział Przedszkolny 
w Drawskim Młynie – wykonanie zaleceń 
PPIS w Czarnkowie 

Monika Dolna
Kierownik Referatu Kadr, Płac i Oświaty
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Podpisanie umów z wykonawcą inwestycji - firmą
VIABUD Sp. z o.o. Sp. k. w Walkowicach

23 lipca 2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Drawsko 
miało miejsce podpisanie umów na realizację zadań:

- Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ulicy Płk. 
Królickiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko,
- Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ulicy Leśnej 
w miejscowości Drawski Młyn w gminie Drawsko.

Umowy na realizację inwestycji - PODPISANE
 Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie 
przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publiczne-
go na roboty budowlane wyłoniono wykonawcę obu inwestycji 
– firmę VIABUD Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Walkowicach.
Zakończenie realizacji przedmiotu robót nastąpi do dnia 
30.11.2020 roku. 
 Inwestycje są możliwe do wykonania dzięki dofinansowaniu 
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80% 
kosztów kwalifikowalnych zadania. 
Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ulicy Płk. Kró-
lickiego w miejscowości Drawsko w gminie Drawsko
Całkowita wartość projektu: 255 043,39 
Dofinansowanie: 204 034,00 
Wkład własny gminy: 51 009,39
Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ulicy Leśnej 
w miejscowości Drawski Młyn w gminie Drawsko
Całkowita wartość projektu: 212 505,87
Dofinansowanie: 170 004,00
Wkład własny gminy: 42 501,87 

Hanna Matkowska
Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Piątkowe popołudnie 18 września, 
słoneczne i ciepłe, przywitało Sza-

nownych Gości w Gminie Drawsko.
 Bartosz Niezborała Wójt Gminy Draw-
sko wraz z Marianem Kowal Sołtysem 
wsi Moczydła przywitał Krzysztofa Gra-
bowskiego Wicemarszałka Wojewódz-
twa Wielkopolskiego oraz Jarosława 
Maciejewskiego Wiceprzewodniczącego 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Sołtysów 
Województwa Wielkopolskiego na wybu-
dowanym moście w Moczydłach.
 Pamiętacie Państwo jak opisywaliśmy 
inwestycję, która zdecydowanie polepszy-
ła naszą infrastrukturę i dała możliwość 
poruszania się rolnikom ciężkim sprzętem 
omijając drogę wojewódzką. Przypomnę, 
że zadanie to zrealizowaliśmy dzięki nie-
bagatelnemu dofinansowaniu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w kwocie700 tys. zł 
przy całkowitej wartości niespełna 
1mln 250 tys. zł.

Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa 
Wielkopolskiego odwiedził Gminę Drawsko

 Wizyta przy moście w Moczydłach (z lewej: Marian Kowal Sołtys 
Moczydeł,  Krzysztof Grabowski  Wicemarszałek Województwa 

Wielkopolskiego,  Bartosz Niezborała Wójt Gminy  Drawsko, 
Jarosław Maciejewski Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego)

Goście odwiedzili  marinę „YNDZEL” w Drawsku

 Kolejnym miejscem, 
które odwiedził Marszałek 
i Przewodniczący Sejmiku 
była Przystań Yndzel. Być 
może wizyta na naszej ma-
rinie była okazją do wspo-
mnienia przez Marszałka 
Grabowskiego wizyty na 
otwarciu naszej inwestycji 
w lipcu 2011r.
 Tu Wójt i Ryszard Ociepa 
bosman przystani, Prezes 
Stowarzyszenia ,,Klub Mor-
sa Drawsko’’ oprowadzili 
Gości po obiekcie, gdzie 
Marszałek zwrócił uwagę na 
pokazane informacje o szerokiej  działal-
ności morsów.
 To miejsce było również znakomitą 
okazją dla pokazania projektów realizo-
wanych z dofinansowaniem z Wielkopol-
skiej Odnowy Wsi –budowa punktu wido-
kowego w kształcie złamanej  łodzi, którą 

Noteć wyrzuciła na brzeg oraz realizowa-
nego w minionym roku projektu ,,Czysta 
woda, ptaków trele, ciepłe noce i kąpiele. 
Drawski Yndzel ożywimy, chlubą gminy 
uczynimy’’-budowa ścieżki spacerowej, 
oświetlenia i zakup doposażenia. Dzięki 
tym dofinansowaniom mogliśmy zwięk-
szyć atrakcyjność naszej Przystani Yndzel.
 Wizyta Krzysztofa Grabowskiego i Ja-
rosława Maciejewskiego to dowód na to, 
że  współpracując jesteśmy w stanie zro-
bić wiele dla poprawy jakości życia miesz-
kańców Gminy Drawsko, zgodnie z tytu-
łem programu Wielkopolskiego Urzędu 
Marszałkowskiego ,,Pięknieje Wielkopol-
ska Wieś’’.

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko
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Jacek Bogusławski Członek Zarządu
Województwa Wielkopolskiego podpisał 

umowę na dofinansowanie
22 sierpnia b.r. mieliśmy przyjemność gościć w drawskim urzędzie Jacka Bogusławskiego Członka Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego. Okazją do spotkania było podpisanie umowy na dofinansowanie ,,Remontu zaplecza (ogólnodostępnego) 

sanitarno-szatniowego w Gminnej Sali Gimnastycznej w Drawsku” w ramach programu ,,Szatnia na medal’’ realizowanego przez 
Wielkopolski Urząd Marszałkowski. 

 Dofinansowanie dla Gminy Drawsko w wysokości 99.500 przekazał Jacek 
Bogusławski Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Podpisanie umowy na dofinansowanie ,,Remontu zaplecza ( ogólnodostępnego) sanitarno-szatniowego w Gminnej Sali Gimnastycznej w Drawsku”
w ramach programu ,,Szatnia na medal’’ realizowanego przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski

Obecni przy podpisaniu umowy (z lewej: Krystian Kawczyński Prezes Zarządu 
ZKiW Sp. z o. o. w Drawsku, Jacek Bogusławski Członek Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego, Anna Zurman Skarbnik, Bartosz Niezborała Wójt Gminy 
Drawsko, Ryszard Jabłonowski Przewodniczący Rady Gminy Drawsko)

 W spotkaniu uczestniczyli Bartosz Niezborała Wójt Gminy 
Drawsko, Anna Zurman Skarbnik Gminy –podpisujący umowę 
oraz Ryszard Jabłonowski Przewodniczący Rady Gminy Draw-
sko- radni bez uwag zaakceptowali w budżecie wysokość wkładu 
własnego do zadania, Krystian Kawczyński Prezes Zarządu Zakła-
du Kanalizacji i Wodociągów sp. z o.o.-wykonawca zadania oraz 
Piotr Urbaniak asystent marszałka i Anna Fręś Sekretarz Gminy.
 Nasza sala została wybudowana i oddana do użytku w listo-
padzie 1998 r. Była pierwszą w okolicy. Upływ czasu spowodo-
wał, że obecnie wymaga już znaczących nakładów finansowych 
dla jej remontu. Skorzystaliśmy więc z okazji jaka nadarzyła się 
w ramach ww. programu i napisaliśmy wniosek o dofinanso-
wanie. Po raz drugi udało się. Pierwszym wnioskiem w ramach 
,,szatni na medal’’ jest szatnia na boisku w Pęckowie. 
 Kosztorys zadania o wartości 162 tys. netto zakłada remont 
zaplecza: w zakresie robót rozbiórkowych, wywozu gruzu, wy-
konania posadzek, ścian i sufitów, przewodów i kratek wentyla-
cyjnych, w zakresie stolarki i ślusarki, instalacji sanitarnych ( de-
montaż istniejącej instalacji sanitarnej i wodno-kanalizacyjnej), 

wykonanie instalacji kanalizacyjno-sanitarnej i instalacji wody 
zimnej i ciepłej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elek-
trycznej oraz zakup sprzętu na wyposażenie sali. 
Dofinansowanie do inwestycji wynosi 99.500 zł. 
Termin wykonania zaplanowany jest do 21 listopada b.r. 
Wykonawcą inwestycji został Zakład Kanalizacji i Wodociągów 
sp. z o.o. w Drawsku. 
 Wizyta Marszałka w naszym urzędzie było okazją do rozmo-
wy o innych zadaniach realizowanych w ramach bardzo dobrej 
współpracy z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim oraz wy-
miany informacji min. w zakresie ogłoszonych konkursów o dofi-
nansowaniach, do których również będziemy aplikować.
 Po podpisaniu umowy Jacek Bogusławski Członek Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego wraz z Wójtem, Przewodniczą-
cym i Prezesem udali się na miejsce inwestycji już realizowanej. 
 Na profilu fb zostało zapowiedziane przez Marszałka, że jeśli 
to tylko będzie możliwe pojawi się na ,,zapowiadającym się cie-
kawie’’ otwarciu inwestycji. 

Anna Fręś, Sekretarz Gminy Drawsko
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Gmina Drawsko przekazała środki dla Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie 

w kwocie 8.000 zł na zakup dwóch kamer termowizyjnych.
 Umowa na przedmiotowe dofinansowanie została zawarta 
23 lipca 2020 roku pomiędzy Bartoszem Niezborała – Wójtem 
Gminy Drawsko przy kontrasygnacie Anny Zurman – Skarbnikiem 
Gminy a bryg. Maciejem Kubackim – Komendantem Powiato-
wym Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie. 

Gmina Drawsko dofinansowała Powiatową 
Straż Pożarną w Czarnkowie!

19 czerwca 2020 roku w Sali Narad Urzędu Gminy Draw-
sko odbyło się przekazanie sprzętu komputerowego dla 

drawskich szkół zakupionego zgodnie z umową o powierzenie 
grantu nr 7632087298, w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny 
dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmo-
wego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca reali-
zacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólno-
polskiej Sieci Edukacyjnej.
 W ramach projektu zakupiono 30 laptopów Lenovo S145 
Pentium Gold z oprogramowaniem i słuchawkami nausznymi na 
łączną wartość 54.900,00 zł. Pozyskane dofinansowanie stano-
wiło 100% kosztów kwalifikowalnych i tym samym nie wymagało 
wnoszenia wkładu własnego finansowego przez Gminę Drawsko.
 Sprzęt został dostarczony w minionym tygodniu przez firmę 
Gajdkomp - Usługi Informatyczne Sylwia Gajdzińska z siedzibą 
w Pęckowie.
 Zgodnie z decyzją Bartosza Niezborały Wójta Gminy Drawsko 
na ręce każdego Dyrektora przekazano po 6 laptopów, które bez-
pośrednio są kierowane do szkół podstawowych, pośrednio do 
nauczycieli i uczniów z rodzin najbardziej potrzebujących wielo-
dzietnych (3+). Po zakończeniu pandemii szkoła zadecyduje czy 
pozostawi sprzęt w domach u osób najbardziej potrzebujących, 
czy trafi on do szkoły aby na lekcjach stacjonarnych wspierał na-
uczycieli i uczniów.

Hanna Matkowska
Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Kolejne laptopy dla drawskich szkół 

 Laptopy dostarczyła firma Gajdkomp - Usługi Informatyczne
Sylwia Gajdzińska z siedzibą w Pęckowie

Sprzęt odebrali dyrektorzy szkół Gminy Drawsko

 Doposażenie Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych Państwo-
wej Straży Pożarnej w nowe kamery termowizyjne zapewni 
bezpieczne, skuteczne, szybkie i wymierne ograniczenie szkód 
materialnych podczas przeprowadzanych działań ratowniczo – 
gaśniczych na terenie Gminy Drawsko i Powiatu Czarnkowsko – 
Trzcianeckiego. 

Hanna Matkowska
Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Podziękowania od bryg. Macieja Kubackiego – Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie otrzymał

Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko  Podpisanie umowy na zakup dwóch kamer termowizyjnych 
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25 sierpnia mieliśmy okazję gościć Krzysztofa Czarneckie-
go Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Adama 

Bogrycewicza Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
 Spotkanie było znakomitą okazją do przyjrzenia się inwe-
stycji Modernizacji linii kolejowej E59 na wysokości Drawskiego 
Młyna, gdzie obecni byli Poseł Krzysztof Czarnecki wraz z Bar-
toszem Niezborała Wójtem Gminy Drawsko, Adamem Bogry-
cewiczem naszym radnym wojewódzkim oraz Krystianem Kaw-
czyńskim Prezesem Zarządu Zakładu Kanalizacji i Wodociągów 
sp. z o.o. w Drawsku Radnym Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcia-
neckiego i Henrykiem Kolasińskim. Łączna wartość inwestycji po-
między Poznaniem a Szczecinem to ponad 1 mld zł. Odcinek Wron-
ki-Krzyż Wlkp. opiewa na kwotę prawie 490 mln zł. Modernizacja 
ma na celu skrócenie czasu przejazdu z Poznania do Szczecina, co 
oznacza też szybszy dostęp do portów Szczecin-Świnoujście. Jej 
wynikiem będzie zwiększenie prędkości pociągów do 160 km/h. 
W Drawskim Młynie pojawią się wygodne perony dostępne dla 
wszystkich, wiaty, ławki, oświetlenie LED, czytelne tablice informa-
cyjne. Zmodernizowany zostanie również główny przejazd.
 Dobrym przykładem inwestycji zrealizowanej z dofinanso-
waniem z Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie 
80%) jest Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem 
ulicy Płk. Szacherskiego w Drawsku o wartości kosztorysowej 
305 761,00 zł. Wykonawca firma DROMOS z Huty Szklanej.
 Już dziś zaprosiliśmy Krzysztofa Czarneckiego Posła na Sejm 
RP oraz innych gości na uroczyste otwarcie dróg, na terenie 
naszej gminy, które powstaną z ww. dofinansowaniem, ul. Płk. 
Królickiego w Drawsku- wartość kosztorysowa 294 048,95 zł 
i ul. Leśna w Drawskim Młynie o wartości kosztorysowej 
228 780,00 zł, na które już mamy dofinansowania. Podpisana 
umowa z Wykonawcą firmą VIABUD z Walkowic wskazuje termin 
wykonania do 30.11.2020 r.

Krzysztof Czarnecki Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej z wizytą w Gminie Drawsko

Liczymy również na pozytywną ocenę kolejnego złożonego 
wniosku. Tym razem ul. Polna w Pęckowie oraz na pozytywne 
zaakceptowanie wniosku złożonego przez Powiat Czarnkowsko-
Trzcianecki na budowę ścieżki rowerowej Drawsko –Krzyż.
 Obecność na wybudowanej ul. Płk. Szacherskiego była oka-
zją do zorganizowania konferencji prasowej dla Radia Poznań 
i udzielenia wywiadu przez Posła, Wójta Gminy Drawsko i Radne-
go Wojewódzkiego.
 Po objeździe tak kluczowych dla Gminy Drawsko inwestycji 
zaprosiliśmy gości do Klubu Senior+. Pamiętacie Państwo pisa-
liśmy o tej inwestycji wykonanej dzięki dofinansowaniu z Pro-
gramu Senior+ w grudniu ubiegłego roku. Dzięki tym środkom 
udało nam się wyremontować i wyposażyć pomieszczenia od-
dane z wynajmu przez Pocztę i urządzić miejsce spotkań dla 

Wizyta na dworcu kolejowym w Drawskim Młynie

Obecność na wybudowanej ul. Płk. Szacherskiego była okazją do zorganizowania konferencji prasowej dla Radia Poznań
i udzielenia wywiadu przez Posła, Wójta Gminy Drawsko i Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Symboliczne przecięcie wstęgi pomieszczeń Klubu Senior + (z lewej: Adam 
Bogrycewicz Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Krzysztof
Czarnecki Poseł na Sejm RP, Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko)
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Program „Wielkopolska Karta Rodziny” został przyjęty przez Zarząd Województwa 
Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku i jest Programem działań na rzecz rodzin wielo-
dzietnych z województwa wielkopolskiego ułatwiającym im dostęp do dóbr i usług 
pozostawiając w ich rodzinnych budżetach więcej pieniędzy. Adresatem działań w 
ramach Programu objęte są rodziny posiadające co najmniej trójkę dzieci.
 Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na 
preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyj-
nej i transportowej poprzez system zniżek wprowadzony przez Podmioty przystę-
pujące do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”, które są dostępne na stronie: 
https://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy/
Wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny jest możliwy do złożenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawsku. 

Hanna Matkowska 
Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Gmina Drawsko przystąpiła
do Programu
„Wielkopolska Karta Rodziny”!

naszych aktywnych seniorów i innych organizacji oraz miejsce, 
gdzie z racji lokalizacji w budynku Urzędu Gminy Drawsko mo-
żemy korzystać z salki konferencyjnej. Dofinansowanie Minister-
stwa Pracy i Polityki Socjalnej pozwoliło na wykonanie wejścia do 
budynku oraz robót wewnętrznych takich jak: posadzki, ściany, 
sufity, ścianka oddzielająca, obudowa rur, obsadzenie w ścianach 
kratek wentylacyjnych, stolarka, ślusarka; remont schodów ze-
wnętrznych, zejście do piwnicy, demontaż i instalacja kanalizacji 
sanitarnej, instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja centralne-
go ogrzewania, zakup i montaż wyposażenia. Wartość kosztory-
sowa to 187 434,34 zł, w tym dotacja 149.500,00 zł.
 Tu Krzysztof Czarnecki Poseł na Sejm RP, Adam Bogrycewicz 
Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Bartosz Niezbo-
rała Wójt naszej gminy dokonali, aby stało się zadość, symbo-
licznego przecięcia wstęgi w obecności wspomnianych Henryka 
Kolasińskiego, Krystiana Kawczyńskiego Prezesa Zarządu Zakładu 
Kanalizacji w Wodociągów sp. z o.o. w Drawsku Wykonawcy po-
mieszczeń klubu Senior+ oraz Doroty Fabiszak zastępującej Wio-
lettę Krysztofiak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Drawsku- jednocześnie koordynatora klubu. Klub Senior + 
zgodnie z uchwałą Rady Gminy Drawsko jest ośrodkiem wsparcia 
w GOPS włączonym w jego struktury. Wizyta w klubie to moż-
liwość spotkania z seniorami i Tadeuszem Babiak Sołtysem wsi 

Drawsko, pokazanie zorganizowanych i wyposażonych pomiesz-
czeń oraz chwila rozmowy o funkcjonowaniu organizacji przed 
pandemią ( na działalność również pozyskaliśmy dofinansowanie 
z ministerstwa), o tym jak nasze stowarzyszenia współpracują 
z samorządem otrzymując wsparcie dotacji i udzielanych poży-
czek na znaczące inwestycje infrastrukturalne.
 Z klubu Krzysztof Czarnecki, Adam Bogrycewicz, Bartosz Nie-
zborała, Henryk Kolasiński skorzystali z zaproszenia Prezesa i od-
wiedzili siedzibę naszej gminnej spółki.
,,W pojedynkę możemy zrobić tak mało; razem możemy zrobić 
tak wiele” Helen Keller
 Dowodem na to jest możliwość budowy dróg samorządo-
wych. To zdecydowanie rodzaj inwestycji, który wymaga dofinan-
sowania i wsparcia. Z własnych środków nie bylibyśmy w stanie 
udźwignąć ciężaru finansowego takich zadań, a są one niezbędne 
dla podniesienia jakości życia mieszkańców Gminy Drawsko.
 Wyremontowanie pomieszczeń urzędu gminy, z których ko-
rzysta wiele podmiotów, współpracujących ze sobą,  bezwzględ-
nie potrzebne przy takiej aktywności drawskich stowarzyszeń.
Dziękujemy.

Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko

z lewej: Krzysztof Czarnecki Poseł na Sejm RP, Tadeusz Babiak Sołtys wsi 
Drawsko, Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko, Adam Bogrycewicz 

Radny Sejmiku Województwa Wielkoplskiego, Krystian Kawczyński Prezes 
Zarządu ZKiW w Drawsku Sp. z o.o.

Pamiątkowe zdjęcie z Seniorami
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O sukcesie może powiedzieć Stowarzyszenie Klub Morsa 
Drawsko, które przy współpracy z Gminą Drawsko oraz 

przedstawicielem Solidarnej Polski Danielem Kuflem pozyskało 
środki finansowe na zakup silnika do motorówki Doris. Spotka-
nie podsumowujące całość podjętych działań odbyło się w śro-
dę 12 sierpnia na drawskiej marinie.
 Prezes Klubu Morsa Drawsko Ryszard Ociepa otwierając 
oficjalności wspomniał o początkach działalności Klubu 
podkreślając podejmowane inicjatywy. Klub istnieje od roku 
2015, skupia ok. 60 członków i co warto podkreślić nie tylko 
z terenu Gminy Drawsko, ale również spoza, integrując się nie 
tylko podczas cotygodniowych zimowych morsowań, ale rów-
nież podczas wyjazdowych Zlotów Morsów, czy to w Świnouj-
ściu, Świebodzinie, Lubaszu, Żninie i innych dużych miastach oraz 
podczas wielu lokalnych imprez i przedsięwzięć. To właśnie dzięki 
charyzmie Prezesa Ryszarda Ociepy nawiązały się zaprzyjaźnio-
ne kontakty aktywnej współpracy z Morsami ze Żnina, Wodnym 
Ochotniczym Pogotowiem Ratowniczym  „Anioły” z Trzcianki, lo-
kalnymi stowarzyszeniami Gminy Drawsko, w tym jednostkami 
Ochotniczej Straży Pożarnej, szkołami, przedszkolem, lokalnymi 
przedsiębiorcami. Coroczne Zloty Morsów w Drawsku cieszą się 
coraz większą publicznością oraz ciekawszymi atrakcjami, jakie 
morsy starają się zapewnić nie tylko dla siebie, ale zwłaszcza dla 
mieszkańców. Inicjatywy charytatywne są stałym i bezdysku-
syjnym tematem, w jakie Klub angażuje się w stu procentach. 
W tym roku podczas Charytatywnego Turnieju, który ma się 
odbyć w najbliższą niedzielę 16 sierpnia przekazano do licytacji 
vouchery na rejsy motorówką Doris po Noteci. Biegi charytatyw-
ne, biegi wielkanocne, spływy kajakowe, aktywny udział w „Świę-
cie Noteci”, imprezach patriotycznych drawskiego samorządu 
wpisały się na stałe w kalendarz wydarzeń drawskich morsów.

W trosce o rozwój turystyczny

 Sukces działań społecznych to zaangażowanie ludzi, ale 
również wsparcie rzeczowe, czy finansowe od władz lokalnych. 
Podziękowania za współpracę, zielone światło w swoich 
działaniach Prezes skierował do Wójta Gminy Drawsko Bartosza 
Niezborały, który zanim został Wójtem uczestniczył w założe-
niu Klubu Morsa Drawsko pozostając jego aktywnym członkiem 
do dnia dzisiejszego. „Marina YNDZEL jest dla Gminy Drawsko 
bardzo ważnym miejscem z punktu widzenia turystycznego, jest 
naszą wizytówką. To miejsce najczęściej odwiedzane w sezonie 
letnim przez mieszkańców, gości i letników; miejsce aktywnie 
wykorzystywane do organizacji imprez nie tylko w sezonie let-
nim, ale również zimowym, zwłaszcza właśnie przez Klub Morsa 

Przekazanie laptopów w ramach Programu Operacyjne-
go Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 

nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: 
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” 
dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła+ 
w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej dla szkół podstawo-
wych było znakomitą okazją, aby w doborowym towarzystwie 
wszystkich dyrektorów podziękować za pracę Elżbiecie Kujawa 
wykonującej obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa 
Noji w Pęckowie. 
 W miesiącu lipcu wraca do pracy Anna Mazurowska Dyrektor 
SP w Pęckowie.
 Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko zwracając się do Elż-
biety Kujawa podziękował za współpracę i za zawsze konkretne 
uwagi podczas narad dyrektorskich oraz za to co dało się zauwa-
żyć w pracy dyrektorskiej na co dzień, za bardzo indywidualne 
podejście do każdego z uczniów naszej szkoły. 
 Kończąca z nami współpracę dyrektorka w swoich podzięko-
waniach zwróciła się do wszystkich pracowników Urzędu Gminy 
Drawsko, z którymi miała okazję współpracować, w szczególno-
ści z Referatu Kadr, Płac i Oświaty, Referatu Finansowego i USC 
podkreślając fakt, że pracę w Gminie Drawsko będzie wspominać 
bardzo pozytywnie.
 Kolegom dyrektorom życzyła dalszych tak ścisłych kontaktów 
i możliwości konsultacji swoich decyzji, co niejednokrotnie oka-
zało się bezcenne w codziennych zawodowych decyzjach.

Czas pożegnań, czas powrotów

 Spotykając na swojej drodze zawodowej ludzi zastanawiamy 
się jak będzie, czy kontakt będzie pozytywny, czy współpraca się 
ułoży, czy tak po ludzku dogadamy się?
 W przypadku Elżbiety Kujawa wykonującej obowiązki Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie możemy zde-
cydowanie stwierdzić -tak.
,,Klucz do sukcesu, to nie informacje. To inni ludzie.’’
 Dziękujemy za współpracę.

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko

Prezes Klubu Morsa Drawsko Ryszard Ociepa przekazał podziękowania 
Danielowi Kufel

Pożegnanie Elżbiety Kujawy wykonującej obowiązki Dyrektora im. Józefa 
Noji w Pęckowie



Panorama Ziemi Drawskiej

15
Uczestnicy spotkania

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania

Spotkanie zakończyło się rejsem po Noteci

Drawsko. Są szerokie plany związane z uporządkowaniem całego 
basenu przystani, czy budową promenady” – podkreślał w swojej 
wypowiedzi Wójt Gminy Drawsko Bartosz Niezborała. W sposób 
bardzo pozytywny odniósł się również do współpracy z Klubem 
oraz pozostałymi stowarzyszeniami, których zaangażowanie 
przyczynia się nie tylko do szerokiej promocji Gminy Drawsko, ale 
również do aktywizacji społeczeństwa i wielu ważnych inwesty-
cji.
 Pozyskanie przez Klub Morsa Drawsko kwoty 10.000 zł, 
w ramach wsparcia Programu Rozwoju Organizacji Oby- 
watelskich Programu Narodowego Instytutu Wolności udało 
się dzięki pomocy Danielowi Kufel Przedstawiciela Solidarnej 
Polski oraz Hanny Matkowskiej pracownika drawskiego urzędu 
ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, która przygotowała 
całość potrzebnej dokumentacji. Prezes Ryszard Ociepa oprócz 
słów podziękowań przekazał na ich ręce kwiaty z życzeniami dal-
szej, równie owocnej współpracy. Daniel Kufel w swej wypowie-
dzi zaznaczył, że w każdym przedsięwzięciu ważne i potrzebne 
są środki finansowe, ale najważniejszym elementem jest czyn-
nik ludzi, który nadaje wszystkiemu sens. Zaznaczył, że „ważne 
jest, aby wspierać organizacje pozarządowe w naszych lokalnych 
ojczyznach, ponieważ są one w krwiobiegu społeczności, która 
tętni życiem”.
 Podczas spotkania obecni byli przedstawiciele Klubu Morsa: 
Wiceprezes Rafał Chorzewski, Skarbnik Przemysław Kubiak, Se-
kretarz Katarzyna Hellak, Członek Katarzyna Helak, Przyjaciel 
Klubu Jerzy Wasiak, Kierownik Referatu Organizacyjnego dr Syl-
wia Marek, ale również zaprzyjaźniony właściciel miejscowej 
restauracji „Bratany” z Drawska Mateusz Ciesiółka, który mimo 
dopiero swej krótkiej działalności bardzo aktywnie wspiera dzia-
łalność Klubu. Tak też było podczas spotkania; zasponsorowane 
dania zachwycały nie tylko wyglądem, ale zwłaszcza smakiem. Za 
co oczywiście bardzo dziękujemy!

 A na zakończenie dnia najmilszy akcent – przetestowanie 
silnika w praktyce. Prezes Klubu Morsa zasiadł za sterami Doris 
i przewiózł wszystkich motorówką z „nowym sercem”. Wiatr 
we włosach, gorące słońce i cichy odgłos silnika pozwoliły nam 
z innego punktu niż zwykle podziwiać krajobraz Doliny Noteci.
 Można powiedzieć, że wykonana praca przyniosła efekt, co 
nas wszystkich dzisiaj bardzo cieszy, że mamy nowy potencjał do 
rozwoju turystycznego, do skuteczniejszej i bardziej innowacyjnej 
promocji. Łódź motorowa będąca w użyczeniu Klubu Morsa 
Drawsko pozwoli nam być w skali lokalnej bardziej samodzielnym 
i pójść o krok do przodu, aby łatwiej i korzystniej ekonomicznie 
uzupełniać ofertę dla naszych gości i mieszkańców.
 Spotkanie było również akcentem promującym marinę 
„Yndzel” i Noteć z całym jej potencjałem. Materiał filmowy został 
zamieszczony na facebooku Gminy Drawsko i Stacji Krzyż -). 

dr Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego 
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W czasie wakacyjnym spotkaliśmy się z naszymi dyrekto-
rami szkół i przedszkola, aby omówić wszystkie niezbędne 

sprawy przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, roku, który 
z uwagi na istniejącą sytuację pandemii będzie szczególny.
 I to właśnie od raportu w kwestii przygotowania poszcze-
gólnych szkół i przedszkola w związku z COVID 19 rozpoczął 
spotkanie Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko, wskazując 
dyrektorom, że ,,wspólnie ponosimy odpowiedzialność za funk-
cjonowanie naszych szkół. Nie pozostawimy Was samych w tym 
trudnym czasie i razem będziemy reagować w sytuacjach kryzy-
sowych’’.
 Z informacji przekazanych przez dyrektorów wynika, że wy-
tyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej i innych podmiotów zo-
stały wprowadzone, procedury opracowane, co oznacza, że go-
spodarze szkół oraz organ prowadzący zrobili wszystko co należy, 
aby zapewnić bezpieczeństwo powracającym do szkół uczniom, 
nauczycielom oraz pracownikom obsługi. To od nas wszystkich, 
od rodziców również, zależy, czy zgodnie z przyjętymi zasadami 
będzie bezpiecznie, bo tylko, stosowanie się do wszystkich wska-
zówek pozwoli zminimalizować ryzyko zakażenia wirusem.
 Zachowując rozsądek, co podkreślał Zbigniewa Talaga Wiel-
kopolski Kurator Oświaty podczas dyrektorskiego webinarium, 
jesteśmy w stanie zafunkcjonować w tak specyficznej rzeczywi-
stości.

Narada z dyrektorami placówek oświatowych

 Dyrektorzy poinformowali w jaki sposób będzie zorganizowa-
ne rozpoczęcie roku szkolnego- informacje te będą przekazywa-
ne rodzicom.
 Wyjaśniono kwestie remontowe i gospodarcze w poszczegól-
nych placówkach.
 Arkusze organizacyjne zostały opracowane- zaktualizowane 
zgodnie ze wskazówkami Wójta Gminy Drawsko.
 Informujemy również, że od 1 września we wszystkich na-
szych szkołach zafunkcjonują e-dzienniki, co znacznie usprawni 
pracę szkół i przepływ informacji do rodziców.
 Dyrektorzy dointerpretowali na spotkaniu zapisy regulaminu 
przyznawania tytułu Prymusa Szkoły. Wnioski wpływają do urzę-
du do 31 sierpnia. I tak jak zapowiadaliśmy, mamy nadzieję, na 
zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w 
miesiącu październiku, gdzie uhonorujemy zasłużonych nauczy-
cieli i wyróżniających się uczniów.
 Pozostaje życzyć uczniom, nauczycielom, pracownikom ob-
sługi, rodzicom bezpieczeństwa, a co za tym idzie, zawsze i w 
szczególności zdrowia i dobrego czasu, pełnego nowej wiedzy 
dla uczniów, spokojnej pracy dla nauczycieli i wszystkich pracow-
ników.

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko

„Dożynkowe święto, to w polskiej tradycji czas radości 
i  podziękowań: Panu Bogu za plony, a ludziom za trud. 

To jednak również czas  refleksji nad tym, jak ważna jest ludzka 
solidarność i współdziałanie – aby  było z czego dożynkowy chleb 
upiec i aby go sprawiedliwie podzielić. Ostatnie lata były dla rol-
ników bardzo trudne ze względu na warunki atmosferyczne i sil-
ną suszę. Mijający czas był dla plonów znacznie łagodniejszy. Za-

Dziękowano za plony
panowała jednak pandemia, związana z koronawirusem, która 
zagrażając naszemu zdrowiu, uderza jednocześnie w każdą gałąź 
światowej, europejskiej i polskiej gospodarki. Straty są odczuwal-
ne również na terenie Naszej Gminie. Z dnia na dzień musieliśmy 
zmienić nasze życie, funkcjonowanie w pracy, a przede wszystkim 
w społeczeństwie. Mieszkańcy naszej Gminy na ten moment - ten 
czas przezwyciężyli. Bardzo często z powodu ich mądrości, su-

Chleb w imieniu rolników niósł Mateusz Dymek z Piłki Pierwsze czytanie odczytał Wójt Gminy Drawsko Bartosz Niezborała
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mienności i trosce o drugiego człowieka. 
Życzę nam wszystkim tutaj zgromadzony, 
abyśmy pozostali bezpieczni do końca 
epidemii. Gmina Drawsko podejmując ko-
lejne działania związane z Covid-19, zre-
zygnowała również z organizacji promo-
cyjnych wydarzeń, aby uniknąć większych 
zgromadzeń. Stąd skromniejszy charakter 
dzisiejszych dożynek, ale z akcentem naj-
ważniejszym. Podziękowaliśmy bowiem 
Bogu za plony…” – tymi słowami podsu-
mował Dożynki Gminne w minioną nie-
dzielę 6 września Wójt Gminy Drawsko 
Bartosz Niezborała. Podziękowania skie-

rował do Rolników, Sołtysów, Dziekana 
Dekanatu Wieleńskiego Ks. Piotra Ma-
tuszewskiego, pracowników urzędu oraz 
wszystkich zaangażowanych w całokształt 
dożynkowych przygotowań.
 Całość podziękowań dla  trudu pracy 
Rolników i ich całych Rodzin oddała uroczy-
sta msza św. w kościele pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Drawsku. Dziekan De-
kanatu Wieleńskiego Ks. Piotr Matuszew-
ski ceremonię rozpoczął od poświecenia 
chleba, który niósł przedstawiciel Rolników 
z terenu Gminy Drawsko Mateusz Dymek 
z Piłki oraz pozostałych darów, jakie przy-
nieśli uczestnicy dożynek. Podczas mszy 
pierwsze czytanie odczytał Wójt Gminy 
Drawsko,  drugą część mówiącą o prawie 
miłości Urszula Dymek z Pęckowa. W ho-
milii Ksiądz Dziekan nawiązał do obu czy-
tań dziękując za Plony Ziemi, trudy pracy 
Rolników z uszanowaniem polskiego chle-
ba, którego nikomu nigdy nie powinno za-
braknąć. Podczas mszy przekazano chleb, 
snop zbóż, który nieśli przedstawiciele 
rolników, symboliczny wieniec dożynkowy, 
plony ziemi przyniesione do ołtarza przez 

Sołtys Chełstu i Pełczy przekazali
w darach warzywa

Sołectwa Pęckowo i Drawski Młyn do ołtarza
przyniosły kwiaty

Sołtys wsi Kwiejce Nowe Piotr Kwita
 przekazał w darach chleb

Dary do ołtarza przynieśli rolnicy oraz sołtysi Gminy Drawsko
Drugą część czytania odczytała

Urszula Dymek z Pęckowa

Sołectwa Kawczyn, Kamiennik i Kwiejce
przekazały na ręce Księdza owoce,

Wójt z Sołtysem Drawska wino i hostię

sołtysów ze swymi mieszkańcami oraz 
wino, które na ręce Księdza Dziekana zło-
żył Wójt wraz z sołtysem wsi Drawsko Ta-
deuszem Babiakiem.
 W mszy uczestniczył Przewodniczący 
Rady Gminy Drawsko Ryszard Jabło- 
nowski, Wiceprzewodniczący Rady 
Ireneusz Pikula, radni: Włodzimierz Gap-
ski, Piotr Kwita, Sekretarz gminy Anna 
Fręś, sołtysi: Drawska Tadeusz Babiak, 
Drawskiego Młyna Piotr Krystek, Chełstu 
Sławomir Michałowski, Pełczy Jolanta 
Andrzejkowicz, Kwiejc Szymon Zaćmiński, 
Moczydeł Marian Kowal, Kamiennika Be-
ata Dymek; Sołtysa Pęckowa reprezento-
wała Anna Łukasik, Kawczyna Małgorzata 
Stando.  Mimo odmiennej sytuacji nie za-
brakło tradycyjnego święcenia pojazdów, 
a wszystko w trosce o bezpieczeństwo 
mieszkańców Gminy Drawsko.
 Uzupełnieniem dziękczynienia doży-
nek były ogłoszone konkursy „Piękna wieś 
– dziełem jej mieszkańców” i „Najciekaw-
szy witacz dożynkowy”. 

dr Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego
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Dnia 24 sierpnia 2020 r. komisja 
w składzie: Ewa Jerzy Radna  Rady 

Gminy Drawsko, Rafał Chorzewski Radny 
Rady Gminy Drawsko oraz Radosław Graj 
Radny Rady Gminy Drawsko dokonała 
wizytacji zgłoszonych przez sołtysów wsi: 

Wyniki Gminnego Konkursu
„Piękna wieś

dziełem jej mieszkańców” 
Drawsko, Drawski Młyn, Piłka, Kamien-
nik, Chełst, Kawczyn, Pęckowo, Marylin, 
Moczydła, Pełcza, zagród nierolniczych, 
zagród rolniczych, ogródków  przydomo-
wych.
W kat. ogródek przydomowy:
1m. Monika Szczęch - Chełst
2m. Barbara Kmieciak - Marylin
Elżbieta Engelbert Urbanek - Kamiennik
3m. Danuta Wiktor Gapski - Moczydła
Wyróżnienie:
Martyna Beska - Pęckowo
Krystyna Gapska - Drawsko
W kat zagroda nierolnicza:
1m. Renata Zbigniew Czerwiński - Draw-
ski Młyn
Jolanta Witold Laskowscy - Chełst
2m. Izabela Marcin Fałat - Kawczyn
Dominika Karol Biniak - Pęckowo
3m. Danuta Eugeniusz Światek - Kamiennik
Mirosław Krygowski - Piłka
Maria Wierus - Drawsko
Wyróżnienie:
Ariel Zastróżny - Pełcza
W kat. zagroda rolnicza:
1m. Marzena Jarosław Krępuła - Chełst

Wyróżnienie:
Wioleta Piotr Helak - Pęckowo
Marcin Sabina Dymek - Kamiennik 

Henryk Kolasiński
Podinspektor UG Drawsko

Fot. Natalia Koza, UG Drawsko
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Pięć lat temu pisałam, że  „Czekamy na następne Wasze 
Żelazne Jubileusze” oraz życzyłam, „abyście szli przez ży-

cie w zdrowiu, szczęściu, zawsze uśmiechnięci, zawsze razem.  
Niech Wasz dom będzie domem Chrystusa, a Wasze życie - Jego 
służbą w miłości”. Otóż spełniło się, dwie pary z Kamiennika 
obchodziły w tym roku jubileusz Żelaznych Godów, są to Wan-
da i Zygmunt Mądrawscy oraz Joanna i Franciszek Stachurscy. 
Obie pary zawarły związek małżeński w kościele Parafialnym 
NMP Wniebowziętej w Piłce. 14 maja 1955 roku Państwo Wan-
da i Zygmunt Mądrawscy natomiast 27 sierpnia 1955 roku Jo-
anna i Franciszek Stachurscy.
 Często przez życie zadajemy sobie pytania: „Jaka jest recep-
ta na udany i trwały związek? Czy miłość przemija, a zostaje 
przyzwyczajenie?”
 Trudno powiedzieć, czy jest jakaś recepta na tak długi 
związek. Na pewno jeden wobec 
drugiego musi być wyrozumiały. Waż-
ny jest również szacunek, cierpliwość i 
umiejętność wybaczania. Miłość należy 
pielęgnować, tak jak rośliny, które nie 
podlewane więdną i usychają.  Natura, 
która nas otacza, ma również ogromny, 
dobroczynny wpływ na życie człowieka 
oraz dodatkowe zajęcia przy roślinach 
lub na podwórku. Wspólne prace łączą 
ludzi.  
 Prawdziwie zgodne i dobre mał-
żeństwo to takie, które jest w stanie 
przetrwać wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać 
wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek. Pary małżeńskie 
Państwa Mądrawskich i Stachurskich są wzorem i przykładem 
dla najbliższych i dla naszej całej lokalnej społeczności. Ponad pół 
wieku temu szczerze i bezinteresownie ofiarowali siebie drugiemu 

Żelazne gody w Kamienniku.
Dwa małżeństwa świętowały 65. rocznicę ślubu

człowiekowi, są razem na dobre i złe dni, potrafią zrozumieć się, 
mają szacunek i wzajemne zaufanie. Tak jak mówiła Pani Joanna 
„wszystko trzeba przejść”, a tolerancja i cierpliwość jest sposobem 
na tak długie pożycie. Trzeba dużo też znieść i przemilczeć, gdzie 
dzień dzieli, a noc łączy. W ich wspólnym życiu było wiele pięknych 
chwil, ale też wiele dni smutnych i przykrych. Celem wspólnego 
życia małżonków jest jedność: razem w zdrowiu i chorobie, w do-
brych i złych chwilach, po prostu na dobre i na złe. Nasi Jubilaci 
tego wszystkiego dokonali, potrafili przepraszać, szukać kompro-
misu, porozumienia, zaakceptowali nawet swoje wady i słabości. 
Są dla nas pięknym przykładem i wzorem do naśladowania.
 Pani Ania córka Państwa Stachurskich, daje radę młodszym 
rodzicom i wyraża swoje przemyślenia. 
 „Nasi Rodzice, dziadkowie i pradziadkowie przez całe życie są 
dla swoich córek kochającymi rodzicami, którzy zawsze potrafili 

je wspierać, wysłuchać, oraz zrozumieć. 
Zawsze otaczali nas opieką, gdy bunto-
wałyśmy się cierpliwie tłumaczyli. Swo-
ją tolerancją, zrozumieniem i cierpliwo-
ścią są wzorem i przykładem dla swoich 
córek, 4 wnuków oraz 6 prawnuków. Za 
to wszystko podziwiamy ich i jesteśmy 
im bardzo wdzięczni za wszystko, czego 
nas nauczyli w życiu.” 
 Natomiast Pani Magdalena, wnucz-
ka Państwa Mądrawskich, przekazuje 
wdzięczność za ich obecność.
 „Wanda i Zygmunt Mądrawscy 

w tym roku świętowali 65. rocznicę ślubu. Cudowni rodzice, 
dziadkowie i pradziadkowie. Są ogniwem, które spaja całą naszą 
rodzinę, są drogowskazem w wielu trudnych dla nas sytuacjach. 
Zawsze weseli, zawsze otwarci i pełni miłości. Mimo że różnie 
bywa z ich zdrowiem, chęć życia ich nie opuszcza. Dziadek nie-
ustannie coś konstruuje, babcia dba o dom i niejednokrotnie 
przypilnuje prawnuczek. Życzy im z całego serca zdrowia, spokoju 
ducha oraz by nigdy nie opuszczała ich ta cudowna radość życia. 
Kochamy Was!!!”
Kochani Jubilaci! 
Miłość, wierność i uczciwość małżeńską ślubowaliście sobie do-
kładnie 65 lat temu. Dziś, w dniu Waszych Żelaznych Godów, 
życzę Wam dalszego trwania w zdrowiu i miłości, w otoczeniu 
bliskich im osób, byście mogli dotrwać do kolejnych jubileuszy, 
do Kamiennych Godów. Niech Bóg ma w opiece, Wasze małżeń-
stwo! Byście mieli przekonanie, że te wszystkie wspólne lata, to 
najlepsze co Was spotkało. Wciąż twórzcie nowe wspomnienia 
i zawsze bądźcie dla siebie najlepszymi przyjaciółmi. 

Łucja MagdziarzPaństwo Mądrawscy  z prawnuczkami Zuzią i Zosią

Państwo Stachurscy
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Przejeżdżając przez Gminę Draw-
sko początkiem września nie 

sposób było nie zauważyć kolorowych 
i bijących pomysłowością witaczy do-
żynkowych. Tak, to ten wrześniowy czas 
dziękowania za plony ziemi i trud pracy 
rolników. W tym roku wyjątkowy, bo inny 
niż zwykle dostosowany do panującej 
sytuacji epidemiologicznej w kraju i na 
świecie.
 W Gminie Drawsko Dożynki Gminne 
w dużo skromniejszej formie obchodzo-
no w dniu 6 września w kościele parafial-
nym w Drawsku. Mimo, że zrezygnowano 
z corocznych wieńców dożynkowych, to 
Wójt Gminy Drawsko Bartosz Niezborała 
miał nową ofertę adresowaną do Sołectw 
i Stowarzyszeń z terenu gminy – konkurs 
na „Najciekawszy witacz dożynkowy”, 
gdzie nagrodą były kuszące środki finan-
sowe.
 Wystartowało 8 podmiotów - 4 Sołec-
twa i 4 Stowarzyszenia, do których w dniu 
5 września dotarła komisja konkursowa 
w składzie: Przewodnicząca Sylwia Marek, 
przedstawiciel Wielkopolskiego Ośrod-
ka Doradztwa Rolniczego Ewelina Surma 

Konkurs na witacz dożynkowy
oraz przedstawiciel Wielkopolskiej Izby 
Rolniczej Grzegorz Kolasiński. Swoją pra-
cę rozpoczęliśmy od Pęckowa, gdzie Sto-
warzyszenie „Złote Lata” czekało na nas 
ze swoją dekoracją dożynkową, wśród 
której nie zabrakło wkomponowanych w 
dożynkową scenerię serwetek. Sołectwo 
Drawsko swój witacz rozdzieliło na dwie 
części-jedna przy miejscowym kościele, 
druga w centrum miejscowości; były tra-
wy, owoce, warzywa, był również zając 
i rodzina 500 plus. Jednostka Ochotni-
czej Straży Pożarnej z Kawczyna postawiła 
na dożynkowego Minionka na trzykoło-
wym rowerze oraz rolnika sprzedającego 
żyto dostosowanego ubiorem do obecnej 
sytuacji wirusa COVID – 19. Sołectwo 
Chełst przyciągnęło uwagę specjalnie 
przygotowanym koniem z wozem oraz 
bardzo atrakcyjną fotobudką, z której 
oczywiście każdy z nas od razu skorzy-
stał. Stowarzyszenie „Młodzi dla Wsi” 
z Chełstu wyeksponowało mega rozmia-
rów kurę, której jajka chronić miały przed 
COVIDEM. Z kolei Sołectwo Kamiennik, 
aby dojechać na dożynki uszykowało nie-
typowego Ursusa ze specjalnym wozem, 

Witacz Stowarzyszenia „Złote Lata” z Pęckowa

 Witacz wykonany przez jednostkę OSP Kawczyn

Witacz Stowarzyszenia „Nasza Wieś Naszym 
Domem” z Kamiennika

Witacz Sołectwa Kamiennik

Witacz Stowarzyszenia „Młodzi dla Wsi” z Chełstu

a niedaleko – nad Zalewem Kamiennik na 
przystani Stowarzyszenie „Nasza Wieś 
Naszym Domem” z Kamiennika planowało 
dopłynąć na dożynki specjalnym kajakiem. 
I końcówka objazdowa komisji – Sołectwo 
Moczydła zaskoczyło nas wprowadzeniem 
do moczydlańskiej sypialni, wszystko z za-
chowaniem rygorów bezpieczeństwa COVID.
 Z uwagi na trudność oceny Wójt zmie-
nił nieco regulamin, z korzyścią oczywi-
ście dla zgłoszonych do konkursu. I tak:
1 miejsce – Sołectwo Chełst (nagroda 800 zł)
2 miejsce – Sołectwo Moczydła (nagroda 
700 zł)
3 miejsce ex aequo – Sołectwo Drawsko, 
Kamiennik, OSP Kawczyn (nagrody po 
500 zł)
Wyróżnienia (nagrody po 200 zł):
- Stowarzyszenie „Nasza Wieś Naszym 
Domem” z Kamiennika
- Stowarzyszenie „Młodzi dla Wsi” z Cheł-
stu
- Stowarzyszenie „Złote Lata” z Pęckowa
Wszystkim bardzo serdecznie gratuluje-
my!

Witacz Sołectwa Moczydła
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 Zwycięzca I miejsca – Sołectwo Chełst

 Witacz Sołectwa Drawsko

 W imieniu całej komisji pragniemy bardzo serdecznie podziękować za zaangażowanie każdego z Państwa, za pomysłowość, orygi-
nalność, za identyfikację z miejscem, w którym Państwo mieszkacie. Dziękujemy za podtrzymywanie tradycji naszych wsi, wspaniałą 
atmosferę tego zimnego, sobotniego popołudnia, dobrą zabawę, ciepłe słowa, rozmowy i niezapomniane wrażenia z dużą dawką 
dożynkowego humoru.

dr Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego

W środę 9 września w Świetlicy Wiejskiej w Drawsku 
odbyło się w ramach akcji ogólnopolskiej Narodowe 

Czytanie ,,Balladyny’’ Juliusza Słowackiego.  Akcja publicznego, 
wspólnego czytania największych dzieł literatury polskiej roz-
poczęła się w 2012 roku z inicjatywy Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego czytaniem ,,Pana Tadeusza’’ Adama Mickiewicz. 
Akcja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem i od tego cza-
su każdego roku we wrześniu w wielu miejscach  Polski miłośnicy 
literatury czytają wspólnie wielkie dzieła polskich autorów.
 Biblioteka Publiczna Gminy Drawsko po raz drugi włączyła 
się do tej ogólnopolskiej akcji. Wybrane fragmenty ,,Balladyny’’ 
czytali: Wójt Gminy Bartosz Niezborała, Sekretarz Anna Fręś, 
uczennice i uczniowie klasy 8 Szkoły Podstawowej w Drawsku - 

Narodowe czytanie „Balladyny”
Wiktoria Karyś, Natalia Rychlik, Maria Hellak, Jakub Kwita i Wik-
tor Marek oraz Panie Barbara Nawrot, Maria Dembska i Iwona 
Lejman.
 Po skończonej lekturze zaprosiliśmy jej uczestników na po-
częstunek, a wszyscy chętni mogli otrzymać pamiątkowy stem-
pel nadesłany z Kancelarii Prezydenta RP.
 Biblioteka dziękuje wszystkim uczestnikom za udział i jedno-
cześnie zaprasza na Narodowe Czytanie 2021. Na przyszły rok 
Para Prezydencka wybrała jako lekturę ,,Moralność Pani Dul-
skiej’’ Gabrieli Zapolskiej.

Gabriela Sikora
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,Rekreacji,
Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko
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Jubileusz
90 urodzin

„Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak ,
jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko ”

(Albert  Einstein)

Jubileuszu 65-lecia małżeństwa doczekali się Państwo 
Karolina i Julian Mikler z Pełczy

 Krocząc we dwoje małżeńskim szlakiem, na swojej drodze 
napotykamy radości i smutki. Należycie pielęgnowany przez 
współmałżonków związek małżeński rozwija się, rozkwita, 
ubogaca męża i żonę, sprawia, że lepiej się oni poznają i są 
bardziej zgrani.
 Wspaniałego Jubileuszu 65-lecia małżeństwa doczekali 
się Państwo Karolina i Julian Mikler z Pełczy.
 Z tej okazji Jubilatów w dniu 25 sierpnia 2020 r. odwiedzi-
li Wójt Gminy Drawsko Bartosz Niezborała, Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Agnieszka Wrzyszcz oraz Sołtys wsi Pełcza 
Jolanta Andrzejkowicz .
 Wraz z kwiatami oraz prezentem przekazano na ręce Ju-
bilatów dyplom z życzeniami zdrowia, pogody ducha jak do 
tej pory oraz kolejnych pięknych rocznic.

Marta Gedamke
USC Drawsko

 W dniu 21.08.2020r. Wójt Gminy Drawsko Bartosz Niezborała wraz z Kierownikiem USC Agnieszką Wrzyszcz oraz Sołtysem wsi 
Kawczyn Emilem Jackowskim odwiedzili Jubilatkę Panią Helenę Pierzyńską z Kawczyna , która w kwietniu obchodziła 90 urodziny.
 Szanownej Jubilatce tradycyjnie przekazane zostały kwiaty, prezent oraz życzenia zdrowia, szczególnie w tym trudnym czasie, 
by każdy dzień przynosił radość i siłę do pokonywania codziennych trudów, a dalsze lata płynęły w spokoju, życzliwości i miłości 
rodziny i przyjaciół. Jubilatka nie kryła wzruszenia i bardzo cieszyła się z kwiatów, upominku i złożonych życzeń, jednocześnie 
dziękując za pamięć i odwiedziny.

Marta Gedamke
USC Drawsko

 W dniu 27.08.2020r. Wójt Gminy Drawsko Bartosz Nie-
zborała wraz z Kierownikiem USC  Agnieszką Wrzyszcz oraz 
Sołtysem wsi Drawsko Tadeuszem Babiak odwiedzili Jubi-
latkę Panią Marię Krygowską z Drawska, która w czerwcu 
obchodziła 90 urodziny.
 Szanownej Jubilatce tradycyjnie przekazane zostały 
kwiaty, prezent oraz życzenia zdrowia, szczególnie w tym 
trudnym czasie, by każdy dzień przynosił radość i siłę do 
pokonywania codziennych trudów, a dalsze lata płynęły 
w spokoju, życzliwości i miłości rodziny oraz przyjaciół.
 Jubilatka bardzo cieszyła się z  kwiatów, upominku i zło-
żonych życzeń, jednocześnie dziękując za pamięć i odwie-
dziny.
 Pani Maria opowiedziała historię Swojego życia oraz 
dzieliła się z uczestnikami spotkania złotymi myślami, któ-
re były warte zapamiętania. Jedną z nich zapamiętaliśmy 
szczególnie „Zawsze zło trzeba od siebie odpychać, a dobro 
przyjmować do siebie”.

Marta Gedamke
USC Drawsko

Urodziny obchodziła Maria Krygowska z Drawska

Kolejne Żelazne 
Gody w Gminie 

Drawsko
 

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę 
miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie”.

A. Bekannte

Jubileusz 90 urodzin
„Żyć należy każdą chwilą i dbać o to, by przeżyć ją w sposób najbardziej pełny i przyjemny”

(Epikur)

Wójt Gminy Drawsko 
Bartosz Niezborała
składa życzenia Helenie 
Pierzyńskiej z Kawczyna

Jubilatka z Wójtem, 
Sołtysem wsi Kawczyn 

oraz Kierownikiem 
USC w Drawsku
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1. Wyniki matur w szkołach prowadzonych
przez powiat czarnkowsko-trzcianecki

 Maturę na terenie powiatu zdawano w 11 szkołach, w tym w 6 
powiatowych i 5 prowadzonych przez inne podmioty. Do matury 
podeszło 564 absolwentów, z których maturę zdało 380 osób. Ma-
tury nie zdały 184 osoby, z tego z prawem do poprawki we wrze-
śniu pozostało 141 osób. Zdawalność matur w naszym powiecie 
wyniosła 67,38% i była niższa od zdawalności w kraju o 6,68% i o 
6,52% niższa od zdawalności w województwie. Zdawalność matur 
we wszystkich liceach ogólnokształcących w powiecie wyniosła 
80,36%. Maturę w liceach zdało 221 absolwentów z 275 podcho-
dzących. Nie zdały jej 54 osoby, w tym z prawem do poprawki 43 
osoby. W przypadku techników, do matury podeszło 289 absol-
wentów, 159 uczniów maturę zdało, 130 osób matury nie zdało, 
w tym 98 osób ma prawo do poprawki. 

2. Wyniki naboru do szkół
ponadpodstawowych prowadzonych przez
powiat czarnkowsko-trzcianecki 

 W roku szkolnym 2019/2020 szkoły podstawowe we wszyst-
kich gminach naszego powiatu ukończyło 826 absolwentów. 
W powiecie funkcjonuje ogółem 12 szkół ponadpodstawowych, 
w tym 7 prowadzonych przez powiat (łącznie z Młodzieżowym 
Ośrodkiem Socjoterapii w Białej), 2 szkoły niepubliczne, 2 szko-
ły prowadzone przez gminy oraz jedna prowadzona przez Mini-
stra Środowiska. Do wszystkich tych szkół przyjęto 893 osoby, tj. 
o 67 osób więcej niż ukończyło szkoły podstawowe w powiecie. 
A zatem bilans odpływów poza powiat i nabór uczniów spoza 
powiatu jest dodatni, a nie zawsze tak bywało. Do szkół prowa-
dzonych przez powiat przyjęto 606 absolwentów, którzy będą 
kształceni w 24 oddziałach. Do liceów ogólnokształcących przyję-
to 176 absolwentów, do techników 223 oraz 207 osób do szkoły 
branżowej I stopnia. 

3. Przebudowa ścieżek rowerowych
na terenie Gminy Drawsko

 Pozytywnie rozpatrzono wniosek Gminy Drawsko o zabez-
pieczenie środków na współfinansowanie zadania inwestycyj-
nego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcin-
ku Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz drogi 1323P na odcinku 
Drawsko-Pęckowo - przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej”, 
o dofinansowanie którego gmina ubiegać się będzie ze środków 

Informacja
z działalności
Rady Powiatu

Czarnkowsko-Trzcianeckiego

WRPO. Udział powiatu w zadaniu stanowić będzie 50% kwoty 
wkładu własnego i wyniesie 145.501,05 zł. Całkowitą wartość 
zadania oszacowano na kwotę 1.940.014,02 zł, z czego możli-
we do uzyskania maksymalne dofinansowanie (85%) wyniesie 
1.649.011,92 zł. W przypadku zakwalifikowania się zadania, wy-
datkowanie środków nastąpiłoby w 2021 roku. 

4. Informacja nt. COVID-19 
w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim

 Do dnia dzisiejszego w powiecie czarnkowsko-trzcianec-
kim na COVID-19 zachorowały 72 osoby, ozdrowieńców jest 
67, zmarły 4 osoby, najmłodsza osoba, która zachorowała mia-
ła 8 lat, najstarsza 94 lata. Gmina Drawsko i Gmina Połajewo są 
jedynymi gminami w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, gdzie 
nie zanotowano żadnego zachorowania na COVID-19.

5. Informacja nt. wykupu gruntów
pod ścieżkę rowerową Drawsko-Krzyż

 Dnia 22 września 2020 r. podczas sesji, Rada Powiatu Czarn-
kowsko-Trzcianeckiego dokonała zmian wysokości planowanych 
dochodów z tytułu wykupu gruntów na planowane poszerzenia 
pasa drogowego, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego 
pn. „Rozbudowa drogi – budowa  ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. 
– Drawsko przy drodze powiatowej 1323P”. 
 Zwiększenie to wynosi 40.000 zł z tego: 20.000 zł środki 
z Miasta i Gminy Krzyż Wlkp., 20.000 zł środki z Gminy Drawsko. 
Dodatkowo na to zadanie Rada Powiatu przeznaczyła 40.000 zł 
środków własnych. Środki te wpłyną odpowiednio na zwiększe-
nie wydatków wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Mienia 
Powiatu Starostwa Powiatowego w Czarnkowie w łącznej kwocie 
80.000 zł. 
 Do wykupu będzie około 2.500 m2 gruntu od osób pry-
watnych, co przy średniej cenie ok. 30 zł za m2 stanowi kwotę 
ok. 75.000 zł.
 Kosztorys budowy ścieżki oszacowano na kwotę 3,7 mln brut-
to. 60% środków na budowę ścieżki ma pochodzić z Funduszu 
Dróg Samorządowych, w przypadku uzyskania dofinansowania 
od Wojewody Wielkopolskiego. Pozostałe środki mają pochodzić 
z proporcji: 
55% z budżetu powiatu
20% z budżetu Gminy Drawsko
25% z budżetu Gminy Krzyż Wlkp.

Zbigniew Piątek
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
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Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania to or-
ganizacja, która kilka lat temu na stałe wpisała się w kra-

jobraz naszego powiatu.
 Tym razem zrealizowała projekt Akademia Lokalnego Ani-
matora. Oczywiście w tym projekcie nie mogło zabraknąć Gminy 
Drawsko. 
 W inicjatywie LGD uczestniczyli trzej nasi przedstawiciele: 
Ewelina Michałowska Prezes Stowarzyszenia ,,Młodzi dla wsi’’ 
w Chełście, Łucja Magdziarz Prezes Stowarzyszenia ,,Nasza wieś 
naszym domem’’ z Kamiennika oraz Emil Jackowski Sołtys Wsi 
Kawczyn, członek OSP Kawczyn. 
 Animowanie społeczności lokalnej to niesamowicie trudna 
sprawa. W jaki sposób zachęcić innych, aby zaangażowali się 
w działania? Wiedzą o tym wszyscy, którzy prowadzą jakiekol-
wiek organizacje, którzy pełnią funkcje sołtysów, krótko mówiąc 
są aktywni i ,,chce im się chcieć’’. 
 Udział naszych przedstawicieli w Akademii Lokalnego Anima-
tora to tylko dowód na to, że mamy aktywnych mieszkańców, dla 
których warto działać i którzy chcą się angażować w to co or-
ganizują nasze liczne stowarzyszenia oraz niestrudzeni w swoich 
działaniach sołtysi. 
 Czy efektem wyjazdu studyjnego zorganizowanego w ramach 
projektu będzie, będą wioski tematyczne? Być może.

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko/ Wiceprezes

Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD

 Wykorzystując w pełni potencjał drzemiący wśród mieszkań-
ców naszego powiatu, zrodził się pomysł przeprowadzenia ope-
racji własnej i zorganizowania min. cyklu szkoleń dla animatorów 
lokalnych.   Celem operacji stał się rozwój kompetencji oraz przy-
gotowanie animatorów do pracy ze społecznością lokalną, po-
przez zwiększenie ich wiedzy i umiejętności z zakresu animacji, 
badania potrzeb i potencjału społeczności, planowania i realizo-
wania działań ukierunkowanych na zmianę społeczną oraz ewa-
luacji związanej ze zbieraniem i analizowaniem dowodów zmia-
ny. Przeprowadzony został cykl pięciu szkoleń warsztatowych dla 
grupy 25 osób, którą stanowią osoby zaangażowane w działal-
ność społeczno – aktywizacyjną: przedstawiciele organizacji po-
zarządowych, rad sołeckich, działaczy lokalnych: społeczników 
i wolontariuszy. W każdym z cyklu został omówiony tak bardzo 
ważny w obecnym czasie aspekt ochrony środowiska – jak dzia-
łać lokalnie, aby zapobiec ogólnie występującym zagrożeniom.

AKADEMIA LOKALNEGO ANIMATORA
- podsumowanie projektu realizowanego

w ramach operacji własnej

 Zajęcia przeprowadziła Pani Beata Pawłowicz- certyfikowana 
trenerka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, 
ekspertka Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz tu-
torka programu Liderzy PAFW. Dzięki szkoleniom uczestnicy po-
znali wiele sposobów aktywizacji lokalnej społeczności, budując 
kapitał społeczny, stając się mediatorem ułatwiającym kontakty 
w swojej małej ojczyźnie.
  Działaniem innowacyjnym projektu była organizacja wyjazdu 
studyjnego w zakresie poznania dobrych praktyk w rejony wo-
jewództwa dolnośląskiego, który odbył się w dniach 5-6 wrze-
śnia. Uczestnicy odwiedzili,,Wioski tematyczne w praktyce”, czyli 
nowoczesne projekty promujące małe wiejskie miejscowości, 
poprzez oddolne inicjatywy, które znacząco przyczyniają się do 
rozwoju wsi i aktywizacji mieszkańców.
 Pierwszego dnia uczestnicy wyjazdu odwiedzili WIOSKĘ DA-
RÓW LASU– BORÓWKI, w której wzięli udział w warsztatach zie-
larskich, zwiedzając również ekomuzeum,a także przechodząc 
boso ścieżkę zmysłów. WIOSKA SMAKÓW – LIPIANY dostarczyła 
wiele kulinarnych doznań i pozwoliła poznać tradycje domowej 
kuchni. Zorganizowany Quest – Wyprawa Odkrywców pn.,,Szla-
kiem Lipowego Zagajnika”, zaprezentował lokalne dziedzictwo 
regionu. Ostatnia wizyta w wiosce tematycznej w tym dniu od-
była się w RZEŹBIARSKIEJ WIOSCE – GŁUCHOWICE. Sołtys wsi za-
prezentował wizerunek wsi i oznakowanie atrakcji.
 W drugim dniu wyjazdu nasi,,aktywni mieszkańcy” zawita-
li w ROGATEJ WSI – KONRADÓWKA. Biorąc udział w,,Rogatym 
Szlaku” została przedstawiona specyfikacja miejscowości, która 
pozwoliła zaprezentować nieszablonowe narzędzie promują-

Certyfikat odebrała Ewelina Michałowska Prezes Stowarzyszenia
„Młodzi dla Wsi” z Chełstu

Szkolenie ukończyła Łucja Magdziarz Prezes Stowarzyszenia
„Nasza Wieś Naszym Domem” z Kamiennika

W szkoleniu brał udział Emil Jackowski Sołtys wsi Kawczyn (z lewej: Agniesz-
ka Kulesza Prezes Stowarzyszenia Czarnkowsko-Trzcianecka LGD, Emil 

Jackowski Sołtys wsi Kawczyn, Anna Fręś Zastępca Prezesa  Stowarzyszenia 
Czarnkowsko-Trzcianecka LGD, Mariusz Grzegorek Członek Zarządu

Stowarzyszenia Czarnkowsko-Trzcianecka LGD)
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W dniu 15.07.2020r. organizacje, które zostały wybra-
ne przez Lokalną Komisję Grantową w ramach konkursu 

,,Działaj Lokalnie” 2020, uroczyście podpisały umowę na realiza-
cję swoich inicjatyw !
 Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom 
i życzymy powodzenia w urzeczywistnianiu swoich pomysłów! 
1. Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Wsi Rychlik
Tytuł projektu: ,,Rychło na murawę”
2. ,,Stowarzyszenie na rzecz odnowy i rozwoju wsi Łokacz Mały - 
Królewski Zakątek”
Tytuł projektu: ,,Wiejskie kino na leżakach”
3. Nordic Walking Lubasz
Tytuł projektu: ,,Od aktywności do odporności”
4. Stowarzyszenie,,Nasza Wieś Naszym Domem”
Tytuł projektu: ,,Roboto COVID-owa przygoda”
5. Ochotnicza Straż Pożarna Kawczyn
Tytuł projektu: ,,Straż z Kawczyna daje radę i seniorom w czasie 
COVID skosi trawę !”
6. Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Bajka” 
w Trzciance
Tytuł projektu: ,,Zakochaj się w Nordic Walking”
7. Gminny Ośrodek Kultury w Lubaszu
Tytuł projektu: ,,Muzycznie pokonamy Covid”
8. Młodzieżowy Klub Sportowy Orzeł Gulcz 
Tytuł projektu: ,,W piłkę gramy wirusowi się nie damy”

UROCZYSTE PODPISANIE UMÓW
W RAMACH KONKURSU 

,,DZIAŁAJ LOKALNIE” 2020

Ochotnicza Straż Pożarna Kawczyn
Tytuł projektu: ,,Straż z Kawczyna daje radę i seniorom

w czasie COVID skosi trawę !”

Stowarzyszenie ,,Nasza Wieś Naszym Domem”
Tytuł projektu: ,,Roboto COVID-owa przygoda»

Stowarzyszenie Klub Seniora „ZŁOTE LATA”
Tytuł projektu: ,,Pęckowo łączy pokolenia - warsztaty kulinarne,

jako działanie zmniejszające negatywne skutki epidemii”

9. Stowarzyszenie Klub Seniora „ZŁOTE LATA”
Tytuł projektu: ,,Pęckowo łączy pokolenia - warsztaty kulinarne, 
jako działanie zmniejszające negatywne skutki epidemii”
10. Fundacja Natura działania
Tytuł projektu: ,,Wchodzę w las”

Karolina Frąckowiak
LGD Czarnków

ce region. Ostatnim punktem wyjazdu była WIOSKA BOCIANA 
– NIEDŹWIEDZICE, w której została przedstawiona działalność 
lokalnego Stowarzyszenia. Udział w warsztatach artystycznych, 
geocaching, gra terenowa,,Przygoda z bocianem” oraz bocianie 
igrzyska podniosły atrakcyjność turystyczną i kulturową pozna-
wanej miejscowości.
 Zostały również, przeprowadzone warsztaty metodyczne 
z zakresu zakładania i funkcjonowania tematycznych miejscowo-
ści przez krajowego Animatora Wiosek Tematycznych – Krzyszto-
fa Szustkę.
 Założone cele wyjazdu studyjnego zostały spełnione. Wizyta sta-
ła się możliwością poszerzenia wiedzy uczestników oraz bezpośred-
niej rozmowy z przedstawicielami z innych organizacji działających 
społecznie i nie tylko, co w zdecydowany sposób ułatwi podejmo-
wanie współpracy i wymianę doświadczeń w przyszłości.

 W dniu 18 września zorganizowaliśmy spotkanie podsumo-
wujące projekt. Uczestnicy z rąk Pani Prezes Agnieszki Kule-
sza odebrali certyfikat udziału w projekcie. Zostały przyznane 
również trzy dodatkowe nagrody, dla osób które przedstawiły 
działania na rzecz rozwoju swoich lokalnych miejscowości. Zaan-
gażowanie uczestników było zaskakujące ! Podziękowaniom nie 
było końca.
 Szkolenie stało się synonimem zaangażowania, mocy pozy-
tywnej energii i inspiracji !
 Życzymy wszystkim uczestnikom odkrywania siły jaką jest 
zespół, w pełni wykorzystując efektywność szkolenia w swojej 
,,małej ojczyźnie ”.

Karolina Frąckowiak
LGD Czarnków
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Stowarzyszenia „Nasza Wieś 
Naszym Domem” z Kamiennika 

w ramach zadania publicznego Powiatu 
Czarnkowsko – Trzcianeckiego, ochrony 
i promocji zdrowia, w tym działalności 
leczniczej mającej na celu propagowanie 
aktywnych form spędzania czasu oraz 
prowadzenie kampanii prozdrowotnych 
dla mieszkańców Powiatu Czarnkowsko-
-Trzcianeckiego zrealizowało zadanie pt. 
„Święto PYRY”. Operacja polegała na zor-
ganizowaniu 23 sierpnia 2020 roku na 
boisku wiejskim w Kamienniku, otwartej, 
plenerowej imprezy integracyjnej, z moż-
liwością atrakcyjnego spędzenia czasu 
wolnego oraz degustacji potraw z ziem-
niaka. Całkowity koszt zadania wynosił 
2900 zł, w tym koszty kwalifikowane na 
zakup artykułów spożywczych, nagród 
i materiałów organizacyjnych – tuszy i na-
czyń jednorazowyc, który wyniósł  1500 zł, 
natomiast wkład osobowy na organizo-
wanie, przygotowanie i przeprowadzenie 
zadania w ramach pracy wolontariatu wy-
nosi 1400,00 zł. Należ również podkreślić, 
że od uczestników imprezy nie były pobie-
rane żadne opłaty.
 Stowarzyszenie „Nasza Wieś Naszym 
Domem” z Kamiennika cyklicznie od kilku 
lat latem organizuje otwartą, plenerową 
imprezę integracyjną. W tym roku był to 
Dzień Ziemniaka pt. „Święto PYRY”, której 
celem było prowadzenie kampanii proz-
drowotnej, kultywowanie tradycji, promo-
wanie regionalnych zwyczajów i pokazu 
gotowania tradycyjnych potraw przy jedno-
czesnym stworzeniu mieszkańcom Powiatu 
Czarnkowsko – Trzcianeckiego możliwości 
atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego, 
nawiązania i zacieśnienia kontaktów mię-
dzysąsiedzkich oraz poznania wyrobów 
z ziemniaka. Tegoroczna impreza była inna, 
ze względu na stan epidemiczny, z zachowa-
niem reżimu sanitarnego. 
 23 sierpnia na boisku wiejskim w Ka-
mienniku odbyła się otwarta, plenerowa 
impreza pt. Święto PYRY”, na którą licznie 
przybyli mieszkańcy i goście ze swoimi po-

„Święto PYRY”

ciechami, aby sympatycznie, w gronie przy-
jaciół spędzić niedzielne popołudnie, po-
znać i skosztować dań  z ziemniaka. Wśród 
zaproszonych gości był z nami Pan Bartosz 
Niezborała, Wójt Gminy Drawsko, który 
wraz z prezes Stowarzyszenia Panią Łucją 
Magdziarz, przywitał wszystkich bardzo ser-
decznie, życząc miłego popołudnia, smacz-
nego degustowania wszystkich potraw 
z ziemniaka, natomiast dzieciom wygrania 
ciekawych nagród. Również Pani Prezes 
poinformowała zgromadzonych o przygoto-
wywanych potrawach przez członkinie Sto-
warzyszenia, zachęciła dzieci i młodzież do 
udziału w konkursach i grach sprawnościo-
wych, za które będą otrzymali nagrody rze-
czowe. Uczestnicy imprezy mogli delekto-
wać się piękną słoneczną pogodą, zobaczyć 
kulinarne wyczyny członkiń Stowarzyszenia 
oraz skosztować potraw z ziemniaka. 
 Pod wiatą – altanką członkinie Stowa-
rzyszenia ustawiły stanowiska, na których 
zaprezentowały swoje kulinarne specjały, 
a były to: „plyndze” – placki ziemniaczane, 
„szturchane pyry” – duszonki, „srebrne 
pyry”, „sine kluchy”, „pyry z grilla” – pyry 
zawijane w folię aluminiową z przyprawa-
mi i rzucane do grilla i ogniska oraz frytki.  
Pokaz przygotowania tradycyjnych potraw 
z  regionalnego  ziemniaka  odbywał się 
był z udziałem dzieci, które mieszały skład-
niki i uczyły się gotowania oraz wspólnego 
uczestniczenia w niecodziennym „Święcie 
PYRY” w Kamienniku. Ciekawe nagrody dla 
dzieci i młodzieży zachęcały ich do udziału 
w bogatej ofercie konkursów, a były to min 
konkursy na najdłuższą obierkę (strużynę), 
NAJpyrę czyli najdziwniejszą i najśmiesz-

niejszą pyrę, stemple z pyry oraz gry spraw-
nościowe takie jak: bieg z pyrą na łyżce, rzu-
canie obierek lub ziemniaków do wiadra, 
rzucanie pyry do celu i wiele innych. Nie 
obyło się również bez kampanii prozdro-
wotnej, czyli wykorzystania obierek ziem-
niaczanych na zmęczone oczy i zrobienia 
mączki ziemniaczanej. W każdej konkuren-
cji wyłonieni zostali najsprawniejsi uczest-
nicy gier i zabaw sprawnościowych oraz 
najciekawsze prace i najsmaczniejsze potra-
wy, za które uczestnicy otrzymali nagrody 
rzeczowe. Po konkursach i degustowanych 
potrawach wszyscy uczestnicy zaproszeni 
zostali na poczęstunek i wspólne biesiado-
wanie oraz wypełnienie ankiety ewaluacyj-
nej na temat zdrowego trybu życia. 
 Cel zadania, którym było propagowa-
nie aktywnych form spędzania czasu, upo-
wszechnianie i wspieranie kultury fizycznej 
oraz prowadzenie kampanii prozdrowot-
nych dla mieszkańców Powiatu Czarnkow-
sko-Trzcianeckiego, integracja i aktywizacja 
środowisk rodzinnych poprzez aktywne 
spędzenie czasu wolnego został w pełni 
osiągnięty. Stworzenie warunków do rozpo-
wszechniania wiedzy na temat świadomo-
ści prozdrowotnej dotyczącej m.in.: zdro-
wego stylu życia, poprzez praktykowanie 
dań z ziemniaka, zachowania właściwych 
nawyków żywieniowych i ruchowych.
 Serdeczne podziękowania należą się 
członkom Stowarzyszenia „Nasza Wieś Na-
szym Domem”, mieszkańcom Kamiennika 
i Sołectwu Kamiennika, za bezinteresowne 
zaangażowanie się w organizowanie i prze-
bieg imprezy, za wkład pracy i poświęcony 
czas, a sponsorom nagród za wspaniałą 
postawę i gest dla dzieci wiejskich, które na 
długo będą miały w pamięci to niedzielne, 
sierpniowe popołudnie z „PYRĄ”, a otrzy-
mane nagrody będą przypominać mile spę-
dzony czas. Sponsorami nagród byli: Zakład 
Karny Wronki; Stanisław Biernat, Transport 
Międzynarodowy Drezdenko; Nadleśnic-
two Karwin, Smolarz i Potrzebowice.

Łucja Magdziarz 
Prezes Stowarzyszenia
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Dnia 18 września 2020 r. odby-
ły się rybne warsztaty kulinarne, 

w których udział wzięli przedstawiciele 
punktów gastronomicznych, mieszkańcy 
obszaru NGR, a także członkowie NGR. 
Gminę Drawsko reprezentowała Pani Mo-
nika Czarnkowska, Pani Justyna Dużalska, 
Pani Elżbieta Helak i Pani Zofia Misiołek. 
Projekt miał na celu aktywizację społecz-
ności lokalnej i zachęcenie do spożywania 
ryb i ich wykorzystywania w kuchni i lo-
kalnej gastronomii.

Rybne warsztaty kulinarne 

 Organizatorem oraz fundatorem była 
Nadnotecka Grupa Rybacka. Środki po-
chodziły z EFMiR a operacja realizowana 
była w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie 
zatrudnienia i spójności terytorialnej”, za-
wartego w Programie Operacyjnym „Ry-
bactwo i Morze” w zakresie działania 
„Koszty bieżące i aktywizacja”.
 Warsztaty przeprowadził właściciel 
oraz pracownicy innowacyjnej restauracji 
rybnej Rybi Puzon, oferującej wyłącznie 
dania z ryb i produktów lokalnych, w tym: 
• Ziemowit Pirtań – właściciel Gospo-
darstwa Rybackiego Pstrąg Tarnowo, 
ekspert w zakresie projektów inwestycyj-
nych i rozwojowych specjalizującego się 
w akwakulturze, autor większości unika-
towych receptur stosowanych w restau-
racji.
• Ewa Wasilewska – szefowa kuchni w re-
stauracji Rybi Puzon,

I udało się! Mamy hasło, które będzie promować Gminę Drawsko 
przez następne lata – „Poczuj bliskość Puszczy Noteckiej” autorstwa 

Magdaleny Zurman z Pęckowa. Gratulujemy serdecznie!

 Wójt Gminy Drawsko Bartosz Niezborała w ogłoszonym konkursie na „Naj-
ciekawsze hasło promujące Gminę Drawsko” postawił na innowacyjność oraz 
kreatywność hasła. Na konkurs wpłynęło ponad 50 różnorodnych propozycji, 
za co bardzo serdecznie dziękujemy. Komisja konkursowa wybrała pięć haseł, 
które były najbardziej oryginalne i poddała je pod głosowanie internautów 
na Facebooku Gminy Drawsko. Niepodważalną przewagą zwyciężyło hasło 
„Poczuj bliskość Puszczy Noteckiej”, której pomysłodawcą jest Magdalena Zu-
rman. Do hasła zostanie opracowane logo Gminy Drawsko. Logotyp regionu 
ma nie tylko wyróżniać nas na tle kraju i poza jego granicami, ale ma być zna-
kiem, który będzie promował gminę jako przyjazną mieszkańcom, turystom 
i inwestorom. 

 W dniu 13 lipca Wójt Gminy Drawsko Bartosz Niezborała przekazał Mag-
dalenia Zurman gratulacje wręczając nagrodę konkursową. 

 To pierwsze hasło promujące Gminę Drawsko jako region. Czy przetrwa 
lata, pokolenia, pokaże czas i siła marketingowa hasła. 

dr Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego

Wybraliśmy hasło promujące Gminę Drawsko

Zwyciężczynią hasła została Magdalena Zurman z Pęckowa

 (z lewej): Sylwia Marek Kierownik Referatu
Organizacyjnego, Magdalena Zurman, Bartosz Niezborała 

Wójt Gminy Drawsko

• Karolina Olszewska – sushi master re-
stauracji Rybi Puzon.
 W trakcie warsztatów uczestnicy sa-
modzielnie filetowali różne gatunki ryb, 
a następnie w grupach przygotowywali po-
trawy rybne zaproponowane przez szko-
leniowców. Były to ryby – głównie pstrąg 
alpejski, będący specjalnością hodowlaną 
gospodarstwa, w kilku odsłonach m. in.  
pstrąg po florencku czyli filet z pstrąga za-
piekany w szpinaku z czosnkiem i serem 
typu feta, zapieczony pod tartą mozzarellą 
oraz sum zapiekany z sezonowymi warzy-
wami z dodatkiem sosu chrzanowego. Po-
nadto przygotowano ryby na sposób egzo-
tyczny - sushi, sashimi i ceviche.
 Na zakończenie uczestnicy posmako-
wali samodzielnie przygotowanych dań, 
które smakowały przepysznie.
 Część praktyczna przeplatana była 
dawką teorii na temat jakości ryb, sposo-
bów sprawdzania ich jakości, sposobów 
przechowywania czy wartości odżyw-
czych ryb, diety rybnej i jej wpływu na 
profilaktykę zdrowotną. Warsztaty cieszy-
ły się niezwykłym zainteresowaniem i zo-
stały ciepło ocenione przez uczestników. 

Hanna Matkowska, Podinspektor
ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych 

Źródło: www.ngr.pila.pl
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 28 września w Świetlicy wiejskiej w Chełście, wśród zaproszo-
nych gości i osób nagrodzonych podsumowaliśmy ww. konkursy.
 Konkurs ,,Piękna wieś dziełem jej mieszkańców’’ przeszedł 
nasze oczekiwania. Sołtysi Drawska, Drawskiego Młyna, 
Piłki, Kamiennika, Chełstu, Kawczyna, Marylina, Moczydeł, 
Pełczy i Pęckowa zgłosili, za zgodą zainteresowanych, posesje 
w kategoriach: ogródek przydomowy, zagroda nierolnicza-
domek jednorodzinny, zagroda rolnicza.
 Piękne obejścia pokazywaliśmy Państwu na stronie www, kie-
dy komisja dokonała oceny i podjęła decyzje o wyróżnieniach.
 W konkursie na Najładniejszy witacz dożynkowy, którego 
pomysłodawcą był Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko, 
prócz sołectw, udział wzięły stowarzyszenia. I jak zawsze 
kiedy w sprawy zaangażują się nasze wsie i nasze organizacje 
pozarządowe nie jesteśmy zwiedzeni. Witacze były pomysłowe, 
oryginalne, na czasie.
 Tak więc z rąk Bartosza Niezborała Wójta Gminy Drawsko 
oraz Ryszarda Jabłonowskiego Przewodniczącego Rady Gminy 
Drawsko oraz Edwarda Wiewiórki Wiceprzewodniczącego Rady 
Gminy Drawsko wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i bony finansowe.
 Nasze spotkanie w sposób jedyny w swoim rodzaju uświetnili 
występami uczniowie Szkoły Podstawowej im. Józefa Chociszew-
skiego w Chełście przygotowani przez dyrektora Mariusza Nie-
zborała oraz nauczycielkę Katarzynę Wendlandt. Patrycja Wargin 

Podsumowanie konkursów Piękna wieś 
działem jej mieszkańców

oraz na Najciekawszy witacz dożynkowy

Nagrodzeni - Piękna wieś dziełem jej mieszkańców - Zagroda nierolnicza Nagrodzeni - Piękna wieś dziełem jej mieszkańców - Zagroda rolnicza

Nagrodzeni - Piękna wieś dziełem jej mieszkańców - Ogródek przydomowy

Nagrodzeni w konkursie - Najciekawszy witacz dożynkowy

uczennica klasy VIII wykonała piosenkę ,,Laura i Filon’’. Wiktor 
Piątek uczeń klasy VI w brawurowo przedstawił wiersz ,,Histo-
ria pewny pyry’’- nie zgadniecie Państwo nasza, gwarowa wersja 
wiersza Juliana Tuwima ,,Rzepka’’. ,,Paweł i Gaweł po naszymu’’ 
to wykonała Kinga Makary uczennicy klasy VI, a piosenkę ludo-
wą ,,Oj zagraj mi muzyko’’ zaprezentowało trio uczniów klasy VIII 
Wiktoria Wendlandt, Aleksandra Hałuszko, Kamil Stando.
,,Sukces to nie przypadek! To ciężka praca, wytrwałość, nauka, 
analiza, poświęcenie , a przede wszystkim miłość do tego co ro-
bisz’’ Pele
 Pracą w swoich domach, ogrodach, w swoich wsiach,  które 
pokazaliście w konkursach, osiągnęliście Państwo sukces. A Wasz 
sukces to powodzenie i promocja Gminy Drawsko. Dziękujemy.
 Ostatnim akcentem uroczystości było podziękowanie Barto-
sza Niezborała Wójta Gminy Drawsko występującym uczniom, 
nauczycielom, którzy ich przygotowali, członkom komisji 
oceniających.
 Mamy nadzieję również, że konkursy te, za rok podsumujemy 
w normalnej rzeczywistości, podczas dożynek gminnych.

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko

Fot. Natalia Soboń
UG Drawsko
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W oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych oraz Realizacji Zadań 

z Zakresu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Drawsko funk-
cjonuje Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla osób uzależnio-
nych i członków ich rodzin, znajdujący się  w Ośrodku Promo-
cji Zdrowia w Drawsku, ul. Powstańców Wlkp. 121A (budynek 
świetlicy wiejskiej).

 Do zadań Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego należy 
w szczególności:
1. udzielanie osobom uzależnionym i ich rodzinom konsulta-
cji oraz porad terapeutycznych, socjalnych i profilaktycznych 
w sprawach uzależnień i przemocy.
2. wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podję-
ciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.
3. motywowanie członków rodzin osób uzależnionych do podję-
cia psychoterapii dla podwyższenia własnej sprawczości w celu 
skutecznego radzenia sobie z problemem uzależnienia bliskiej 
osoby.
4. motywowaniu osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia le-
czenia odwykowego oraz psychoterapii w placówkach lecznictwa 
odwykowego oraz udzielanie informacji nt. dostępnej oferty te-
rapeutycznej na terenie województwa wielkopolskiego.
5. udzielaniu wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii po-
przez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.
6. inicjowaniu interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska 
przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia 
i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania 
przemocy.

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny czynny jest w dniach:
- środa, w godz. 1530 - 1830

- czwartek, w godz. 1530 - 1830

dyżur pełni Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych

Nr. tel. 534 119 450
zuzanna.kowalska@gminadrawsko.pl

w drugi i ostatni poniedziałek miesiąca,
rozmowy indywidualne, w godz.: 1630- 1800

spotkania grupowe, w godz.: 1800 - 2030

przyjmuje certyfikowany specjalista
psychoterapii uzależnień: Piotr Laufer

w pierwszą sobotę miesiąca,
w godz.: 1300 - 1800

przyjmuje psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień
w trakcie certyfikacji.: Przemysław Król  Nr tel. 510 575 955

wtorek, w godz.: 1800 – 2000

 spotkania Wspólnoty Anonimowych Alkoholików.
Od godziny 1700 istnieje możliwość przeprowadzenia

indywidualnej rozmowy z wieloletnim członkiem wspólnoty.

Pomoc specjalistów jest bezpłatna.
Punkt Informacyjno - Konsultacyjny nie jest placówką leczenia 

uzależnień

PUNKT KONSULTACYJNY GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W GMINIE  DRAWSKO
PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z OSOBĄ ZGŁOSZONĄ

DO GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.

 Podmiotami uprawnionymi do występowania do sądu 
z wnioskiem o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwyko-
wemu są: GKRPA oraz prokurator. 
Procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego na-
stępuje z chwilą złożenia wniosku do GKRPA. 
 Osobę uzależnioną do GKRPA mogą zgłosić: członkowie ro-
dziny, zakład pracy, instytucje publiczne np. policja, pomoc 
społeczna, prokuratura, szkoła, osoby niespokrewnione, może 
również zgłosić się sama osoba uzależniona, która uzyska pomoc 
w próbie podjęcia leczenia. Nie przyjmuje się wniosków anoni-
mowych, miejscem zamieszkania lub pobytu osoby uzależnionej 
musi być Gmina Drawsko.

We wniosku należy zawrzeć:
- imię i nazwisko wnioskodawcy, dokładny adres, telefon kontak-
towy,
- dane osoby kierowanej: imię i nazwisko, adres zamieszkania, 
datę urodzenia,
- kto zamieszkuje razem ze zgłaszanym, jeśli są nieletni należy 
podać ich wiek,
- od ilu lat osoba zgłaszana nadużywa alkoholu, jak problem ten 
wyglądał w ostatnim czasie, czy upija się, czy występują ciągi al-
koholowe, ile jest dni przerwy pomiędzy ciągami,
- jak zachowuje się będąc pod wpływem alkoholu,
- jak zachowuje się w miejscach publicznych, np. na ulicy, na klat-
ce schodowej, itp.,
- czy znęca się psychicznie lub fizycznie – jeśli tak to opisać w jaki 
sposób,
- czy zgłaszany pracuje i czy łoży na utrzymanie rodziny, domu 
– jeśli nie pracuje to podać czy jest emerytem, rencistą, osobą 
bezrobotną oraz czy podejmuje prace dorywcze,
- czy wobec zgłaszanego przeprowadzane były interwencje poli-
cji, jeśli tak to kiedy i czym się zakończyły,
- czy zgłaszany leczył się w przeszłości odwykowo, jeśli tak to 
w jakim trybie i do kiedy,
- czy zgłaszany choruje,
- czy wobec zgłaszanego toczy się lub toczyło się wg wiedzy wnio-
skodawcy postępowanie sądowe lub na policji np. za znęcanie, 
za jazdę pod wpływem alkoholu – jeśli tak to kiedy i czym się 
zakończyło,
- inne informacje w sprawie, które chciałby podać wnioskodaw-
ca. 
 Jeżeli istnieją dokumenty potwierdzające uzależnienie, np. 
karty leczenia szpitalnego, zaświadczenia lekarskie, informacje 
policji itp. można je dołączyć do wniosku.
 Wniosek, z dopiskiem Gminna Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych można złożyć w sekretariacie Urzędu 
Gminy Drawsko, wysłać listem na adres urzędu, bądź sporządzić 
razem z Pełnomocnikiem ds. profilaktyki i rozwiązywania proble-
mów alkoholowych w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym. 
GKRPA może prosić wnioskodawcę o spotkanie w celu wyjaśnie-
nia ewentualnych wątpliwości.

Zuzanna Kowalska
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i  Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych
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Ofiarą przemocy w rodzinie może zostać każdy – nie 
chroni przed nią ani wykształcenie, ani wiek, ani status 

społeczny. Osobą dotkniętą przemocą w rodzinie mogą być 
w szczególności: 
- współmałżonkowie/ partnerzy
- dzieci
- osoby starsze
- osoby niepełnosprawne

 Pamietaj ! - przemoc jest to przestępstwo ścigane z urzędu 
tzn. prokurator i policja prowadzą postępowanie niezależnie od 
woli i zgody osoby pokrzywdzonej. Wycofanie skargi lub odmowa 
zeznań nie jest podstawą do umorzenia postępowania, jeśli ist-
nieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniono przestępstwo. 
Prawo przewiduje odpowiedzialność karną za spowodowanie 
ciężkiego, średniego oraz lekkiego uszczerbku na zdrowiu.

 Głównym aktem prawnym regulującym kwestie przemocy 
w rodzinie jest Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
z dnia 29 lipca 2005 r. oraz jej nowelizacja.

 Dokładną definicję przemocy w rodzinie wynikającą z tej 
ustawy – należy rozumieć jako jednorazowe albo powtarzają-
ce się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub 
dobra osobiste osób, w szczególności narażające te osoby na 
niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich god-
ność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powo-
dujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a tak-
że wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych 
przemocą.”.

 Definicja ta jest długa i złożona. Wskazać należy że przemoc 
w rodzinie to zjawisko wynikające z działania lub zaniechania 
działania, które charakteryzuje się czterema właściwościami:

1. Przemoc jest działaniem intencjonalnym – przemoc jest 
używana po coś, m.in. żeby uzyskać: szacunek, posłuszeństwo, 
wpływ na najbliższych, żeby móc realizować swoje cele i in. 

2. W przemocy istnieje znacząca przewaga jednej ze stron nad 
drugą – osoba stosująca przemoc może mieć przewagę fizyczną, 
psychiczną, ekonomiczną, społeczną, zawodową i in.

3. Przemoc narusza prawa i dobra osobiste drugiego człowieka, 
tj. prawo do wolności, prawo do nietykalności cielesnej, prawo 
do swobody wypowiedzi, prawo wyboru i in.

4. Przemoc powoduje szkody oraz cierpienie psychiczne i fizycz-
ne, np. obrażenia fizyczne, obniżenie poczucia własnej wartości, 
zaburzenia w relacjach rodzinnych, szkody materialne i in.
Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy:

1. fizyczna – tj. popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przy-
trzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bi-
cie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w ko-
goś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, 
użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie 
koniecznej pomocy itp.

2. psychiczna – tj. wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, 
narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, 
zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby 
psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie 

STOP PRZEMOCY

kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, 
ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, 
poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb itp.

3. seksualna – tj. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie 
nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie 
seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksual-
nego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych 
kobiety itp.

4. ekonomiczna – tj. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemoż-
liwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspakajanie podstawo-
wych, materialnych potrzeb rodziny itp.

5. zaniedbanie – tj. brak opieki, porzucenie, głodzenie, nieza-
pewnianie odpowiedniego ubioru, zaniedbanie stanu zdrowia 
i higieny, wykorzystywanie do pracy, prowadzenie w obecności 
dziecka awantur, odrzucenie emocjonalne itp.

W przypadku przejawów przemocy w rodzinie i zagrożenia 
bezpieczeństwa Twojego lub dzieci – bezwzględnie powiadom 

policję lub zawiadom prokuraturę !
Nie czekaj na rozwój sytuacji !

Powiadom służby !
W razie doznania obrażeń ciała powiadom 

Pogotowie ratunkowe ( 999 lub 112 ) !

 Poniżej nazwy instytucji, do których można zwrócic się po po-
moc:
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku – sprawy so-
cjalne, bytowe i prawne
- Zespół Interdyscyplinarny – jest to ciało kolegialne, w skład któ-
rego wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej, gminnej ko-
misji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, 
ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi 
z terenu Gminy Drawsko
- Prokuratura, Policja – to organy, do których można złożyć za-
wiadomienie o przestęsptwie popełnionym na twoją szkodę lub 
bliskich ( 997 lub 112 )
- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Nie-
bieska Linia” pracuje przez całą dobę – tel.  800 120 002
Strona ministerialna https://www.gov.pl/web/rodzina/przeciw-
dzialanie-przemocy-w-rodzinie 
( powyższy artykuł ma charakter informacyjny, służący profilakty-
ce preciwdziałania przemocy w rodzinie )

Wioletta Krysztofiak
Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Drawsku, 
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
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„Kapłaństwo to powołanie do miłości.
To ona rodzi wierność Bogu

i jest źródłem służby drugiemu człowiekowi”
(Jan Paweł II)

 W dniu 14 lipca 2020 r. pożegnaliśmy śp. Kanonika Anto-
niego Śpikowskiego. W uroczystościach pogrzebowych wziął 
udział włodarz Gminy Drawsko Bartosz Niezborała, który 
w swej wypowiedzi odniósł się do duszpasterskiej wędrówki 
Kanonika: 
„….Wszystko ma swój czas, jest czas sadzenia i czas wyrywania, 
czas burzenia i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu, czas 
rodzenia i czas umierania. Słowa niby jasne, etapy które muszą na-
dejść, a jednak żal, gdy nadchodzi ten smutny i nieodwracalny czas. 
Ziemska służba duszpasterska śp. Księdza 
Kanonika Antoniego Śpikowskiego dobie-
gła końca. Przypadł mi dziś zaszczyt, ale 
jednocześnie bardzo trudna rola jako 
Wójta Gminy Drawsko, by w imieniu Sa-
morządu Gminy Drawsko pożegnać po 
raz ostatni tak wielką i ważną dla każde-
go z nas osobę – Duszpasterza wiernych 
Gminy Drawsko, ale zwłaszcza człowieka 
o wielkim sercu, który tworzył naszą co-
dzienność. I każdemu z nas dziś jest jakoś 
nie tak; -smutno, pusto, szaro, jakby czas 
się zatrzymał. 
 67 lat temu odpowiedziałeś Bogu 
„tak” na Jego słowa „Pójdź za mną”; 
otrzymałeś największy dar, jaki Bóg 
może dać człowiekowi – powołanie do 
kapłaństwa. Powołanie, które zaowo-
cowało wytrwałością w posłudze dla 
Boga, Parafian i samego siebie, pie-
lęgnowane codzienną miłością Boga 
i człowieka. Przez prawie 50 lat to bez-
graniczne oddanie się służbie apostol-
skiej wypełniałeś nam - mieszkańcom 
Gminy Drawsko. Dziś, mimo ogromne-
go bólu, pokory, jesteśmy dumni, szczęśliwi i w pełni wdzięczni 
losowi za szansę, którą dał nam Bóg byśmy razem mogli pięknie 
tworzyć naszą drawską rzeczywistość. Będąc na końcu tej drogi 
możemy śmiało i odważnie powiedzieć, że nam się to udało! 
 Byłeś dla nas duchowym ojcem, przyjacielem i autorytetem 
moralnym, który przetrwał próbę czasu, kolejne epoki i systemy. 

Ostatnie pożegnanie
śp. Kanonika Antoniego Śpikowskiego

Zawsze otwarty na sprawy ludzi, chętny do pomocy i skuteczny 
w jej świadczeniu. Przed ołtarzem stoi Twoje zdjęcie, na którym 
widać spokój i uśmiech, właśnie takiego księdza Antoniego po-
znałem, jako młody człowiek i gospodarz tej gminy. Znałem Cię 
również z opowiadań parafian, którzy poznali Cię od pierwsze-
go dnia, kiedy pojawiłeś się w naszych stronach. Umiejętność 
słuchania, życzliwość i uśmiech zjednały Tobie wielu przyjaciół. 
Byłeś człowiekiem, który zawsze łączył ludzi, nigdy ich nie dzielił. 
Wierni mówią do dziś, że Ksiądz Antoni to „Budowniczy mostów 
między Bogiem a ludźmi”. Cieszyły Cię inwestycje, czy to kościoła 
w Drawskim Młynie, kaplicy i plebani w Drawsku, czy dużo in-
nych zadań, które mimo lat i wielu zadań brałeś na swoje barki. 
To mury, które pomogłeś wznieść, i które będą służyć nam przez 
wiele lat, ale najważniejsze zostawiłeś w naszych sercach – mi-

łość i przesłanie, którego nauka sta-
wiała zawsze w centrum człowieka, ze 
swoimi słabościami i ułomnościami. 
 Jako młodzieniec, uczeń Gimnazjum 
im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku na 
potrzeby występu teatralnego poży-
czałem osobiście od Księdza Kanonika 
sutannę kapłańską. Pamiętam, że ta 
wizyta na plebani była szczególna. 
Musiałem się przedstawić i dokładnie 
wyjaśnić wszelkie okoliczności. Roz-
mowa była bardzo znamienna, pozo-
stająca w pamięci na zawsze. Jestem 
przekonany, że wielu z nas tutaj dzi-
siaj zgromadzonych posiada podobne 
wspomnienie. 
 Mimo swego wieku i stanu zdrowia 
byłeś pogodny do samego końca. 
W  swym życiu nie zmarnowałeś ani 
jednego dnia; kierowałeś się powie-
dzeniem: „spieszmy się, bo czas nas 
goni…”. Zawsze na posterunku, przy 
ołtarzu, w konfesjonale przy małym 
światełku, a w ostatnich latach na 
wózku, zawsze pracujący i gotowy do 

posługi. I co najważniejsze – mimo swej wielkości charakteryzo-
wała Ciebie niezwykła skromność, zarażający nas uśmiech i  duży 
optymizm. I już dziś wiemy, że tego nam będzie brak.
 Oprócz posługi dla Boga nie obce były dla Ciebie sprawy 
przyziemne, w tym sprawy Samorządu Gminy Drawsko, w któ-
re angażowałeś się zawsze chętnie i z dużą otwartością.  Razem 
przeżyliśmy dużo wzniosłych uroczystości; patriotycznie, modli-
tewnie, ale i z humorem oraz muzyką, którą zawsze bardzo lubi-
łeś. Przyznany wiele lat temu tytuł „Przyjaciel Gminy Drawsko” 
oraz odznaczenie „Aktywni w gminie”, to tylko momenty, w któ-
rych drawski samorząd mógł w sposób symboliczny uhonorować 
Twoje wielkie dokonania. Najtrudniejszy egzamin – by wypełniać 
Twoją misje jeszcze przed nami.
 Tak zamyka się żywot Kapłana, który jest i będzie obecny 
przez wieki w naszym kościele, bo „Słowa uczą, a przykłady 
pociągają.” Księże Kanoniku, Twoje odejście to nieodżałowana 
strata, będziemy Cię nosić w swoich sercach i swojej pamięci 
na zawsze”. Niech Pan, któremu całe życie służyłeś obdarzy Cię 
wiecznym pokojem! Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach! 
Spoczywaj w pokoju wiecznym! Amen!.....”
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O turnieju wsi pisaliśmy Państwu na bieżąco, prezentując 
sołectwa na naszej stronie www.gminadrawsko.pl . 

 Zaczęliśmy 06.07 sołectwa Drawsko, Chełst, Drawski Młyn, 
17.07. sołectwo Piłka, 20.07. sołectwa Kwiejce, Kwiejce Nowe, 
kamiennik, 24.07. Kawczyn, 28.06. Pełcza, Moczydła, Marylin, 
Pęckowo. A 21.08 pokazaliśmy Państwu Smaki Gminy Drawsko, 
które już wkrótce zostaną zebrane w jednej publikacji pokazują-
cej nasze regionalne przepisy na potrawy i wypieki oraz nalewki. 
 Nagrody-bony finansowe zostały wręczone, a wyróżnione so-
łectwa otrzymały pamiątkowe puchary.
 Poniżej relacja z podsumowania V Turnieju Wsi Anno Domini 
2020
 28 sierpnia b.r. w piątkowe popołudnie spotkaliśmy się na 
Przystani Yndzel, z sołtysami naszych 12 wsi, aby podsumować 
i wręczyć nagrody w V Turnieju Wsi-Piękno i tożsamość lokal-
nych społeczności-30. lat Samorządu Gminy Drawsko.
 W jaki sposób sołectwa prezentowały się w turnieju przed-
stawialiśmy Państwu na bieżąco.
 O tym, że przygotowanie sołectw przeszło nasze najśmielsze 
oczekiwania również wspominaliśmy.
 Cel turnieju, mimo, że w innej formule, został osiągnięty-za-
angażowanie mieszkańców, radnych Rady Gminy, radnych Rad 
Sołeckich, aktywizacja wsi- to to, o co nam właśnie chodziło.
 Pokazanie ciekawych miejsc w sołectwach, dbałość o czy-
stość i porządek, podtrzymywanie lokalnych zwyczajów i tradycji 
poprzez kulinaria, to wszystko zostało przez komisję ocenione na 
szóstkę, we wszystkich sołectwach.
 Zastanawiając się kogo wyróżnić wzięliśmy pod uwagę szcze-
gólnie ukazanie akcentów 30-  lecia samorządu i integrację wsi- 
wspólne spędzanie czasu.
 Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko podsumowując 
turniej podziękował sołtysom:

Podsumowaliśmy V Turniej Wsi

,,Jak zawsze mogę na Was liczyć i jak zawsze nasza współpraca 
daje tylko pozytywne efekty. Mimo początkowego oporu, kiedy 
przedstawiałem pomysł na kolejny turniej, stanęliście na wysoko-
ści zadania wręcz ścigając się w pomysłach jak pokazać sołectwa. 
Za to Wam bardzo dziękuję.’’
Włodarz gminy podziękował również członkom komisji za pracę 
i poświęcony czas.
 Zgodnie z ustalonymi wcześniej zasadami każdy z gospoda-
rzy wsi (w imieniu sołtysa wsi Marylin nagrodę odbierał Jerzy 
Kurowski, w imieniu sołtysa wsi Kwiejce nagrodę odbierał Arka-
diusz Graś) otrzymał symboliczny czek, jak to bywało już w po-
przednich edycjach turnieju, a wyróżnione sołectwa otrzymały 
pamiątkowe puchary.
I miejsce otrzymało sołectwo Kawczyn,
II miejsce sołectwo Moczydła i Kwiejce Nowe,
III miejsce sołectwo Kamiennik i Pełcza
pozostałe sołectwa miejsce IV.
 Wręczenia czeków i pucharów dokonał Bartosz Niezbo-
rała Wójt Gminy Drawsko w asyście Edwarda Wiewiórki 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Drawsko oraz Włodzimierza 
Gapskiego Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Zdrowia, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych Rady Gminy 
Drawsko.
Dziś mówimy: do zobaczenia za rok. W jakiej formule? Życie po-
każe. My na pewno będziemy chcieć kontynuować Turniej Wsi 
w Gminie Drawsko.
,,Coś niesamowitego dzieje się, gdy współpraca odbywa się tak, 
jak powinna. Rzeczy się zmieniają, kiedy wszyscy (…) są (…) zaan-
gażowani we wspólny cel.”
 I właśnie kolejnych, wspólnych zadań zmieniających-rozwijają-
cych naszą gminę, do których będziemy dążyć, życzmy Państwu 
i sobie.

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko

Pamiątkowe zdjęcie zakończyło spotkanieWójt Gminy Drawsko dziękował za zaangażowanie i wykonaną pracę

Zdobywca I miejsca Sołectwo Kawczyn

II miejsce zdobyło Sołectwo Moczydła i Kwiejce Nowe
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 Turniej zapowiadał się, jak zwykle, że 
będzie dobrą zabawą.
 6 drużyn z gmin naszego powiatu: 
Miasto Czarnków, Miasto i Gmina Trzcian-
ka, Miasto i Gmina Wieleń, Gmina Czarn-
ków, Gmina Połajewo i gospodarze Gminy 
Drawsko, pracownicy samorządowi i rad-
ni obecnej kadencji, zjawili się na draw-
skim boisku na Abisynii.
 Zebranych przywitała deszczowa 
aura, ale mimo to humory dopisywały.
 Po rozlosowaniu kolejności rozgrywa-
nych meczy zawodnicy wbiegli na boisko.
1 grupę stanowiły drużyny: Gmina Poła-
jewo, Gmina Drawsko, Miasto i Gmina 
Wieleń.
2 grupa to drużyny: Miasto Czarnków, Mia-
sto i Gmina Trzcianka, Gmina Czarnków.
 W grupach pojedynki zaplanowano 
w formule ,,każdy z każdym’’. Zwycięzcy 
grup rozegraliby pojedynki o I miejsce, 
a drużyny w grupach, które uplasowałyby 
się na 2 pozycji walczyłyby o III miejsce.
 Sędziami pojedynków byli Roman Si-
kora i Zbigniew Wyrwa.
,,Nigdy nie wiesz co Ciebie czeka i z jakimi 
sytuacjami będziesz musiał się zmierzyć.’’
Takich słów należy użyć opisując zaistnia-
łą sytuację.
 Nasz Kolega z drużyny z Połajewa nie-
stety upadł, stracił przytomność.
 Natychmiastowa reakcja zawodników 
–strażaków ochotników, nie przesadzimy 
jeśli powiemy, uratowała Koledze życie.
 Do momentu przyjazdu zespołu ratow-
ników medycznych akcję ratunkową prze-
jęła drawska Ochotnicza Straż Pożarna.
 Odjeżdżająca karetka pogotowia prze-
kazała nam informacje o tym, że pacjent był 
ustabilizowany i odzyskał przytomność.

II Turniej Piłkarski Samorządowców
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

 A dziś już wiemy, że mimo iż stwier-
dzono zawał, nasz Kolega dochodzi do sie-
bie i tak jak przedstawiciele gmin dzwonili 
i pytali o stan zdrowia, tak teraz wszyscy 
życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.
 Drużyny jednogłośnie zadecydowały, 
że Puchar Starosty Powiatu Czarnkowsko-
-Trzcianeckiego należy się Gminie Połaje-
wo z Wójtem Stanisławem Pochylukiem 
na czele. Pozostałe gminy otrzymały pa-
miątkowe statuetki: drużyna Trzcianki 
-kapitan Adrian Hałuszka Przewodniczą-
cy Rady Miasta Trzcianka, drużyna Mia-
sta Czarnków - kapitan Krzysztof Madaj 
Zastępca Burmistrza, drużyna Gminy 

Czarnków - kapitan Mariusz Grzegorek 
Sekretarz Gminy, drużyna Wielenia  kapi-
tan Albert Marks, drużyna Drawska - kapi-
tan Ryszard Jabłonowski Przewodniczący 
Rady Gminy Drawsko.
 Podsumowując spotkanie Bartosz Nie-
zborała Wójt Gminy Drawsko podziękował 
wszystkim zawodnikom za chęć integracji 
środowiska samorządowego również na 
sportowo i zaprosił za rok, mamy nadzieję 
ponownie w formule Dni Gminy Drawsko, 
w miesiącu czerwcu, w Dniu Sportu.
Sławomir Kryger Wicestarosta Powiatu 
Czarnkowsko-Trzcianeckiego podkreślił, 
że mimo tak trudnej sytuacji zjednocze-
nie i jednomyślność wszystkich drużyn 
jest godna podziwu i można powiedzieć 
tylko jedno-dziękuję.
 A Krzysztof Marcinkowski Prezes Za-
rządu Powiatowego Zrzeszenia Ludowych 
Zespołów Sportowych jako szef Stowarzy-
szenia Bezpieczny Powiat podkreślił to, co 
jest godne uwagi  i nie do przecenienia 
-niesamowita sprawność działania ratow-
ników - ochotników.
 Już dziś zapraszamy samorządowców 
do Drawska. To znakomita okazja nie tyl-
ko do rozgrywek i rywalizacji, ale przede 
wszystkim do spotkania i wymiany do-
świadczeń, poglądów na sprawy, z któ-
rymi borykamy się na co dzień w swojej 
pracy.

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko

Henryk Kolasiński 
Podinspektor UG Drawsko

Fot. Natalia Koza
UG Drawsko

Zawodnicy II turnieju 

Regulamin turnieju przedstawił
Henryk Kolasiński  - organizator

Pamiątkową statuetkę wręcza Wójt Gminy 
Drawsko kapitanowi drużyny Gminy Czarnków 
Mariuszowi  Grzegorek sekretarzowi Gminy 

Czarnków

 Zawody otworzył Wójt Gminy Drawsko
Bartosz Niezborała
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A wszystko skupiło się na dniu 
1 sierpnia 2020 roku.

 Jak przystało na tego rodzaju jubileusz 
obchody rozpoczęto o godz. 11.00 na bo-
isku sportowym w Drawsku, gdzie rozegra-
no pojedynek piłkarski pomiędzy juniorami 
z Sokoła Drawsko a Klubem Sportowym 
Drawa Krzyż. Przed meczem Prezes LZS So-
kół Drawsko Henryk Kolasiński wręczył tre-
nerowi Drawy Krzyż Dariuszowi Drost oraz 
byłemu Prezesowi klubu Piotrowi Kujawie 
pamiątkowe statuetki. O godz. 15.00 Prezes 
Sokoła Henryk Kolasiński wraz z członkiem 
zarządu Sokoła Andrzejem Maciaszkiem 
zapalili znicze przy mogiłach znanych działa-
czy na cmentarzu w Drawsku. O godz. 15.30 
w kościele Parafialnym w Drawsku odbyła 
się msza św. za zmarłych i żyjących sportow-
ców LZS Sokół Drawsko. Oprócz działaczy 
i byłych zawodników Sokoła w uroczystości 
udział wzięli: Wójt Gminy Drawsko Bartosz 
Niezborała, Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko Ryszard Jabłonowski, Skarbnik 
Gminy Drawsko Anna Zurman, Z- ca Skarbni-
ka Bogumiła Wyrwa, Przewodniczący Komi-
sji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Spraw 
Socjalnych i Porządku Publicznego Włodzi-
mierz Gapski. Ksiądz Dziekan Piotr Matu-
szewski zarówno w homilii, jak i podczas 
końcowego błogosławieństwa dużo uwagi 
poświęcił zdrowej, sportowej rywalizacji, 
podkreślając, że najważniejszy jest człowiek 
przywołując przykłady z życia wybitnych, 
polskich sportowców. 

Drawski Sokół podsumował 
działalność minionych 70. lat

Krzysztofa Marcinkowskiego, Wójta Gminy 
Drawsko Bartosza Niezborałę, Przewodni-
czącego Rady Gminy Drawsko Ryszarda Ja-
błonowskiego, Sekretarza Gminy Drawsko 
Annę Fręś, Skarbnika Gminy Drawsko Annę 
Zurman, Z- cę Skarbnika Bogumiłę Wy-
rwę, byłego Wójta Gminy Drawsko Marka 
Tchórzkę, Przewodniczącego Komisji Oświa-
ty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Porządku Pu-
blicznego i Spraw Socjalnych Włodzimierza 
Gapskiego, Prezesa LZS Orzeł Pęckowo Kry-
stiana Kawczyńskiego, Prezesa KS Lubusza-
nin Drezdenko Adama Wojcieszaka, trenera 
Lubuszanina Drezdenko /drużyna seniorów/ 
Arkadiusza Adacha, trenera Noteci Rosko 
Łukasza Sikorę. Na koniec powiał działa-
czy, sportowców minionych 70. lat klubu 
oraz przybyłych mieszkańców Drawska. 
Po przedstawieniu gości przyszedł czas na 
przedstawienie historii klubu Sokoła, którą 
przedstawił zawodnik drużyny juniorów LZS 
Sokół Drawsko - Oskar Jabłonowski. 
 W pierwszej kolejności wręczono po-
dziękowania dla dwójki nestorów klubu 
Sokół Drawsko. Ludzi, którzy sport i Sokoła 
mają przez całe życie w sercu i duszy:
Stefan Dolny i Janusz Moder.
 Do dwójki wyróżnionych dołączył czło-
wiek, który swoimi działaniami przyczy-
nił się do tego, że dziś mamy dobrą płytę 
boiska, 210 siedzisk i szatnię. Działalność 
tej osoby przypadała też na czas kryzysu, 
zmiany otoczenia i postawienia na szkolenie 
młodzieży szkolnej w LZS Sokół Drawsko:
Marek Tchórzka.
Wyróżniono osoby, które były trenerami 
drużyn LZS Sokół Drawsko, w różnych okre-
sach działalności klubu sportowego:
Arkadiusz Adach
Paweł Heppner
Piotr Judkowiak
Janusz Łusiewicz
Krzysztof Murdza
Łukasz Piątek
Piotr Szymczak
Adam Wojcieszak.

 Funkcjonowanie klubu sportowego 
opiera się nie tylko na sportowcach, ale 
również na osobach, które poświęcają swój 
wolny czas, które głowią się często, co zro-
bić aby ulubiony klub mógł funkcjonować 
i rozwijać się. Podziękowano działaczom 
sportowym:
Kamila Adach
Tadeusz Babiak
Marcin Bołądź
Rafał Chorzewski
Leszek Giś
Grzegorz Kubiś
Andrzej Maciaszek
Zbigniew Piątek
Andrzej Rosalski.
 W życiu każdego klubu, oprócz spor-
towców i działaczy szalenie ważne są osoby, 
których nazywamy „Przyjaciółmi Klubu”:
-osoba szczególna dla LZS Sokół Draw-
sko, człowiek wspierający i sponsorujący 
w ostatnich latach działalność klubu. To 
człowiek, który czuje sportowego ducha, 
który niejednokrotnie pokazał, że możemy 
na niego liczyć.
Ryszard Kielczyk Prezes Odlewni Żeliwa 
Drawski s. a. w Drawskim Młynie.
- wieloletnia księgowa klubu, która czuwa-
ła i czuwa nad finansami, rozlicza dotacje, 
krótko mówiąc trzyma rękę na pulsie w klu-
czowych sprawach.

 Osoby promujące Klub i Gminę Drawsko 
(z lewej: Bartosz Niezborała Wójt Gminy

Drawsko, matka Justyny Baumgart - Danuta 
Baumgart , Jakub Moder zawodnik Lecha 

Poznań, Henryk Kolasiński Prezes LZS „Sokół” 
Drawsko)

Wyróżnieni trenerzy LZS „Sokół” Drawsko 
(z lewej: Bartosz Niezborała Wójt Gminy 

Drawsko, Paweł Heppner z Wielenia, Adam 
Wojcieszak z Drezdenka, Arkadiusz Adach, 

Piotr Szymczak z Wielenia, Henryk Kolasiński 
Prezes LZS „Sokół” Drawsko)

 Nagroda dla Prezesa „Sokoła” Drawsko Henryka 
Kolasińskiego od Zarządu Wojewódzkiego

i Powiatowego LZS

 O godz. 17.00 w drawskim amfiteatrze 
nastąpiła główna część uroczystości. Ofi-
cjalności rozpoczęto od utworu muzycz-
nego w wykonaniu zespołu Jocker Squad 
(Paweł Heppner i Marta Fręś), którzy tego 
dnia zapewniali oprawę muzyczną. Pro-
wadząca uroczystość Anna Fręś przywitała 
zebranych gości oddając głos Prezesowi LZS 
Sokół Drawsko Henrykowi Kolasińskiemu. 
Prezes, jako gospodarz tej uroczystości po-
witał nestora klubu Janusza Modra, Prezesa 
Powiatowego Zrzeszenia LZS w Czarnkowie 

Zasłużeni działacze (z lewej: Ryszard
Jabłonowski Przewodniczący Rady Gminy 

Drawsko, córka Andrzeja Rosalskiego z Krzyża, 
Zbigniew Piątek, Andrzej Maciaszek, Leszek Giś, 
Rafał Chorzewski, syn Kamili Adach - Arkadiusz 
Adach, Grzegorz Kubiś, syn Tadeusza Babiaka 
- Rafał Babiak, Henryk Kolasiński Prezes LZS 

„Sokół” Drawsko)

Jakub Moder zawodnik Lecha Poznań z rodzica-
mi, dziadkiem oraz Krzysztofem Marcinkowskim 

Prezesem Powiatowego Zrzeszenia LZS
w Czarnkowie
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Władysława Kosecka.
-osoba, która sponsoruje-na pewno, wspie-
ra- jesteśmy przekonani, ale przede wszyst-
kim jest, mimo, że przeprowadziła się do 
dużego miasta, wraca, i swoją osobą daje 
poczucie, że to skąd pochodzimy jest waż-
ne:
Maria Rozanek.
Anna Fręś
- ze sportem związana jest od ponad 20 
lat; współorganizatorka wielu imprez spor-
towych Ludowych Zespołów Sportowych, 
w tym LZS Sokół Drawsko.
 Podziękowania i wyróżnienia otrzymały 
również osoby, jak to Prezes nazwał, ,,za-
służone w tenisie stołowym”, bo kiedyś LZS 
Sokół Drawsko to nie tylko sport narodowy- 
piłka nożna, ale także znakomita sekcja teni-
sa stołowego:
Bożena Iljew
Piotr Bartkowiak. 
 Nagrodzono osoby, które ,,swą postawą 
i zaangażowaniem w różnym okresie dzia-
łalności LZS Sokół Drawsko, zasłużyły się dla 
klubu”:
Roman Bartkowiak
Władysław Giś
Michał Kubiś
Grzegorz Misiołek
Mariusz Moder
Adam Musiał
Marian Olechnowicz
Jan Piątek
Jarosław Piątek 
Grzegorz Rozanek
Mieczysław Szatkowski
Zdzisław Tymek
Maciej Wyrwa
Zbigniew Wyrwa
Oskar Jabłonowski
 Przy tak ważnym jubileuszu należy 
w sposób szczególny podziękować tym, 
który widzą sens działalności klubu, którzy, 
mówiąc wprost dotują funkcjonowanie or-
ganizacji, tym samym wspierając sporto-
wy rozwój ludzi młodych z naszej gminy. 
A o tym, że inwestycja w młode pokolenia 
jest trafna nie należy chyba nikogo przeko-
nywać. Dlatego Zarząd LZS Sokół Drawsko 
wyróżnił Bartosza Niezborała Wójta Gminy 
Drawsko. Bo to za przyczyną Wójta w budże-
cie gminy znajdują się dotacje dla organiza-
cji pozarządowych, w tym bardzo znacząca 
dla LZS SOKÓŁ Drawsko.

 Ale budżet to też władza uchwałodaw-
cza, czyli Rada Gminy Drawsko, która ak-
ceptuje taką potrzebę, widząc aktywność 
naszych organizacji, aktywność LZS Sokół 
Drawsko.
 Statuetka dla Ryszarda Jabłonowskiego 
Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko, 
osoby aktywnie uczestniczącej w dzia-
łalności klubu, Włodzimierza Gapskiego 
Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultu-
ry, Sportu, Zdrowia, Porządku Publicznego 
i Spraw Socjalnych Rady Gminy Drawsko, 
Artura Matuszczak Radnego Rady Gminy 
Drawsko.
 I oczywiście statuetki dla urzędników 
Wójta Gminy Drawsko, bez których ani rusz: 
dla Anny Zurman Skarbnika Gminy Drawsko 
oraz Bogumiły Wyrwa Z–cy Skarbnika Gmi-
ny Drawsko.
Wyróżnienia wręczono prezesom, trenerom 
zaprzyjaźnionych klubów sportowych:
Prezes Powiatowego Zrzeszenia LZS Krzysz-
tof Marcinkowski
Prezes LZS ORZEŁ Pęckowo Krystian Kaw-
czyński
Prezesa Stowarzyszenia Biegacze Józefa No-
jego w Pęckowie Bogdan Gapski
Trener Noteci Rosko Łukasz Sikora
Trener Drawy Krzyż Dariusz Drost
Były Prezes Drawy Krzyż Piotr Kujawa
 Za współpracę statuetkę odebrał rów-
nież Komendant Gminny Zarządu Ochotni-
czych Straży Pożarnych w Drawsku Jan Ma-
tuszczak.
 Statuetki wręczono oczywiście dwóm 
znakomitym sportowcom, którzy rozpoczy-
nali swoje kariery z Sokołem:
- Justyna Baumgart znakomita piłkarka noż-
na niemieckiego pierwszoligowego klubu 
,,FC Nurberg’’, która zakończyła swoją karie-
rę w 2014r. -statuetkę odebrała mama.
Justyna Baumgart była mieszkanka Draw-
ska, urodziła się 10.12.1971 r. Lata dzieciń-
stwa i wczesnej młodości spędzała najczę-
ściej na boisku przy szkole oraz na Abisyni, 
grając z chłopcami w piłkę nożną, przewyż-
szając często, umiejętnościami piłkarskim 
i rówieśników z swego rocznika. Z profe-
sjonalną piłką nożną, z treningami zetknęła 
się dopiero w wieku 18 lat, kiedy to była 
zawodniczką pilskiego klubu SEMAFOR Piła. 
Był to wówczas jedyny klub kobiecy w woje-

wództwie pilskim. Już w następnym sezonie 
piłkarskim przeszła do pierwszo ligowego 
STILONU Gorzów zdobywają tam:
-sezon 1991/1992 Mistrzostwo Polski na 
boisku i w hali, a także Puchar Polski w Klu-
czborku. 
-w sezonie 1995/ 1996 po raz kolejny wraz 
ze swym klubem zdobyła Mistrzostwo Pol-
ski. 
 Po tym udanym Justyna Baumgart se-
zonie wyjechała do Niemiec. Tam grała 
w zespole ,,FC Nurberg’’, gdzie wywalczyła 
awans do pierwszej ligi niemieckiej. W tym 
klubie grała do roku 2004. Później prze-
niosła się do Post. SV. Nurberg, następnie 
do ,,SK. Lauf’’.Karierę piłkarską zakończyła 
w 2014 roku. Obecnie Justyna przebywa 
w Niemczech.
- Jakub Moder -zawodnik Lecha Poznań, 
o którym mówi się, że jest nadzieją polskiej 
piłki nożnej, a o którego, jak donoszą media, 
starają się min. największe klubu Bundesligi.
Jakub Moder jest:
- w 11-stce sezonu 2019/2020 wg canal 
plus, przeglądu sportowego i innych infor-
matorów medialnych,
- młodzieżowcem czerwca PKO Banku Pol-
skiego,
- Mistrzem Polski U-14 z Kadrą Wielkopolski.
Zaczynał i szlify zbierał w Sokole Drawsko 
skąd rozpoczęła się jego kariera, od 7 do 13 
roku życia z przerwami związany z Sokołem 
Drawsko. Na trening przyprowadził Kubę 
starszy brat w wieku 7 lat.
 Po wręczeniu statuetek przyszedł czas 
na posumowania. W tej części pierwszy 
głos zabrał Wójt Gminy Drawsko Bartosz 
Niezborała oraz Przewodniczący Rady 
Gminy Drawsko Ryszard Jabłonowski, któ-
rzy w podziękowaniu dla Prezesa Sokoła 
Henryka Kolasińskiego przekazali statuet-
kę. Następnie głos zabrał członek zarządu 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Pile 

 Przyjaciele Klubu (z lewej: Henryk Kolasiński
Prezes LZS „Sokół” Drawsko, Krzysztof

Marcinkowski Prezez Powiatowego Zrzeszenia 
LZS w Czarnkowie, Anna Fręś, Piotr Bartkowiak, 

Bożena Iliew, Maria Rozanek, reprezentant
Odlewni Żeliwa „Drawski” SA Rafał Chorzewski, 
Władysława Kosecka, Bartosz Niezborała Wójt 

Gminy Drawsko)

Znicz przy pomniku działacza sportowego, 
gospodarza boiska sportowego w Drawsku śp. 
Zenona Giś zapalili Andrzej Maciaszek - wielo-
letni dziaacz LZS „Sokół” Drawsko oraz Henryk 

Kolasiński Prezes LZS „Sokół” Drawsko

Zasłużeni działacze sportowi Sokoła w Drawsku 
(z lewej: Krzysztof Marcinkowski Prezes Powia-

towego Zrzeszenia LZS w Czarnkowie, Henryk Ko-
lasiński Prezes LZS „Sokół’ Drawsko, Jan Moder, 
Marek Tchórzka Wójt Gminy Drawsko w latach 
1997 - 2018, Ryszard Jabłonowski Przewodni-

czący Rady Gminy Drawsko)

Złożono kwiaty przy pomniku
śp. Zenona Zmidzińskiego pierwszego

trenera LZS „Sokół” Drawsko
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 13 września piękna, słoneczna niedzie-
la w Pęckowie. To dzień, który przeszedł do 
historii jako dzień, w którym zorganizowali-
śmy II Bieg im Józefa Noji.
 Józefa Noji patriotę, olimpijczyka biega-
jącego z Januszem Kusocińskim, Pęckowia-
nina z Gminy Drawsko nie trzeba już nikomu 
przedstawiać.

 Mimo trudnego czasu w jakim się zna-
leźliśmy współpracując ściśle ze Stowarzy-
szeniem Biegacze Józefa Noji, spotykając się 
i rozważając, czy organizujemy czy nie impre-
zę, kiedy padło TAK, ruszyliśmy z przygoto-
waniami. Łatwo nie było, ale samorządowcy, 
przynajmniej my-drawscy się nie poddajemy. 
Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu, naj-
ważniejszy dokument dotyczący organizacji 
biegu tym razem trudny do uzgodnienia, 
wręcz wydawało nam się niemożliwy, z uwa-
gi na czas pandemii był dla nas podstawą. 
Udało się. Otwartość samorządu, bardzo 
dobra współpraca z Powiatową Komendą 
Policji -Komendant Piotr Ryżek ( Sebastian 
Drewny Naczelnik Wydziału Ruchu Drogo-
wego), która zaopiniowała pozytywnie trasę, 
pod warunkiem skrócenia- nie wbiegania 
do centrum Drawska i zapewnień ze strony 
Bartosza Niezborała Wójta Gminy, pozwoliły 

ostatecznie otrzymać pozytywną decyzję 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego 
Wojciecha Jankowiaka. Po drodze oczy-
wiście zgoda Zarządu Dróg Powiatowych 
-Dyrektor Grzegorz Kaźmierczak Wielko-
polski Zarząd Dróg Wojewódzkich-Rejon 
Dróg w Czarnkowie - Kierownik Mariusz 
Remer i oczywiście Starosta Powiatu Czarn-
kowsko-Trzcianeckiego Feliks Łaszcz i Pań-
stwowa Straż Pożarna Komendant Maciej 
Kubacki. Dziękujemy jak zawsze za bardzo 
dobrą współpracę.
 Stowarzyszenie i samorząd w tym przed- 
sięwzięciu wspierali organizacyjnie:
- gospodarz wsi Pęckowo Sołtys Leszek Ma-
telski,
- Stowarzyszenie ,,Złote lata’’ z Pęckowa, 
Prezes Pani Anna Sekuterska,
- Krystian Kawczyński Prezes Zarządu Za-
kładu Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku 
spółka  z o.o.

Kwiaty pod obeliskiem składa delegacja
SP Pęckowo 

Na metę wbiega min. Bolesław Chwarścianek 
Wójt Gminy Czarnków

Zwycięzca biegu Marcin Stokowski

Najlepsza zawodniczka biegu Rozalia Gapska 

Mecz byłych zawodników Sokoła Drawsko z B 
klasową drużyną Noteć Rosko

Sympatycy Klubu (z lewej: Krzysztof Marcinkow-
ski Prezes Powiatowego Zrzeszenia LZS

w Czarchowie, Włodzimierz Gapski, Bogumiła 
Wyrwa, Anna Zurman, Bartosz Niezborała, 

Ryszard Jabłonowski, ojciec Artura Matuszczaka  
- Jan Matuszczak, Henryk Kolasiński, Prezes LZS 

„Sokół” Drawsko) 

oraz Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej 
Krystian Kawczyński, który na ręce prezesa 
klubu wręczył pamiątkowy grawerton. Jako 
prezes LZS Orzeł Pęckowo Krystian Kawczyń-
ski przekazał Henrykowi Kolasińskiemu rów-
nież podziękowania i grawerton. Krzysztof 
Marcinkowski, to znana postać w powiecie 
czarnkowsko - trzcianeckim w różnych dzie-
dzinach życia, a w szczególności w sporcie. 
Dziś to Prezes Powiatowego Zrzeszenia 
LZS W Czarnkowie, który w swej wypowie-
dzi podziękował, władzom, działaczom za 
współpracę, przedstawiając także sukcesy 
sportowców w powiecie i w województwie 

wielkopolskim, wręczając także pamiątko-
wy grawerton prezesowi Henrykowi Kola-
sińskiemu oraz medal za zasługi w sporcie 
w LZS w województwie wielkopolskim. Na 
koniec prowadząca Anna Fręś podziękowała 
Adamowi Musiałowi-byłemu zawodnikowi 
LZS Sokół Drawsko, a obecnie biegaczowi za 
przygotowanie wystawki z jego kariery spor-
towej. Następnie poprosiła prezesa o pod-
sumowanie. W tej części prezes Sokoła 
podziękował wszystkim za przybycie mimo 
trudnego czasu spowodowanym wirusem 
Covid 19. Osobne podziękowania skierował 
na ręce Wójta Gminy Drawsko za pomoc 
w przygotowaniu uroczystości, Anny Fręś 
za profesjonalne prowadzenie; Arkadiusza 
Adach, Rafała Chorzewskiego, Tadeusza Ba-
biaka, Ryszarda Jabłonowskiego, Leszka Giś 
za pomoc w organizacji uroczystości oraz 
wszystkim tym, którzy przyczynili się do 
organizacji tej imprezy. Na koniec podzięko-
wał osobie, która nadała wysokiej rangi tej 
imprezie - Jakubowi Moder, „wschodzącej 
gwieździe” piłki nożnej w Polsce. Dodał, że 
gościć taką osobę to zaszczyt, ale i wyróż-

nienie dla działaczy sportowych, ale i społe-
czeństwa Gminy Drawsko. Po tej części ofi-
cjalnej prowadząca zaprosiła wszystkich na 
boisko sportowe na mecz pomiędzy byłymi 
zawodnikami LZS Sokół Drawsko a LKS Noteć 
Rosko. Wynik pojedynku 4 -- 1, najważniejsze 
było spotkanie byłych piłkarzy, po latach któ-
re trwało do późnych godzin wieczornych. Do 
zobaczenia za kolejnych 10 lat -)

Henryk Kolasiński
Podinspektor Urzędu Gminy Drawsko

Po raz drugi pobiegli dla Józefa Noji
,,Bieganie daje poczucie wolności i ruchu i własnej siły fizycznej. Jeśli się ścigamy - daje podniecenie, ryzyko, nagrodę i dramatyzm 
związane z konkurencją. Może dawać poczucie głębokiego braterstwa jeśli biegamy z przyjaciółmi, I równie głębokiej samotności 

jeśli biegamy w pojedynkę. Daje radość poznawania struktury pod stopami i spełnienie, gdy ciało przekracza znane sobie granice. Jest takie 
proste, takie czyste, takie radosne, takie żmudne”. ROGER ROBINSON (amerykański dziennikarz piszący o bieganiu)
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Nagrodzeni w II Biegu im. Józefa Noji w Pęckowie
1. Wyniki w kat. OPEN:
• Kobiety:
1 miejsce: Gapska Rozalia – Pęckowo
2 miejsce: Witczak Flajszer Agnieszka – Międzychód
3 miejsce: Kasprzak Ewelina – Gruszczyn
• Mężczyźni:
1 miejsce: Stokowski Marcin – Pobiedziska
2 miejsce: Drożdż Szymon – Piła
3 miejsce: Łucyk Maciej – Poklatki
2. Wyniki w kat. wiekowej:
• Kobiety 16-29 lat:
1 miejsce: Wicenty Joanna – Obrzycko
2 miejsce: Gapska Zuzanna – Pęckowo
3 miejsce: Stochaj Sara – Wieleń
• Kobiety 30-39 lat:
1 miejsce: Przybył Karolina – Czarnków
2 miejsce: Helak Małgorzata – Średnica
3 miejsce: Tomaszewicz-Purol Aleksandra – Kamionki
• Kobiety 40-49 lat:
1 miejsce: Kołaczkowska Katarzyna – Potasze
2 miejsce: Goździcka Agnieszka – Strzelce Krajeńskie
3 miejsce: Gapska Ewa – Pęckowo
• Kobiety 50-59 lat:
1 miejsce: Dzierzkowska Aleksandra – Koziegłowy
2 miejsce: Glazer Anna – Czarnków
3 miejsce: Ryżek Katarzyna – Wieleń
• Kobiety 60+ lat:
1 miejsce: Majłowska Irena – Gorzów Wlkp.
2 miejsce: Duda Jadwiga – Szamotuły
• Mężczyźni 16-29 lat:
1 miejsce: Rodewald Mateusz – Wronki
2 miejsce: Belgrau Szymon – Międzyrzecz
3 miejsce: Dąbek Kamil – Międzychód
• Mężczyźni 30-39 lat:
1 miejsce: Jach Krystian – Wronki
2 miejsce: Pikuła Sebastian – Gorzów Wlkp.
3 miejsce: Woźniak Grzegorz – Krajenka
• Mężczyźni 40-49 lat:
1 miejsce: Korzeniewski Jarosław – Gorzów Wlkp.
2 miejsce: Haupa Maciej – Wieleń
3 miejsce: Helak Karol – Krzyż Wlkp.
• Mężczyźni 50-59 lat:
1 miejsce: Dubiel Janusz – Krzyż Wlkp.
2 miejsce: Kolebuk Marek – Trzcianka
3 miejsce: Ratajczak Janusz – Drawsko
• Mężczyźni 60-69 lat:
1 miejsce: Musiał Adam – Drawsko
2 miejsce: Chwarścianek Bolesław – Czarnków
3 miejsce: Zmysłowski Zygmunt – Lubasz
• Mężczyźni 70+ lat:
1 miejsce: Rutkowski Tadeusz – Stęszewko
2 miejsce: Dobak Stefan – Szamotuły
3 miejsce: Okonek Kazimierz – Gorzów Wlkp.
3. Wyniki w kat. Najlepsi z Gminy Drawsko:
• Kobiety:
1 miejsce: Gapska Rozalia – Pęckowo
2 miejsce: Gapska Zuzanna – Pęckowo
3 miejsce: Gapska Ewa – Pęckowo
• Mężczyźni:
1 miejsce: Musiał Adam - Drawsko
2 miejsce: Ratajczak Janusz – Drawsko
3 miejsce: Piątek Jarosław – Drawski Młyn
4. Wyniki w kat. Najlepsi z Drawska:
• Kobiety:
1 miejsce: Sikora Dagmara – Drawsko
• Mężczyźni:
1 miejsce: Musiał Adam – Drawsko

5. Wyniki w kat. Najlepsi z Pęckowa:
• Kobiety:
1 miejsce: Gapska Rozalia – Pęckowo
• Mężczyźni:
1 miejsce: Judkowiak Rafał – Pęckowo
6. Wyniki w kat. Najmłodszy Uczestnik:
Dagmara Sikora
7. Wyniki w kat. Najstarszy Uczestnik:
Józef Wrona
II Bieg im. Józefa Noji w Pęckowie 13.09.2020r.
Lista Sponsorów ( w kolejności pzrypadkowej):
1) Odlewnia Żeliwa „DRAWSKI” S.A. w Drawskim Mły-
nie
2) Gmina Drawsko
3) Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
4) Szkoła Podstawowa im. Józefa Noji w Pęckowie
5) Danex Rosko
6) Ketttex Wieleń
7) Branderup Wieleń
8) Thule Group Huta Szklana
9) Bank Spółdzielczy Wieleń
10) Piekarnia „Promyk” s.c. Czesław i Marian Rybak 
Pęckowo
11) Stowarzyszenie Klub Seniora „Złote Lata” Pęckowo
12) Tartak Wojewoda Pęckowo
13) Black In Tatto- Krystian Ciebielski Drawsko
14) Gajdkomp- Usługi Informatyczne Sylwia Gajdzińska 
Wieleń
15) Zakład Kanalizacji i Wodociągów sp. z o.o. w Draw-
sku
16) Fryzjer Damsko-Męski „KAMA” Drawsko
17) Zakład Fryzjerski „Styl” Majzlik Henryk Drezdenko
18) Zakład Karny Wronki
19) Bistro Młyn- Kapuścińska Sylwia Drawski Młyn
20) Przedsiębiorstwo Handlowe Kurhan- Kurowski Je-
rzy Drawsko
21) Sklep Spożywczo-Przemysłowy Dymek Jolanta Pęc-
kowo
22) Sołtys i Rada Sołecka wsi Pęckowo
23) Sołtys wsi Drawski Młyn
24) Sołtys wsi Drawsko
25) Bacca, Hultaj, Devaldano Drawski Młyn
26) Elżbieta i Ryszard Kielczyk
27) LZS Orzeł Pęckowo
28) Kinga Auto SPA Drezdenko
29) Zakład Fryzjerski „Styl” Brzozowska Anna Krzyż 
Wlkp.
30) Stańczewski Jacek Rybarczyk Marek Sp. j. Handel 
Krzyż Wlkp.
31) Stimasz Innovation In Technology Chełst
32) Kawczyński Krystian Radny Rady Powiatu Czarn-
kowsko-Tzcianeckiego
33) PSB Mrówka Krzyż Wlkp.
34) Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Spychalscy 
Wieleń
35) Skład Węgla Nowak Drawski Młyn
36) Usługi Brukarskie Jasiński Mariusz Pęckowo
37) Firma Handlowo-Usługowa Stefanek Sebastian 
Pęckowo
38) Firma Handlowa „Jerzyk” Jerzy Piotr Pęckowo
39) Stacja Obsługi, warsztaty samochodowe „Lesmat” 
Matelski Leszek
40) Stowarzyszenie „Biegacze Józefa Noji”
41) Strabag Sp. z o.o. –dzięki uprzejmości firmy udo-
stępnione zostały znaki min. objazdów na trasie biegu
42) Jan Pertek Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury 
w Czarnkowie-użyczono zapór, znaków dla oznaczenie 
trasy biegu.

- sołtysi z Drawska Tadeusz Babiak i Draw-
skiego Młyna Piotr Krystek,
- LZS Orzeł Pęckowo,
- pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury- 
Maria Dembska opiekun świetlicy wiejskiej 
w Pęckowie,
oraz strażacy OSP z jednostek Pęckowo, 
Drawsko, Chełst, Piłka, Kawczyn, którzy za-
bezpieczali trasę biegu oraz objazdy,
i oczywiście członkowie stowarzyszenia 
(licznie obecni w sobotę, podczas ostatecz-
nych przygotowań ) i wszyscy wolontariusze, 
którzy współpracowali ze stowarzyszeniem,
- jak i pracownicy samorządowi Henryk Ko-
lasiński, Hanna Matkowska.
 Ludzi dobrej woli, których udało się 
pozyskać Bogdanowi Gapskiemu i innym 
członkom stowarzyszenia oraz samorządo-
wi było wielu. Lista sponsorów biegu w załą-
czeniu.
 Patronat honorowy nad biegiem 
objęła ,,Odlewnia Żeliwa ,,Drawski” S.A. 
w Drawskim Młynie.
 Jak zawsze spotkaliśmy się z przychyl-
nością ze strony Ryszarda Kielczyka Prezesa 
Odlewni Żeliwa ,,Drawski’’ S.A.  w Drawskim 
Młynie, poprosiliśmy o patronat honorowy, 
ale i o wsparcie finansowe. I oczywiście Pre-
zes nie odmówił.
Odlewnia Żeliwa Drawski SA to sponsor 
strategiczny biegu. Nie po raz pierwszy 
otwartość Prezesa na sprawy samorządu 
i dobrych idei zatryumfowała.
Wszystkim Państwu dziękujemy.
 Samorząd Gminy Drawsko będąc współ-
organizatorem imprezy był dotującym po-
miar biegu, którego dokonał firma ,,Mara-
tończyk Pomiar Czasu’’, ponadto samorząd 
poniósł koszt zabezpieczenia medycznego, 
pomogliśmy przygotować ofertę do konkur-
su powiatowego w ramach pożytku publicz-
nego, gdzie uzyskano dofinansowanie na 
zakup  imponujących pucharów i statuetek 
oraz ponieśliśmy koszt opracowania Projek-
tu Tymczasowej Organizacji Ruchu.
 Stowarzyszenie zapewniło dla uczest-
ników biegu bardzo atrakcyjne nagrody. 
Ponadto każdy z biegaczy otrzymał bogaty 
pakiet startowy i oczywiście jedyny i nie-
powtarzalny medal pamiątkowy, który tak 
jak ten pierwszy, będzie nabierał zapewne 
wartości kolekcjonerskiej. Medale zostały 
również dofinansowane z samorządu, tym 
razem zadecydował o tym Sołtys Leszek 
Matelski i przeznaczył na to kwotę zare-
zerwowaną na organizację biegu właśnie 
w Funduszu Sołeckim Pęckowa. Ponadto 
stowarzyszenie zorganizowało numery star-
towe.
 Niedzielę rozpoczęliśmy Mszą św. w in-
tencji Józefa Noji.
 Dziękujemy Księdzu Proboszczowi An-
drzejowi Leda za modlitwę i piękne przed-
stawienie życiorysu olimpijczyka. Oddając 
należną cześć patronowi naszej szkoły złoży-
liśmy wiązanki kwiatów pod obeliskiem przy 
szkole podstawowej w Pęckowie.
 Wszyscy: społeczność szkolna na cze-
le z Anną Mazurowską dyrektor SP, Kamilą 
Mumot nauczycielką oraz Jakubem Ru-

dzińskim uczniem klasy VII SP; członkowie 
Stowarzyszenia Biegacze Józefa Noji An-
drzej Jessa Wiceprezes, Ewa Gapska oraz 
Urszula Dymek członkinie stowarzyszenia; 
samorządowcy Bartosz Niezborała Wójt 
Gminy Drawsko oraz Ryszard Jabłonowski 
Przewodniczący Rady Gminy Drawsko wraz 

z Piotrem Judkowiakiem Radnym Rady 
Gminy Drawsko z okręgu w Pęckowie; 
Ryszard Kielczyk Prezes Odlewni Żeliwa 
,,Drawski’’ S.A. w Drawskim Młynie, Leszek 
Matelski Sołtys wsi Pęckowo, Krystain Kaw-
czyński Prezes Zakładu Kanalizacji i Wodo-
ciągów sp. z o.o.  w Drawsku, Prezes LZS 
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Młodzi piłkarze, rocznika 2007 
i młodsi, po wygraniu mistrzostw 

województwa wielkopolskiego otrzymali 
prawo reprezentowania naszego regionu 
w Mistrzostwach Polski LZS z cyklu „Mała 
Piłkarska Kadra Czeka”, których organizacja 
w tym roku przypadła województwu opol-
skiemu.
 Mówi się, że droga na szczyt bywa wy-
boista. W tym przypadku nie obyło się rów-
nież bez drobnych problemów, które jed-
nak ostatecznie udało się zażegnać. Wielkie 
wsparcie drużyna otrzymała od Samorządu 
Gminy Lubasz, Pana Wójta Marcina Filody, 
Pana Krzysztofa Marcinkowskiego – Prezesa 
struktur powiatowych LZS, a także Woje-
wódzkiego Zrzeszenia LZS.
 Dzięki wsparciu, młodzi piłkarze mogli 
na turniej wyjechać dzień wcześniej aby 
móc spokojnie przystąpić do zawodów.
 Kierownicy drużyn oraz trenerzy pod-
czas spotkania  organizacyjnego przystąpili 
do losowania  grup. Nam przypadło zmie-
rzyć się z reprezentantami województw: 
dolnośląskiego, świętokrzyskiego, opolskie-
go oraz pomorskiego. Podczas wszystkich 
spotkań eliminacyjnych emocje sięgały 
zenitu, a zawodnicy walczyli do upadłego 

Maciej Nawrot z Drawska w reprezentacji Powiatu
Czarnkowsko-Trzcianeckiego oraz Województwa Wielkopolskiego

na Mistrzostwach Polski LZS Piłkarska Kadra Czeka

„gryząc” trawę. Oglądanie tak grającej dru-
żyny sprawia wielką przyjemność i daje wra-
żenie jedności zespołu. Jedność ta nie jest 
przypadkowa, gdyż większość drużyny to 
uczniowie jednej, sportowej klasy Publicz-
nej Szkoły Podstawowej im. ppłk. Zdzisława 
Orłowskiego w Lubaszu. Runda eliminacyj-
na zakończyła się zwycięstwem Lubaszan po 
trzech zwycięstwach i remisie.  Tego dnia 
wiadomo już było,  że drużyna jest wśród 
czterech najlepszych drużyn w Polsce. Ra-
dości było co niemiara, jednak wieczorem 
zmęczenie dało znać o sobie.
 Kolejny dzień to już dzień finałowy, 
w którym naprzeciwko siebie stanęli repre-
zentanci Mazowsza oraz Wielkopolski. Spo-
tkanie to zakończyło się zwycięstwem tych 
drugich co dało prawo reprezentacji Luba-
sza do gry w finale Mistrzostw Polski LZS 
2020 w Reńskiej Wsi.
 Mecz finałowy to festiwal gry w wyko-
naniu obu zespołów. Zakończył się on zwy-
cięstwem rywali z Małopolski 0:1. Można 
powiedzieć, że reprezentacja Wielkopolski 
uległa przeciwnikom po przepięknej walce 
i bardzo wysoko postawionej poprzeczce. 
Warto dodać, że wśród licznie zgromadzo-
nych kibiców dało się słyszeć głosy, że mecz 
skończy się remisem, a wszystko rozstrzy-
gnie się w rzutach karnych. Na nieszczęście 

drużyny z Lubasza w końcówce drugiej po-
łowy stracili bramkę, która zdecydowała 
o przegranej.
 Podsumowując, stała się rzecz bezpre-
cedensowa! Zawodnicy reprezentujący 
gminę Lubasz zostali w 2020 roku wice-
mistrzami Polski w piłce nożnej chłopców 
rocznika 2007. Wielkie gratulację oraz po-
dziękowania należą się przede wszystkim za-
wodnikom ale również tym, którzy zaszcze-
pili w nich pasję do sportu i prowadzili od 
najmłodszych lat piłkarskiej przygody. Po-
dziękowania należą się również Panu Rober-
towi Dolnemu, który bezpiecznie dowiózł 
zawodników do domu. Marcin Dudziak GOK 
Lubasz”

Źródło: https://www.czarnkowsko-trzcia-
necki.pl/aktualnosci/pilkarze-z-lubasza-dru-

ga-druzyna-w-polsce.htm

Orzeł Pęckowo, Radny Rady Powiatu Czarn-
kowsko-Trzcianeckiego- Przewodniczący Ko-
misji Budżetowej.
 Witając biegaczy Bartosz Niezbo-
rała Włodarz naszej gminy podkreślił, 
że mimo szczególnego czasu w jakim 
organizujemy imprezę, zachowując wymogi 
bezpieczeństwa, tylko dzięki zrozumieniu 
i dobrej współpracy jesteśmy i byliśmy 
w stanie przygotować i ugościć rekordową 
liczbę biegaczy, którzy zapisali się na bieg. 
Z uwagi na pandemię po uzgodnieniu 
z dyrektorami szkół zrezygnowaliśmy 
z organizacji Crossu dla dzieci szkolnych, 
ale wrócimy do tej tradycji. Podziękowania 
za współpracę skierował również na 
ręce  Prezesa Stowarzyszenia Biegacze 
Józefa Noji Bogdana Gapskiego. ,,Wart 
podkreślania jest również fakt, że w biegu 
udział zapowiedziało kilkudziesięciu bie-
gaczy z Gminy Drawsko. Tak liczne grono 
zawodników pokazuje jedno-warto i należy 

organizować bieg ku czci Józefa Noji.’’
 Poza nagrodami regulaminowymi  na-
grodziliśmy Pucharem Wójta Gminy Draw-
sko najlepsze zawodniczki i zawodników 
z Gminy Drawsko oraz nagrodą pieniężną 
ufundowaną przez Elżbietę i Ryszarda Kiel-
czyk.
 Ponadto najlepsza zawodniczka z sołec-
twa Drawsko oraz najlepszy zawodnik otrzy-
mali Puchar Tadeusza Babiak Sołtysa wsi 
Drawsko.
 Tradycyjnie Leszek Matelski sołtys wsi 
Pęckowo i Krystian Kawczyński Prezes Za-
rządu  Zakładu Kanalizacji i Wodociągów 
sp. z o.o.  w Drawsku, Prezes LZS Orzeł Pęc-
kowo, Radny Rady Powiatu Czarnkowsko 
–Trzcianeckiego nagrodzili najlepszą zawod-
niczkę i zawodnika z Pęckowa.
 Nagrodę otrzymała również najmłod-
sza zawodniczka. Tu sponsorem był Hen-
ryk Kolasiński Prezes LZS Sokół Drawsko 
oraz Tadeusz Babiak Sołtys wsi Drawsko 

i najstarszy zawodnik, który otrzymał na-
grodę od stowarzyszenia. Lista nagrodzo-
nych w załączeniu. Wyniki biegu na stronie 
www.maratończyk.pl
 Dekoracja zwycięzców, gratulacje, bra-
wa, oprawa muzyczna, losowanie nagród 
spośród wszystkich uczestników, to wszyst-
ko co mogliśmy dać tym, którzy poświęcili 
swój czas i chcieli, go spędzić w Pęckowie 
wspominając postać Józefa Noji. Czy zo-
baczymy się za rok? Tak. Deklaracje padły 
ze strony Samorządu Gminy Drawsko i ze 
strony Stowarzyszenia Biegacze Józefa Noji 
w Pęckowie. Oby w innej bezpiecznej, rze-
czywistości. Przytaczają ulubiony cytat ,,to 
nie jest koniec, to nawet nie jest początek 
końca, to dopiero koniec początku’’ Winston 
Churchil spotykamy się 12 września 2021 r. 
(tradycyjnie druga niedziela września) 
w Pęckowie.

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko
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Bardzo często sport towarzyszy 
inicjatywom wsparcia i niesienia 

pomocy innym. Na takie połączenie zde-
cydowała się grupka przyjaciół z Gminy 
Drawsko organizując turniej pod prostą 
nazwą Turniej Charytatywny. Pomysł po-
wstał przed rokiem, a w jego efekcie we 
wrześniu 2019 roku udało się wspólnie 
pokopać w piłkę i wspomóc potrzebującą 
Martę kwotą ponad 7 tyś złotych.
 Ponieważ zakładany cel udało się 
zrealizować 16 sierpnia 2020 na boisku 
w Drawsku odbyła się druga edycja turnie-
ju. II Turniej Charytatywny pod Patronatem 
Wójta Gminy Drawsko znów podołał wy-
zwaniu. Dla chorujących Marysi i Wojtusia 
udało się zebrać 19350 zł. Sukces! Sukces, 
który powstał dzięki dobroci. Patrząc od 
strony organizacyjnej przygotowanie ta-

II Turniej Charytatywny
kiego turnieju wymaga od organizatorów 
dyspozycyjności i nieco poświęcenia. Ale 
samo przeprowadzenie mogłoby być spra-
wą skomplikowaną. Mogłoby być, ale nie 
było. Niemal wszędzie, gdzie „zapukano” 
o pomoc, pomoc nadchodziła. Każdy chciał 
pomagać. Drugi raz z rzędu nie było żad-
nego problemu, aby podczas turnieju była 
muzyka, nagłośnienie. Wokół boiska stały 
profesjonalnie rozstawione namioty czeka-
jące na drużyny i gości. Mecze prowadzone 
były przez sędziów. Dla każdego było ciasto, 
herbata, kawa, kiełbaska, napoje – za dar-
mo, za darmo bo wszystkie artykuły orga-
nizatorzy otrzymali w prezencie. Przewóz 
siedzisk, stołów, parasoli na boisko, a po 
turnieju sprzątanie – około 30 osób z wiel-
ką chęcią pomagało bez oznak całodzien-
nego zmęczenia, choć pracy było sporo. 

Dnia 1 lipca 2020 roku na boisku 
sportowym w Drawsku odbył 

się Turniej Powiatowy „Piłkarska Kadra 
Czeka”. Były to pierwsze zawody od za-
istnienia sytuacji związanej z COVID-19. 
Organizatorem turnieju było Powiatowe 
Zrzeszenie Ludowe Zespołów Sportowych 
w Czarnkowie oraz Urząd Gminy Drawsko.

Drawsko otwiera się na sport
 W turnieju uczestniczyły 3 drużyny: 
Gmina Lubasz, która na turnieju woje-
wódzkim w Ostrowie Wielkopolskim dnia 
25 czerwca 2020 roku wywalczyła 2 miej-
sce; Gmina Czarnków reprezentowana 
przez zawodników z Jędrzejewa oraz 
gospodarze – Gmina Drawsko, reprezen-
towana przez zawodników miejscowego 
„Sokoła”.
Wyniki:
Lubasz - Czarnków 1-1
Lubasz - Drawsko 2-3
Drawsko - Czarnków 0-0
Tabela:
1. miejsce - Gmina Drawsko 4 pkt.3-2
2. miejsce - Gmina Czarnków 2 pkt. 2-3
3 .miejsce - Gmina Lubasz 1 pkt.3-4
 Po rozstrzygnięciu wszystkich po-
jedynków przystąpiono do ceremonii 
podsumowania zawodów. Prowadzący 

Puchar za I miejsce Starosty Powiatu
Czarnkowsko-Trzcianeckiego wręcza

Krzysztof Marcinkowski Prezes Powiatowego 
Zrzeszenia LZS w Czarnkowie

Zarząd Powiatowego Zrzeszenia LZS
 Zwycięska drużyna Turnieju reprezentacja

Gminy Drawsko

Puchar za 2 miejsce w turnieju reprezentacji 
Czarnkowa wręcza Wójt Gminy Drawsko

Bartosz Niezborała

Henryk Kolasiński udzielił głosu Wójtowi 
Gminy Drawsko – Bartoszowi Niezborała 
oraz Prezesowi Powiatowego Zrzeszenia 
LZS w Czarnkowie – Krzysztofowi Marcin-
kowskiemu, którzy dokonali oficjalnego 
otwarcia turnieju. Wszyscy dziękowali 
zawodnikom za rywalizację sportową, 
a w szczególności za odwagę, że mimo 
jeszcze trudnej epidemiologicznie sytu-
acji brali udział w turnieju. Podziękowania 
zostały skierowane także w stronę trene-
rów, opiekunów działaczy (LZS „Sokół” 
Drawsko prowadzony był przez Michała 
Augustyńskiego i Janusza Łusiewicza). Na 
koniec prowadzący zawody jeszcze raz 
podziękował za przybycie i odwagę, za-
praszając także na poczęstunek przygoto-
wany przez Gminę Drawsko.

Henryk Kolasiński
Podinspektor Urzędu Gminy Drawsko

 II Turniej Charytatywny wykrzesał 
z wielu ludzi pokłady dobroci i chęci 
szczerego uczestnictwa w inicjatywie, 
która po prostu pomaga. Nie ma sensu 
w tym miejscu dziękować komuś z osob-
na, bo każda osoba biorąca w nim udział 
wie, że nie chodzi o dziękuję, a czyste re-
lacje samym z sobą. Po takim dniu jak ten 
16 sierpnia 2020 tak właśni było.
 Czekamy już na rok 2021. Dobroć nie-
sie. Niesie nas do III Turnieju Charytatyw-
nego w Drawsku

ORGANIZATORZY



 W miesiącu lipcu wybraliście Państwo hasło, które w najbliższych latach będzie 
promowało Gminę Drawsko. Po zrealizowanym konkursie i przeprowadzonej son-
dzie na Facebooku, zwyciężył slogan: POCZUJ BLISKOŚĆ PUSZCZY NOTECKIEJ, które-
go autorem jest Magdalena Zurman.
 Dziś mamy ogromny zaszczyt przedstawić Państwu całokształt naszego projektu 
tzn. hasło wraz z grafiką. Logo ma charakter nowoczesny, zawiera w sobie gminne 
barwy oraz symbole w postaci wizualizacji jelenia i gałązki nawiązujących do walo-
rów Puszczy Noteckiej.
Autorem logo jest firma MAK i Paweł Drozdowicz.
Zachęcamy do promowania w ten sposób naszej urokliwej Gminy Drawsko.

Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko

jest i logo Gminy Drawsko!
Mamy hasło


