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Szanowni Mieszkańcy!

Przebudowa Szkoły Podstawowej im. Józefa Chociszew-
skiego w Chełście zakończona!

Zakres prac dotyczył: wymiany i docieplenia dachu wraz z remon-
tem kominów, istniejących wystawek i nową instalacją odgromo-
wą; wymiany wszystkich koniecznych drzwi i okien; ocieplenia 
budynku z zewnątrz wraz z wykonaniem elewacji i motywów gra-
ficznych; gruntowną przebudową budynku na poziomie piwnic
-min. nowe wejścia, schody, zadaszenia; modernizacji instalacji 
grzewczej i kotłowni- wykonanie instalacji sterowania kaskado-
wego 2 kotłów do pracy w układzie równoległym; montaż scho-
dowej platformy dla osób niepełnosprawnych. Wykonawcą in-
westycji była firma MARBUD Mirosława Pokrzywki, łączny koszt 
inwestycji to blisko 1 mln zł przy 100% dofinansowaniu z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Za nami okres, który w wielu obszarach był powrotem 

do funkcjonowania w normalności. Pandemia jeszcze 

nie minęła, ale okres wakacyjny przepełniony był wy-

darzeniami i atrakcjami organizowanymi przez Samo-

rząd Gminy Drawsko, sołectwa, organizacje nieformal-

ne i stowarzyszenia.

Bardzo się cieszę, że udało nam się zorganizować ko-

lejny już Festyn Grzybowy, tym razem na Przystani 

„Yndzel” w Drawsku i pod hasłem „Grzyby, ryby, las 

wokół nas” – realizowany z dużym wsparciem środków 

zewnętrznych na łączną kwotę blisko 100 tys. zł.

Na początku września w Piłce odbyły się Dożynki wraz 

z corocznym spotkaniem rolników. To wydarzenie, na 

organizacji którego wyjątkowo nam zależało. 

Powrót do rzeczywistości to nie tylko wydarzenia, ale 

intensywne działania nad wieloma projektami współ-

pracy, czy zadaniami inwestycyjnymi. Otrzymywane 

przez Gminę Drawsko liczne dofinansowania spowo-

dowały, że w tym roku musieliśmy zrealizować wiele 

inwestycji – co niezmiernie cieszy. Większość z nich zo-

stała zrealizowana, część jest bliska zakończenia, a są 

również takie które mają charakter dwuletni. 

Wkrótce wchodzimy w ostatni kwartał bieżącego 

roku, dlatego rozpoczynamy projektowanie budżetu 

na przyszły rok. Wzrosty wynagrodzeń, cen energii, 

opału, innych usług i towarów, zmiany w egzekwowa-

niu podatkowym mają również ogromny wpływ na fi-

nanse Gminy Drawsko. Robimy jednak wszystko, aby 

utrzymywać stabilną sytuację naszego budżetu i nadal 

wykorzystywać nadarzające się szanse związane z in-

westycjami i dofinansowaniami. 

Za przepracowany okres, który należał do bardzo in-

tensywnych bardzo serdecznie dziękuję moim współ-

pracownikom, pracownikom Urzędu i wszystkich 

jednostek. Za merytoryczną dyskusję i wspólną wizję 

rozwoju naszej Gminy dziękuję Radzie Gminy Drawsko.
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Ostatni etap budowy ścieżki pieszo - rowerowej Kaw-
czyn- Chełst zrealizowany!

W pierwszej połowie roku zakończono budowę odcinków ścieżki 
Kawczyn – Chełst leżących w pasie drogowym i na wykupionych 
gruntach realizowaną przez Wielkopolski Zarząd Dróg Woje-
wódzkich na łączny koszt 280 tys. zł. Gmina Drawsko zaś w mie-
siący październiku zakończyła budowę odcinków z kruszywa bie-
gnących po terenach Lasów Państwowych na kwotę 272 tys. zł. 
Realizację inwestycji w kwocie 60 tys. zł wsparło Nadleśnictwo 
Potrzebowice, a pozostała kwota to środki z Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych.

Dofinansowanie na przebudowę Szkoły Podstawowej 
w Drawsku!

Gmina Drawsko otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 mln 125 
tys. zł na termomodernizację i przebudowę budynków Szkoły 
Podstawowej w Drawsku. W zadaniu bierzemy pod uwagę rów-
nież ewentualną budowę łącznika i remont sali gimnastycznej. 
Promesę na inwestycję otrzymamy z programu Nowy Ład od 
Banku Gospodarstwa Krajowego. Na ten moment rozpoczynamy 
prace projektowe i przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu 
na realizację inwestycji. 

Trwa budowa ścieżki rowerowej Drawsko – Krzyż!
Rozpoczęła się realizacja zadania pod nazwą „Rozbudowa 

drogi – budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. – Drawsko przy 
drodze powiatowej 1323P. Wartość inwestycji oscyluje na kwotę 
ponad 4 mln zł, przy 80% dofinansowaniu z Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg. Zadanie jest rozłożone na dwa lata i powinno 
zakończyć się w połowie przyszłego roku. 
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Rozpoczynamy przebudowę ul. Polnej w Pęckowie!
Już wkrótce rozpocznie się zadanie pod nazwą „Budowa 

drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ul. Polna w Pęckowie”. 
Wykonawcą zadania jest Zakład Drogowo – Budowlany Krzysztof 
Jaworski. Całkowita wartość inwestycji to ponad 1 mln zł, a do-
finansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg opiewa na 
kwotę ponad 650 tys. zł, co stanowi 60%.

Remont drogi wojewódzkiej 133 Chełst – Kamiennik
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu do-

konał remontu drogi wojewódzkiej 133 Chełst – Kamiennik za 
kwotę ponad 2 mln zł. Nowa nawierzchnia została ułożona na 
długości ponad 2,3 km. Przebudowa została wykonana z mie-
szanki mineralno – cementowo – asfaltowej, a  następnie została 
ułożona warstwa wiążąca z betonu asfaltowego i nawierzchnia 
– warstwa ścieralna.

Przebudowa drogi wojewódzkiej 181 Niegosław – Drawsko
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 

wykonał dokumentację techniczną na przebudowę drogi wo-
jewódzkiej 181 na odcinku Niegosław – Drawsko oraz Drawski 
Młyn – Wieleń. Istnieje możliwość, że inwestycja w formie eta-
pów zostanie rozpoczęta w przyszłym roku. Czynimy zabiegi, aby 
przebudowa w jak największym zakresie została rozpoczęta, jak 
najszybciej. Jest to główny ciąg komunikacyjny biegnący przez 
całą długość naszej Gminy. 

Asfaltowanie ścieżek pomiędzy Drawskiem – Pęcko-
wem, a Piłką

Gmina Drawsko w poprzednim roku złożyła wniosek o dofinan-
sowanie do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyj-
nego na lata 2014 – 2020 pod nazwą „Przebudowa drogi powia-
towej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn-Pęckowo-Piłka oraz nr 
1323P na odcinku Drawsko-Pęckowo – przebudowa istniejącej 
ścieżki rowerowej”. Głównym celem zadania jest wyasfaltowanie 
ścieżek pomiędzy Drawskiem, Pęckowem (w tym w stronę cmen-

tarza) aż do Piłki oraz zbudowanie małej infrastruktury towarzy-
szącej w postaci ławek, koszy na śmieci oraz stacji rowerowych. 
Łączny koszt inwestycji to 1.940.014,02 zł, w tym dofinansowa-
nie na poziomie 85% tj. 1.649.011,91. Na wniosek został ocenio-
ny pozytywnie, ale na ten moment brakuje środków w konkursie 
na zrealizowanie tego zadania. Jest jednak możliwa dodatkowa 
alokacja środków, o którą intensywnie zabiegamy. Dlatego spra-
wa tej inwestycji pozostaje nadal otwarta.

Modernizacja linii kolejowej E 59 na wysokości Draw-
skiego Młyna 

Modernizacja strategicznej linii E59 ma na celu skrócenie czasu 
przejazdu pociągów pomiędzy Poznaniem i Szczecinem, a tym 
samym poprawę dostępu do zespołu portów Szczecin – Świno-
ujście. Po zakończeniu modernizacji obydwu odcinków linii E59 
nastąpi zwiększenie prędkości poruszających się nią pociągów 
osobowych do 160 km/h, a składów towarowych do 120 km/h. 
Projekt na odcinek Wronki – Krzyż obejmuje kompleksową prze-
budowę linii dwutorowej o długości 28,37 km. Umowa opiewa na 
kwotę 489,7 mln zł. W ramach zadania zmodernizowane zostaną 
dwie stacje kolejowe w miejscowościach Miały i Drawski Młyn. 
Zakres prac obejmuje: roboty torowe – w tym budowę 30 roz-
jazdów, roboty pomiarowe, roboty sieci trakcyjnej, roboty dro-
gowe, budowę obiektów inżynieryjnych wraz z budową nowych 
peronów, a także prace hydrotechniczne i odwodnienie terenu. 
W tym roku w Drawskim Młynie pojawiły się wygodne perony 
dostępne dla wszystkich podróżnych, wiaty, ławki, oświetlenie 
LED, czytelne tablice informacyjne oraz bezpieczny i komforto-
wy przejazd przez drogę wojewódzką 181. To ważna inwestycja, 
„okno na świat” dla naszej Gminy. Największa część pracy jednak 
przed nami – dlatego rozpoczynamy prace projektowe dotyczące 
poprawy infrastruktury wokół dworca, abyśmy mogli pozyskiwać 
środki zewnętrzne na ten cel.
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Szanowni Państwo!

Minęły 3 lata od ostatnich wyborów samorządowych. Jaki był to 
czas? Na pewno bardzo intensywny i pouczający. Sporo rzeczy 
udało się zrealizować, przeprowadzić wiele inwestycji, zadbać 
o kondycję finansową gminy, dokonać zmian organizacyjnych, 
a przede wszystkim pozyskać dużo środków zewnętrznych. Co 
dalej? Ciągle jest wiele do zrobienia, dlatego intensywnie dzia-
łamy. Aktualnie trzeba zrobić wszystko, żeby wykorzystywać 
nadarzające się szanse na kolejne dofinansowania i dbać o bu-
dżet Gminy Drawsko. Dziękuję za często okazywane zaufanie, 
dziękuję za merytoryczne uwagi, wspólnie rozwiązywane pro-
blemy i kreowanie rozwoju!
Budujemy dalej markę: Gmina Drawsko – Poczuj Bliskość Pusz-
czy Noteckiej. Pod koniec roku przyjdzie czas na podsumowanie 
kolejnego etapu.

Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko

Składamy kolejne wnioski o dofinansowania
Gmina Drawsko złożyła wnioski do Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg na realizację dwóch zadań. Pierwsze zadanie doty-
czy budowy drogi gminnej ul. J. Krasickiego w Drawskim Młynie 
na łączną kwotę ponad 260 tys. zł. Drugie zadanie dotyczy bu-
dowy drogi gminnej w miejscowości Chełst (w stronę tzw. bazy) 
na łączną kwotę ponad 630 tys. zł. W obu przypadkach Gmina 
Drawsko ma szansę uzyskania 80% dofinansowania. 

WYKAZ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 
ZŁOŻONYCH W 2021 ROKU

L.p Dotujący Dotowany Nazwa projektu
Całkowita 
wartość 
zadania

Dofinanso-
wanie

Wkład własny 
finansowy

1.
Starostwo Powiatu Czarnkowsko - 
Trzcianeckiego

Stowarzyszenie Biegacze 
Józefa Noji

III Bieg im. Józefa Noji w Pęckowie 2 000,00 1 800,00 200,00

2.
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w Poznaniu 
Departament Sportu i Turystyki

Stowarzyszenie Biegacze 
Józefa Noji

III Bieg im. Józefa Noji w Pęckowie 13 600,00 11 800,00 1 800,00

3.
Starostwo Powiatu Czarnkowsko - 
Trzcianeckiego

Stowarzyszenie „Nasza 
Wieś Naszym Domem” 

Bez barier - rozwijanie umiejętno-
ści informatycznych oraz aktyw-
ności fizycznej osób starszych i 
niepełnosprawnych

2 200,00 2 200,00 0,00

4.
Starostwo Powiatu Czarnkowsko - 
Trzcianeckiego

Stowarzyszenie „Nasza 
Wieś Naszym Domem” 

Na sportowo z pieczoną PYRĄ 700,00 700,00 0,00

5.
Wielkopolski Urząd Wojewódzki 
w Poznaniu Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych - PGR

Gmina Drawsko
Przebudowa drogi Kawczyn - 
Pełcza

3 000 000,00 3 000 000,00 0,00

6.
Wielkopolski Urząd Wojewódzki 
w Poznaniu Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych - PGR

Gmina Drawsko
Budowa remizy strażackiej w Kaw-
czynie i Pęckowie

200 000,00 200 000,00 0,00

7.
Wielkopolski Urząd Wojewódzki 
w Poznaniu Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych - PGR

Gmina Drawsko
Przebudowa budynku UG i placu 
za UG

1 300 000,00 1 300 000,00 0,00

8.
Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna 
Grupa Działania Aktywni Miesz-
kańcy

Stowarzyszenie Rodziców 
Dzieci i Osób Niepełno-
sprawnych 

IX Paraolimpiada 1 000,00 1 000,00 0,00
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9.
Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna 
Grupa Działania Aktywni Miesz-
kańcy

Rada Sołecka wsi Pęckowo
Poznaj swoich sąsiadów – wystawy 
prac lokalnych twórców i zbiorów 
pasjonatów 

1 000,00 1 000,00 0,00

10.
Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna 
Grupa Działania Aktywni Miesz-
kańcy

Akademia Drawsko
Bądź jak Jakub Moder – bądź 
aktywny! – warsztaty integracji 
społecznej

1 000,00 1 000,00 0,00

11.
Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna 
Grupa Działania Aktywni Miesz-
kańcy

Rada Sołecka wsi Chełst
Niech połączy nas tajemniczy 
ogród – cykl zajęć na rzecz wielo-
pokoleniowej integracji

1 000,00 1 000,00 0,00

12.
Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna 
Grupa Działania Aktywni Miesz-
kańcy

Klub Seniora „Złote Lata”
Gdy senior z domu wychodzi, 
zdrowszy do niego przychodzi! - 
warsztaty rękodzielcze

1 000,00 1 000,00 0,00

13.
Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna 
Grupa Działania Aktywni Miesz-
kańcy

Stowarzyszenie „Aktywni 
Razem”

Jakie w Drosku som zwycaje 1 000,00 1 000,00 0,00

14.

Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w Poznaniu 
Departament Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi

Gmina Drawsko

„Drowianie od lat z porządku 
słyną, a na targu w błocie pyrka 
pływa z dynią! Odnowę w Drosku 
zrobimy, kostką plac wyłożymy” 

86 612,81 50 000,00 36 612,81

15.

Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w Poznaniu 
Departament Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi

Gmina Drawsko

„By Kwieciszewo pamięć odzyskało 
i na językach ludzi pozostało - od-
nowę w Kawczynie zrobimy i wieś 
ukwiecimy”

81 201,72 50 000,00 31 201,72

16.
Narodowy Instytut Wolności FIO 
priorytet 2

Fundacja Akademia 
Drawsko

Warsztaty piłkarskie „Graj jak 
Jakub Moder”

101 611,70 101 611,70 0,00

17.
Narodowy Instytut Wolności FIO 
priorytet 2

OSP Drawsko
Zakup kompletnego ubioru bojo-
wego strażaka

58 000,00 58 000,00 0,00

18. Nadnotecka Grupa Rybacka GOK
Poprawa dostępu do infrastruktury 
turystycznej Gminy Drawsko

30 000,00 25 500,00 4 500,00

19.
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w Poznaniu 
Departament Kultury

Gmina Drawsko

Remont i poprawa warunków 
funkcjonowania Gminnego Ośrod-
ka Kultury, Rekreacji, Turystyki i Bi-
blioteki Publicznej Gminy Drawsko

200 000,00 100 000,00 100 000,00

20.
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu

OSP Kawczyn
Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki 
specjalnej dla jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Kawczynie.

25 000,00 25 000,00 0,00

21.
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu

OSP Drawsko

Zakup wyposażenia osobistego 
ochronnego strażaków jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Drawsku.

35 000,00 25 000,00 10 000,00

22.
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu

OSP Pęckowo
Zakup sprzętu i wyposażenia dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Pęckowie w Gminie Drawsko.

24 070,00 24 070,00 0,00

23.
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu

OSP Chełst
Zakup specjalistycznego sprzętu 
dla jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Chełście

25 000,00 25 000,00 0,00

24.
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu

OSP Piłka
Zakup wyposażenia osobistego 
ochronnego strażaka dla Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Piłce.

25 000,00 25 000,00 0,00

25.
Czarnkowsko – Trzcianecka Lokalna 
Grupa Działania 
Działaj Lokalnie

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Kawczynie

Historię Kwieciszewa questem 
odtworzymy i o 
COVIDzie szybko zapomnimy!

3 000,00 3 000,00 0,00

26.
Czarnkowsko – Trzcianecka Lokalna 
Grupa Działania 
Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie Klub Senio-
ra „ZŁOTE LATA”

Śladami Józefa Noji w Gminie 
Drawsko

3 000,00 3 000,00 0,00

27.
Czarnkowsko – Trzcianecka Lokalna 
Grupa Działania 
Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie Mieszkań-
ców Drawska „Aktywni 
Razem”

Komputer nic trudnego - przydatny 
dla każego

3 000,00 3 000,00 0,00

28.
Czarnkowsko – Trzcianecka Lokalna 
Grupa Działania 
Działaj Lokalnie

Fundacja Akademia 
Drawsko

Na rolik ruszamy COVIDA wypę-
dzamy! - 
warsztaty sportowe

3 000,00 3 000,00 0,00

29.
Czarnkowsko – Trzcianecka Lokalna 
Grupa Działania 
Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie Rodziców 
Dzieci i Osób Niepełno-
sprawnych

SZACH MAT COVID-19! 3 000,00 3 000,00 0,00

30.

Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Wielkopolskiego w Poznaniu 
Departament Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Nasza wieś, naszą wspólną 
sprawą Wielkopolska Odnowa Wsi 

Stowarzyszenie „Nasza 
Wieś Naszym Domem” 

Zagospodarowanie miejsca na 
ognisko, na wypoczynek i rekreację 
mieszkańców wsi wraz z dokończe-
niem remontu poddasza świetlicy 
wiejskiej w Kamienniku

10 000,00 9 500,00 500,00

31.
Narodowe Centrum Kultury Kon-
wersja Cyfrowa Domów Kultury

Gminny Ośrodek Kultury, 
Rekreacji, Turystyki i 
Biblioteki Publicznej Gminy 
Drawsko

Konwersja Cyfrowa Gminnego 
Ośrodka Kultury, Rekreacji,Tury-
styki i Biblioteki Publicznej Gminy 
Drawsko

200 000,00 200 000,00 0,00
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32.
Ministerstwo Sprawiedliwości 
Departament Funduszu 
Sprawiedliwości 

Gmina Drawsko

Zakup nowego sprzętu zestaw na-
rzędzi hydraulicznych z osprzętem 
do ratownictwa drogowego dla 
OSP Drawsko.

27 000,00 26 730,00 270,00

33.
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Departament 
Środowiska

Gmina Drawsko II Bieg im. Józefa Noji w Pęckowie 0,00 0,00 0,00

34.
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Departament 
Środowiska

Gmina Drawsko
V Turniej Sołectw w Gminie 
Drawsko

0,00 0,00 0,00

35.
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu

Gmina Drawsko
„Usuwanie wyrobów zawiera-
jących azbest z terenu Gminy 
Drawsko” 

35 000,00 35 000,00 0,00

36. Gmina Drawsko
Stowarzyszenie Biegacze 
Józefa Noji

III Bieg im. Józefa Noji w Pęckowie 2 000,00 1 900,00 100,00

37. Bank Gospodarstwa Krajowego Gmina Drawsko
Budowa i modrnizacja gminnej 
infrastruktury drogowej w Gminie 
Drawsko

10 000 000,00 9 500 000,00 500 000,00

38. Bank Gospodarstwa Krajowego Gmina Drawsko
Termomodernizacja Szkoły Podsta-
wowej w Drawsku wraz z budową 
łącznika między budynkami

3 500 000,00 3 150 000,00 350 000,00

39. Bank Gospodarstwa Krajowego Gmina Drawsko

Budowa sieci kanalizacyjnej i wo-
dociągowej wraz z modernizacją 
stacji uzdatniania wody w Gminie 
Drawsko

4 300 000,00 4 085 000,00 215 000,00

40. Instytut Książki

Gminny Ośrodek Kultury, 
Rekreacji, Turystyki i 
Biblioteki Publicznej Gminy 
Drawsko

Modernizacja i adaptacja Gmin-
nego Ośrodka Kultury, Rekreacji, 
Turystyki i Biblioteki Publicznej 
Gminy Drawsko oraz zakup 
niezbędnego wyposażenia na 
potrzeby edukacji kulturalnej.

666 670,00 500 000,00 166 670,00

41.
Wielkopolski Urząd Wojewódzki 
w Poznaniu Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg

Gmina Drawsko
Przebudowa drogi gminnej w 
miejscowości Chełst w Gminie 
Drawsko.

632 588,35 506 070,68 126 517,67

42.
Wielkopolski Urząd Wojewódzki 
w Poznaniu Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg

Gmina Drawsko
Budowa drogi gminnej - ul. J. Kra-
sickiego w miejscowości Drawski 
Młyn w Gminie Drawsko

261 462,31 209 169,84 52 292,47

43.
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Aktywna 
Wieś Wielkopolska 

Gmina Drawsko Sołectwo Kamiennik 0,00 0,00 0,00

44.
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w 
Poznaniu Aktywna tablica 2021

Gmina Drawsko
Zakup pomocy dydaktycznych dla 
Szkoły Podstawowej w Pęckowie

43 750,00 35 000,00 8 750,00

45.
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w 
Poznaniu Aktywna tablica 2021

Gmina Drawsko
Zakup pomocy dydaktycznych dla 
Szkoły Podstawowej w Drawskim 
Młynie

43 750,00 35 000,00 8 750,00

46.

Narodowy Fundusz Ochorny 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu Ochrona powierzchni 
ziemi

Gmina Drawsko

Usuwanie folii rolniczych i innych 
odpadów pochodzących z dzia-
łalności rolniczej z terenu Gminy 
Drawsko.

50 000,00 50 000,00 0,00

47.

Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 
Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci 
z rodzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym

Gmina Drawsko
Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci 
z rodzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym

350 000,00 350 000,00 0,00

48.
Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 Poddzia-
łanie 19.2.

Stowarzyszenie Miłośni-
ków Ziemi Nadnoteckiej

„Dziecięce marzenia spełnimy, bo 
bajeczny plac zabaw pociechom 
stworzymy, gdzie z rodzicem 
atrakcyjnie czas spędzą, a przy 
tym nowych sprawności fizycznych 
nabędą”

92 136,00 92 136,00 0,00

49.
Cyfrowa Gmina Program Ope-
racyjny Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020

Gmina Drawsko
Cyfryzacja i podniesienie cyber-
bezpieczeństwa Urzędu gminy 
Drawsko

172 950,00 172 950,00 0,00

SUMA: 25 618 302,89 24 005 138,22 1 613 164,67

Informacja o wnioskach innych organizacji
sporządzona na podstawie wiedzy przekazanej do UG Drawsko

 Hanna Matkowska
Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
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Jednogłośne absolutorium
dla Wójta Gminy Drawsko

30 czerwca 2021 Radni Rady Gminy Drawsko jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy Drawsko Bartoszowi Niezborale absolu-
torium i wotum zaufania za 2020 r. Sesja absolutoryjna jest oprócz sesji budżetowej, najważniejszą sesją w roku. Pozwala na 

ostateczne rozliczenie wykonania budżetu za rok poprzedni pod względem legalności, rzetelności i kompletności realizacji zaplano-
wanych w nim zadań. Absolutorium, to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli, ocenia pracę organu wykonawcze-
go w zakresie działalności finansowej. 

 Głosowanie nad udzieleniem absolutorium od 2019 r. po-
przedza debata nad przedłożonym raportem o stanie Gminy za 
rok poprzedni. Wójt Gminy Drawsko przygotował Raport o stanie 
Gminy Drawsko za 2020, który przedstawił w formie prezenta-
cji radnym podczas sesji. Raport został wcześniej udostępniony 
mieszkańcom; mogli oni zgłosić swój udział w debacie. W roku 
2020 podjęto szereg działań marketingowych budujących po-
zytywny wizerunek i markę Gminy Drawsko: opracowano logo 
gminy, zmieniono szaty graficzne stron internetowych, uchwałą 
ustanowiono Nagrodę Samorządu Gminy Drawsko „Złoty Jeleń”. 
„Budżet roku 2020 prognozowany był z dużym zagrożeniem 
wdrożenia programu naprawczego, jednak udało się uniknąć 
tego złego scenariusza. Rok 2020 był rokiem pandemii korona-
wirusa, który ograniczył działania samorządów w rozwoju życia 
kulturalnego, sportowego i społecznego, ale także rokiem kryzy-
su śmieciowego, który dotyczy podwyżek opłaty śmieciowej dla 
mieszkańców i niestabilnej sytuacji Pilskiego Regionu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi. Mimo to udało się jednak zrealizować 
inwestycje w znacznie większym wymiarze niż planowano” – ak-
centował podczas prezentacji Wójt. Nie zaciągnięto również żad-
nych pożyczek i kredytów; dokonano spłaty zadłużenia w kwocie 
374.706,64 zł, co zmniejszyło zadłużenie o 7%.

głośnie. Gratulacje na ręce Wójta Gminy Drawsko złożyli Prze-
wodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Drawsko wraz 
z Radnymi, Sołtysami oraz Radnymi Rady Powiatu Czarnkowsko
-Trzcianeckiego Zbigniewem Piątkiem i Krystianem Kawczyńskim. 
 Ważnym punktem XXIX sesji Rady Gminy Drawsko było rów-
nież przekazanie przez Wójta i Przewodniczącego Rady statuetki 
„Złoty Jeleń” nieobecnemu na Gali XXX-lecia Samorządu Gminy 
Drawsko Włodzimierzowi Gapskiemu w kategorii Oświata.
 Ponadto na sesji podjęto uchwały w sprawie zmian w bu-
dżecie gminy na 2021 r. oraz uchwały w sprawie zmian WPF na 
lata 2021-2033 .Ustalono średnią cenę jednostki paliwa w Gmi-
nie Drawsko na rok szkolny 2021/2022 oraz wydłużono termin 
składania wniosków o przyznanie tytułu Prymusa Szkoły lub Na-
grody Gminy w ramach „Drawskiego programu wspierania edu-
kacji uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach oświato-
wych”. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu w kwocie 3.000 zł na 
dofinansowanie projektu pn. „Stop barierom architektonicznym 
w Warsztatach Terapii Zajęciowej Wieleń” współfinansowanego 
w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami 
III”. Uchwalono regulamin korzystania z Miejsca rekreacji w Ma-
rylinie nad Jeziorem Moczydło.

 Po jednomyślnym przegłosowaniu uchwały w sprawie za-
twierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Draw-
sko wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020, 
radni rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi 
Gminy Drawsko absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
2020 rok. Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rado-
sław Graj odczytał wniosek komisji w sprawie udzielenia Wójto-
wi Gminy Drawsko absolutorium. Skarbnik Gminy Anna Zurman 
przedstawiła uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Po-
znaniu o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania 
budżetu Gminy za 2020 rok oraz pozytywną opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzie-
lenia Wójtowi Gminy Drawsko absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2020 rok. W wyniku głosowania przyjęto ją jedno-

Statuetkę „Złoty Jeleń” w kategorii Oświata otrzymał Włodzimierz Gapski

Gratulacje dla Wójta z okazji jednogłośnego absolutorium
w imieniu radnych przekazał Przewodniczący Rady 

Marian Kowal na XXXI sesji odebrał statuetkę „Złoty Jeleń”
w kategorii Samorząd
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Wiele lat czekaliśmy na wsparcie, które pozwoliłoby 
nam dać godne warunki nauki naszym dzieciom w kolo-

rowej i nowoczesnej szkole.
 Piątkowe, słoneczne popołudnie 8 października w Chełście 
i goście przybywający do świetlicy wiejskiej to fakt, że dzień ten 
był wyjątkowy dla szkoły, ale i dla Gminy Drawsko.
 Współpraca, nieustające konkretne rozmowy, zrozumienie ze 
strony władz państwowych i władz samorządowych, bardzo do-
bry wykonawca, ogrom pracy urzędniczej i mamy efekt.
 Wielu pracowało na ten sukces, począwszy od Wykonawcy 
Inwestycji, Urzędników, od Rady Gminy Drawsko, od Wójta Gmi-
ny Drawsko po Radnego Sejmiku i władzę uchwałodawczą nasze-
go państwa -Posła na Sejm RP oraz całą społeczność szkolną: Ro-
dziców, Nauczycieli i Uczniów z Dyrektorem na czele i Kuratorium 
Oświaty oraz społeczność miejscowości Chełst.
 Im wszystkim dziękowali Bartosz Niezborała Wójt Gminy 
Drawsko, Ryszard Jabłonowski Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko oraz Mariusz Niezborała Dyrektor SP w Chełście.
 Szczególne podziękowania zostały skierowane dla Krzyszto-
fa Czarneckiego Posła na Sejm RP, również od Rady Rodziców, 
który wspierał pomysł od początku i dzięki niemu dofinasowanie 
950 tys. zł stanowi praktycznie 100 % wsparcie.
 Wykonawca inwestycji firma MARBUD Mirosława Pokrzywki 
wraz z wykonawcą Programu Funkcjonalno-Użytkowego firmą 
MIRTECH Mirona Skrzeczkowskiego i głównym projektantem 
firmą EMIKON Iwony Cybel i czuwającym w naszym imieniu In-
spektorem Nadzoru Bogusławem Starczewskim w ww. kwocie 
dokonała rzeczy wielkich: wymiany i docieplenia dachu wraz 

Przebudowa Szkoły Podstawowej im. Józefa 
Chociszewskiego w Chełście zakończona!

z remontem kominów i istniejących wystawek i nową instala-
cją odgromową; wymiany wszystkich koniecznych drzwi i okien; 
ocieplenia budynku z zewnątrz wraz z wykonaniem elewacji 
i motywów graficznych; gruntowną przebudową budynku na 
poziomie piwnic-min. nowe wejścia, schody zadaszenia; moder-
nizacji instalacji grzewczej i kotłowni- wykonanie instalacji stero-
wania kaskadowego 2 kotłów do pracy w układzie równoległym; 
montaż schodowej platformy dla osób niepełnosprawnych. 
Mamy ogromną nadzieję, że będzie nam dane pracować jeszcze 
przy niejednej inwestycji, bo jakość, terminowość i fachowość to 

XXX sesja Rady Gminy Drawsko - 25.08.2021 r.
 W kwestii uchwałodawczej zatwierdzono bieżące zmiany 
w budżecie oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2021-2033. Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono 
środki otrzymane z ministerstwa i województwa m.in. na zakup 
pomocy dydaktycznych do SP w Piłce, na promocję szczepień; 
zwiększono środki na utrzymanie dróg gminnych oraz rozbudo-
wę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy. Zwięk-
szono łączne nakłady oraz limity wydatków w poszczególnych 
latach na dowozy szkolne. 

XXXI sesja Rady Gminy Drawsko - 29.09.2021 r. 
 Uroczystego charakteru posiedzenia nadał moment wręcze-
nia nieobecnym na XXX-leciu Samorządu Gminy Drawsko sta-
tuetek „Złoty Jeleń”. Nagrody z rąk Bartosza Niezborały Wójta 
Gminy Drawsko i Ryszarda Jabłonowskiego Przewodniczącego 
Rady Gminy Drawsko otrzymał Mirosław Dymek – nauczyciel SP 
w Drawskim Młynie w kategorii Oświata i Marian Kowal sołtys 
wsi Moczydła w kategorii Samorząd.
 Wójt w przedstawionej informacji o pracy w przerwie między 
sesjami poinformował radnych o odbytych spotkaniach i wyda-
rzeniach minionego okresu oraz o realizowanych inwestycjach. 
Ponadto Wójt odniósł się do informacji od mieszkańców dot. pla-
nów budowy biogazowni na terenie Drawska.
 Podczas sesji podjęto merytoryczne uchwały w sprawie:
- zmiany budżetu gminy na 2021 r.
- zmiany WPF Gminy Drawsko na lata 2021-2033,
- udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Po-
wiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na dofinansowanie zadania 

inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi – budowa ścieżki rowe-
rowej Krzyż Wlkp. – Drawsko przy drodze powiatowej nr 1323P,
- wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości ozna-
czonych geodezyjnie jako działka nr 732/6 i nr 732/10 położo-
nych w obrębie Drawsko, we wsi Drawski Młyn, zajętych na dro-
gę dojazdową,
- nadania nazwy ulicy w miejscowości Drawski Młyn – ulica Aka-
cjowa i Brzozowa.
Uchwały oraz sesje on-line na www.bip.gminadrawsko.pl

dr Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego

Nagrodzonym „Złotym Jeleniem” w kategorii Oświata
został Mirosław Dymek

,,Szkoła to miejsce przekazywania wiedzy, ale przede wszystkim miejsce 
kształtowania postaw i charakterów. Dlatego rozwój bazy edukacyjnej jest 

priorytetem każdego samorządu” – powiedział podczas uroczystości Bartosz 
Niezborała Wójt Gminy Drawsko
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trzy słowa, którymi należy określić firmę wykonawcy inwestycji.
Procedury administracyjne, przetarg, wniosek o dofinansowanie 
to praca sztabu naszych drawskich urzędników: Hanna Matkow-
ska, Dariusz Bielawski, Mirosław Drózd, Agata Spychalska i służby 
finansowe pod kierownictwem Anna Zurman.
 Rozmowy, telefony, spotkania to wspierający nas w wielu 
sprawach Adam Bogrycewicz Radny Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego.

 A od dziś nauka, praca i mamy nadzieję miłe powroty po la-
tach do Szkoły Podstawowej w Chełście będą codziennością spo-
łeczności Chełstu i innych miejscowości z obwodu szkolnego.
Dyrektorze, marzenia się spełniają -)
 Przebudowa Szkoły Podstawowej w Chełście, na którą czekał 
Pan wiele lat stała się faktem. Pana szkoła, wspomnienia pokaza-
ne podczas prezentacji pokazały rozwój obiektu.
 Życzymy satysfakcji, sukcesów uczniów, nieustającej współ-
pracy z gronem pedagogicznym z rodzicami.
 A my jako organ prowadzący będziemy wspierać, pomagać 
w progresie i realizować bieżące zadania.

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko

Fot. TomaFot  

Głos zabrała Renata Ciołek Z-ca Dyrektora Delegatury w Pile Kuratorium 
Oświaty w Poznaniu

Po części oficjalnej goście zwiedzili budynek szkoły

Szkołę poświęcił Ks. Proboszcz Parafii Niegosław Tomasz Franieczek

 Bieżąca współpraca w wielu kwestiach to Kuratorium Oświaty 
w Poznaniu  i podziękowania złożone na ręce Renaty Ciołek Z-cy 
Dyrektora Delegatury w Pile Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
 Szkoła Podstawowa w Chełście i jej funkcjonowanie leży na 
sercu, jak wspominał dyrektor, całej wsi na czele z Sołtysem Sła-
womirem Michałowskim i Prezes Stowarzyszenia Młodzi dla Wsi 
Eweliną Michałowską. Ile pracy, ile telefonów, ile smsów, ile do-
słownie przegrabionej ziemi wiedzą o tym tylko zainteresowani 
i dyrektor.
 Odważne, skuteczne decyzje, otwartość na możliwości jakie 
daje Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, a co za tym idzie 
propozycje i wnioski Bartosza Niezborały Włodarza Gminy akcep-
towane i popierane przez Radę Gminy Drawsko na czele z Ryszar-
dem Jabłonowskim Przewodniczącym Rady, osobiście zaangażo-
wanym w inwestycję, są widoczne w efektach na terenie całej 
gminy, a dziś w przebudowie jednej z największych naszych szkół.
Dobre słowo ze strony Sławomira Krygra Wicestarosty Powiatu 
Czarnkowsko-Trzcianeckiego, wspomnienie ścisłej współpracy 
przy wielu pomysłach w naszej gminie i kolejna rzecz niemożliwa 
stała się.
 Jak powiedział prowadzący uroczystość absolwent SP w Cheł-
ście Paweł Piątek wszystkim ww. należy się jedno, ale jakże wy-
mowne słowo –DZIĘKUJĘ, bo ,,Efektywna zmiana nie jest tym, co 
robisz ludziom. To jest to, co Ty robisz razem z nimi”.
 Piękna i kolorowa szkoła w Chełście, uśmiech dzieci wita-
jących nas w szpalerze z kolorowymi parasolkami, tematyczny 
program artystyczny mówiony naszą gwarą, pielęgnowaną od 
najmłodszych lat, zielono-żółte balony wypuszczone w niebo 
przez Gości jako symbol otwarcia szkoły po przebudowie… Cze-
góż chcieć więcej?
To satysfakcja dla nas wszystkich.
I z nieukrywaną dumą możemy powiedzieć za Bartoszem Nie-
zborałą Wójtem Gminy Drawsko: ,,Szkoła to miejsce przekazywa-
nia wiedzy, ale przede wszystkim miejsce kształtowania postaw 
i charakterów. Dlatego rozwój bazy edukacyjnej jest priorytetem 
każdego samorządu”.
 Poświęcenie obiektu przez Księdza Proboszcza Tomasza Fra-
nieczka, a później możliwość zwiedzenia obiektu i obejrzenia wy-
konanych prac było dopełnieniem całej uroczystości.
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21 czerwca 2021 r. obył się I Tur-
niej Kickboxingu o Puchar Wójta 

Gminy Drawsko. Zawody rozpoczęły cykl 
wydarzeń z okazji Dni Gminy Drawsko! 
 Pierwotnie turniej miał odbyć się 
w malowniczej scenerii Przystani Yndzel, 
ale ostatecznie ze względu na niepewną 
pogodę całość postanowiliśmy przenieść 
do Gminnej Sali Gimnastycznej w Draw-

DNI GMINY DRAWSKO! 

I Turniej Kickboxingu – Dni Gminy Drawsko 2021

sku. Zawody otworzył Bartosz Niezborała 
Wójt Gminy Drawsko; do rywalizacji sta-
nęło ponad 40 zawodników. Sportowych 
emocji nie brakowało o czym świadczyła 
żywiołowa reakcja przybyłej na trybuny 
publiczności. 
 Z tego miejsca chcielibyśmy podzię-
kować Gminie Drawsko za wsparcie nie 
tylko przy okazji organizacji turnieju, ale 

za pomoc od samego początku powstania 
sekcji kickboxingu w Drawsku!
 Drawsko reprezentowała liczna dru-
żyna, wielu najmłodszych zawodników 
z grupy dziecięcej! Co nas oczywiście bar-
dzo cieszy!

Przemysław Leniec
Fot. TomaFot

Gala XXX - lecia Samorządu Gminy Drawsko 
przeszła do historii

25 czerwiec 2021r. świetlica 
wiejska w Pęckowie godz. 16.00, 

do świetlicy zaczynają przybywać go-
ście. Nastrój: światła, muzyka, dekora-
cje, kwiaty, inny wymiar gwarnego na 
co dzień popołudniami, weekendami 
obiektu.
 Gala: elegancko, poważnie, żeby nie 
powiedzieć patetycznie, ze wspomnienia-
mi, które przyniosło życie i to sprzed 30 
lat i to z początku tego roku. 
Wspomnieliśmy i uczciliśmy minutą ciszy 
tych, którzy niestety odeszli z naszego sa-
morządu:
• śp. ksiądz Kanonik Antoni Śpikowski, 
• pierwszy Wójt Gminy Drawsko śp. Mar-
cin Dmitrzuk, 
• wieloletni Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Potrzebowice śp. Hieronim Adamczewski,
• Sołtys wsi Drawsko śp. Tadeusz Babiak, 
• pierwszy samorządowy Przewodniczący 
Rady Gminy Drawsko śp. Ryszard Wyrwa 
oraz nieżyjący radni, sołtysi, urzędnicy.
Po co, dlaczego? 
 Dlatego, że należało uczcić i wspo-
mnieć rozwój Gminy Drawsko na prze-
strzeni 30 lat, a że w ubiegłym roku pande-
mia nie pozwoliła więc 25 czerwiec br. był 
świętem samorządowców naszej gminy.
 Wspomnienia wielkich nazwisk, rządu 
Tadeusza Mazowieckiego wprowadza-
jącego reformę administracji publicznej 

w 1990r. tworząc gminy-pod okiem, dziś 
wiemy, twórców samorządu w Polsce 
prof. Jerzego Regulskiego i prof. Michała 
Kuleszy to podstawa do samorządności 
i w Gminie Drawsko.
 ,,Że praca samorządowa jest trud-
na wiedzą o tym urzędnicy, którzy na co 
dzień muszą funkcjonować w gąszczu 
przepisów prawnych wydając decyzje, czy 
przygotowując uchwały.
 Jak zmieniała się Gmina Drawsko na 
przestrzeni 30 lat? (…)Rozwój, postęp, 
zmiany widoczne są na pierwszy rzut oka.
 Na taki wizerunek pracowało, już 
przed 1990r. i pracuje nadal wielu ludzi 
samorządu, oświaty, kultury, sportu, biz-
nesu, czy wreszcie osób, które po prostu 
chcą.’’
 Bartosz Niezborała Wójt Gminy Draw-
sko–Gospodarz gali tak przywitał wszyst-
kich gości:,,Steve Jobs, powiedział że Ci, 
którzy są wystarczająco szaleni, by my-
śleć, że są w stanie zmienić świat, są tymi, 
którzy go zmieniają.
(…) funkcjonując od ponad 7 lat w środo-
wisku samorządowym, zwykłem mówić, 
że Samorząd – to służba wobec drugiego 
człowieka. Służba należąca do nie najła-
twiejszych, ponieważ związana z zaspa-
kajaniem potrzeb naszych mieszkańców, 
wszystkich razem i każdego z osobna. 
Związane jest to z trudnymi decyzja-

mi, które nie zawsze budzą zrozumienie 
wśród społeczeństwa. Trzeba mieć w so-
bie dużo odwagi, aby stać się osobą pu-
bliczną. Mam jednak świadomość, że 
momenty związane z szeroko pojętym 
zadowoleniem naszych mieszkańców – 
daję energię by walczyć i stać na straży 
rozwoju naszych sołectw, naszej gminy, 
czy powiatu. Za TĘ wspomnianą służbę, 
chciałbym wszystkim Państwu serdecznie 
podziękować.
(…)Dziś traktuje to w zasadzie, jako za-
szczyt i kolejny bodziec do działania. Na 
początku musiałem pokonać wiele, aby 
przekonać do siebie ludzi wokół i wielu 
mieszkańców Gminy. Myślę, że w dużej 
mierze mi się to udało ponieważ, że efek-
ty pracy są już widoczne. To w dużym 
stopniu ustabilizowana sytuacja finanso-
wa, zmiany organizacyjne, pozyskiwane 
środki zewnętrze, a przede wszystkim 

Wyróżnieni w kategorii Samorząd
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realizacja kolejnych dużych inwestycji. 
Nie udałoby się to, gdyby nie wsparcie 
moich współpracowników oraz pozytyw-
ne decyzje Rady Gminy Drawsko. Staram 
się, tam gdzie tylko mogę, wprowadzać 
wewnętrzny spokój oraz zaszczepiać siły 
i energię do działania, bo tego wymaga 
dzisiejszy Samorząd.”
A swoją obecnością na gali zaszczycili nas:
• Feliks Łaszcz Starosta Powiatu Czarn-
kowsko –Trzcianeckiego,
• Sławomir Kryger Wicestarosta Powiatu- 
Czarnkowsko Trzcianeckiego,
• Ryszard Jabłonowski Przewodniczący 
Rady Gminy Drawsko wraz z Radnymi,
• Krystian Kawczyński oraz Zbigniew Pią-
tek Radni Powiatowi
• Wójtowie i Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko 30 -lecia samorządu tj.: 
Marek Tchórzka Wójt Gminy Drawsko 
w latach 1998-2018,
Joanna Wyrwa - żona Ryszarda Wyrwa 
Przewodniczącego Rady Gminy Drawsko 
w latach1990-1994, 1998-2002,
Roman Rybarczyk Przewodniczący Rady 
Gminy Drawsko w latach 1994-1998, 
2002-2006 oraz 
• Ksiądz Proboszcz Piotr Matuszewski 
• Gabriela Kowal wieloletnia Skarbnik 
Gminy Drawsko,
• Sołtysi Gminy Drawsko,
• Dyrektorzy szkół, Dyrektor przedszkola, 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.
Ryszard Jabłonowski Przewodniczący Rady 
Gminy Drawsko odniósł się w swojej wy-
powiedzi do funkcjonowania Rady Gminy 
Drawsko na przestrzeni minionych 30 lat 
sięgając po statystyki spotkań, osób pracu-
jących w radzie, współpracy organu uchwa-
łodawczego z wykonawczym, co dało i daje 
obecny wizerunek Gminy Drawsko.
Złoty Jeleń Gminy Drawsko po raz pierw-
szy, z inicjatywy Bartosza Niezborała 
Wójta Gminy Drawsko, przyjęty uchwałą 
Rady Gminy Drawsko, za decyzją kapitu-
ły w składzie: Ryszard Jabłonowski Prze-
wodniczący Kapituły, 
Członkowie Kapituły: Bartosz Niezborała, 
Anna Zurman, Ewa Kuźmin, Jolanta An-
drzejkowicz, Bernard Chalasz i Anna Fręś 
trafiło po raz pierwszy do ludzi Samorzą-
du Gminy Drawsko.
Laudacja dla każdego z wyróżnionych mó-
wiąca o nim samym, o jego sukcesach, 
czasami o jego charakterystycznych ce-
chach wskazała 17 nazwisk:
-kategoria samorząd:
Andrzej Maciaszek- Radny Rady Gminy 
Drawsko przez 28 lat tj. z największym 
stażem w 30-leciu samorządu,
Marian Kowal- Sołtys Wsi Moczydła nie-
ustająco od 1990r.,
Marek Tchórzka Wójt Gminy Drawsko od 
18.02.1998r. do 21.11.2018r. bez przerwy 
przez 20 lat,

Edward Wiewiórka Radny Rady Gminy 
Drawsko od 1994r. do nadal tj. 27 lat,
-kategoria przedsiębiorczość:
Ryszard Kielczyk - Prezes Odlewni Żeliwa 
,,Drawski’’ S.A. w Drawskim Młynie, sa-
morządowiec,
-kategoria oświata: 
Mirosław Dymek - nauczyciel historii, 
obecnie w Szkole Podstawowej im. św. 
Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim Mły-
nie, 
Włodzimierz Gapski- wieloletni dyrektor 
Szkoły Podstawowej im .gen dyw. Tade-
usza Kutrzeby w Drawsku, pierwszego 
dyrektor Gimnazjum im. Ziemi Nadnotec-
kiej,
Mariusz Niezborała Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. Romana Chociszewskiego w 
Chełście od 1 września 1993r.,
-kategoria sport:
Henryk Kolasiński - Prezes LZS SOKÓŁ 
Drawsko od 1996r. do obecnie tj. 21 lat z 
przerwą w latach 2010-2014,
Jan Moder - sędzia klasy państwowej te-
nisa stołowego, odznaczony Srebrnym 
Krzyżem Zasługi od Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej w 2012r
LZS ORZEŁ Pęckowo, obecnie od 19 lat na 
czele z Prezesem Krystianem Kawczyń-
skim,
-kategoria kultura:
Maria Dembska - pracownik świetlicy 
wiejskiej w Pęckowie od 1994r.,
Zofia Misiołek - przez 18 lat w świetlicy 
wiejskiej w Drawsku,
-kategoria pro publico bono:
Jan Matuszczak - Komendant Zarzą-

du Gminnego OSP od 1992r. strażak od 
1982r.
- śp. ksiądz Kanonik Antoni Śpikowski- za-
wsze dla innych.
-pośmiertnie dla śp. Tadeusza Babiak Soł-
tysa wsi Drawsko oraz Ryszarda Wyrwy 
pierwszego samorządowego Przewodni-
czącego Rady Gminy Drawsko.
Idąc za wskazaniem kapituły zostały przy-
znane nagrody za współpracę dla rozwoju 
gminy i zasługi w działalności samorządo-
wej dla:
Feliksa Łaszcz - starosty Powiatu Czarn-
kowsko –Trzcianeckiego, pierwszego sta-
rosty powstałego Powiatu Czarnkowsko
-Trzcianeckiego i obecnego starosty,
Krystiana Kawczyńskiego obecnie Radne-
go Rady Powiatu Czarnkowsko –Trzcia-
neckiego,
Zbigniewa Piątka obecnie Radnego Rady 
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego nie-
przerwanie od 2006r.
 Swoboda i niezwykłe umiejętności 
konferansjera Pawła Piątka, który wró-
cił ,,na tę chwilę’’ do Gminy Drawsko, 
gwarowe komentarze, bo pamiętamy 
przecież słynny w regionie, kabaret Józiu 
z Kamiennika, były ,,komentowane’’ okla-
skami zgromadzonych i ich uśmiechami 
na twarzach, co dla każdego kto występu-
je na scenie jest bezcenne. 
 Dopełnieniem całej uroczystości, choć 
zapewne bez nich ,,ani rusz’’, bo ,,zrobili 
robotę’’ była muzyka na żywo w wykona-
niu Joker Squad: piękny głos Marty Fręś, 
saksofon Janusza Ostałowskiego i front-
man Paweł Heppner i ich autorska pio-
senka ,,Byle do przodu’’ była znakomitym 
zwieńczeniem Gali Samorządowej z okazji 
XXX lecia Samorządu Gminy Drawsko.

Pele, znakomity brazylijski piłkarz, powie-
dział:
,,Sukces to nie przypadek.
To ciężka praca, wytrwałość, nauka, ana-
liza, poświęcenie,
a przede wszystkim miłość do tego co ro-
bisz”.
Sukces w Gminie Drawsko - Zdecydowa-
nie tak!
Na powodzenie-sukces gali pracowało 
wielu. Dziękuję wszystkim współpracow-
nikom, dziękuję Sylwii, Hani, Pani Joli, 
Pani Zosi, Pani Monice, dziękuję pracow-
nikom gospodarczym.
Ocenę pozostawiamy Państwu. 
Organizator zawsze będzie miał do siebie 
uwagi i pewnie następnym razem chciał-
by inaczej, piękniej, bo naszą rolą, jest dą-
żyć do najlepszego dla wszystkich naszych 
Mieszkańców.

 Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko

Fot. TomaFot

Nagrodzeni w kategorii SPORT

Nagrodzeni w kategorii Pro publico bono
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VI Turniej Wsi i III Turniej Piłkarski
Samorządowców Powiatu Czarnkowsko- 

Trzcianeckiego – Dni Gminy Drawsko 2021
VI Turniej Wsi 2021r. w Gminie 
Drawsko

Sobotnie popołudnie słoneczne, ciepłe, 
27 czerwca 2021 r. Boisko na drawskiej 
Abisynii i Amfiteatr wypełniły się koloro-
wymi koszulkami reprezentacji naszych 
Sołectw: Drawska, Pęckowa, Chełstu, 
Kawczyna, Kamiennika, Kwiejc, Kwiejc 
Nowych, Moczydeł. 
 Przygotowane stoiska charakterystycz-
nego dla każdej z wsi wzbudziły podziw nie 
jednego odwiedzającego. I nie jest to dla 
mnie zaskoczeniem, ponieważ na kogo jako 
na kogo, ale na naszych sołtysów i miesz-
kańców możemy liczyć zawsze. 
 Wielość, różnorodność tego co można 
spróbować w Kamienniku-ogromna. 
 Miody Państwa Zydor z Pęckowa 
i ,,ul pokazowy’’- tradycje pszczelarskie 
przekazywane z pokolenia na pokolenie 
i w naszej gminie. 
 Sportowy charakter stoiska w Draw-
sku nikogo nie zdziwił, a wręcz był nie-
odzowny, bo Jakub Moder to nasza 
,,drawska- gminna chluba’’. 
 Zabytkowy wóz strażacki z Kwiejc - to 
bezcenny widok i nie lada gratka nie tylko 
dla miłośników straży pożarnej. 
 Moczydła jak zwykle w swoim jedy-
nym, rodzinnym i swojskim klimacie. 
 Kawczyn chyba ,,pozadrościł’’ Draw-
sku i pokazał drużynę piłkarską ,,Kosa 
Kawczyn’’, która wykosiła nie jednego 
przeciwnika. 
 Kwiejce Nowe urokliwe pośród lasów 
puszczy i łąk ukwieconych polnymi kwia-
tami. 
 A Chełst tym razem pokazał szero-
ką współpracę ze szkołą podstawową 
i ogromny potencjał drzemiący w naszych 
dzieciach i młodzieży.
 Konkurs na plakat o tematyce doty-
czącej EURO, Olimpiady i oczywiście po-
staci Jakuba? No cóż. Widok reprezentacji 
Polski ( fotografie z wizerunkami piłkarzy) 
z czołowym naszym (Jakubem) napast-
nikiem, napawał tylko optymizmem na 
przyszłość. Wszystkie plakaty nawiązywa-
ły do wskazanych wydarzeń, wykonane 
różnorodną techniką, z naturalnych ma-
teriałów pokazały talent plastyczny, tym 
razem w większości obserwując wykonu-
jących, młodych reprezentantów sołectw. 
A smakowanie ciast wystawionych do 
konkursu? Zawsze piszę Państwu, że 
to uczta dla podniebienia. I tym razem 
nie mogę inaczej. Pynckowskie kołoce 
mają zdecydowanie konkurencję. Czy 

to w Kwiejcach Nowych w postaci droż-
dżówek z jagodami. W Kwiejcach z ser-
nikiem z topowymi teraz truskawkami. 
Łabędziem (tort, nie dość, że wyglądał to 
jeszcze pysznie smakował), który ,,przy-
płynął’’ Miałą do Kamiennika. Swojskim 
sernikiem w Moczydłach. ,,Górą lodową’’ 
w Chełście- cokolwiek nazwa oznacza
-smak podbił podniebienia komisji. Czy 
wreszcie boiskiem sportowym w Drawsku 
i piłką nożną w Kawczynie. 
 No i test wiedzy o EURO, Olimpiadzie 
i Jakubie okazał się nie lada wyzwaniem 
dla niejednego sołtysa. No, bo jak piłka-
rze-kibice piłki nożnej zastanawiali się 
z jakim numerem na koszulce gra Jakub 
w reprezentacji 
 Każdego roku, inny skład komisji (tym 
razem: Łucja Magdziarz, Franciszek Ko-
wal, Anna Zurman i Anna Fręś), ale każde-
go roku komisja ma ogromne dylematy. 
Są to oceny subiektywne, bo każdemu 
z nas podoba się coś innego, smakuje 
lepiej ciastko z kremem lub drożdżowy 
z mlekiem. Tak było i tym razem. Więc 
musicie Państwo wziąć to pod uwagę, bo 
takich doznań nie można wymiernie wyli-
czyć jak na boisku sportowym.
 VI Turniej Wsi Gminy Drawsko 2021r. 
przeszedł do historii. Wszystkie sołectwa 
nagrodziliśmy czekami, statuetkami oraz 
3 miejsca medalowe tj. Kamiennik miej-
sce 1, Chełst miejsce 2 Drawsko miejsce 3 
okazałymi pucharami.

 Uczestnicy VI Turnieju Wsi

III Turniej Piłkarski Samorządowców Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Gratulujemy wszystkim sołectwom udzia-
łu. Dziękujemy, że byliście i chcieliście się 
z nami bawić, bo to jest podstawowy cel 
Turnieju Wsi.
 Do zobaczenia za rok!

Anna Fręś 
Sekretarz Gminy Drawsko 

Wyniki Turnieju Wsi
W VI Turnieju Wsi Gminy Drawsko w 4 
konkurencjach sportowych wystartowa-
ło 8 sołectw. Zawody prowadził Henryk 
Kolasiński, sekretariat prowadziły Hanna 
Matkowska i Aleksandra Graś.

Wyniki poszczególnych konkurencji

I Rzut kaloszem (sołtysi)
1 m. Moczydła
2 m. Pęckowo
3 m. Kwiejce
4 m. Kwiejce Nowe
5 m. Chełst
6 m. Kawczyn
7 m. Drawsko
8 m. Kamiennik

II Strzały na bramkę
/ 2 osobowa drużyna w tym kobieta / 
1m. Chełst
2m. Kamiennik
3m. Drawsko
4m. Kawczyn
5m. Moczydła
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Dnia 27.06.2021r. w świetlicy 
wiejskiej w Pęckowie odbył się 

Turniej Karciany „Baśka Kop” o Puchar 
Wójta Gminy Drawsko w ramach ob-
chodów Dni Gminy Drawsko. Zawody 
zorganizowano zgodnie z panującymi 
restrykcjami sanitarnymi. Do turnieju 
przystąpiło 60 zawodników, w tym były 
4 panie. Zawody rozegrano systemem 5 
rundowym z uwagi na COVID-19. Był to 
drugi turniej karciany w 2021 roku.
Końcowa klasyfikacja:
1 m. Rabczak Ryszard – Budzyń
2 m. Sommerferd Ryszard – Czarnków
3 m. Troczyński Ksawery – Ginterowo
4 m. Goll Witold – Mikołajewo
5 m. Modławski Piotr – Czarnków

Turniej Karciany „Baśka Kop”

6 m. Sobczyński Adam – Połajewo
7 m. Zbączyniak Henryk – Gorzewo
8 m. Mądrawski Zbigniew – Folsztyn
9 m. Gapski Paweł – Mężyk
10 m. Okupniak Stanisław – Budzyń
 Z Gminy Drawsko startowało 
trzech zawodników: Leszek Gogołek, 
Henryk Kaźmierek i Henryk Kolasiński. 
Najlepszym okazał się Henryk Kaź-
mierek, który otrzymał Puchar Wójta 
Gminy Drawsko. Najlepszą drużyną 
w turnieju została drużyna „Błysk” 
z Budzynia. 

Henryk Kolasiński
Podinspektor ds. zarządzania

kryzysowego i oc. kultury fizycznej, 
sportu i rolnictwa

III Turniej Piłkarski Samorzą-
dowców Powiatu Czarnkowsko

-Trzcianeckiego

Dnia 26.06.2021 r. na boisku sportowym 
w Drawsku odbył się III Turniej Piłkarski 
Samorządowców Powiatu Czarnkow-
sko-Trzcianeckiego. Do turnieju zgodnie 
z regulaminem przystąpiły cztery drużyny 
reprezentujące samorządy: radni i pra-
cownicy Urzędu Miasta Czarnków z kie-
rownikiem Janem Maksimem na czele 
oraz jedyną zawodniczką Katarzyną Ba-
ryczkowską, Gmina Czarnków z Sekreta-
rzem Gminy Mariuszem Grzegorkiem jako 
kapitanem drużyny, Gmina Lubasz z Wój-
tem Gminy Marcinem Filodą oraz Gmina 
Drawsko z Wójtem Gminy Bartoszem Nie-
zborałą - kapitanem drużyny.
Wyniki:
Drawsko - G. Czarnków 3 - 1
Lubasz - M. Czarnków 3 - 1
Drawsko - Lubasz 0 - 0
M. Czarnków - G. Czarnków 0 - 5
Drawsko - M. Czarnków 6 - 1
Lubasz - G. Czarnków 0 - 0
Tabela
1m. Gmina Drawsko - otrzymała Puchar 
Starosty Powiatu Czarnkowsko - 
Trzcianeckiego; puchar wręczył Wicesta-
rosta Sławomir Kryger

6m. Kwiejce
7m. Kwiejce Nowe
8m. Pęckowo

III Sztafeta sprawnościowa
/ 2 osobowa drużyna w tym kobieta/
1m. Drawsko 
2m. Kwiejce
3 – 4 m. 
Pęckowo
Chełst
5 - 8 m.
Moczydła
Kamiennik
Kawczyn
Kwiejce Nowe

IV Dwa Ognie 
/3 osoby/
1m. Kamiennik
2m. Moczydła 
3 – 4m. 
Kwiejce Nowe 
Pęckowo
5 – 8m 
Drawsko
Kawczyn
Kwiejce
Chełst

V Podnoszenie ciężarka
Panie
1m. Kwiejce 
2m. Kamiennik
3m. Moczydła
4m. Drawsko
5m. Kwiejce Nowe
6m. Peckowo
7m. Chełst
8m. Kawczyn

Panowie
1m. Kamiennik
2m. Drawsko
3m. Kwiejce
4m. Chełst
5m. Kwiejce Nowe
6 - 7 m.
Moczydła
Kawczyn
8m. Pęckowo
Test o sporcie
1- 2m 
Kamiennik
Kwiejce Nowe 
3m Kawczyn 
4m. Kwiejce
5m. Chełst
6m. Drawsko 
7 - 8 m 
Pęckowo
Moczydła

Henryk Kolasiński
Podinspektor ds. zarządzania

kryzysowego i oc. kultury fizycznej,
sportu i rolnictwa

2m. Gmina Lubasz - otrzymała Puchar 
Wójta Gminy Drawsko; puchar wręczał 
Wójt Bartosz Niezborała
3m. Gmina Czarnków - otrzymał Puchar 
Prezesa Powiatowego Zrzeszenia LZS 
w Czarnkowie; puchar wręczył Prezes 
Krzysztof Marcinkowski
4m. Miasto Czarnków - otrzymała Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy w Draw-
sku; puchar wręczał Przewodniczący Ry-
szard Jabłonowski
Nagrodzono także najlepszego strzelca 
turnieju, którym został zawodnik z Gminy 
Drawsko radny Piotr Judkowiak.
Najlepszym bramkarzem został zawodnik, 
radny z Lubasza.
Zwycięska drużyna z Gminy Drawsko wy-
stąpiła w składzie:
Bartosz Niezborała - Wójt Gminy Drawsko
Ryszard Jabłonowski - Przewodniczący 
Rady Gminy Drawsko
Piotr Judkowiak - radny
Ireneusz Pikula - radny
Michał Augustyński - radny
Rafał Chorzewski - radny
Krystian Kawczyński – radny

Henryk Kolasiński
Podinspektor ds. zarządzania

 kryzysowego i oc. kultury fizycznej,
sportu i rolnictwa
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31 lipca 2021 roku na Przystani Yndzel w Drawsku odby-
ła się II część Dni Gminy Drawsko XXI Odlotowy Festyn 

Grzybowy „Ryby, grzyby, las wokół Nas”, zrealizowany w ra-
mach partnerskiego projektu z Nadnoteckim Centrum Kultury 
w Wieleniu reprezentowanym przez Marcina Waśko Dyrek-
tora, pn. „Między Wieleniem a Drawskiem – rzeka Noteć dla 
mieszkańców i turystów”, dofinansowanego w ramach działa-
nia „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez 
społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia 
i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym 
„Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.
 Projekt o wartości całkowitej 210.910,50 złotych zakłada or-
ganizację dwóch bliźniaczych wydarzeń kulturalnych - „V Targów 
Produktu Lokalnego” w Wieleniu, na których gościliśmy 17 lipca 
2021 roku i XXI Odlotowego Festynu Grzybowego „Ryby, grzyby, 
las wokół Nas” w Gminie Drawsko oraz produkcję filmów, folde-
rów i zakup materiałów promocyjnych. Dofinansowanie projektu 
na poziomie 85% kosztów całkowitych, pochodzi ze środków Unii 
Europejskiej i środków krajowych.   
 Sobotnie wydarzenie otworzył Bartosz Niezborała Wójt 
Gminy Drawsko wraz z Ryszardem Ociepą bosmanem Przystani 
Yndzel w Drawsku. Włodarz Gminy przywitał zebranych sło-
wami: „Znajdujemy się Przystani Yndzel w Drawsku, w miejscu 
które jest perełką i wizytówką Samorządu Gminy Drawsko. Od 
początku jej powstania, aż do dziś robimy wszystko, aby to miej-
sce zachowało swój charakter, było zawsze schludne i zadbane, 
a przede wszystkim doinwestowane. Ponieważ są takie miejsca, 
które stanowią symbol danej Gminy czy miejscowości. Rzeka No-
teć stanowi ogromną wartość turystyczną i jest nieodzownym 
elementem marki, którą budujemy - Gmina Drawsko – Poczuj 
Bliskość Puszczy Noteckiej! To nie tylko logo i hasło – to obszar 
naszego działania, rozwoju i przyszłości.”
 Swoją obecnością zaszczycili nas goście: Mirosława Rutkow-
ska - Krupka Przewodnicząca Komisji Planowania Przestrzennego 
i Infrastruktury Technicznej Sejmiku Województwa Wielkopol-
skiego, Jarosław Maciejewski Wiceprzewodniczący Sejmiku Wo-
jewództwa Wielkopolskiego i Prezes Stowarzyszenia Sołtysów 
Województwa Wielkopolskiego, Krystyna Heppner Sekretarz 
Miasta i Gminy Wieleń, Danuta Pisarska Kierownik Biura Nadno-
teckiej Grupy Rybackiej, Jan Furman Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Czarnków, Zbigniew Piątek i Krystian Kawczyński Radni 
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Radni Rady Gminy 
Drawsko na czele z Ryszardem Jabłonowskim Przewodniczącym 
Rady Gminy Drawsko oraz  sołtysi wsi Gminy Drawsko.

XXI Odlotowy Festyn Grzybowy
„Ryby, grzyby, las wokół Nas”

 Od pierwszych chwil trwania imprezy, tj. godziny 15:00, na 
zgromadzonych czekała masa atrakcji na wodzie i lądzie zorgani-
zowanych dzięki pozyskanemu z sukcesem dofinansowaniu:
- Darmowe rejsy po rzece Noteć obsługiwała: łódź Delfin Pań-
stwa Marii Rau-Heina i Andrzeja Heina „Gospodarstwo Agrotury-
styczne Dwór i Stajnia Dębogóra”, łódź wycieczkowa Galar i smo-
cze łodzie Państwa Joanna i Mikołaj Staszek „Turystyka Rzeczna” 
z Wronek oraz motorówki Fundacji Ratuj Ryby z Poznania.
- Degustacja potraw z ryb słodkowodnych Restauracji Państwa 
Krystyny i Waldemara Wachowiak „Pod borowikiem”.
- EKO PIKNIK z wykonaniu Fundacji Ratuj Ryby reprezentowanej 
przez Praktyka Sebastiana Staśkiewicza, gdzie dla najmłodszych 
czekała masa edukacyjnych gier i zabaw na temat ekologii oraz 
świadomego i zrównoważonego korzystania z zasobów natural-
nych.
- Pokaz kajakarstwa w wykonaniu Wojciecha Rybarczyka „Spływy 
kajakowe”.
- Osada rzemieślnicza Drużyny Wojów Piastowskich Jantar re-
prezentowana przez Sławomira Dominczaka, która prezentowała 
działalność na rzecz popularyzowania spuścizny kulturowej na-
szych słowiańskich i indoeuropejskich przodków, zamiłowanie do 
tego co na przestrzeni wieków stało się wspólną własnością okre-
ślającą i wyróżniającą ich spośród innych równie wartościowych 
kultur. Prócz tego Drużyna Wojów zaprezentowała widowiskowy 
pokaz średniowiecznej walki.
- Pokaz pantomimy i animacje dla dzieci w ramach Profilaktyki 
Uzależnień, przy użyciu m.in. alko/narkogogli.
- Darmowy zamek dmuchany.

XXI Odlotowy Festyn Grzybowy „Ryby, grzyby, las wokół Nas” otworzył 
Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko

Stoisko promocyjne Gminy Drawsko, na którym można było skosztować 
degustacji potraw z ryb słodkowodnych restauracji Państwa Krystyny

i Waldemara Wachowiak „Pod borowikiem” z Miałów

Osada rzemieślnicza Drużyny Wojów Piastowskich Jantar
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- Pokaz ratownictwa wodnego w wykonaniu Wodnego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego „Anioły” z Trzcianki na czele z Wi-
ceprezesem drużyny Adrianem Hałuszka.
- Mobilny Punkt Szczepień zorganizowany przez Bożenę Sadow-
ską Dyrektora Szpitala Powiatowego w Czarnkowie.
- Plenerowe stoisko spisowe Narodowego Powszechnego Spisu 
Ludności i Mieszkań 2021 Angeli Buśko rachmistrza Gminnego 
Biura Spisowego.
- Stoisko promocyjne Gminy Drawsko, na którym o walorach na-
szej małej ojczyzny opowiadali pracownicy Urzędu Gminy Draw-
sko: Monika Dolna Kierownik Referatu Kadr, Płac i Oświaty wraz 
z Anetą Bednarz Podinspektorem ds. kadr i ubezpieczeń społecz-
nych.
- Stoisko promocyjne Miasta i Gminy Wieleń, na którym obecna 
była Krystyna Heppner Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Wieleń, 
wraz z pracownikami urzędu Beatą Lewandowską i Agata Graś.
- Stoisko promocyjne Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, działalność 
której przedstawiała Danuta Pisarska Kierownik Biura.
- Kabaret satyryczny z udziałem publiczności w wykonaniu Pawła 
Kuleszewicza.
- Gala Piosenki Wczasowej, czyli hit lat 60, 70 i 80-tych w wyko-
naniu zespołu „Ciała Pedagogiczne”.
- Koncert gwiazdy wieczoru - zespołu KOBRANOCKA.
- Zabawa taneczna do późnych godzin nocnych z zespołem AKT 
Tobiasz Dolny.
 Obsługę konferansjerską wydarzenia zapewnili: Anna Fręś 
Sekretarz Gminy Drawsko i Paweł Kuleszewicz – gawędziarza 
z ,,Kapeli Zza Winkla’’, artysty ,,Kabaretu z Woźnej” z Poznania.
 Obsługę gastronomiczną zapewnił Zajazd Bratany z Drawska 
Mateusz Ciesiółka serwując ciepłe dania z grilla i Mirosław Ditt-
feld z Drawskiego Młyna.
 Nieodzownym elementem każdego Festynu Grzybowego jest 
wybór Króla Grzybobrania. Na tegorocznym festynie zaszczytny 
tytuł i nagrodę w postaci bonu handlowego o wartości 300 zło-
tych, uzyskał Bogdan Hinc mieszkaniec sołectwa Drawsko, za do-
starczenie okazałego borowika szlachetnego.

 W imieniu Samorządu Gminy Drawsko DZIĘKUJĘ Marcinowi 
Waśko Dyrektorowi Nadnoteckiego Centrum kultury w Wieleniu, 
za wspólna, partnerską pracę przy realizacji projektu „Między 
Wieleniem a Drawskiem – rzeka Noteć dla mieszkańców 
i turystów”. Dziękuje również pracownikom Urzędu Gminy 
Drawsko: Sylwii Marek, Ryszardowi Ociepie, Monice Dolnej, 
Anecie Bednarz, Katarzynie Ciechanowicz, Aleksandrze Graś, Ka-
rolinie Bryll, Bogdanowi Radkiewicz i Zdzisławowi Przybylskiemu 
za pomoc przy organizacji XXI Odlotowego Festynu Grzybowego. 
Dziękuję Henrykowi Kolasińskiemu za współpracę i organizację 
imprezy współtowarzyszącej – Powiatowego Turnieju Piłki Noż-
nej w kategorii ŻAK. Dziękuję strażakom za zabezpieczenie im-
prezy. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację 
tego przedsięwzięcia.
 Owocna, partnerska współpraca z Gminą Wieleń przy re-
alizacji projektu i zaangażowanie pracowników Urzędu Gminy 
Drawsko w organizację przedsięwzięcia, idealnie prezentowało 
nasz najmocniejszy atut – potencjał społeczny. Celem organizacji 
wydarzenia było zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności tu-
rystycznej oraz promocja obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, 
w tym w szczególności Gminy Drawsko i Gminy Wieleń. Tegorocz-
na modyfikacja miejsca i nazwy Festynu z ponad 20-letnią trady-
cją miała na celu ponadregionalną promocję rzeki Noteć, która 
stanowi odcinek Międzynarodowej Drogi Wodnej E70. Mamy 
nadzieję, że w minioną sobotę na Przystani Yndzel, każdy z Was 
poczuł bliskość Puszczy Noteckiej, skorzystał z jej uroków i atrak-
cji wydarzenia jakie Państwu zapewniliśmy.
 Istotnym elementem w ramach projektu partnerskiego jest 
pierwsza w historii Gminy Drawsko produkcja filmu promocyjne-
go. Film prezentuje miejsca ważne dla gminy z punktu widzenia 
historycznego, infrastrukturalnego, sportowego, przyrodniczego 
oraz inwestycyjnego. Produkcja ma zachęcić mieszkańców i tury-
stów do podróży po malowniczej Gminie Drawsko, gdzie w każ-
dym jej zakątku czuć bliskość Puszczy Noteckiej. 
Tegoroczny Festyn Grzybowy przechodzi do historii wieńcząc 
słowami Bartosza Niezborały Wójta Gminy Drawsko „Szanowni 
Państwo! Dziękujemy za dziś i zapraszamy w każdym momencie!”
Do zobaczenia!

Hanna Matkowska
Gminny koordynator projektu pn. „Między Wieleniem

a Drawskiem – rzeka Noteć dla mieszkańców i turystów”
Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
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Projekt współfinansowany w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnie-
nia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo 
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Koncert „Ciała pedagogicznego”

Imprezie towarzyszyły liczne atrakcje na wodzie

 Koncert legendarnego zespołu „Kobranocka”
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17 lipca 2021 roku w Wieleniu gościliśmy na V Targach 
Produktu Lokalnego, w ramach realizacji partnerskiego 

projektu Gminy Drawsko i Gminy Wieleń pn. „Między Wiele-
niem a Drawskiem – rzeka Noteć dla mieszkańców i turystów”, 
dofinansowanego w ramach działania „Realizacja lokalnych 
strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach 
Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorial-
nej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, 
z wyłączeniem projektów grantowych. 

Między Wieleniem a Drawskiem
– rzeka Noteć dla mieszkańców i turystów

prezentacja z terenu Gminy Drawsko: Monika, Cezary i Krzysztof 
Czarnkowscy, reprezentowali Gminę Drawsko, zajmując IV miej-
sce. Atrakcyjne nagrody w ramach konkursu, tj. wielofunkcyjne 
roboty kuchenne i zestawy garnków, zostały zakupione ze środ-
ków pozyskanego dofinansowania. 
 Wśród lokalnych wystawców, swoje walory prezentowała 
Gmina Drawsko, kładąc główny nacisk na sołectwo Chełst i sto-
warzyszenie „Młodzi dla Wsi” z Chełstu, których członkowie we-
spół, niezawodnie przygotowali stoisko promocyjne. Koncepcja 
naszego stanowiska była oparta na prezentacji walorów kulinar-
nych, historycznych, przyrodniczych i społecznych. Zaintereso-
wani mieli okazję skosztować potraw, w których królowały grzyby 
i ryby, czyli to z czego słynie Gmina Drawsko, tj. klopsiki rybne 
w zalewie octowej, polędwiczki w sosie grzybowym, świeżo upie-
czone bułki i chleb na zakwasie oraz ciasto „góra lodowa”, który 
idealnie sprawdził się w gorące sobotnie południe. Przy gminnym 
stanowisku podejmowano rozmowy na temat bogactwa natural-
nych zasobów, zabytków i historii wsi Chełst i Gminy Drawsko, 
czego dopełnieniem były wydawane materiały promocyjne – 
foldery, przewodniki i mapki turystyczne. Zaprezentowana ma-
kieta budynku Szkoły Podstawowej im. Józefa Chociszewskiego 
w Chełście, wykonana przez uczniów robiła nie lada wrażenie na 
odbiorcach. Zaangażowanie Rady Sołeckiej wsi Chełst i stowarzy-
szenia „Młodzi dla Wsi” idealnie prezentowało nasz najmocniej-
szy atut – potencjał społeczny i walory przyrodnicze.
 W imieniu Bartosza Niezborały Wójta Gminy Drawsko DZIĘ-
KUJĘ wszystkim zaangażowanym w przygotowanie stoiska, 
w szczególności dziękuję Panu Sławomirowi Michałowskiemu 
Sołtysowi wsi Chełst za przygotowanie stoiska i reprezentowa-
nie gminy, Pani Monice Czarnkowskiej członkowi Rady Sołeckiej 
za przygotowanie poczęstunku dla odwiedzających stoisko, Pani 
Ewelinie Michałowskiej Prezesowi Stowarzyszenia „Młodzi dla 
Wsi” za przygotowanie stoiska i reprezentowanie gminy, Pani Te-
resie Kubiś i Pani Alicji Michałowskiej za przygotowanie stoiska 
i tablicy promocyjnej „Chełst – Łączy nas granica”, Pani Katarzy-
nie Kubiś za upieczenie bułek oraz Pani Anieli Kubiś za upieczenie 
chleba dla odwiedzających. 

Hanna Matkowska
Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Projekt współfinansowany w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnie-
nia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo 
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pn.: „Między Wieleniem a Drawskiem – rzeka Noteć dla mieszkańców i tury-
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 Projekt o wartości całkowitej 210.910,50 złotych zakłada 
organizację dwóch bliźniaczych wydarzeń kulturalnych - wspo-
mnianych „V Targów Produktu Lokalnego” w Wieleniu i festynu 
„Ryby, grzyby, las wokół Nas” w Gminie Drawsko, oraz produkcję 
filmów i folderów promocyjnych. Dofinansowanie projektu na 
poziomie 85% kosztów całkowitych, pochodzi ze środków Unii 
Europejskiej i środków krajowych. 
 Z sukcesem pozyskane dofinansowanie na realizację imprez, 
to wynik dobrej, partnerskiej współpracy pracowników odpo-
wiedzialnych za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych w Gminie 
Wieleń i Gminie Drawsko. 
 Sobotnie wydarzenie w Wieleniu było wypełnione różnorod-
nymi atrakcjami zarówno na lądzie jak i na wodzie, tj.: stoiska 
promocyjne lokalnych organizacji, stowarzyszeń, klubów czy 
prywatnych przedsiębiorstw, nietuzinkowy koncert „Orkiestry 
Na Dużym Rowerze”, pokazy tańca, sztuk walki, darmowe rejsy 
statkami, pokaz kajakarstwa wodnego, ratownictwa wodnego 
w wykonaniu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
„Anioły” Trzcianka, degustacja potraw z ryb słodkowodnych, ani-
macje edukacyjne dla dzieci zapewnione przez Fundację Ratuj 
Ryby, kończąc na wieczornym koncercie zespołu Papa D. i zaba-
wie tanecznej w towarzystwie lokalnego zespołu AKT. 
 Podczas wydarzenia odbył się również konkurs kulinarny 
„Ryba słodkowodna w kuchni regionalnej”, podczas którego re-

Monika, Krzysztof i Cezary Czarnkowscy z Chełstu reprezentowali Gminę 
Drawsko w konkursie kulinarnym „Ryba słodkowodna w kuchni regionalnej”

Stowarzyszenie „Młodzi dla Wsi” z Chełstu i Sołectwo Chełst prezentowało 
Gminę Drawsko podczas V Targów Produktu Lokalnego w Wieleniu

z lewej: Jan Graczyk - Z-ca Burmistrza Wielenia, Danuta Pisarska 
- Kierownik Biura NGR, Marcin Waśko - Dyrektor MCK w Wieleniu,

Bartosz Niezborała - Wójt Gminy Drawsko, Krzysztof Czarnecki - Poseł
na Sejm, Piotr Ryżek - Komendant Powiatowy Policji w Czarnkowie.
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Meksykanin w Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy
w Drawsku

Dnia 1 czerwca 2021 roku, w imieniu Bartosza Niezborały 
Wójta Gminy Drawsko, wszystkie oddziały przedszkolne 

Gminnego Przedszkola Im. Jana Brzechwy w Drawsku, odwiedził 
kolorowy Meksykanin ze słodkościami dla najmłodszych.
 Okazją do odwiedzenia był Międzynarodowy Dzień Dziec-
ka. Niespodzianka wywołała dużo radości i uśmiechu na twa-
rzach naszych przedszkolaków. Wspólnie spędzony czas umiliły 
nam tańce i zabawy z Gościem z Meksyku.
 W myśl słów piosenki Majki Jeżowskiej „Wszystkie dzieci nasze 
są”, życzymy wszystkim najmłodszym mieszkańcom Gminy Draw-
sko moc uśmiechu i radości, zdrowia, szczęścia, pomyślności!

Hanna Matkowska
Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Międzynarodowy Dzień Dziecka
w Gminie Drawsko

Klaun w Szkole Podstawowej  im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku

Wójt Gminy Drawsko Bartosz Niezborała przygotował 
w dniu 1 czerwca niespodziankę dla najmłodszych, któ-

rych odwiedził „Gość Specjalny”. Wójt nie zapomniał również 
o uczniach szkół Gminy Drawsko. Z uwagi na obowiązki służbo-
we Włodarz zdążył osobiście odwiedzić tylko szkołę podstawową 
w Drawsku, pozostałe placówki w Drawskim Młynie, Pęckowie, 
Piłce i Chełście odwiedził „Mikuś – Pikuś” z pracownikami urzę-
du. Wizycie towarzyszyła wesoła zabawa ze słodkim poczęstun-

Dzień Dziecka w szkołach
kiem i niespodziankami oraz pamiątkowym zdjęciem. Każda ze 
szkół miała tego dnia swój specjalny program dnia, który zakłóci-
ła w miłym tego słowa znaczeniu wizyta naszych gości.
 Miejmy nadzieję, że następny rok będzie już pełnym powro-
tem do normalności, za którym tęsknią nie tylko dzieci, ale także 
dorośli.  

dr Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego 

Eksplozja kolorów w Drawsku
Wśród oferty tegorocznego kalendarza letnich imprez Gminy 
Drawsko znalazł się Holi Festiwal, który w sobotnie popołu-

dnie 21 sierpnia zawitał na drawską marinę. Miłośnicy dobrej zabawy 
i kolorowego szaleństwa bawili się przy gorących rytmach DJ Holi. Fe-
stiwal Kolorów to hit tego lata, najbardziej kolorowa impreza w Pol-
sce. Zabawa polega na wspólnym wyrzuceniu w górę przez uczestni-
ków Kolorów Holi, które tworzą wielką, barwną chmurę. To idealne 
miejsce, aby się wyszaleć i zrobić niesamowite zdjęcia.
 Poza fantastycznymi wrażeniami wizualnymi  impreza wyzwoli-
ła dużo radości i  pozytywnych emocji. Najważniejsze jednak w tym 
kolorowym zamieszaniu jest to, że kolory na ubraniach i skórze z ła-
twością schodzą przy praniu i myciu. Kolejne spotkanie już w następ-
nym, letnim sezonie, na które już dziś zapraszamy!

dr Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego 
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Gdy z pól znikają złote kłosy to znak, że już 
koniec lata, koniec prac żniwnych rolników. 

Zgodnie z zasadą naturalnych cykli przyrody, to czas 
na dożynki, czyli dziękczynienie nie tylko za zebrane 
owoce ziemi i pracy rąk ludzkich, ale za cały rok.  Do-
żynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla każ-
dego rolnika. To święto radości i zadowolenia z zebra-
nych plonów, efekt ciężkiej pracy ludzi pracujących 
na roli. W niedzielę w dniu 5 września świętowaliśmy 
Dożynki Gminno-Parafialne w Piłce. Organizatorzy – 
Samorząd Gminy Drawsko, Sołectwo Piłka i Parafia 
Piłka dołożyli wszelkich starań, aby stanąć na wyso-
kości zadania.

STAROSTOWIE DOŻYNEK
 Starostowie tegorocznych Dożynek Urszula Dymek 
i Hubert Wojtas reprezentowali Rolników na Dożyn-
kach Gminno-Parafialnych 2021 roku w Piłce.
Urszula Dymek, mieszkanka Pęckowa, wraz z mężem 
Mariuszem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 21 ha. 
W gospodarstwie jest 15 krów mlecznych oraz 10 szt. tzw. „mło-
dzieży”. Główna produkcja gospodarstwa to mleko oraz chów 
bydła opasowego. Gospodarstwo jest wyposażone w niezbędne 
maszyny rolnicze oraz korzysta z dofinansowań zewnętrznych.
Hubert Wojtas wraz z małżonką Joanną prowadzi gospodar-
stwo rolne w Piłce o powierzchni 23 ha. W gospodarstwie jest 
15 krów mlecznych oraz 8 szt. tzw. „młodzieży”. Główna produk-
cja to mleko oraz mięso wołowe. Inwestycje w maszyny rolnicze 
z dofinansowaniem zewnętrznym są stałym elementem rozwoju 
gospodarstwa. 

DZIĘKCZYNIENIE BOGU ZA PLONY
 Starostowie, delegacje z wieńcami, goście uroczystość roz-
poczęli korowodem od krzyża na plac przy kościele, na któ-
rym  odprawiona została msza św. polowa celebrowana przez 
Księdza Proboszcza Parafii Piłka Daniela Wachowiaka. Słonecz-
na aura sprzyjała modlitewnej części uroczystości w plenerze. 
Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko odczytał ewangelię, 
drugie czytanie Starościna Dożynek Urszula Dymek. Homilia 
nawiązywała do ciężkiej, codziennej pracy rolnika. Ksiądz modlił 
się w intencji Rolników i ich Rodzin, podkreślał również rolę 
właściwej komunikacji między ludźmi, która polega nie tylko 
na mówieniu, ale przede wszystkim na umiejętności słuchania 
drugiego człowieka. Podczas mszy poświęcono przyniesione 
wieńce dożynkowe oraz Dary Ziemi, które w ofiarowaniu złożyli:

- Starostwie – chleb;
- Sołectwo Kamiennik – chleb;
- Sołectwo Kwiejce Nowe – wieniec dożynkowy;
- Sołectwo Drawsko, Pęckowo, Drawski Młyn – kosz owoców 
i warzyw oraz kwiaty polne;
- Sołectwo Pełcza, Kawczyn, Chełst, Moczydła – kosze z grzybami;
- Wójt Gminy Drawsko, Przewodniczący Rady Gminy Drawsko, 
Sołtys Piłki –chleb eucharystyczny i wino mszalne.
 Na koniec nie zabrakło również poświęcenia maszyn 
rolniczych, które mają dobrze i bezpiecznie służyć gospodarzom 
przez cały następny rok.

CEREMONIA PRZEKAZANIA CHLEBA
 Dalszą, artystyczną część uroczystości dożynkowych popro-
wadził Paweł Piątek znany wszystkim mieszkańcom jako „Józek 
z Kamiennika”. Konferansjer wypowiedzi przeplatał regionalną 
gwarą, która idealnie wpasowała się w tradycje dożynkowe na-
szej gminy. Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko serdecznie 
powitał Rolników i ich Rodziny, Starostów Dożynek, wszystkich 
zebranych oraz zaproszonych gości: Krzysztofa Czarneckiego Posła 
na Sejm RP, Jarosława Maciejewskiego Wiceprzewodniczącego 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Prezesa Stowarzyszenia 
Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, Adama Bogrycewi-
cza Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Zbigniewa 
Piątka i Krystiana Kawczyńskiego Radnych Rady Powiatu Czarnkowsko-
Trzcianeckiego, Ryszarda Jabłonowskiego Przewodniczącego Rady 
Gminy Drawsko wraz z radnymi, sołtysów dyrektorów szkół, 

kierowników jednostek organizacyjnych, prezesów 
i przedstawicieli stowarzyszeń, pracowników 
Urzędu Gminy Drawsko.
- „…Dzisiejsza wieś to ostoja wartości. Wieś – to 
świat, w którym gospodaruje się na swoim, to 
świat, w którym ludzie tworzą wielopokoleniowe 
rodziny, świat w którym na co dzień żyje się 
w podziwie dla stworzonej przez Boga natury. 
Praca na wsi niesie ze sobą ogromny trud, ale 
wymaga też mądrości i zapobiegliwości. Wszystko 
to stanowi wspaniałą szkołę życia: hartowanie 
charakterów, wzmocnienie więzi rodzinnych, 
odkrywanie piękna i mądrości natury. Drodzy 
Rolnicy – za Waszą ciężką pracę chcielibyśmy 
dzisiaj Wam podziękować, a obecni wszyscy 
tu zgromadzeni niech będą tego wyrazem. 
Życzę Rolnikom i ich Rodzinom dużo zdrowia, 

Dziękowano za plony

Wójt, Przewodniczący Rady oraz Sołtys Piłki
złożyli w ofiarowaniu dary

Ceremonia przekazania chleba przez Starostów dożynek Wójtowi 
Gminy Drawsko i Sołtysowi Piłki 
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sił, wytrwałości oraz powodzenia w osiąganiu 
wytyczonych celów i realizacji zamierzeń….” – ak-
centował w swoim przemówieniu Bartosz Niezbora-
ła Wójt Gminy Drawsko.
 Życzenia dla Rolników złożyli w swoich 
wystąpieniach również: Krzysztof Czarnecki Poseł na 
Sejm RP, Jarosław Maciejewski Wiceprzewodniczący 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, 
Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa 
Wielkopolskiego, Adam Bogrycewic Radny Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego, Ryszard Jabłonow-
ski Przewodniczący Rady Gminy Drawsko.
 Występ dożynkowy ze śpiewem, muzyką i tańcami 
przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej w Piłce.
 Głównym punktem uroczystości była ceremonia przekazania 
chleba wypieczonego z mąki z tegorocznych zbóż przez Staro-
stów Dożynek Wójtowi Gminy Drawsko. Wójt przyjmując chleb 
obiecał, że będzie go dzielić sprawiedliwie, tak aby nikomu w cią-
gu całego roku go nie zabrakło.

CZAS WSPÓLNEGO BIESIADOWANIA
 Organizatorzy zadbali tego dnia również o część rozrywko-
wą dla mieszkańców i gości. Ta część uroczystości odbyła się już 
na placu przy świetlicy wiejskiej w Piłce. Dzieci mogły skorzystać 
z darmowych dmuchanych zamków oraz stoisk handlowych. Do-
rośli mogli spróbować swych sił fizycznych w konkursie „Spacer 
Farmera”. Tutaj Puchar Dożynek 2021 zdobył miejscowy strażak 
Szymon Krystek z Piłki. W godzinach wieczornych Bartosz Niezbo-
rała Wójt Gminy Drawsko wraz z Sołtysami spotkał się z Rolnikami 
w świetlicy, aby podziękować za ich codzienną, trudną pracę. 
A frekwencja dopisała, co nas oczywiście bardzo cieszy-)
 Dla wytrwałych i lubiących się bawić do późnych godzin noc-
nych przygrywał zespół AKT.

KONKURSY
 Podczas Dożynek rozstrzygnięto ogłoszone konkursy: „Na naj-
ładniejszy wieniec dożynkowy”, „Piękna wieś dziełem jej miesz-
kańców”, „Na największą dynię”.  Wyniki prezentujemy poniżej. 
Miłym zaskoczeniem był przyniesiony kosz ze świeżymi grzybami 
przez Piotra Marchewkę z Kamiennika, za co też przyznaliśmy na-
grodę wręczoną przez Wójta Gminy Drawsko i Przewodniczącego 
Rady Gminy Drawsko.

PODZIĘKOWANIA
 W imieniu Samorządu Gminy Drawsko składamy serdeczne 
podziękowania za współpracę przy organizacji uroczystości: Księ-
dzu Proboszczowi Parafii Piłka Danielowi Wachowiakowi, Sołtyso-
wi Piłki Mariuszowi Sikorze i Radzie Sołeckiej wsi Piłka, Strażakom 
jednostki OSP Piłka, Dyrektorowi SP w Piłce Bernardowi Chalaszo-
wi oraz nauczycielom przygotowującym występ: Barbarze Pertek, 

Annie Ławniczak i Tobiaszowi Dolnemu, Zajazdowi „Sarenka” 
w Piłce, pracownikom Urzędu Gminy Drawsko i Gminnego Ośrodka 
Kultury, Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko, 
Rolnikom oraz Mieszkańcom Piłki za udekorowanie wsi i swoich 
posesji, Sołtysom i Osobom z sołectw zaangażowanych w wyko-
nanie wieńców dożynkowych, Mieszkańcom  i Sołtysom Drawska, 
Kamiennika, Kwiejc Nowych, Pęckowa za przygotowanie witaczy 
dożynkowych, osobom biorącym udział w konkursach, sponso-
rom: Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Czarnkowie, Banko-
wi Spółdzielczemu w Wieleniu, Piekarni z Tradycjami w Drawsku 
Barbara Tryboba, PHU Semexpol w Piłce Waldemar Semrau oraz 
wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób pomogli przy organi-
zacji Gminno-Parafialnego Święta Plonów 2021.
 
Konkurs „Na najładniejszy wieniec dożynkowy”
1 miejsce – Sołectwo Moczydła
2 miejsce – Sołectwo Drawsko
3 miejsce – Sołectwo Piłka
a w dalszej kolejności Sołectwa: Kwiejce Nowe, Kawczyn, Pełcza, 
Kwiejce, Chełst.
 
Konkurs „Piękna wieś dziełem jej mieszkańców”
 
W kategorii „ogródek przydomowy”
1 miejsce – Karolina Broka – Kawczyn
1 miejsce – Elżbieta Zenon Sotek – Kamiennik
2 miejsce – Halina Marian Kowal – Moczydła
3 miejsce – Elżbieta Zbigniew Rychlik - Drawsko
Wyróżnienie – Irena Mirosław Biniak – Kwiejce Nowe
Wyróżnienie – Natalia Damian Malchrzyccy – Pęckowo

W kategorii „domek jednorodzinny”
1 miejsce – Agnieszka Krzysztof Dymek – Drawski Młyn
1 miejsce – Monika Marek Helak – Drawsko
2 miejsce – Beata Roman Mądrawscy – Kawczyn
3 miejsce – Barbara Marian Zurman – Pęckowo
 

W kategorii „zagroda rolnicza”
1 miejsce– Alicja Zbigniew Graś – Moczydła
2 miejsce – Paulina Jarosław Królik – Kamiennik
3 miejsce – Tomasz Sekuterski – Pęckowo
3 miejsce – Magdalena Liszewska – Drawsko
 
Konkurs „Na największą dynię”
1 miejsce - Leon Noji - Pęckowo
Wyróżnienia:
- Jarosław Królik - Kamiennik
- Stefan Szczepski – Kamiennik (Gospodarstwo agro-
turystyczne „Brokowo”)
 

dr Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego 

Fot. TomaFot

Nagrodzeni w konkursie „Najładniejszy wieniec dożynkowy”

Nagrodzeni w konkursie „Piękna wieś dziełem jej mieszkańców” 
w kategorii „Dom jednorodzinny”
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Przeżycie dla nas wszystkich niesamowite.
 Już podczas Mszy św. odprawionej przez ks. Andrzeja Ledę po-
jawiła się chwila zadumy nad tym jaką postacią był Józef Noji, jak 
wiele przeszedł, jakim był człowiekiem i jak wiernie, aż do tragicznej 
śmierci strzegł swych ideałów.
 Obecność przy obelisku ku czci biegacza najmłodszych naszych 
mieszkańców- przedszkolaków: Nina Matelska, Kornelia Dorna, Filip 
Bednarz, wychowawczyni Dorota Judkowiak oraz delegacji szkolnej: 
uczeń klasy 8 Jakub Rudziński, nauczycielka Kamila Mumot oraz 
Anna Mazurowska dyrektor szkoły to dowód na to, że wiedza o na-
szym patronie jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.
 Kwiaty złożyli również członkowie Stowarzyszenia Biegacze Józe-
fa Noji Ewa Gapska, Urszula Dymek, Andrzej Jessa, Maria Małgorzata 
Janyska Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Ryszard Kielczyk 
Prezes Odlewni Żeliwa ,,Drawski” S.A. w Drawskim Młynie, Bartosz 
Niezborała Wójt Gminy Drawsko i Anna Zurman Skarbik Gminy, Ry-
szard Jabłonowski Przewodniczący Rady Gminy Drawsko wraz z Rad-
nymi z Pęckowa Ewą Jerzy oraz Piotrem Judkowiakiem, członkowie 
LZS Orzeł Pęckowo: Wiktor Sekuterski, Gracjan Biniak, Filip Koza oraz 
Leszek Matelski Sołtys wsi Pęckowo wraz z Krystianem Kawczyń-
skim Prezesem Zarządu Zakładu Kanalizacji i Wodociągów sp. z o.o. 
w Drawsku, jednocześnie Prezesem LZS Orzeł Pęckowo i pełniącym 
funkcję Radnego Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.
A przy świetlicy wiejskiej już było gwarno.
 Panie ze Stowarzyszenia ,,Złote lata” w Pęckowie, któremu pre-
zesuje Pani Anna Sekuterska, pod kierownictwem Marii Matelskiej 
przygotowywały już słynną zupę gulaszową.
 Pani Maria Dembska opiekun świetlicy czuwała nad każdym 
szczegółem.
 Młodzież-wolontariusze z biura biegów wydawała ufundowane 
pakiety startowe.
 Główny sędzia biegu Bogdan Gapski i Henryk Kolasiński kierow-
nik biegu sprawdzili fachowym okiem, czy wszystko w kwestiach 
sportowych jest odpowiednio przygotowane.
 Konferansjerkę sportową biegu już prowadził Maciej Młodzik.
 Z niecierpliwością czekaliśmy do 9.30, aby otworzyć imprezę.
 Oficjalnego otwarcia dokonał Bartosz Niezborała Włodarz naszej 
gminy, Ryszard Kielczyk Prezes Odlewni Żeliwa Drawski SA. Sponsor 
Strategiczny i Patron Honorowy Biegu oraz Bogdan Gapski Prezes 
Stowarzyszenia Biegacze Józefa Noji.
 Bieg nasz, po raz trzeci, udało nam się zorganizować tylko dzię-
ki otwartości i wypracowanej współpracy z: Komendą Powiatową 
Policji- Komendant Piotr Ryżek, bezpośrednio nadzorujący bieg Na-
czelnik Wydziału Ruchu Drogowego komisarz Sebastian Drewny, Ko-
mendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej – Komendant Maciej 
Kubacki, bezpośrednio nadzorujący-st. kpt  Michał Macyszyn, Zarzą-
dem Dróg Powiatowych - Dyrektor Grzegorz Kaźmierczak, Starostą 
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego -Feliksem Łaszczem, Kierowni-
kiem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie Mariuszem Reme-
rem, na to pozwoliła, i uzyskaliśmy zgodę Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego na organizację biegu.
 Samorząd Gminy Drawsko zorganizował zabezpieczenie medycz-
ne, również w formule dotacji oraz bezpośrednio z funduszu sołec-
kiego wsi Pęckowo na organizację biegu została sfinansowana certy-
fikacja trasy biegu.
 Ale samorząd, nasi pracownicy, wsparli również stowarzyszenie 
w pozyskaniu dotacji z Powiatu Czarnkowsko Trzcianeckiego na za-
kup pucharów i co jest niezmiernym, tegorocznym sukcesem, w po-
zyskaniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielko-

III Święto Józefa Noji w Pęckowie
Najpierw rześki poranek kiedy podążaliśmy na Mszę Św. w intencji Józefa Noji. Potem zachmurzone niebo podczas składania 
wiązanek kwiatów pod obeliskiem przy szkole podstawowej. Aż w końcu piękne słońce w trakcie biegu. Tak, słońce zaświe-

ciło 12 września b.r. w drugą niedzielę września, po raz trzeci, dla naszego patrona. III Bieg im. Józefa Noji w Pęckowie przeszedł do 
historii.

polskiego. Tak szanowni Państwo w Poznaniu docenili organizację 
III Biegu im Józefa Noji w Pęckowie w Gminie Drawsko i udzielono 
stowarzyszeniu dotacji na zakup pomiaru czasu, zakup pamiątko-
wych medali, zakup nagród oraz zorganizowanie posiłków.
 Taki sztab ludzi pracował na to, aby punktualnie o 10.00 12 wrze-
śnia 2021r. zawodnicy wystartowali, po oddaniu strzału przez Ryszar-
da Kielczyka Prezesa Odlewni Żeliwa Drawski SA. w asyście Wójta, 
Przewodniczącego Rady, Sołtysa Pęckowa, Prezesa ZKiW Sp. z o.o. 
oraz Krzysztofa Paszyka Posła na Sejm RP.
 Biegaczy startowali nasi olimpijczycy z Moskwy 80* Bogusława 
i Adam Tomasiak. Jesteśmy bardzo dumni, że mamy takich mieszkań-
ców, że ukochali Gminę Drawsko i tu zamieszkali.
 Zawodnicy na trasie nie dali nam długiego czasu na przerwę, bo 
zwycięzca biegu Mateusz Lipiński z Poznania pojawił się na mecie po 
czasie 0:31:42.
 A na mecie oczywiście ,, VIP’’ wręczający każdemu biegaczowi 
medal pamiątkowy z wizerunkiem Józefa Noji i sentencją, która nie-
zmiennie jemu towarzyszyła, słowa Św. Pawła: ,,W dobrych zawo-
dach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem.”
 Po wbiegnięciu ostatniego zawodnika na metę organizatorzy
-stowarzyszenie zrealizowali zapowiedziany po raz pierwszy Bieg 
Malucha. Przeżycia-bezcenne. I pewnie równie ważne  dla rodziców 
i dla uczestniczących 40 dzieci, które miały niesamowitą frajdę po-
konać część trasy-100 metrów biegu i otrzymać pamiątkowy medal 
i drobny upominek.
Godzina 12.15. dekoracja zwycięzców.
To moment, na który wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy.
 Zwycięzców nagradzali: władze gminy- Wójt Gminy, Przewodni-
czący Rady, Prezes Odlewni Żeliwa ,,Drawski’’ SA, Prezes ZKiW Sp. 
z o.o., Sołtys Pęckowa, Prezes Stowarzyszenia oraz obecny Jacek 
Bogusławski Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Wi-
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zyta Marszałka była znakomitą okazją do 
omówienia bieżących wspólnych spraw re-
alizowanych przy wsparciu Wielkopolskiego 
Urzędu Marszałkowskiego.
 W związku z tym iż Wójt, Sołtys i Sekre-
tarz Gminy pokonali trasę biegu wcześniej, 
w piątek 10 września,  z uwagi na obowiąz-
ki podczas biegu, Bogdan Gapski Prezes 
Stowarzyszenia wręczył na dowód tego co 
zapowiedzieli rok wcześnie, pamiątkowe 
statuetki, bo ,,charakter to umiejętność re-
alizowania postanowień długo po tym, jak 
opadł już entuzjazm z jakim je powziąłeś’’.
 W naszym biegu nagrodziliśmy pu-
charami Wójta Gminy Drawsko 3 biegaczy 
i biegaczki najlepsze z Gminy Drawsko, a po-
nadto najlepszy i najlepsza z naszej gminy 
otrzymali nagrody ufundowane przez Elż-
bietę i Ryszarda Kielczyk. 
 W tym roku przewidzieliśmy również 
Puchary Prezesa Powiatowego Zrzeszenia 
Ludowych Zespołów Sportowych  dla naj-
lepszej biegaczki i biegacza z Powiatu Czarn-
kowsko-Trzcianeckiego, którymi okazali się 
Rozalia Gapska i Karol Helak. Puchary wrę-
czył Henryk Kolasiński członek Zarządu Po-
wiatowego Zrzeszenia LZS.  
 Dla najlepszego zawodnika i zawodnicz-
ki z Drawska Janusza Ratajczaka i Anny Giś 
nagrody i statuetki ufundowała Sołtys wsi 
Drawsko Agnieszka Giś.
 Dla najlepszego zawodnika i zawodnicz-
ki z Drawskiego Młyna nagrody i statuetki 
ufundowali również Elżbieta i Ryszard Kiel-
czyk oraz Piotra Krystek Sołtys wsi Drawski 
Młyn. Te trofea otrzymali Jarosław Piątek 
i Magdalena Kubiś.
 I wreszcie, tradycyjnie dla najlepszej za-
wodniczki i zawodnika z Pęckowa nagrody 
ufundowali Leszek Matelski Sołtys wsi Pęc-
kowo oraz Krystian Kawczyński Prezes LZS 
Orzeł Pęckowo. A otrzymali je nie kto inny 
jak Rozalia Gapska i Judkowiak Rafał.  
 Najstarszego Józefa Wronę z Wielenia 
i najmłodszego Jakuba Prętkiego z Lulinka 
zawodnika uhonorował Leszek Matelski fir-
ma LESMAT.
Najmłodszą zawodniczką z Gminy Drawsko 
była Dagmara Sikora.
Najlepsi parafianie Parafii Drawsko- upo-
minki ufundował ksiądz dziekan Piotr Ma-
tuszewski otrzymali Jarosław Piątek, Janusz 
Ratajczak, Eugeniusz Koza.
I tak, dziś, już wspominamy III Bieg im. Józe-
fa Noji w Pęckowie.
Słowo, które należy teraz powiedzieć to 
DZIĘKUJĘ. Dziękujemy wszystkim sponso-
rom ( lista wg Prezesa Stowarzyszenia):
,,1) Odlewnia Żeliwa Drawski SA w Dra- 
wskim Młynie
2) Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego
3) Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
4) Gmina Drawsko  
5) Szkoła Podstawowa im. Józefa Noji w Pęc-
kowie
6) Danex Rosko
7) Branderup Wieleń
8) Thule Group Huta Szklana
9) Lidl Polska

10) Sklep Spożywczo- Przemysłowy ,,U Ireny”
11) Bank Spółdzielczy Wieleń
12) Piekarnia Promyk s. c. Czesław i Marian 
Rybak Pęckowo
13) Stowarzyszenie Klub Seniora ,, Złote 
Lata’’ Pęckowo
14) Tartak Wojewoda Pęckowo
15) Black In Tatto- Krystian Ciebielski Draw-
sko
16) ,,Gajdkomp’’ Usługi Informatyczne Syl-
wia Gajdzińska Wieleń
17) Zakład Kanalizacji i Wodociągów 
sp z o.o. w Drawsku Prezes  Kawczyński Kry-
stian
18) Fryzjer Damsko- Męski ,,KAMA’’ Drawsko
19) Zakład Fryzjerski ,, Styl’’ Majzlik Henryk 
Drezdenko
20) Zakład Karny Wronki
21) Bistro MŁYN- Kapuścińska Sylwia Draw-
ski Młyn
22) Przedsiębiorstwo Handlowe Kurhan Je-
rzy Kurowski Drawsko
23) Sklep Spożywczo- Przemysłowy Jolanta 
Dymek Pęckowo
24) Sołtys i Rada Sołecka wsi Pęckowo
25) Sołtys wsi Drawski Młyn
26) Sołtys wsi Drawsko
27) Bacca, Hultaj, Devaldano Drawski Młyn
28) Elżbieta, Ryszard Kielczyk Drawski Młyn
29) LZS Orzeł Pęckowo
30) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlo-
wo Usługowe DMT
31) Salon Kosmetyczny ,, Charmine Beauty 
by Sandra Boch”
32) Kinga Auto SPA Odświeżanie i pranie 
tapicerek samochodowych mebli tapicero-
wanych
33) Zakład Inżynierii Lądowej Michał Turo-
stowski

34) Zakład Kosmetyczny Iwona Passia
35) Kwiaciarnia ,, Koliberek” Izabella i Rafał 
Heft
36) Zakład Masarski Anna i Tomasz Kowal 
Drawski Młyn
37) Kawczyński Krystian Radny Rady Powia-
tu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
38) PSB Mrówka Krzyż Wlkp.
39) Skład Węgla Nowak Drawski Młyn
40) Usługi Brukarskie Mariusz Jasioski Pęc-
kowo
41) Firma Handlowa Jerzyk Jerzy Piotr Pęc-
kowo
42) Mechanika pojazdowa Lesmat Leszek 
Matelski
43) Parafia Drawsko
44) Stowarzyszenie ,,Biegacze Józefa Noji’’
 oraz Jan Pertek Dyrektor MCK Czarnków.
 Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali, 
pomagali, szczególnie wszystkim strażakom 
z naszych jednostek pod dowództwem Jana 
Matuszczaka Gminnego Komendanta OSP, 
którzy zabezpieczali drogi na trasie biegu 
oraz objazdy.
 Dziś mogę powiedzieć, po pokonaniu 
trasy biegu, że ,,na początku bardzo trudno 
zrozumieć, że w bieganiu nie chodzi o to, 
aby pokonać innych biegaczy. W końcu jed-
nak uświadamiasz sobie, że Twoim rywa-
lem jest ten cichy głosik wewnątrz Ciebie, 
który namawia Cię, abyś przestał.”
Do zobaczenia za rok w Pęckowie 11 wrze-
śnia 2022r.
W imieniu Organizatorów:
Stowarzyszenia Biegacze im. Józefa Noji Sa-
morządu Gminy Drawsko

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko
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Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Dziecka i Światowego Dnia Rodzi-

ców obchodzonego 1 czerwca, z inicja-
tywy Bartosza Niezborały Wójta Gminy 
Drawsko zorganizowano Konkurs „Mały 
człowiek w wielkiej roli”.
 Konkurs polegał na wykonaniu zdję-
cia, które miało przedstawiać dziecko 
w roli swojego rodzica. Motyw przewodni 
i charakter pracy był dowolny. Celem kon-
kursu było budowanie i zacieśnianie więzi 
w rodzinie, podnoszenie świadomości 
u dzieci na temat codziennych obowiąz-
ków domowych rodzica oraz rozwijanie 
inwencji twórczej i kreatywności dzieci.
 W zabawie wzięło udział 30 dzieci 
uczęszczających do placówek oświato-
wych na terenie Gminy Drawsko. Wasze 
zaangażowanie przeszło nasze najśmiel-
sze oczekiwania. Nadesłane zdjęcia za-
skakiwały nas różnorodnością. Jesteśmy 
przekonani, że kreatywność i pomysło-
wość młodych aktorów i ich rodziców, 
wywołały uśmiech na twarzach wszyst-
kich odbiorców. Wszystkim uczestnikom 
należą się ogromne brawa!
 Konkursowe prace zostały umieszczo-
ne w specjalnie dedykowanych albumach 
w galerii na Facebook’u Gminy Drawsko, 

Wyniki Konkursu „Mały człowiek w wielkiej roli”

z podziałem na poszczególne placówki 
oświatowe, z których zwyciężyło po jed-
nym zdjęciu z największą ilością polubień.
Wśród Laureatów znaleźli się:
- Ziemowit Ciebielski – SP im. gen. dyw. 
Tadeusza Kutrzeby w Drawsku
- Bartosz Roszak – SP im. Józefa Choci-
szewskiego w Chełście
- Kajetan Niścior – SP im Józefa Noji 
w Pęckowie
- Aleksandra Mania – SP im. Św. Urszuli 
Ledóchowskiej w Drawskim Młynie
- Bartłomiej Graś – Gminne Przedszkole 
Publiczne im. Jana Brzechwy w Drawsku 
Oddział w  Drawsku

- Nela Matkowska - Gminne Przedszkole 
Publiczne im. Jana Brzechwy w Drawsku 
Oddział w  Drawskim Młynie
- Marcelina Kulecka - Gminne Przedszko-
le Publiczne im. Jana Brzechwy w Draw-
sku Oddział w  Pęckowie
- Zofia Kołodziej - Gminne Przedszkole 
Publiczne im. Jana Brzechwy w Drawsku 
Oddział w  Piłce
- Oliwia Lembicz - Gminne Przedszkole 
Publiczne im. Jana Brzechwy w Drawsku 
Oddział w  Kamienniku
- Kevin Gostomczyk - Gminne Przedszko-
le Publiczne im. Jana Brzechwy w Draw-
sku Oddział w  Kawczynie
 Zwycięzcy zostali nagrodzeni rodzin-
nymi biletami wstępu do Nowego Zoo 
w Poznaniu. Dyplomy i vouchery zostały 
przekazane Laureatom, za pośrednic-
twem Dyrektorów poszczególnych placó-
wek oświatowych.
 Wszystkim, którzy wzięli udział w Kon-
kursie serdecznie DZIĘKUJEMY za wspól-
ną zabawę, a Laureatom GRATULUJEMY!
 Na pewno jeszcze nie raz zaproponu-
jemy Wam wspólną zabawę.

Hanna Matkowska
Podinspektor

ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Dnia 2 lipca 2021 r. Michał Wójcik Sekretarz Stanu w Mi-
nisterstwie Sprawiedliwości wraz z Danielem Kuflem 

Prezesem Solidarnej Polski 38 odwiedzili druhów z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Drawsku. W spotkaniu uczestniczył Bartosz 
Niezborała Wójt Gminy Drawsko. 
 Wiceminister zapoznał się ze sprzętem jaki posiada jednost-
ka, a także zaznajomił się z działalnością OSP Drawsko oraz plana-
mi rozwoju na najbliższe lata.
 Spotkanie było okazją do rozmowy na temat doposażenia lo-
kalnych OSP, rozwoju gospodarczego Gminy Drawsko i nowych 
możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych.

Hanna Matkowska
Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Wizyta Wiceministra Sprawiedliwości
Michała Wójcika
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Czarnkowsko-Trzcianecka Lokal-
na Grupa Działania już na stałe 

wpisała się w krajobraz Gminy Drawsko. 
 Inwestycje zrealizowanego z logo ze 
słoneczkiem spotykamy na każdym kroku. 
Ale i aktywności naszych organizacji, grup 
nieformalnych jest godna podziwu. 
 W konkursie ,,Aktywni mieszkańcy 
różnorodność pomysłów ze strony na-
szych mieszkańców była bardzo duża. Od 
,,kultywowania dziedzictwa naturalne-
go –projekt Ocalić od zapomnienia –„Ja-
kie w Drosku som zwycaje’’ po działania 
w grupie ,,inicjatywy lokalne na rzecz spo-
łecznej integracji” jak IX Paraolimpiada, 
„Poznaj swoich sąsiadów wystawy prac 
lokalnych twórców i zbiorów pasjona-
tów’’ ( prace z papierowej wikliny, obrazy 
malowane akwarelą, haftowane krzyży-
kiem, zbiory porcelany), ,,Niech połączy 
nas tajemniczy ogród –cykl zajęć na rzecz 
wielopokoleniowej integracji” , ,,Gdy se-
nior z domu wychodzi zdrowszy do niego 
wchodzi’’, ,,Bądź jak Jakub Moder –bądź 
aktywny! –warsztaty integracji społecz-
nej.
 W ,,Działaj lokalnie’’ Polsko- Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności również 
dwie nasze organizacje zdobyły granty: 
Ochotnicza Straż Pożarna Kawczyn - „Hi-
storię Kwieciszewa questem odtworzymy 
i o COVIDzie szybko zapomnimy!” oraz 
Stowarzyszenie Piłka Łączy Pokolenia w 
Piłce - „O zdrowie nasze dbamy, pandemii 
się nie damy!”. 
W zakresie infrastruktury udało się w tym 
roku, poprzez dwa stowarzyszenia zreali-

W konkursie „Działaj lokalnie 2021” granty zdobyły Ochotnicza Straż Pożarna Kawczyn
 - „Historię Kwieciszewa questem odtworzymy i o COVIDzie szybko zapomnimy!” oraz Stowarzyszenie Piłka Łączy Pokolenia w Piłce

Aktywny rok Gminy Drawsko
w Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD

zować bardzo potrzebne i ciekawe zada-
nia:
* Zadanie pn.: „Chełst jako wieś na skraju 
miejscem turystyki, rekreacji i obyczajów 
– budowa wiaty i szlaku w miejscowości 
Chełst ogólnodostępnej infrastruktury 
turystyczno – rekreacyjnej” zrealizowało 
stowarzyszenie Młodzi dla Wsi z Cheł-
stu. W ramach zadania została wybudo-
wana wiata rekreacyjna z elementami 
wyposażenia: stoły, ławki i grill. Do wiaty 
przylega przestrzeń przyrodniczo - ekolo-
giczna w formie obsadzonego placu krze-
wami z ławkami, lampą solarną, koszem 
do segregacji odpadów i tablicą edukują-
cą mieszkańców w tematyce ochrony śro-
dowiska. Przy istniejącym Orliku powstała 
ścieżka edukacyjna z tablicami informują-
cymi o ważnych dla wsi miejscach związa-
nych min. z kulturą i tradycją. Projekt miał 
na celu wzrost integracji turystyczno-re-
kreacyjnej oraz podniesie standardu życia 
mieszkańców wsi Chełst poprzez popra-
wę infrastruktury społecznej. 
* Zadanie pn.: „Nowe pomosty wybudu-
jemy i ludzi nad jezioro w Kwiejcach przy-
ciągniemy – urządzenie ogólnodostępnej 
plaży i placu rekreacji wraz z budową po-
mostów na jeziorze Piast w Kwiejcach” 
zrealizowało stowarzyszenie Ludowy Ze-
spół Sportowy „Orzeł” Pęckowo. Przed-
sięwzięcie polegało na budowie pomo-
stów na jeziorze Piast w Kwiejcach oraz 
urządzeniu ogólnodostępnej plaży i placu 
rekreacji. Obecna plaża została doposa-
żona w dwie nowe ławki parkowe z opar-
ciem, jeden zestaw piknikowy (stół i dwie 

ławki bez oparcia), drewnianą przebie-
ralnię oraz kosz na śmieci do segregacji. 
Projekt miał na celu wzrost jakości życia, 
aktywizację i integrację mieszkańców wsi, 
gminy i turystów oraz wzrost atrakcyjno-
ści obszaru LGD.
 Dofinansowanie dla obu zadań po-
chodziło z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020, poddziała-
nie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie opera-
cji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność”, przed-
sięwzięcie 1.2.3   Kreowanie atrakcyjnych 
przestrzeni spędzania czasu wolnego po-
przez budowę, przebudowę i/lub wypo-
sażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej 
lub kulturalnej – „Odnowa obszaru LGD”.
Czarnkowsko- Trzcianeckie LGD jak każ-
de stowarzyszenie zobowiązane było do 
podsumowania działalności za ubiegły 
rok podczas Walnego Zebrania Sprawoz-
dawczo Wyborczego. Takie spotkanie dla 
członków, którzy po wysłuchaniu spra-
wozdań udzielili zarządowi absolutorium 
na kolejny rok odbyło się w miesiącu 
czerwcu b.r.
 Pozostaje życzyć sobie dalszej takiej 
aktywności w zakresie funkcjonowania 
Czarnkowsko –Trzcianeckiej Lokalnej Gru-
py Działania, bo pomysłów mamy jeszcze 
wiele, byle były możliwości ich realizacji.

 Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko 

Wiceprezes Czarnkowsko-Trzcianeckiej 
LGD
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Narodowy Spis Ludności
i Mieszkań zakończony 

Do końca września b.r. wszyscy mie-
liśmy możliwość dokonać obowiązku 
spisania się w NSLiM.
Gmina Drawsko- Gminne Biuro Spiso-
we prowadziło szeroką kampanię informacyjną. 
Bardzo dobrą metodą okazały się spotkania z mieszkańca-
mi w poszczególnych naszych świetlicach. Przy zachowaniu 
wszelkich zasad ostrożności związanych z COVID 19 wyjście 
rachmistrza spisowego do mieszkańców okazało się po-
trzebne, bo zainteresowanie dokonaniem spisu osobiście, 
bez potrzeby dotarcia do punktu w urzędzie, cieszyło się 
wielkim powodzeniem, a organizowane noce spisowe po-
kazały, że do ostatniego momentu rachmistrz i gminny ko-
ordynator mieli mnóstwo pracy. 
Dziękujemy wszystkim Państwu za zaangażowanie, a jedno-
cześnie zrozumienie, że nadal funkcjonowaliśmy i funkcjo-
nujemy w czasie pandemii.

 Anna Fręś
Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego

Z inicjatywy Wójta Gminy Drawsko Bartosza Niezbora-
ły, zorganizowano spotkania edukacyjno-informacyjne 

dot. realizacji programu antysmogowego „Czyste Powietrze”. 
Pierwsze spotkanie odbyło się 26 lipca w Drawsku, drugie 29 
lipca w Pęckowie, ostatnie 4 sierpnia br. w Chełście. 
 Spotkania otwierał Wójt Gminy Drawsko, który zaznaczał za-
sadność przyjęcia przez gminę dodatkowego zadania - realizacji 
Programu „Czyste Powietrze”, tym samym zachęcając mieszkań-
ców do udziału w Programie.
 Zebrania prowadził Bartosz Sokulski, który obsługuje punkt 
konsultacyjno-informacyjny dla mieszkańców Gminy Drawsko. 
Prowadzący w przejrzysty sposób przedstawił kryteria przyzna-
nia dofinansowania i zasady skorzystania z dotacji Programu 
Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W trakcie dyskusji, zgroma-
dzeni mieszkańcy zadawali pytania, na które prowadzący rze-
czowo i wyczerpująco udzielał odpowiedzi. Zainteresowanych 
złożeniem wniosku o dofinansowanie prosimy o kontakt pod 
numerem telefonu 697 618 976, od poniedziałku do piątku od 
godziny 11:00.

Spotkania z mieszkańcami zainteresowanymi 
Programem „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze” to ogólnopolski program dla 
właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wy-
dzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych 
z wyodrębnioną księgą wieczystą. O dofinansowanie w ramach 
programu mogą ubiegać się wnioskodawcy w zależności od osią-
ganego dochodu. 

Program przewiduje dofinansowanie do:

podłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,

pompy ciepła powietrze/woda, powietrze/woda o podwyż-
szonej klasie efektywności energetycznej, powietrze/powietrze, 
gruntowej pompy ciepła o podwyższonej klasie energetycznej,

kotła gazowego kondensacyjnego,

kotłowni gazowej (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, 
kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumen-
tacja projektowa),

kotła olejowego kondensacyjnego,

kotła na węgiel,

kotła zgazowującego drewno,

kotła na pellet drzewny,

ogrzewania elektrycznego,

instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej wody 
użytkowej,

wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła,

mikroinstalacji fotowoltaicznej (koszt dotyczący mikroinsta-
lacji fotowoltaicznej wyłącznie pod warunkiem wymiany źródła 
ciepła),
sporządzenia dokumentacji (np. audyt energetyczny, dokumen-
tacja projektowa).

Hanna Matkowska
Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
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Czas biegnie nieubłaganie…W bieżącym roku upływała 
kadencja Anny Mazurowskiej Dyrektorki Szkoły Podsta-

wowej im. Józefa Noji w Pęckowie. 
 Biorąc pod uwagę sytuację w jakiej funkcjonowaliśmy i nadal 
funkcjonujemy Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko posta-
nowił, na podstawie § 11 ha ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegól-

Nominacja dyrektorska w Pęckowie 

20 lipca w Urzędzie Gminy Draw-
sko odbyło się wręczenie aktów 

nadania stopnia nauczyciela mianowa-
nego.
 Warunkiem nadania nauczycielowi 
stopnia awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego jest:
1) spełnienie wymagań kwalifikacyjnych 
do nauczania danego przedmiotu lub pro-
wadzenia zajęć,
2) odbycie stażu w wymiarze 2 lat i 9 mie-
sięcy, zakończonego pozytywną oceną 
dorobku zawodowego nauczyciela oraz
3) zdanie egzaminu przed komisją egza-
minacyjną.
 Nauczyciele spełnili powyższe warun-
ki, a tegoroczne egzaminy były na bardzo 
wysokim poziomie. Świadczy to o dużym 
wkładzie pracy nauczycieli i zaangażowa-
niu w realizację powierzonych zadań.
 Akty nadania stopnia awansu zawo-
dowego nauczyciela mianowanego z rąk 
Anny Fręś Sekretarza Gminy Drawsko 
odebrały: Barbara Bamber i Sandra Ku-
biak  - nauczycielki Gminnego Przedszkola 

Wręczenie aktów nadania stopnia awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego

Publicznego im. Jana Brzechwy w Draw-
sku. Przy nadawaniu stopnia awansu na-
uczyciela mianowanego nauczycielki zło-
żyły uroczyste ślubowanie.
 Uzyskany przez nauczycielki awans, to 
przepustka do kolejnych stopni awansu.
Sekretarz Anna Fręś, wręczając akty 
awansu zawodowego gratulowała na-
uczycielkom zdobytego sukcesu, dzięku-

nych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjono-
wania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U poz. 493 ze zm.): (,,W przypadku konieczności obsadzenia 
stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 
2 września 2021 r. organ prowadzący może: )
…przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki sys-
temu oświaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawują-
cego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady peda-
gogicznej i rady szkoły lub placówki oraz zakładowych organizacji 
związkowych…”.
 W obecności Moniki Dolnej Kierownik Referatu Kadr, Płac 
i Oświaty Urzędu Gminy Drawsko, Anny Zurman Skarbnik Gmi-
ny, Włodarz Gminy, jako organ prowadzący, wręczył powierzenie 
pełnienia funkcji Dyrektora SP w Pęckowie Annie Mazurowskiej, 
na kolejne 5 lat. 
Jaki to będzie czas? 
 Dotychczasowa współpraca oraz przedstawiona koncepcja 
rozwoju szkoły, pokazują, że intensywność działań zaplanowa-
nych zarówno w zakresie prowadzonej edukacji jak i rozwoju 
infrastruktury będzie duża. Potrzeby są, jak w każdej z naszych 
szkół, wielkie. Wspólne kierunki, ale i co najważniejsze wspólne 
działania już niejednokrotnie pokazały, że można, a że praca dy-
rektora jest trudna i niezmiernie wymagająca wie każdy kto zde-
cydował się na objęcie tego stanowiska. 
Dyrektorce życzymy wytrwałości, współpracy, wielu pozytyw-
nych chwil i satysfakcji ze swojej pracy. 

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko

jąc za ciężką pracę nauczyciela.
 W uroczystości wręczenia awansów 
uczestniczyli również Renata Szymańska 
Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicz-
nego im. Jana Brzechwy w Drawsku oraz 
Marta Kowalczyk – inspektor z Referatu 
Kadr, Płac i Oświaty.

Monika Dolna
Kierownik Referatu Kadr, Płac i Oświaty
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Nowy skład Zarządu Gminnego OSP RP
11  września odbył się Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Za-
rządu Gminnego OSP RP w Drawsku. Oprócz delegatów przy-

byli zaproszeni goście:  Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko, 
Ryszard Jabłonowski Przewodniczący Rady Gminy Drawsko, st. kpt. 
Patryk Zieliński Zastępca Komendanta PSP w Czarnkowie, Edward 
Wieczorek Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP  RP 
Województwa Wielkopolskiego, Krystian Kawczyński Radny Rady 
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Artur Matuszczak, Roman 
Madaj, Radosław Graj – Radni Rady Gminy Drawsko. Gminny 
Zjazd Wyborczy poprzedzony był wcześniejszymi zebraniami 
w poszczególnych jednostkach tj. w Piłce, Pęckowie, Chełście, 
Kawczynie i Drawsku, na których dokonano wyboru kandydatów na 
zjazd gminny oraz kandydatów do Zarządu Gminnego OSP RP.
 Na prowadzącego zjazd wybrano druha Arkadiusza Kijka. Po 
przeprowadzeniu spraw proceduralnych  i głosowań delegatów 
wybrano następujący skład Zarządu Gminnego OSP RP na ka-
dencję 2021 – 2025 – Gmina Drawsko:

Lp. Nazwisko i Imię Funkcja

1. Arkadiusz Kijek Prezes

2. Artur Matuszczak Wiceprezes

3. Jerzy Lis Wiceprezes

4. Jan Matuszczak Komendant

5. Radosław Graj Sekretarz

6. Marcin Fałat Skarbnik

7. Szymon Krystek Prezydium

8. Dominik Szmyd Prezydium

9. Dawid Śpiewak Członek

10. Szymon Dur Członek

11. Roman Krysztofiak Członek

Skład Komisji Rewizyjnej

1. Paweł Matuszczak Przewodniczący

2. Jarosław Babiak Sekretarz

3. Bogusław Kowal Członek

Delegaci na Zjazd Powiatowy w Czarnkowie:
1. Paweł Matuszczak
2. Bogusław Kowal
Przedstawiciele do Zarządu Powiatowego w Czarnkowie:
1. Jan Matuszczak
2. Arkadiusz Kijek
 Na zakończenie głos zabrali: Bartosz Niezborała Wójt 
Gminy Drawsko, Ryszard Jabłonowski Przewodniczący Rady 
Gminy Drawsko, st. kpt.  Patryk Zieliński Zastępca Komendanta 
PSP w Czarnkowie, Krystian Kawczyński Radny Rady Powiatu 
Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Nowo wybrany Prezes i Komen-
dant podziękowali zebranym za wybór na następną kadencję 
oraz wyrazili nadzieję na dalszą dobrą współpracę z Komendą Po-
wiatową PSP, Radą Gminy Drawsko, a w szczególności z Wójtem 
Gminy Drawsko i Urzędem Gminy Drawsko.

Henryk Kolasiński
Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego

 i oc. kultury fizycznej, sportu i rolnictwa

Po śmierci śp. Tadeusza Babiaka Sołtysa Wsi Drawsko, 
w grudniu minionego roku, sołectwo zafunkcjonowało 

w bardzo trudnej sytuacji.
 Pisaliśmy, że Radni Rady Sołeckiej w porozumieniu z Barto-
szem Niezborała Wójtem Gminy Drawsko wypracowali stano-
wisko w zakresie działalności sołectwa do momentu wyboru 
nowego sołtysa. Pani Agnieszka Giś jako Członek Rady Sołeckiej 
reprezentowała sołectwo w tych sytuacjach, gdzie niezbędna 
była osoba sołtysa.
 Z uwagi na obowiązujące przepisy dotyczące funkcjonowania 
w okresie pandemii zebranie odbyło się 28 czerwca b.r.
 Porządek obrad zakładał, o czym informowaliśmy, również wy-
bór Członków Rady Sołeckiej w związku ze złożonymi rezygnacjami.
 Wolę kandydowania na Sołtysa wsi Drawsko wyraziła Pani 
Agnieszka Giś i zdecydowaną większością obecnych na zebraniu 
została wybrana.
 Z jak wielką odpowiedzialnością, ale i z jak trudną pracą 
przyjdzie się Pani Agnieszce zmierzyć, myślę, że po takiej dotych-
czasowej aktywności w radzie, w życiu gminnego sołectwa, nic, 

Mamy nowego Sołtysa w Drawsku

nowej Pani Sołtys nie jest straszne. Wspólnie, jak w każdym so-
łectwie, wraz z Bartoszem Niezborałą Wójtem Gminy Drawsko, 
Radnymi Rady Gminy Drawsko, uda zrobić się wiele.
 Skład Rady Sołeckiej został uzupełniony o trzech nowych 
członków: Agnieszka Białys-Fobka, Katarzyna Lejman, Maria Ba-
biak. GRATULUJEMY!

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko
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Na zaproszenie Bartosza Niezborały Wójta Gminy Draw-
sko, spotkaliśmy się z Panią Agnieszką Giś Sołtyską Wsi 

Drawsko.
 Spotkanie było znakomitą okazją do omówienia realizacji te-
gorocznego budżetu sołeckiego i niezbędnych modyfikacji w tym 
zakresie, ale i do nakreślenia planów na przyszłość. Pani Agniesz-
ka jako doświadczony samorządowiec- aktywna Radna Rady 
Sołeckiej doskonale zdaje sobie sprawę, że razem można zdecy-
dowanie więcej, więc wspólne z Wójtem omówienie przyszłości 
budżetowej sołectwa daje realne szanse na ich ziszczenie.
 Wizyta ta była też przyczyną do dyskusji na tematy ogólne, 
ale bliskie sołectwu, jak choćby wybory władz w LZS Sokół Draw-
sko, rozpoczęcie naborów do Akademii Drawsko, czy funkcjono-
wanie innych drawskich organizacji.
,,Co skraca mi czas? Działanie. Co wydłuża go niemiłosiernie? 
Bezczynność.” Johann Wolfgang Goethe
Takie słowa są odzwierciedleniem tego o czym rozmawialiśmy. 
Duża aktywność, wielość zajęć powoduje, że jesteśmy lepiej zor-

Przy kawie, na roboczo

Niecodzienny Jubileusz - 100 lat urodzin Pani Marianny Ty-
mek  to wyjątkowa i piękna uroczystość, która nie zdarza się czę-

sto. 100 lat życia to piękny wiek i tylko nielicznym dane jest doczekać 
tak zacnego Jubileuszu. Tego niesamowitego daru doświadczyła Pani 
Marianna Tymek z Pęckowa, która 12 sierpnia  2021 roku obchodziła 
swoje 100 urodziny!
 Jubilatkę odwiedził Bartosz Niezborała –Wójt Gminy Drawsko 
oraz  Agnieszka Wrzyszcz- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Drawsku. 
Z uwagi na czas urlopu nieobecnego sołtysa Leszka  Matelskiego zastąpiła 
Natalia Babiak – członek Rady Sołeckiej w Pęckowie.
 Bartosz Niezborała –Wójt Gminy Drawsko złożył życzenia Jubilatce 
w imieniu Samorządu  Gminy Drawsko oraz swoim własnym następnie 
odczytał życzenia  przesłane przez  Prezesa Rady Ministrów Mateusza Mo-
rawieckiego.   
 Pani Mariannie  składamy  raz jeszcze życzenia wszelkiej pomyślno-
ści oraz wielu kolejnych lat życia w zdrowiu, a także samych szczęśliwych 
chwil w gronie najbliższych.

Agnieszka Wrzyszcz
Kierownik USC w Drawsku

Niecodzienny Jubileusz - 100 lat urodzin 
Pani Marianny Tymek z Pęckowa

ganizowani i wykorzystujemy te dane nam chwile- maksymalnie. 
Czego Pani Agnieszce i sobie życzymy we współpracy samorzą-
dowej.

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko

Gminny Ośrodek Kultury, Rekreacji, Turystyki
i Biblioteka Publiczna Gminy Drawsko

Odjazdowy Bibliotekarz
Po raz trzeci wspólnie z  czytelnikami 
spotkaliśmy się na rajdzie rowerowym 
„Odjazdowy Bibliotekarz”.  Trasa wiodła 
z Chełstu do Drawska, Drawskiego Młyna 
i Pęckowa ścieżkami rowerowymi. Ostat-
ni najpiękniejszy odcinek pokonaliśmy 
ukwieconymi drogami polnymi i leśnymi 
ścieżkami. Rajd zakończyliśmy w Drawsku 
na przystani Yndzel. Bawiliśmy się świet-
nie i mamy nadzieję, że z wszystkimi spo-
tkamy się na rajdzie za rok. 

Baśniowe wakacje z Biblioteką’’
Latem zaprosiliśmy dzieci  na Baśniowe 
wakacje z biblioteką. Było oczywiście  czy-
tanie książek w plenerze oraz zabawy i za-
jęcia plastyczne. Odwiedziłyśmy prawie 
wszystkie wsie z terenu gminy. 

Narodowe Czytanie 2021
„Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapol-
skiej była lekturą jubileuszowej, dziesiątej 
edycji Narodowego Czytania. W tym roku 
nasza biblioteka zaprosiła na wspólne 

czytanie w piątek 10 września do salki 
w Drawskim Amfiteatrze.
Fragmenty utworu czytali:
Bartosz Niezborała – Wójt Gminy Drawsko,
Anna Fręś – Sekretarz Urzędu,
Włodzimierz Gapski,
Małgorzata Helwich,
Agnieszka Giś – sołtys Drawska,
Barbara Nawrot,
Iwona Lejman,
Monika Mądrawska,
Marta Michalak,
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26 września mieliśmy okazję gościć w urzędzie nowy Za-
rząd LZS Sokół Drawsko.

 Na zaproszenie Bartosza Niezborały Wójta Gminy Drawsko 
spotkaliśmy się z Rafałem Chorzewskim Prezesem LZS Sokół 
Drawsko, Michałem Mode-
rem, Henrykiem Kolasińskim 
Członkami Zarządu oraz Ar-
kadiuszem Adach Prezesem 
Fundacji Akademia Drawsko.
 Rozmowa miała na celu 
omówienie dalszego funkcjo-
nowania LZS Sokół Drawsko 
na gminnych obiektach-na 
boisku i w szatni na Abisynii 
oraz organizacji grup młodzie-
żowych.
 Niezmiernie istotną kwestią była sprawa zgłoszenia do roz-
grywek piłkarskich Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej drużyny 
seniorskiej LZS-u.
 Po wielu latach, kiedy LZS Sokół Drawsko funkcjonował z dru-
żynami młodzieżowymi, dziecięcymi postanowiono o reaktywo-
waniu seniorów. Dlaczego? Frekwencja na treningach napawa 
ogromną nadzieją, zaangażowanie młodych mieszkańców w or-
ganizację Sokoła- to sprawiło, że Samorząd Gminy Drawsko ,,daje 
zielone światło’’ dla funkcjonowania tej organizacji.
 Ważną kwestią jest też zafunkcjonowanie Fundacji Akademia 
Drawsko pod przewodnictwem Arka Adacha, która szkoli mło-

Spotkanie z nowym Zarządem LZS SOKÓŁ Drawsko
dych adeptów narodowego sportu. Czy to będzie przyszłość dru-
żyny seniorskiej LZS Sokół Drawsko? Tego życzymy.
 Gmina Drawsko od zawsze stawiała na rozwój sportowy swo-
ich mieszkańców. Sukcesy, nie tylko w piłce nożnej naszych spor-

towców są podkreślane przy wie-
lu istotnych okazjach. Wsparcie 
Wójta Gminy Drawsko, a co za tym 
idzie zatwierdzenie dofinansowań 
przez Radę Gminy Drawsko jest 
dla naszych organizacji podstawą 
do działalności. Ale jest to wspar-
cie. Każdy z podmiotów pozyskuje 
środki od sponsorów, darczyńców, 
wykonuje ogrom pracy, aby zyskać 
Państwa przychylność i móc rozwi-
jać sportowe umiejętności dzieci, 

młodzieży, dorosłych.
 Dziś już wiemy, że każdy chłopiec, który lubi piłkę nożną, chce 
być jak Kuba Moder, grać z orzełkiem reprezentacji na piersi.
Zapraszamy i zachęcamy wszystkich, skorzystajcie z oferty na-
szych organizacji sportowych, z naszych obiektów, w myśl słów 
Kamila Stocha skoczka narciarskiego:
,,Ciężka praca połączona z wiarą w siebie. Te dwa składniki do-
kładnie zmieszać i dodać dużą ilość (nie żałować) radości z tego 
co się robi.’’

 Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko

Monika Czarnkowska
uczennice i uczniowie klasy 7 b Szkoły 
Podstawowej w Drawsku :
Kaja Kościołowicz, Hanna Krystek, Vanesa 
Bździel, Julia Gapska, Zuzanna Kubiś, Da-
wid Helak i Karol Andrzejkowicz oraz wy-
chowawczyni Marta Wrzeszcz.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczest-
nikom spotkania za aktywny udział w akcji 
i wspólne czytanie.
Do zobaczenia w przyszłym roku.

Konkurs wakacyjny 
W lipcu ogłosiliśmy konkurs rodziny 
,,Świat Eko Robotów’’. Na konkurs wpły-
nęło 25 prac, komisja przyznała 3 nagrody 
oraz 3 wyróżnienia.

Nagrody otrzymają:
I miejsce - Kajetan Niścior, Oliwia Niścior
II miejsce - Piotr Krata, Beata Krata, Grze-
gorz Krata
III miejsce - Jędrzej Bamber, Barbara Bam-
ber, Marcin Bamber
Dziękujemy wszystkim uczestnikom kon-
kursu a zwycięzcom gratulujemy!

Zajęcia z przedszkolakami
Ponadto Panie z bibliotek cyklicznie od-
wiedzają przedszkola na terenie gminy, 
proponując im różne zajęcia  tematyczne. 

Mała książka wielki człowiek
Trwa kolejna edycja akcji ,, Mała książka 
wielki człowiek’’ – zapraszamy wszystkie 
dzieci w wieku przedszkolnym bezpłatna 
Wyprawka Czytelnicza czeka na każdego 
przedszkolaka.

Gabriela Sikora 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, 

Rekreacji, Turystyki
i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko
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• W dniach 30-31 sierpnia 2021 roku odbyła się wizyta studyjna 
szlakiem projektów Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, której celem 
było zobaczenie rzeczywistych zmian, jakie powstały w wyniku 
działalności NGR w ramach wdrażania obecnej Lokalnej Strategii 
Rozwoju. Wyjazd stanowił prezentację dobrych praktyk z zakre-
su aktywnej integracji i ekonomii społecznej, poznanie dobrych 
praktyk przedsiębiorczości społecznej, wymianę doświadczeń, 
budowanie potencjału, sieciowanie oraz nabywanie dobrych 
praktyk w zakresie działań na rzecz społeczności lokalnej. 

Działalność Nadnoteckiej
Grupy Rybackiej w Gminie Drawsko 

13. „Rozwój usług turystycznych w Romanowie Dolnym-Osuch 
w oparciu o miejscowy potencjał wodny” realizowany przez go-
spodarstwo agroturystyczne Janusz Fąferek.
14. „Rybolandia - budowa ścieżki rekreacyjno - turystycznej 
w Milczu” realizowany przez Gminę Chodzież.
15. „Zakup specjalistycznego zestawu do transportu ryb w wa-
runkach obniżonej temperatury” oraz „Rozwój działalności usłu-
gowej PPPU-H LEŚNIK” realizowane przez PPPU-H „LEŚNIK” Woj-
ciech Rożek.

• Dnia 2 września 2021 roku w Centrum Integracji Społecznej 
w Trzciance odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Nadno-
teckiej Grupy Rybackiej. Podczas zgromadzenia podjęto uchwa-
ły m.in. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 
obrotowy 2020, sprawozdania merytorycznego Zarządu i Rady. 
Po zatwierdzeniu powyższych dokumentów udzielono absoluto-
rium dla Zarządu za rok 2020.

• Dnia 19 października 2021 roku w Szkole Podstawowej im. 
Św. Urszuli Ledóchowskiej w Drawskim Młynie odbyły się Rybne 
warsztaty kulinarne dla dzieci zorganizowane przez Nadnotecką 
Grupę Rybacką, sfinansowane w ramach „ Kosztów bieżących 
i aktywizacji w 2021r.” objętych Priorytetem 4: „Zwiększenie 
zatrudnienia i  spójności terytorialnej”, zawartym w Programie 
Operacyjnym „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020”. W zaję-
ciach wzięli udział uczniowie klas I-III. Warsztaty prowadziła Pani 
Wiesława Pyrcz - nauczyciel, edukator z zakresu zdrowia dzieci 
i młodzieży oraz autor książek dla najmłodszych oraz Pani Bożena 
Lebiedź – Instruktor Wiejskich Gospodarstw Domowych. 

Hanna Matkowska
Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

 W wizycie uczestniczyli członkowie Zarządu, Komisji Rewi-
zyjnej, Rady oraz pracownicy Biura NGR. Uczestnicy odwiedzili 
i zobaczyli następujące projekty:
1. „Opracowanie i upowszechnienie produktów promocyjnych 
i popularyzujących idee LSR w Gminie Trzcianka” realizowany 
przez Gminę Trzcianka.
2. „Budowa pomostów pływających nad jeziorem Sarcz w Trzcian-
ce” realizowany przez Gminę Trzcianka.
3. „Zakup zestawu monitorującego” oraz „Doposażenie gospo-
darstwa rybackiego” realizowane przez Gospodarstwo Rybac-
kie Kłoda Zdzisław i Helena Cebula.
4. „Rozwój istniejącego punktu sprzedaży i przetwarzania ryb 
w Stobnie poprzez dodatkowe doposażenie” oraz „Rozwój ist-
niejącego punktu sprzedaży i przetwarzania ryb w Stobnie przez 
zastosowanie innowacji w zasilaniu obiektu oraz jego dodatkowe 
doposażenie”  realizowane przez Gospodarstwo Rybackie Adam 
Szarek w Stobnie.
5. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej - Budowa sceny plenero-
wej z zapleczem gospodarczym w Tarnowie” oraz „Mapa i murale 
we wsi Tarnowo - wizualna promocja obszaru NGR ” realizowane 
przez Gminę Szydłowo.
6. „Rozwój działalności pozarybackiej poprzez poprawę atrakcyj-
ności terenów rekreacyjnych” oraz „Przygotowanie i przeprowa-
dzenie kompleksowej promocji produktów rybactwa” realizowa-
ne przez Gospodarstwo Rybackie Pstrąg w Tarnowie.
7. „Modernizacja bazy noclegowej, turystycznej i gastronomicznej 
nad wodami w Pestkownicy” realizowany przez IPM Sp. z o.o. s.k.
8. „Budowa sceny pływającej na jeziorze Królewskim” realizowa-
ny przez Gminę Krzyż Wlkp.
9. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem 
i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku – budowa 
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Drawsko” re-
alizowany przez Gminę Drawsko.
10. „Przeciwdziałanie kłusownictwu i ochrona środowiska na-
turalnego rzeki Noteć przed negatywnymi skutkami działalności 
ludzi” realizowany przez Gminę Drawsko.
11. „Budowa Skateparku w Wieleniu” realizowany przez Gminę 
Wieleń.
12. „Budowa Centrum  Aktywności Wiejskiej „KOCIOŁKI”” reali-
zowany przez Stowarzyszenie Kociołki.
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Przedstawicielki sołectwa Kawczyn Karolina Śpiewak 
i Chełst Ewelina Michałowska, brały udział w wyjeździe 

studyjnym do powiatu słupeckiego. Wyjazd był organizowa-
ny przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 
W dniach 7 - 8 września 2021 r. odwiedziliśmy gminę Zagórów. 
Wizyta rozpoczęła się od  sołectwa Trąbczyn, gdzie przywitał 
uczestników burmistrz gminy wraz z zastępcą, starosta powiatu 
słupeckiego oraz sołtys wsi.
 Prezentację projektów zrealizowanych w sołectwie, współ-
pracę Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Koła Gospodyń Wiej-
skich  przedstawił  lider grupy odnowy wsi.  Zrealizowane dzia-
łania w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi przez 
Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”, w formie prezentacji mul-
timedialnej przedstawiła Anita Kubicka - koordynatorka wyjazdu.
 Kolejna na trasie była gmina Lądek, gdzie w towarzystwie 
wójta i sekretarza rozpoczęliśmy zwiedzanie od gospodarstwa 
agroturystycznego „Lawendowy Ląd”. Następne było spotkanie 
w miejscowości Dziedzice oraz prezentacja sołectwa przez sołty-
sa i przedstawicieli mieszkańców.
 Odwiedziliśmy również miejscowość Gółkowo w gminie 
Słupca. Tutaj zastępca wójta waz z sołtysem zaprezentowali zre-
alizowane inwestycje i projekty w ramach WOW. Drugiego dnia 
wyjazdu przywiał nas wójt wraz z sekretarzem gminy Ostrowite 
w miejscowości Kosewo i Salamonowo. Zaprezentowano nam 
uroki wsi i realizowane projekty przez sołectwa i OSP. Wyjazd 
studyjny zakończyliśmy w gminie Powidz. Prezentacji sołectwa 
Przybrodzin, w tym inwestycji wykonanych w sołectwie dokonał 

Przykłady dobrych praktyk
powiatu słupeckiego

Wójt  wraz z zastępcą i sołtysem. Odbyliśmy krótki spacer ścież-
ką pieszo-rowerową nad jeziorem Powidzkim. W Domu Kultury 
w Powidzu obejrzeliśmy prezentację sołectwa, zrealizowane in-
westycje i działania aktywizujące mieszkańców przez lokalne or-
ganizacje.
 Miałyśmy okazje poznać gminy ze wschodniego subregionu 
naszego województwa. Wójtowie gmin, sołtysi, przedstawiciele 
organizacji i mieszkańcy prezentowali, to co w ich miejscowo-
ściach najpiękniejsze i z czego są najbardziej dumni. Na przykła-
dzie odwiedzonych miejscowości i sołectw z naszej gminy z całą 
pewnością możemy  stwierdzić, że „Pięknieje wielkopolska 
wieś”.

Ewelina Michałowska
Karolina Śpiewak

Na przełomie lipca i sierpnia br. Stowarzyszenie Klub 
Seniora „ZŁOTE LATA” w Świetlicy wiejskiej w Pęckowie, 

realizowało projekt pt: „Gdy senior z domu wychodzi zdrowszy 
do niego przychodzi! – warsztaty rękodzielnicze”.

Warsztaty rękodzielnicze
w Pęckowie

 Realizacja projektu odbywała się w ramach konkursu AKTYW-
NI MIESZKAŃCY(edycja 2021) Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokal-
nej Grupy Działania.
 Stowarzyszenie otrzymało nagrodę pieniężną w wysokości 
jednego tysiąca złotych, która została przeznaczona na zakup 
niezbędnych materiałów i przyrządów wykorzystanych podczas 
pięciu zajęć rękodzielniczych.

  Głównym celem projektu była integracja lokalnej 
społeczności, a uczestnikami warsztatów byli nie tylko seniorzy 
naszego klubu, lecz dzieci i młodzież szkolna oraz opiekun 
Świetlicy wiejskiej w Pęckowie i bibliotekarka z miejscowej 
biblioteki.
 Po okresie ograniczeń związanych z pandemią otwarcie 
Świetlicy wiejskiej w Pęckowie, umożliwiło społeczeństwu 
oderwanie się od codziennych trosk życia, stworzyło okazję do 
spotkania w grupie międzypokoleniowej, sprawdzenia swoich 
możliwości manualnych. Zajęcia odbywały się w miłej atmosferze 
przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez członkinie 
stowarzyszenia.
 W czasie warsztatów powstały wianki ozdobne na różne 
okazje, bombki na wkładzie akrylowym o średnicy 8 cm i 10 cm 
wykonane szydełkiem, będą one piękną ozdobą choinki 
bożonarodzeniowej. Dzięki technice decoupage nowe życie zy-
skały przedmioty z recyklingu, stając się ponownie wyjątkowymi 
przedmiotami codziennego użytku.
 Warsztaty rękodzielnicze okazały się bardzo potrzebne, 
wpłynęły znacząco na aktywność własną uczestników, wymianę 
doświadczeń, współdziałanie z innymi. Najważniejszym jednak 
aspektem zorganizowanych zajęć była sama radość spotkania 
i tworzenia.

Zarząd Stowarzyszenia Klubu Seniora „ZŁOTE LATA”
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Stowarzyszenie „Nasza Wieś Naszym Domem” z Ka-
miennika w ramach zadania publicznego Powiatu Czarn-

kowsko – Trzcianeckiego, wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej - wspieranie organizacji współzawodnictwa sporto-
wego o zasięgu ponadgminnym dzieci, młodzieży i dorosłych 
oraz osób niepełnosprawnych dla 
mieszkańców powiatu zrealizowa-
ło zadanie pt. „Na sportowo z pie-
czoną PYRĄ”. Operacja polegała 
na zorganizowaniu 25 lipca 2021 
roku na boisku wiejskim w Ka-
mienniku, otwartej, plenerowej 
imprezy sportowej z możliwością 
atrakcyjnego spędzenia czasu 
wolnego oraz degustacji PYRY 
z ogniska lub grilla. Całkowity 
koszt zadania wyniósł 1900,00 zł, 
w tym koszty kwalifikowane 
na zakup nagród, artykułów 
spożywczych i przemysłowych 
700,00 zł, natomiast wkład oso-
bowy na przygotowanie 
i przeprowadzenie zadania 
w ramach pracy wolon-
tariatu 1200,00 zł. Nale-
ży  podkreślić, że wszyscy 
uczestnicy imprezy oprócz 
pieczonej PYRY, kiełbasy 
z grilla otrzymali również 
nagrody.
 Pani Łucja Magdziarz, 
prezes Stowarzyszenia „Nasza 
Wieś Naszym Domem” 
przywitała wszystkich 
obecnych mieszkańców 
i gości. Życzyła miłego 
popołudnia i zdrowej ry-
walizacji sportowej oraz 
poinformowała zgroma-
dzonych o utworzonych 
drużynach, o meczach w 
piłkę siatkową i w dwa 
ognie oraz konkuren-
cjach dla dzieci szkol-
nych i przedszkolaków. 
Pan Bartosz Niezborała, 
Wójt Gminy Drawsko, powitał wszyst-
kich bardzo serdecznie, podziękował za podjętą inicjatywę oraz 
sportowy charakter imprezy. Pan Ryszard Jabłonowski, Przewod-
niczący Rady Gminy Drawsko podziękował zgromadzonym i człon-
kom Stowarzyszenia za organizację imprezy. Swoją obecnością 
zaszczycił nas również Pan Zbigniew Piątek, Radny Powiatu Czarn-
kowsko – Trzcianeckiego, oraz Radni Gminy Drawsko i przedstawi-
ciele Straży Pożarnej z Drawska.
 W grach sportowych brały udział dwie drużyny młodzieżowe 
oraz trzy drużyny składające się z osób dorosłych. Włodarze 
Gminy Drawsko z Panem Bartoszem Niezborałą, Wójtem Gminy 
Drawsko, utworzyli swoją drużynę, kolejna, to przedstawiciele  

„Na sportowo z pieczoną PYRĄ”
Straży Pożarnej oraz mieszkańcy i młodzież wsi Kamiennik oraz  
młodzież z gmin ościennych. Mecze prowadził i sędziował Pan 
Damian Matela – Libera, nauczyciel Zespołu Szkół w Drezden-
ku, Radny Gminy Drezdenko przy wsparciu Pani Wioletty i Pani 
Judyty. Pierwsze miejsce w klasyfikacji ogólnej zdobyli włoda-

rze Gminy Drawsko, drużyna 
Pana Bartosza Niezborały, 
Wójta Gminy Drawsko 
i młodzież wsi Kamiennik, 
drugie – mieszkańcy wsi Ka-
miennik, trzecie – młodzież 
gmin ościennych i drużyna 
Straży Pożarnej z Drawska.
 Dzieci szkolne i przedszko-
laki były pod profesjonalną 
opieką Pani Kamili i Pani Al-
dony, członkiń Stowarzyszenia 
„Nasza Wieś Naszym Domem” 
z Kamiennika. Dzieci brały 
udział w następujących kon-
kurencjach sportowych: rzuty 
piłką do kosza, kozłowanie 

z piłką między pachołkami, rzut pił-
ki do wiadra, slalom z piłką między 
krzesłami, rakietka z piłką tenisową 
i wiele innych. Aplauzem były pio-
senki śpiewane przez najmłodsze 
dzieci. Za udział w konkurencjach  
dzieci otrzymały nagrody rzeczowe 
i dyplomy. Część sportową imprezy 
zakończył profesjonalne wykonany 
pokaz, z udzielania pierwszej po-
mocy, zaprezentowany przez stra-

żaków z Drawska.
 Zwieńczeniem imprezy było pie-
czenie PYRY na ognisku i grillu oraz 
wspólne biesiadowanie z Panem Arie-
lem. Wszyscy uczestnicy imprezy spor-
towo – rekreacyjnej bardzo dobrze 
bawili się, rywalizowali w meczach 
oraz propagowali aktywne formy spę-
dzania czasu wolnego, upowszechniali 
i wspierali kulturę fizyczną, delekto-
wali się świeżym, czystym powietrzem 
i piękną pogodą.
 Serdeczne podziękowania składam 
członkom Stowarzyszenia „Nasza Wieś 

Naszym Domem”, mieszkańcom Kamiennika, Sołectwu Kamienni-
ka, Panu Arielowi Zastróżnemu, młodzieży i sponsorom za ich bez-
interesowne zaangażowanie w organizację imprezy, wkład pracy 
i poświęcony czas. Uczestnikom zawodów sportowych dziękuję za 
ich obecność i poświęcenie niedzielnego wolnego czasu. Sponso-
rami nagród byli: Nadleśnictwo Potrzebowice, Stanisław Biernat, 
Transport Międzynarodowy z Drezdenka, Firma Handlowo-Usłu-
gowa Giś Agnieszka z Drawska, Sklep spożywczy ANIA z Kamienni-
ka, Zakład Karny Wronki i Zakład Karny Gorzów Wlkp.

Łucja Magdziarz 
Prezes Stowarzyszenia



Panorama Ziemi Drawskiej

33

 17 sierpnia 2021 roku członkowie Stowarzyszenia, młodzież, 
mieszkańcy oraz goście udali się na dwu-dniową wycieczkę 
w Góry Świętokrzyskie. Choć zmęczeni po nocnym czuwaniu 
Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Parafii, to 
pełni wiary i optymizmu punktualnie przybyli na zbiórkę, by zo-
baczyć największe perły Gór Świętokrzyskich: Świętokrzyski Park 
Narodowy z Łysicą i platformą 
widokową na gołoborze, Święty 
Krzyż, Kielce, zamek Krzyżtopór 
i zamek w Chęcinach.
 Przygodę z Górami Świę-
tokrzyskimi rozpoczęliśmy od 
spotkania z Panem Andrzejem, li-
cencjonowanym przewodnikiem 
Gór Świętokrzyskich i spaceru do 
Dębu Bartka, Świętokrzyskiego 
Króla Puszczy, który jest jednym 
z najstarszych dębów w Polsce, 
ma około 700 lat i 28,5 m wy-
sokości. Następnym punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum 
Minerałów i Skamieniałości z pokazem szlifowania kamieni szla-
chetnych i niespodzianką oraz poznanie „tajemnicy klejnotów”. 
Później była piesza wyprawa na Łysą Górę przez Świętokrzyski Park 
Narodowy i oglądanie z platformy widokowej ich panoramy. Po-
znaliśmy historię świętokrzyskich czarownic, zwiedziliśmy klasztor 
pobenedyktyński z relikwiami krzyża, na którym umarł Chrystus. 
Otrzymaliśmy rodzinne błogosławieństwo w Sanktuarium Reli-
kwii Drzewa Krzyża Świętego, a w muzeum misyjnym oglądaliśmy 
ciekawe eksponaty z całego świata, zwiedziliśmy krypty grobowe 
z legendarnym Jeremim Wiśniowieckim oraz mogliśmy oglądać 
niesamowite widoki z wieży widokowej Bazyliki na Świętym Krzy-
żu. Spacerowaliśmy przez rezerwat Święty Krzyż do Huty Szklanej 
skąd pojechaliśmy do Świętej Katarzyny, gdzie zwiedziliśmy klasztor 
z figurą patronki miejscowości, kapliczkę w której Stefan Żeromski 
jako młody uczeń zostawił podpis oglądany do dziś. 

Czarujące Góry Świętokrzyskie
Pandemia nie odstraszyła członków Stowarzyszenia „Nasza Wieś Naszym Domem” z Kamiennika, któ-
rzy na zebraniu w dniu 12 lipca podjęli decyzję o zorganizowaniu w sierpniu 2021 roku dwudniowej 

wycieczki w Góry Świętokrzyskie. „Brakowało nam wspólnych wyjazdów i spotkań, oderwania się od panu-
jącego, trudnego czasu pandemii oraz bycia z ludźmi” mówiła Pani Ala. 

 Kolejny dzień wędrówki po Górach Świętokrzyskich rozpoczął 
się od przejazdu do miejscowości Ujazd, do zamku Krzyżtopór 
zbudowanego jak kalendarz, pałacu w stylu włoskim, typu pala-
zzo in fortezza. Następnym punktem wycieczki była wizyta w sto-
licy regionu, czyli Kielcach. Spacerowaliśmy tam najpiękniejszymi 
zakątkami miasta: deptakiem, Aleją Sław, byliśmy przy źródełku 

miłości, parku miejskim, rezer-
wacie Kadzielni, oglądaliśmy Pa-
łac Biskupów Krakowskich, na ty-
łach którego znajduje się Ogród 
Włoski. Byliśmy również w No-
wej Słupi, gdzie przed legendar-
nym pielgrzymem Emerykiem 
mogliśmy wypowiedzieć miło-
sne zaklęcie. Ostatnim punktem 
wycieczki było zwiedzanie zamku 
w Chęcinach, miasta królewskie-
go w drugiej połowie XVI wieku, 
gdzie z wieży widokowej mogli-

śmy oglądać urokliwe piękno przyrody Gór Świętokrzyskich. 
 Góry Świętokrzyskie rzeczywiście czarują swym urokiem, i robią 
to wzorowo. Dookoła gór moc magicznych miejsc: zamki, pałace, 
miasta, podziemne trasy turystyczne i przepiękne widoki, które 
urzekają i stały się niezapomnianym przeżyciem dla każdego uczest-
nika wycieczki. Piękne widoki i malownicze skały, miejsca modlitwy, 
odpoczynku i relaksu, bogata fauna i flora oraz historia tych miejsc 
na długo pozostanie w pamięci dzięki Panu Andrzejowi – edukato-
rowi, który przez dwa dni ciekawie opowiadał o ekscytujących miej-
scach i ich historii, natomiast wspólne zdjęcia pomogą powrócić do 
tych pięknych chwil w przyszłości. Kolejna wyprawa uczestników 
wycieczki buduje narzędzie przyjaźni do zadowolenia i zaangażo-
wania się we wspólne inicjatywy naszej małej ojczyzny.

Łucja Magdziarz
Prezes Stowarzyszenia 

Pierwszy quest w Gminie Drawsko rozwiązany i skarb odnaleziony! 
 17 lipca 2021r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kawczynie wraz z So-
łectwem wsi Kawczyn zorganizowała spotkanie z mieszkańcami. Re-

alizując projekt pn.”Historię Kwieciszewa questem odtworzymy i o COVID - e 
szybko zapomnimy!” Spotkanie rozpoczęło się rozwiązaniem pierwszego na 
terenie naszej Gminy i to w naszej miejscowości questu. Gra terenowa pro-
wadzi przez naszą urokliwą wieś ukazując walory przyrodnicze i historyczne 
miejscowości. Stworzenie questu, wydrukowanie oraz zakup 2szt. parasoli 
biesiadnych było możliwe dzięki Ośrodkowi „Działaj Lokalnie Czarnkowsko
-Trzcianecka Grupa Działania” w Czarnkowie realizująca program „Działaj 
Lokalnie 2021” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na mocy umowy 
zawartej z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.
 Zabawę uatrakcyjniła wspólna biesiada integracyjna mieszkańców. 

Emil Jackowski
Sołtys wsi Kawczyn, członek Zarządu OSP KAWCZYN

Tak stało się!
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„BLIŻEJ TEATRU”

Stowarzyszenie Mieszkańców Drawska ”Aktywni Razem” od po-
czątku swojej działalności realizuje projekt „Bliżej Teatru”. Tego-
roczny sezon zapoczątkował  kolejny wyjazd do Teatru w Gorzo-
wie. Tym razem obejrzeliśmy spektakl zatytułowany „Gwałtu, co 
się dzieje”. Jest to klasyczna komedia z elementami groteski, do-
tykająca ważnego również dzisiaj tematu, relacji społecznych we 
współczesnym świecie.
 W intrydze scenicz-
nej tej komedii, poja-
wiają się przebieranki, 
zamiany ról i przywdzie-
wanie masek oraz róż-
nego rodzaju nieporo-
zumienia.
 W miejscowości 
Osiek,  na skutek niedo-
łęstwa mężczyzn oraz 
ich wad, kobiety prze-
jęły władzę. Wzięły rzą-
dy w swoje ręce, wpro-
wadzając nowy ład 
i porządek. Mężczyźni 
natomiast, odziani w 
stroje kobiece muszą 
spełniać dotychczasowe ich obowiązki: niańczyć dzie-
ci, robić na drutach czy chodzić na targ. Ten manewr, w finale spek-
taklu, wieńczy zgoda i powrót do przypisanych każdej z płci ról. 
Mimo blisko dwóch stuleci od powstania, dzieło naszego mistrza 
komedii idealnie wkomponowuje się w nasz krajobraz społeczny. 
Podczas spektaklu było śmiesznie, zabawnie ale także szlachetnie 
i mądrze, a widzowie wychodzą nie tylko rozbawieni, ale także z 
refleksją nad tym kim są. A co do konkluzji, która może się zwłasz-
cza panom nasunąć w finale, że Fredro był jednak antyfeministą 
i świetnie obśmiał babskie rządy, to jest z pewnością niesłuszna. 
Fredro, jak wykazują źródła, uważał, że kobieta jest człowiekiem, 
a kto rządzi to nieważne, byleby umiał to robić dobrze.
 Wyjazd, w którym uczestniczyło 50 członków i sympatyków 
Stowarzyszenia -  mieszkańców Drawska i okolicznych miej-
scowości, dofinansowany został z budżetu Gminy Drawska,  
w ramach umowy na realizację zadania publicznego.

„JAKIE W DROSKU SOM ZWYCAJE”

 Drawsko to miejscowość o długim rodowodzie historycznym, 
bogatej tradycji i charakterystycznej gwarze. Nasza wioska od 
wielu pokoleń zamieszkiwana jest w zdecydowanej większości 
przez rodowitych drawian. Niestety, z upływem czasu, w zapo-
mnienie odchodzą, bogate kiedyś, miejscowe tradycje i obycza-
je, teksty śpiewanych piosenek, kultywowane dawniej  obrzędy. 
Wszystkie te elementy kultury niematerialnej stanowią istotny 

Razem możemy więcej
MIESZKAŃCY DRAWSKA

WE WSPÓLNYM DZIAŁANIU
element lokalnej tradycji i mają istotny wpływ na kształtowanie 
tożsamości naszej Małej Ojczyzny.
 Współczesny styl życia, wirtualna rzeczywistość, brak opraco-
wań historycznych dokumentujących miejscowe tradycje i oby-
czaje i odchodzenia starszej generacji, spowodowały, że wśród 
lokalnej społeczności prawie zanikła pamięć o tym, co można 
określić mianem tradycyjnej kultury lokalnej.
 Stowarzyszenie Mieszkańców Drawska „Aktywni Razem”, 

przystąpiło realizacji 
projektu „Jakie w Dro-
sku som zwycaje”, który 
uzyskał dofinansowanie 
w ramach konkursu 
„Aktywni Mieszkańcy”, 
organizowanego przez 
Czarnkowsko – Trzcia-
necką Lokalną Grupę 
Działania.
   „Ocalić od zapomnie-
nia” kultywowane  
przed laty w naszej wsi 
tradycje i obyczaje po-
przez zebranie informa-
cji i wspomnień miesz-
kańców Drawska oraz 
utrwalenie ich  w formie 
pisanej i elektronicznej, 

to główny cel naszego przedsięwzięcia. Dla uzyskania niezbęd-
nych informacji i materiałów  przeprowadzone zostaną wywiady 
z mieszkańcami oraz zebrane zostaną teksty tradycyjnych miej-
scowych piosenek.
 Jako efekt końcowy realizowanego projektu zakładamy opra-
cowanie i udostępnienie lokalnej społeczności zebranych wiado-
mości poprzez wydanie tematycznej broszury,  zorganizowanie 
publicznej prezentacji multimedialnej z komentarzem  (spotka-
nie edukacyjne dla mieszkańców Drawska – w przypadku braku 
ograniczeń wynikających z epidemii koronawirusa) oraz przepro-
wadzenie lekcji tematycznych w miejscowej szkole dla uczniów 
klas IV-VIII. Planowane jest także nagranie tradycyjnych miejsco-
wych piosenek i przyśpiewek, które towarzyszyć będą prezenta-
cjom efektów projektu. Mamy nadzieję, że nauczą się ich dzieci 
szkolne, a ponadto zostaną one udostępnione w internecie oraz 
na płytach CD. Już w trakcie realizacji projektu, przy każdej nada-
rzającej się sposobności ( Rodzinny Festyn Integracyjny „Z pyrą 
na wesoło”, spotkania przy muzyce członków Klubu Senior+ ) or-
ganizowaliśmy wspólne śpiewanie  nie tylko „Droskich zygorów”, 
ale także innych, zapomnianych  przyśpiewek, a także naukę naj-
nowszej „Piosenki o Drawsku”.
 Do udziału w projekcie zaprosiliśmy uczniów drawskiej szkoły 
podstawowej poprzez organizację konkursu pod hasłem „Ocalić 
od zapomnienia”. Głównym zadaniem konkursowym było  prze-
prowadzenie rozmów z rodzicami, dziadkami i starszymi miesz-
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kańcami naszej miejscowości ( członkowie rodzin, sąsiedzi) w 
celu zebrania  informacji na temat tego, jakie pamiętają  dawne 
obyczaje, obrzędy, teksty śpiewanych przy tej okazji piosenek, 
opowiadane historie oraz różnego rodzaju tradycje i przesądy. 
Relacje z przeprowadzonych rozmów opracowane zostały w for-
mie pisemnej. Opiekę nad przebiegiem konkursu sprawowała 
nauczycielka historii - Katarzyna Tecław. 
lejności alfabetycznej): Fryderyk Fobka, Maciej Heft, Marcin He-
lak, Filip Kamasz, Maksymilian Kaszkowiak, Kinga Kowal, Mate-
usz Łuniewski, Maria Matkowska, Magdalena Pośpiech. Wszyscy 
laureaci otrzymali nagrody rzeczowe w postaci materiałów pro-
mocyjnych Gminy Drawsko, a dodatkowo celujące oceny z histo-
rii. Gratulujemy!

„Z PYRĄ NA WESOŁO”
– SPOTKANIE NA YNDZLU

 Gwarnie, wesoło, a przede wszystkim 
rodzinnie było w sobotnie popołudnie, 9 
października br., na drawskiej Marinie, na 
której po raz kolejny zagościły pyry. Impre-
zie zorganizowanej przez Radę Sołecką Wsi 
Drawsko i miejscowe Stowarzyszenie „Ak-
tywni Razem” towarzyszyła piękna, słonecz-
na pogoda, a złota polska jesień na dobre 
zagościła na naszym Yndzlu.
 Rodzinny piknik integracyjny pod hasłem 
„Z pyrą na wesoło” zgromadził liczne grono 
mieszkańców Drawska i 
okolicznych miejscowo-
ści, nie tylko dzieci z ro-
dzicami, ale także mło-
dzież i osoby starsze. Dla 
zebranych przygotowa-
no liczne atrakcje. Ob-
legana była dmuchana 
zjeżdżalnie (tu wzorowo 
porządku i bezpieczeń-
stwa pilnowała Agata 
Giś), chętnie korzysta-
no z konkursów i za-
baw sprawnościowych, 
ćwiczeń i warsztatów 
prowadzonych przez 
animatorkę Dominikę 
z firmy „Smile Events”, 
która zabezpieczyła  
rozrywkę dla najmłodszych. Duże zain-
teresowaniem cieszyły się przejażdżki dwukołowymi pojazdami 
typu Segway. Dla wszystkich przygotowano poczęstunek, a dla 
dzieci dodatkowo watę cukrową i pyszne soczki owocowe. Dla ni-
kogo nie zabrakło ziemniaków z parownika z dodatkami w posta-
ci gziku, oleju lnianego z cebulą oraz „Sosu Maleńkiej”, który stał 
się prawdziwym hitem kulinarnym i z powodzeniem może ubie-
gać się o miano produktu regionalnego. Dla amatorów słodyczy 
pyszne domowe ciasta z dodatkami jesiennych owoców – jabłek 
i śliwek podawano z tradycyjną kawą zbożową. Przez cały czas 
trwania imprezy serwowano kiełbasę z grilla i chleb z miejscowej 
piekarni, Chętni mogli upiec kiełbasę na ognisku, przy którym 
wytrwale czuwali członkowie drawskiej OSP. Wszystkie atrakcje 
i kulinaria były nieodpłatne, a całość przedsięwzięcia sfinanso-
wana została z budżetu sołeckiego wsi Drawsko. Nad organizacją 
przygotowań i przebiegiem imprezy czuwała Agnieszka Giś – Soł-
tys wsi. Nieoceniona była pomoc ze strony pozostałych członków 
Rady Sołeckiej: Agnieszki Bialys-Fobka, Katarzyny Lejman, Łuka-
sza Andrzejkowicza, Marka Helaka (słowa uznania za wytrwałość 

przy grillu) i Zbigniewa Hefta (nagłośnienie i oprawa muzyczna). 
 W przygotowanie i obsługę imprezy zaangażowani zostali 
także członkowie Stowarzyszenia Mieszkańców Drawska „Aktyw-
ni Razem”: Maria Babiak ( brawo za przygotowanie „Sosu Maleń-
kiej”), Gabriela  Kowal, Dorota Piątek, Małgorzata Sikora, Irena 
i Bogdan Hinc, Krystyna i Jan Mazur, Marek Amiławski, Bernard 
Tecław.
 Dawniej spotkaniom rodzinnym i integracyjnym towarzyszył 
wspólny śpiew. Stowarzyszenie „Aktywni Razem”  przy różnych 
okazjach podejmuje próby nawiązania do tej tradycji. Aktualnie 
realizowany projekt pod hasłem „Jakie w Drosku som zwycaje”, 
który uzyskał dofinansowanie w ramach organizowanego przez 

C z a r n ko w s ko
-Trzcianecką Lo-
kalną Działania 
konkursu „Ak-
tywni Mieszkań-
cy”, obejmuje 
popular yzac ję 
dawnych draw-
skich piosenek. 
Uczestnicy spo-
tkania na draw-
skiej Marinie 
mogli nie tylko 
posłuchać, ale 
także wspólnie 
zaśpiewać, coraz 
bardziej zapo-
mniane „Droskie 

zygory”, „Jakie w  Drosku som zwycaje” oraz nauczyć się 
nowości – „Piosenki o Drawsku”, autorstwa Włodzimierz Gap-
skiego – tekst i Ryszarda Barwika – muzyka. Z wielką przyjem-
nością słuchaliśmy śpiewu tria wokalnego: Katarzyna Tecław, 
Amelia Sikora, Malwina Kubiś z towarzyszeniem  instrumental-
no-wokalnym Ryszarda Barwika. Nad całością tej części czuwał 
Włodzimierz Gapski. Każdy mógł spróbować swoich sił i zapre-
zentować się  w śpiewaniu tradycyjnych polskich piosenek towa-
rzyskich. Szkoda, że nie było zbyt wielu chętnych. Może następ-
nym razem będzie lepiej.
 Impreza była udana – cieszy duża frekwencja – wszystkim 
obecnym dziękujemy za udział. Dziękujemy organizatorom i tym, 
którzy okazali jakąkolwiek pomoc i wsparcie przy organizacji im-
prezy. Do zobaczenia za rok!

Włodzimierz Gapski
Prezes Stowarzyszenia „Aktywni Razem”
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POZNAJ SWOICH SĄSIADÓW
„Poznaj swoich sąsiadów” to cykl 5 wystaw realizowanych w ramach projektu ,,Aktywni Mieszkańcy”, w ramach grantu przy-
znanego przez  Czarnkowsko-Trzcianecką Lokalną Grupę Działania promujących pasje mieszkańców Pęckowa. 

 Albert Marks prowadzący spotkanie w dniu 20 sierpnia 
w świetlicy w Pęckowie rozpoczął je słowami piosenki Trubadu-
rów ,,Znamy się tylko z widzenia, a jedno o drugim nic nie wie”. 
To prawda, którą postanowiliśmy zmienić organizując cykl pięciu 
wystaw promujących pasje naszych mieszkańców. Pierwsza wy-
stawa prezentowała prace z wikliny papierowej trzech Pań: Ewy 
Kozy, Ewy Nowak i Anny Piątek. W ciągu trzech dni salę wystawo-
wą odwiedziło około stu osób. Była rodzina, znajomi, mieszkańcy 
Pęckowa i gminy. Nie zabrakło wśród nich przedstawicieli Urzędu 
Gminy w osobach Pani Anny Fręś i Pani Anny Zurman.
 Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem prac, słuchali opo-
wieści Pań o początkach ich przygody z wikliną papierową, 
oglądali krótki pokaz wyplatania. Były gratulacje, kwiaty, kawa, 
pyszne ciasto, nastrojowa muzyka, długie rozmowy i ciągle po-
wtarzane słowa: ,, nie wiedziałam, że coś takiego robisz, i to po-
wstało z papieru ?, te prace są niesamowite”.
 Gratulujemy i życzymy dalszej motywacji do rozwoju swoich 
pasji. Czekamy na obiecane warsztaty.

 Zgodnie z zapowiedzią w sobotę 28 sierpnia w świetlicy wiej-
skiej w Pęckowie odbyła się inauguracja wernisażu prac Marii Ko-
wal i Karoliny Piontek. Pasją młodych mieszkanek Pęckowa jest 
malarstwo.
 Było to niezwykłe i pełne wrażeń popołudnie. Wyrazy uzna-
nia oraz kwiaty przekazała bohaterkom wystawy Pani Anna Fręś-
sekretarz gminy. Wiele ciepłych słów padło też z ust plastyczki  
goszczącej na wystawie, Pani Aleksandry Moder.
 Trwający dwa dni wernisaż cieszył się dużym zainteresowa-
niem publiczności. Obcowanie ze sztuką ubogaca nie tylko nas 
samych ale i środowisko, w którym żyjemy, dlatego warto intere-
sować się i dbać o naszych lokalnych twórców.

 W sobotę i niedzielę 25 i 26 września sala świetlicy wiejskiej 
w Pęckowie wypełniła się obrazami wykonanymi haftem krzyży-
kowym. Wystawiane były prace czterech mieszkanek Pęckowa: 
Marzeny Kucharczyk, Joanny Nowak, Mirosławy Smourawskiej 
i Anieli Wnuczyńskiej- razem ponad 50 obrazów.
 Było to nie lada wyzwanie dla organizatorów, ale dzięki po-
mocy Przyjaciół świetlicy udało się. 
 Jak poprzednie tak i ta wystawa cieszyła się dużym zainte-
resowaniem zwiedzających, a dyskusje przy dobrej kawie i pysz-
nym cieście trwały do późnych godzin wieczornych. 

 Ostatnim etapem projektu była wystawa pięknej, polskiej 
porcelany z ubiegłego wieku, jaką na wystawę wypożyczyli 
mieszkańcy Pęckowa.
 Wszystkim twórcom wystaw bardzo dziękujemy!

Organizatorzy
Maria Dembska, Albert Marks, Leszek Matelski

*************

*************
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Szkoła Podstawowa im. Św. Urszuli Le-
dóchowskiej w Drawskim Młynie jako jed-
na z trzydziestu szkół  w województwie 
wielkopolskim zakwalifikowała się do 
IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Do 
Hymnu. Organizatorem  Konkursu jest 
Narodowe  Centrum Kultury, a patronat 
nad nim objął   Minister Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu w ramach 
Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA 
na lata 2017-2022.
 Zgodnie z Regulaminem Konkursu 
prezentacja Szkoły miała polegać na wy-
konaniu a capella, pod dyrygenturą na-
uczyciela muzyki, czterech zwrotek Hym-
nu państwowego i dwóch innych pieśni 
hymnicznych, wybranych z listy utworów 
określonych przez Organizatora. Utwory 
trzeba było zaprezentować jednogłoso-
wo, w odpowiednich tonacjach, w grupie 
co najmniej 50% ogólnej liczby uczniów.

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W DRAWSKIM MŁYNIE PO 

PRZESŁUCHANIACH  W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU “DO HYMNU” 
https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/konkurs-do-hymnu 

 Prezentacja nastąpiła 5 października 
2021r, o godzinie 11.00. Przed jury, któ-
re nagrywało wykonanie, stanęło pięć-
dziesięcioro czworo dzieci z klas IV- VIII. 
W murach Szkoły rozbrzmiewały  kolej-
no: Hymn państwowy, Gaude Mater Po-
lonia oraz Rota. Wszystkie trzy utwory 
zaśpiewano „na żywo” i „z pamięci”, bez 
podkładu muzycznego. Chór poprowadził 
Pan Tobiasz Dolny.
Było pięknie i dostojnie.
 Na koniec, po serdecznych gratula-
cjach i podziękowaniu ze strony profesjo-
nalnych muzyków, którzy przyjechali do 
nas ze stolicy Wielkopolski, wykonawcy 
odebrali dyplomy za udział.
 Wyniki przesłuchań opublikowane 
zostaną do 30 listopada b.r. na platfor-
mie Narodowego Centrum Kultury, gdzie 
również znajdzie się nazwa naszej Szkoły, 
która przystępując do Konkursu, w wyjąt-

19 października 2021r. uczniowie 
klas I-III uczestniczyli w zajęciach 

promujących zdrowe żywienie. Inicjato-
rem spotkania była Nadnotecka Grupa 
Rybacka, która zaproponowała Szko-
le Podstawowej  w Drawskim Młynie 
udział w Rybnych warsztatach kulinar-
nych dla dzieci.
 Cele zajęć doskonale korespondowały 
z założeniami działań Szkoły Promującej 
Zdrowie, której tytuł  posiadamy od roku 
2017, w oparciu o przyznany na pięć lat 
Certyfikat Ministra Edukacji Narodowej.
 Tego dnia mieliśmy zatem zaszczyt go-
ścić w murach naszej Szkoły Panią Danu-
tę Pisarską- Kierownik Biura NGR, Panią 
Wiesławę Pyrcz- nauczycielkę, edukator-
kę z zakresu zdrowia dzieci i młodzieży 
oraz autorkę książek dla najmłodszych, 
Panią Bożenę Lebiedź – Instruktorkę 
Wiejskich Gospodarstw Domowych oraz 
Panią Hannę Matkowską – przedstawi-
cielkę Gminy Drawsko.
 Po krótkiej części wprowadzającej na 
temat istoty zdrowego żywienia oraz ga-
tunków ryb słodkowodnych nastąpiła część 
praktyczna. Dzieci pod opieką dorosłych 
zaangażowały się w przygotowanie potraw, 
zgodnie z przepisami, które przydzielone 
zostały poszczególnym zespołom.

Promujemy zdrowie wraz
z Nadnotecką Grupą Rybacką 

 Wszyscy zabrali się do pracy: dzieci, 
w specjalnie uszytych dla nich fartusz-
kach, i dorośli.
 Podczas kilkudziesięciu minut powsta-
ły: szaszłyki z jesiotrem, surówka z kapu-
sty pekińskiej, sałatka z pstrągiem, pasta 
z ryby wędzonej, sznycelki rybne z karpia 
oraz sosy: czosnkowy i pomidorowy.
 Przy pięknie nakrytym i zastawionym 
stole odbyła się degustacja przygotowa-
nych dań. Ich smak zachęcał do koszto-
wania kolejnych kęsów.
 Dzięki smacznym daniom dzieci prze-
łamały swój opór związany z konsumpcją 
ryb. Największą popularnością okazały 
się bułeczki z pastą rybną, szaszłyki z je-
siotrem i sałatka z pstrągiem okraszona 
kawałkami ananasa i pomarańczy.
 Organizatorzy przygotowali dla 
wszystkich uczniów paczki z podarkami. 
Przekazali także nagrody zwycięzcom 
Konkursu „Ryby naszych rzek i jezior”, 
przeprowadzonego w szkole przez Pa-
nią Ewę Kuźmin. Wśród nagrodzonych 
znaleźli się: Zosia Melka ( kl. III)- I miej-
sce, Nadia Makowska ( kl. IV)- II miejsce 
, Adam Augustyński ( kl II)- III miejsce,   
Staś Szczepaniak, Karolina Bździel i Maja 
Palczewska – wyróżnienia. 
 Na koniec prowadząca warsztaty, Pani 

kowy sposób uczciła 103 rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepodległości.
 Cieszymy się, że mogliśmy- tak jak 
trzysta innych polskich szkół- pokazać 
wszem i wobec, że postawy obywatelskie 
i patriotyczne są bliskie naszym sercom.
 Podziękowania za zaangażowanie 
w przygotowanie prezentacji wokalnych dla 
Pana Tobiasza Dolnego, wszystkich uczniów 
klas IV- VIII, oraz dla Rodziców i Nauczycieli, 
którzy dołożyli wszelkich starań, by wykona-
niu towarzyszyła uroczysta oprawa, przeka-
zuje Iwona Nowak - Dyrektor Szkoły. 

Iwona Nowak
Dyrektor SP w Drawskim Młynie

Wiesława Pyrcz, przekazała na ręce Pani 
Dyrektor dwie książki swojego autorstwa: 
„ Urodziny Biedronki ” i „ Wiersze, które 
uczą przyrody” oraz zestaw zakładek do 
książek.
 Warsztaty współfinansowane były 
przez NGR w ramach „ Kosztów bieżących 
i aktywizacji w 2021r.” objętych Prioryte-
tem 4: „Zwiększenie zatrudnienia i  spój-
ności terytorialnej”, zawartym w Progra-
mie Operacyjnym „Rybactwo i Morze na 
lata 2014-2020”.
 Dziękujemy Organizatorom  za inspi-
rujące spotkanie. Promować zdrowie z ta-
kimi Partnerami to wielka PRZYJEMNOŚĆ.

Iwona Nowak
Dyrektor SP w Drawskim Młynie

SP DRAWSKI MŁYN

SP DRAWSKI MŁYN
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Dnia 09.09.2021 r. w imieniu całej społeczności nauczy-
cieli oraz uczniów Szkoły Podstawowej im. generała dy-

wizji Tadeusza Kutrzeby w Drawsku, Pan Dyrektor miał zaszczyt 
powitać Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Zdzisława Fortuniaka 
w murach  naszej szkoły. Obecność Księdza Biskupa była dla nas 
wielkim świętem oraz ogromnym przeżyciem. Wizytacja kano-
niczna jest spojrzeniem Księdza Biskupa na pracę Księdza Pro-
boszcza i zaangażowanie ludzi świeckich w parafii, także zaan-
gażowanie naszej szkoły. Mile wspominać będziemy spotkanie 

Wizytacja kanoniczna Księdza Biskupa
Zdzisława Fortuniaka w murach naszej szkoły

Na przełomie września i października bieżącego roku 
(dokładnie 29.09 – 03.10.2021 r.) grupa ponad czter-

dziestu uczniów Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusz 
Kutrzeby w Drawsku wraz z opiekunami udała się na wyciecz-
kę do Zatoru, Zakopanego i Krakowa. Pomysłodawcą i zarazem 
organizatorem wyjazdu był Dy-
rektor Szkoły Zbigniew Piątek.
 Opiekunowie wyprawę zali-
czą do bardzo udanych, ale aby 
obiektywnie ocenić należy za-
pytać wszystkich uczestników. 
O relację i ocenę poprosiłam 
uczniów. Oto wyjazd widziany 
oczyma jednej z uczestniczek:
 „29 września br. udaliśmy 
się na szkolną wycieczkę w 
góry. W planie była Energylan-
dia, pobyt w Zakopanem oraz 
wizyta w Krakowie. W godzinach porannych zawitaliśmy do Zato-
ru i mieszczącej się w nim Energylandii. W tym ogromnym parku 
rozrywki możemy znaleźć przeróżne atrakcje. Poczynając od tych 
najmniejszych, a kończąc na tych, na które udają się osoby lubią-
ce dużą dawkę adrenaliny. Po kilkugodzinnym pobycie w Zatorze 
ruszyliśmy w dalszą drogę. Następnym przystankiem na naszej 
trasie było Zakopane i dom wczasowy „Teresa” w którym byliśmy 
zakwaterowani. Następnego dnia udaliśmy się na Krupówki. Po-
mimo deszczowej pogody udało nam się zakupić coś dla siebie, 
czy też swoich bliskich. W godzinach popołudniowych po obfi-
tym obiedzie, mieliśmy przyjemność udać się do największego 
kompleksu termalnego w Polsce - Term Chochołowskich, w któ-
rych każdy rewelacyjnie się bawił. W piątek czyli 1 października 
br. z samego rana przywitało nas piękne słoneczko, które pozwa-
lało w pełni podziwiać piękno otaczających nas gór. Na ten dzień 

Wyjazd pełen wrażeń
zaplanowana była wyprawa na Morskie Oko. Mimo różnych trud-
ności, każdemu z osobna udało się tam dotrzeć. Czwórka śmiał-
ków z opiekunem spróbowała swych sił podejmując wyzwanie 
zdobycia Czarnego Stawu pod Rysami 1580 m n.p.m. z sukcesem. 
Wspaniałe widoki otaczały nas z każdej strony i żal było opusz-

czać to miejsce. Przedostatniego 
dnia naszej wyprawy, udało nam 
się odwiedzić Sanktuarium Mat-
ki Bożej Fatimskiej na Krzeptów-
kach, które w środku wyglądało 
wręcz magicznie. Prócz tego mie-
liśmy możliwość wejścia/wjecha-
nia na Gubałówkę oraz pospa-
cerowania po tętniących życiem 
Krupówkach. Ostatniego dnia 
wyruszyliśmy do Krakowa, gdzie 
mieliśmy okazję znaleźć się na 
wawelskim dziedzińcu, Starym 

Rynku, w Kościele Mariackim, Sukiennicach. Przeszliśmy ulicą 
Franciszkańską. Obowiązkowo odwiedziliśmy również Smoka zie-
jącego ogniem. Po zwiedzeniu krakowskich perełek wyruszyliśmy 
w drogę powrotną do domu, do którego bezpiecznie dotarliśmy. 
Jeśli miałabym wybrać miejsce, które najbardziej mi się podo-
bało, to byłoby to zdecydowanie Morskie Oko. Swoim pięknem 
zachęca każdego do odwiedzin a widokami rekompensuje trudy 
podróży.”
Magdalena, klasa 8
 Pozytywnie naładowani wrażeniami i emocjami których nie 
brakowało, a które jeszcze jakiś czas będą w nas żywe, wróciliśmy 
do swojej rzeczywistości. Dziękujemy wszystkim za niezapomnia-
ne chwile.

Sabina Sobota-Burzyńska
Nauczycielka SP w Drawsku

z naszym Dostojnym Gościem z racji Jego ogromnej otwartości, 
pokory i łatwości, z jaką potrafi nawiązać kontakt z każdą, jakże 
odrębną grupą parafian. Niech słowa, jakie przyszło nam usły-
szeć w ciągu tej wizytacji, stanowią dla każdego z nas zachętę na 
całe lata do jeszcze większego zaangażowania się na rzecz naszej 
parafialnej wspólnoty. Wierzymy, że otrzymane błogosławień-
stwo, którego nam Ksiądz Biskup udzielił, zaowocuje wzrostem 
i pogłębieniem naszej wiary. Program artystyczny na tę okolicz-
ność przygotowały: Hanna Gapska i Elżbieta Rychlik

Elżbieta Rychlik
Nauczycielka SP w Drawsku

SP DRAWSKO

SP DRAWSKO



Panorama Ziemi Drawskiej

39

11 października br. na boisku spor-
towym w Pęckowie odbył się XXVIII 

CROSS im. Józefa Noji, w którym udział  
brali uczniowie szkół podstawowych z Gmi-
ny Drawsko. Wydarzenie rozpoczęła Pani 
Anna Mazurowska Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. J. Noji w Pęckowie powitaniem 
wszystkich obecnych oraz przedstawieniem 
sylwetki słynnego biegacza olimpijskiego 
pochodzącego z Pęckowa.
XXVIII CROSS uświetnili zaproszeni goście:
- Pan Bartosz Niezborała - Wójt Gminy Draw-
sko, 
- Pan Krystian Kawczyński - Prezes LZS 
„Orzeł” Pęckowo, Radny Powiatu Czarnkow-
sko- Trzcianeckiego,
- Pan Zbigniew Piątek - Radny Powiatu Czarn-
kowsko - Trzcianeckiego, Dyrektor Szkoły 

XXVIII CROSS IM JÓZEFA NOJI W PĘCKOWIE
SP PĘCKOWO
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Miło nam poinformować, iż Szkoła 
Podstawowa im. Józefa Noji w Pęcko-
wie jako jedyna szkoła z terenu Gmi-
ny Drawsko otrzymała wsparcie w ra-
mach rządowego programu „Aktywna 
Tablica- SPE” w kwocie 35 000 zł. 
 Udział naszej szkoły w programie 
ma na celu stworzenie profesjonalnych 
miejsc do nauki stymulowania rozwoju 
uczniów z orzeczeniami o potrzebie 
kształcenia specjalnego oraz uczniów 
z opiniami poradni  psychologiczno - 
pedagogicznych. We współczesnym 
świecie efektywna edukacja wymaga 

35 000 ZŁ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. J. NOJI W PĘCKOWIE

najwyższej jakości materiałów dydaktycz-
nych, w tym uwzględniających potrzeby 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi oraz nowoczesnych rozwiązań 
technologiczno - informacyjnych. 
 Dzięki finansowemu wsparciu wzbo-
gacone zostanie wyposażenie gabinetów 
specjalistycznych. Środki finansowe zo-
staną wydatkowane na zakup laptopów, 
tabletów wraz z oprogramowaniem oraz 
nowoczesnych narzędzi do terapii m.in. 
procesów komunikacji, w tym zaburzeń 
przetwarzania słuchowego, zaburzeń słu-
chu, zaburzeń uwagi i koncentracji w tym 

ADHD, oraz terapii uczniów z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym i znacznym. 
Realizacja rządowego programu Ak-
tywna Tablica - SPF daje naszej szko-
le możliwość przekazywania wiedzy 
w atrakcyjny i efektywny sposób.

Anna Mazurkowska
Dyrektor SP w Pęckowie

Podstawowej im. gen.dyw. Tadeusza 
Kutrzeby w Drawsku,
- Pan Henryk Kolasiński - Podinspektor ds. 
Zarządzania kryzysowego i oc. Kultury fi-
zycznej, sportu i rolnictwa. 
- Pan Jan Moder - sędzia międzynarodo-
wy w tenisie stołowym i wieloletni dzia-
łacz na rzecz tenisa stołowego, 
Pani Ewa Jerzy - Radna Gminy Drawsko.
Uczniowie startowali w 8 kategoriach 
wiekowych, oddzielnie chłopcy i dziew-
czynki na dystansach 200 m, 300 m, 
400 m, 500 m, 600 m, 700 m, 800 m. 
Łącznie zorganizowaliśmy 16 biegów. Na-
grodziliśmy trzy pierwsze miejsca w każ-
dej z kategorii, ale oprócz nagród każdy 
uczestnik biegu otrzymał drobny upomi-
nek. Nagrody zwycięzcom wręczali Pan 
Bartosz Niezborała  Wójt Gminy Drawsko 
i Pani Anna Mazurowska  Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie. 
Na uczestników zawodów i gości przyby-
łych na imprezę czekała ciepła herbata, 
a także ciasto ufundowane przez anoni-
mowego sponsora, któremu serdecznie 
dziękujemy. 
 Słowa ogromnego uznania i podzię-
kowania należą się także Pani Ewie Jerzy, 
która ufundowała dla każdej szkoły bio-
rącej udział w zawodach tablety, które 
z pewnością ułatwią pracę w szkole.
 Suma zdobytych punktów uczniów 
każdej szkoły wpłynęła na wyniki końco-
we wyłaniając najlepszą szkołę. W tym 
roku zwyciężyła Szkoła Podstawowa im. 
gen.dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku, 
drugie miejsce zdobyła Szkoła Podstawo-
wa im. Józefa Noji w Pęckowie, a trzecie 
miejsce Szkoła Podstawowa im. J.R Choci-
szewskiego w Chełście. 
 Wszystkim szkołom biorącym udział 
w XXVIII CROSSIE gratulujemy i dzięku-
jemy za zaangażowanie w to niezwykłe 
gminne wydarzenie. 

KLASA I - Dziewczynki:
1. Krzemińska Dobrawa Elżbieta  - SP Piłka 
2. Kubiś Jagoda - SP Drawsko 
3. Bździel Nina - SP Drawski Młyn 

KLASA  I - Chłopcy:
1. Mazur Igor - SP Drawsko
2. Augustyński Adam - SP Drawski Młyn 
3. Kubiak Michał - SP Drawsko 
3. Roszak Wojciech - SP Chełst 

KLASA II - Dziewczynki: 
1. Giś Kinga - SP Drawsko 
2. Krzemińska Barbara - SP Piłka 
3. Dużalska Maja - SP Chełst 

KLASA II - Chłopcy: 
1. Biniak Seweryn - SP Pęckowo
2. Drózd Wojciech - SP Drawski Młyn 
3. Piątek Kacper - SP Chełst 
3. Gajdziński Adam - SP Pęckowo 

KLASA III - Dziewczynki
1. Magdziarz Julia - SP Drawsko
2. Paliczewska Maja - SP Drawski Młyn 
3. Kowalik Oliwia - SP Pęckowo 

KLASA  III - Chłopcy 
1. Leniar Tomasz  - SP Chełst 
2. Krzemiński Wojciech - SP Piłka 
3. Bednarz Michał - SP Pęckowo

KLASA IV - Dziewczynki
1. Judkowiak Lena - SP Pęckowo 
2. Koza Laura - SP Pęckowo
3. Górna Wiktoria - SP Pęckowo 

KLASA IV - Chłopcy 
1. Mazur Szymon - SP Drawsko
2. Sikora Tomasz - SP Piłka 
3. Wielgosz Maciej - SP Pęckowo 

KLASA V - Dziewczynki 
1. Graś Julia  - SP Chełst 
2. Łech Julianna - SP Drawsko 
3. Antczak Amelia - SP Pęckowo 

KLASA V - Chłopcy 
1. Kosecki Olivier  - SP Pęckowo
2. Mazur Nikodem - SP Chełst 
3. Dużalski Antoni - SP Chełst 

KLASA VI - Dziewczynki 
1.Sobota Weronika  - SP Drawsko 
2. Kulecka Julia - SP Pęckowo 
3. Barzykowska Anna - SP Chełst 

KLASA VI - Chłopcy
1. Marciniak Bartosz - SP Drawsko 
2. Biniak Tadeusz - SP Pęckowo
3. Daniszewski Krzysztof - SP Drawsko 

KLASA VII - Dziewczynki 
1. Grzewka Weronika  - SP Chełst 
2. Dymek Małgorzata - SP Pęckowo 
3. Krzyżan Klaudia - SP Chełst 

KLASA VII - Chłopcy 
1. Dymek Szymon - SP Piłka 
2. Graś Wiktor - SP Chełst 
3. Giś Wiktor - SP Drawsko 

KLASA VIII - Dziewczynki 
1. Tryboba Oliwia  - SP Drawsko 
2. Fiksa Marta - SP Pęckowo 
3. Janasek Monika - SP Pęckowo

KLASA VIII - Chłopcy 
1. Nawrot Maciej - SP Drawsko 
2. Kubiś Paweł - SP Pęckowo
3. Sauermann Wiktor - SP Chełst

Zwycięzcy XXVIII CROSSU im. Józefa Noji w Pęckowie prezentowali się następująco:

Anna Mazurkowska
Dyrektor SP w Pęckowie
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NIECODZIENNA LEKCJA HISTORII
 W czwartek, 7 października 2021 
roku, uczniowie klas IV – VIII Szkoły Pod-
stawowej im. Józefa Noji w Pęckowie 
wraz ze swoimi wychowawcami: Anną 
Mazurowska, Wiolettą Tecław, Arletą 
Banecką, Kamilą Mumot wybrali się na 
wycieczkę do Biskupina, Gniezna i Dzie-
kanowic. Głównymi celami naszej eska-
pady było: wzbogacenie i uatrakcyjnienie 
procesu dydaktycznego oraz poznanie 
naszego dziedzictwa narodowego i kultu-
ralnego. W podróż autokarem sprzed na-
szej szkoły wyruszyliśmy o godzinie 7.00. 
Wszyscy byliśmy podekscytowani tym 
wydarzeniem, bo od wielu, wielu miesię-
cy nie byliśmy razem na wycieczce. Poza 
tym ten dzień miał obfitować w różne nie-
zapomniane atrakcje i przeżycia.

PIERWSZY PRZYSTANEK – ŻNIN
 Zwiedzanie rozpoczęliśmy w Żninie, 
gdzie wsiedliśmy do zabytkowych wa-
gonów kolejki wąskotorowej  i udaliśmy 
się się do Muzeum Archeologicznego 
w Biskupinie. Po drodze przejeżdżaliśmy 
przez miejscowość o nazwie Wenecja. 
To właśnie  tam znajduje się Muzeum 
Kolejki Wąskotorowej, które warto zwie-
dzić i przyjrzeć się wszystkim ekspona-
tom. Przejazd kolejką był dla wszystkich 
niewątpliwie wielką atrakcją turystyczną 
i sprawił, że na każdej twarzy pojawił się 
promienny uśmiech. 

DRUGI PRZYSTANEK - BISKUPIN
  Dotarliśmy do Biskupina i rozpoczę-
liśmy zwiedzanie. Z opowieści naszego 
przewodnika Pana Mariusza Wiśniew-
skiego dowiedzieliśmy się, że rezerwat 
archeologiczny w Biskupinie jest jednym 
z największych w Europie, a dzięki swo-
jej wyjątkowej wartości dla dziedzic-

twa kulturowego Polski został uznany 
za Pomnik Historii. Obejmuje on obszar 
około 38 ha z licznymi śladami dawnego 
osadnictwa, od epoki kamienia po wcze-
sne średniowiecze. Biskupin to bardzo 
ciekawe miejsce pięknie położone nad 
Jeziorem Biskupińskim. Na półwyspie 
tego jeziora znajduje się osada obronna 
związana z ludnością kultury łużyckiej, 
założona ok. roku 740 p.n.e. Jest to 
największa w Europie ekspozycja osady 
warownej z początku epoki żelaza. 
Gościliśmy w jednym z domostw i słucha-
liśmy opowieści o tym, jak żyli mieszkań-
cy osady. Mieliśmy również możliwość 
zatrzymania się w przydrożnych sklepach  
i kupienia pamiątek dla siebie  i najbliż-
szych. 

TRZECI PRZYSTANEK – GNIEZNO
 Ponownie wsiedliśmy do autokaru 
i tym razem  udaliśmy się do Gniezna, 
czyli pierwszej stolicy Polski, gdzie od-
wiedziliśmy gotycką Katedrę Gnieźnień-
ską – miejsce koronacji pierwszych wład-
ców Polski. Zobaczyliśmy tu słynne Drzwi 
Gnieźnieńskie i posłuchaliśmy o historii 

Biskupin, Gniezno, Dziekanowice

św. Wojciecha, którego sarkofag znajduje 
się we wnętrzach Katedry. I tym razem 
nie obyło się bez wejścia do sklepów 
z pamiątkami i kupienia kilku drobiazgów 
przypominających nam o pierwszej stoli-
cy Polski. W tym mieście mieliśmy rów-
nież przyjemność zjeść posiłek w znanej 
i lubianej restauracji.

CZWARTY PRZYSTANEK
– DZIEKANOWICE
 W drodze powrotnej z Gniezna  po-
jechaliśmy do Dziekanowic - Wielkopol-
skiego Parku Etnograficznego. To miejsce 
opowiadające historię kultury chłopskiej 
w tym regionie. Wycieczka do skansenu 
to niezwykła okazja do spędzenia czasu na 
łonie natury w atmosferze XIX-wiecznej, 
wielkopolskiej wsi. Oryginalne budynki 
przeniesione tu z różnych miejsc Wielko-
polski odwzorowują ówczesną przestrzeń 
i tworzą niepowtarzalny klimat. Znajdują 
się tu budynki mieszkalne i gospodarcze, 
kościół, karczma, wiatraki i kuźnia. Ich 
dopełnieniem są pola uprawne, ogro-
dy warzywne i kwiatowe oraz sady. Dają 
one sposobność zobaczyć, w jaki sposób 
świętowali i pracowali mieszkańcy wsi. 
Wszyscy byliśmy zachwyceni niezwykłym 
klimatem tego miejsca. Wielu z nas obie-
cało sobie, że jeszcze wróci do Dziekano-
wic.

POWRÓT DO PĘCKOWA
 Zgodnie z planem około godziny 20.00 
bezpiecznie wróciliśmy do Pęckowo. Ten 
dzień  dostarczył nam wielu niezapo-
mnianych wrażeń, a to co zobaczyliśmy 
na długo pozostanie w naszej pamięci. 
W naszych głowach już rodzi się plan na 
kolejną wycieczkę, ale o tym wszyscy do-
wiedzą się niebawem…

Organizatorzy wycieczki
Wychowawcy klas IV-VIII

SP PĘCKOWO
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Od miesiąca czerwca br. Klub Senior+ w Drawsku wznowił swoją działalność.
Czym jest Klub Senior+ w Drawsku? – Jest to przestrzeń przeznaczona dla osób starszych, w której mogą się spotykać, spędzać wspólnie 
czas, a nawet nabywać nowych umiejętności podczas szkoleń i warsztatów
Czy tzw. „jesień życia” ma kojarzyć się z bezczynnością lub samotnością ?
Seniorzy z Klubu Senior+ w Drawsku absolutnie temu zaprzeczają a to jak są aktywni, obrazują poniższe zdjęcia.

Wioletta Krysztofiak
Kierownik Klubu Senior+ w Drawsku.

Klub Senior+ w Drawsku
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 Tym razem grupa taneczna pn. „Basement Team” z MCK 
Czarnków, skupiająca młodzież z terenu gminy Drawsko (Kasia, 
Kinga i Julia), gminy Wieleń (Oliwia) i gminy Lubasz (Adam, Nadia 
i Olga) w minioną sobotę 23 października 2021 r. wzięła udział w 
XV Ogólnopolskim Turnieju Formacji Tanecznych „Taneczne pej-

Kolejny sukces młodzieży z Powiatu
Czarnkowsko-Trzcianeckiego

zaże” w Górze Kalwarii. Zespół zajął II miejsce w kategorii - inne 
formy. Organizatorem turnieju było Stowarzyszenie Rozwoju Ar-
tystycznego Formacji Tanecznej BARTEK i Urząd Miasta i Gminy 
Góra Kalwaria.
Gratulujemy i życzymy sukcesów!
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Dynamiczny rozwój kariery sportowej mieszkańca Draw-
ska Jakuba  Modera oraz bardzo duże zainteresowanie 

piłką nożną wśród mieszkańców gminy i okolic spowodowało ak-
tywizację  środowiska sportowego. Jednym z działań, które jest 
najbardziej  widoczne to pobudzenie działalności miejscowego 
LZS  ,,Sokół” Drawsko. Dnia 9 lipca 2021 roku odbył się nadzwy-
czajny zjazd klubu, na którym wybrano nowe władze:  
Prezes             -  Rafał  Chorzewski
Sekretarz       -   Michał   Moder
Członek          -  Damian   Czarnkowski
                        -  Henryk   Kolasiński 
Komisji  Rewizyjna  
Przewodniczący     Arkadiusz  Adach
Członek                    Patryk  Pieczyński
                                  Radosław  Katulski
Najważniejszym  celem klubu  jest utworzenie  drużyny  piłkar-
skiej  seniorów i  zgłoszenie  do  rozgrywek  piłkarskich WZPN 
w  Poznaniu  na  sezon  piłkarski  2021/2022.

***
Dnia 12  maja  2021  roku  na  obiektach  sportowych GOS  
w  Koźminie  Wielkopolskim  rozegrano  Finał  Wojewódzki  ,,Pił-
karska  Kadra  Czeka ‘’  dziewczyn.  W  turnieju  uczestniczyła  
drużyna  Powiatu  Czarnkowsko -  Trzcianeckiego składająca  się  
z  zawodniczek z  Miasta  i Gminy  Krzyż:  Nikola  Bołądź,  Wikto-
ria  Bałamut,  Paulina  Szyszko oraz  z  Drawska:  Zuzanna  Kubiś, 
Agata  Linka,  Vanessa   Bździel,  Nikola  Borkowska,  Magdalena  
Komisarek,  Weronika  Sobota oraz  Anna  Piątek  z  Drawskiego  
Młyna; trener  opiekun  Łukasz  Piątek,  koordynator  z  ramienia  
Powiatowe  Zrzeszenia  LZS  W  Czarnkowie   Henryk  Kolasiński.
Tabela  Turnieju Wojewódzkiego
1m. Powiat  Środa Wielkopolska
2m. Powiat Konin
3m. Powiat  Krotoszyn
4m. Powiat  Czarnkowsko - Trzcianecki
5m. Powiat  Ostrzeszów 

***
Dnia  31  lipca  2021  roku    na  boisku  sportowym  w  Drawsku    
odbył  się  Powiatowy  Turniej  Piłkarski  w  kategorii  ŻAK    rocznik   
2013 i  młodsi, system   rozgrywek  każdy  z  każdym.
Wyniki
Pierwsze  miejsce i  Puchar  Wójta  Gminy  Drawsko  zdobyła                    
Akademia  Piłkarska Reissa  Pila.
Drugie   miejsce i  Puchar  Zarządu  Powiatowego  Zrzeszenia LZS  
w  Czarnkowie    zdobyła   Akademia Piłkarska Reissa  Drezdenko.
Trzecie  miejsce   i  Puchar   Zarządu  LZS w  Drawsku   zdobyła  
drużyna  LKS  Radwan  Lubasz.
Czwarte   miejsce  gospodarze   LZS  ,, Sokół ‘’  Drawsko.

SPORT 

***
Dnia  3  września   2021 r. w  ramach  obchodów  Dożynek  Gmi-
no  Parafialnych  w  Piłce,  na  boisku  sportowym  w  Drawsku  
odbyły  się  Mistrzostwa  Powiatu  Czarnkowsko  -  Trzcianeckiego 
w  Piłce  Nożnej  w  kategorii  ŻAK  2.  W  zawodach  uczestniczyli   
Prezes  Powiatowego  Zrzeszenia   LZS  w  Czarnkowie   Krzysztof  
Marcinkowski,  Sekretarz  Gminy Drawsko Anna  Fręś,  Prezes  LZS 
,,Sokół ‘’  Drawsko   Rafał  Chorzewski.    Do  turnieju  przystąpiły  
3  drużyny    MKS Steico  Noteć  Czarnków,  LKS  Radwan  Lubasz  
oraz  gospodarze   LZS  ,,Sokół ‘’   Drawsko.  Po  zakończeniu   ry-
walizacji  sportowej  drużyny   otrzymały  pamiątkowe  puchary.
Skład  drużyny  z  Drawska:
-   I drużyna:  Szymon  Szmania,   Robert   Rychlik,  Mateusz  Pe-
lechacz,  Stanisław  Samol,  Jan  Matuszczak,  Michał  Szemlej;
- II  drużyna:  Szymon  Matkowski ,  Kinga  Giś ,  Zofia   Jackowska,   
Martyna  Lejman,  Denys  Zuziak,  Mateusz  Andrzejkowicz.

 ***
Dobiegają   końca  rozgrywki piłkarskie  rundy jesiennej  sezonu 
2021/2022 Wielkopolskiego  Związku  Piłki  Nożnej w  Poznaniu.   
Dobrze  się  stało, że   dzieci, młodzież  i  dorośli  mogą  uprawiać 
tą  popularną    dyscyplinę  sportu, zwłaszcza gdy  mamy  takie-
go  piłkarza jakim  jest reprezentant  kraju   Jakub  Moder. Szcze-
gółowe  wyniki,  tabele  rozgrywek można  śledzić  w  internecie  
na portalu , Łączy nas piłka ‘’. LZS „Sokół” Drawsko 
 ŻAK F2  GRUPA  1
W  ROZGRYWKACH TURNIEJOWYCH  UCZESTNICZĄ
LKS  Radwan   Lubasz
STEICO NOTEĆ  -  Czarnków        
  LZS  Sokół  Drawsko             

Drużyny uczestniczące w turnieju

Drużyna LZS „Sokół” Drawsko ŻAK na turnieju

Drużyny i organizatorzy turnieju Żaka
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Piła III  LIGA  OKRĘGOWA F 1  ORLIK  GRUPA  2
Uczestniczą  drużyny na  zasadzie  bezpośrednich  pojedynków
KS  Lubuszanin  Trzcianka
UKS  A.P. Reissa  Piła  IV
Noteć   Rosko. LZS  Orzeł  Pęckowo
LPFA  Poznań  -  Trzcianka

Błękitni   Kuźnica  Czarnkowska
 LZS  Sokół   Drawsko       
KLASA B 1 ,,PROTON” GRUPA 2
Tabela na  dzień 17.10.2021 r.
1m. Orzeł  Gulcz                    8   21
2m. Noteć  II  Rosko             8   18
3m.  LZS  Sokół   Drawsko   8   16
4m. Wełna  Rogoźno          8   16
5m. Tornado  Tarnowo       8   15
6m.  Piotr  Mieścisko         8   14
7m.  Kłos  Budzyń  II            7   13
8m.  Viktoria  Miały             8   13
9m.  Radwan  Lubasz II       8    6
10m. Tarzani  Wrzeszczyna 8   3
11m.  Sokół  Gębice              8   1
12m. Fortuna  II  Wieleń         8   0

LZS   ORZEŁ  PĘCKOWO

PIŁA II  LIGA  OKRĘGOWA  ORLIK E 1 GR. 2
KS  Lubuszanin  Trzcianka
UKS   A. P.  Reissa  Piła  IV
Noteć  Rosko
 LZS  Orzeł  Pęckowo  
LPFA   Poznań  -  Trzcianka
Błękitni   Kuźnica  Czarnkowska 
LZS  Sokół   Drawsko

 PIŁA I  LIGA  OKREGOWA D 2   MŁODZIK   GRUPA  1
Polonia   Chodzież    
HYDROPEXSPARTA  -  Złotów           
STEICO NOTEĆ -  Czarnków
Płomień   Połajewo
 LZS  Orzeł   Pęckowo
Lubuszanin    Trzcianka

Zakończenie sezonu rundy jesiennej sezonu 2021/2022 ŻAKA

Nowy Prezes LZS „Sokół” Drawsko Rafał Chorzewski i Jakub Moder

Drużyna LZS „Sokół” Drawsko Seniorów

Drużyna Orlik  LZS „Orzeł” Pęckowo  

Drużyna Młodzik LZS „Orzeł” Pęckowo

Drużyna LZS „Sokół” Drawsko Seniorów
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 KLASA  A  „PROTON’’ GRUPA 2
Tabela  na  dzień  17, 10. 2021  r
1m.  ROŻNOVA  Rożnowo            8      20
2m.  Wełna  Rogożno                   8      18
3m.  Byki  Oporowo                      8  -   17
4m.  LKS  Lipa                                8      16
 5m.  Sokół  Mieścisko                 8      16
6m.  Warta  Wartosław              8      13
7m.  Czarni  Wróblewo               8      12
8m.  Fortuna  Wieleń                  8      11
9m. Błękitni  Kuźnica  Czarnkowska   8    9
10m.  Huragan  Młynkowo         8      7
11m.  Iskra   Wyszyny             8    7
12m.  Orzeł  Pęckowo            8    4
13m. Golica  Ryczywół          8    4
14m. LZS Gryf  Zofiowo        8    3   

Henryk Kolasiński
Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego i oc. kultury fizycznej, sportu i rolnictwa

Drużyna Senior LZS „Orzeł” Pęckowo

Dnia 19 października z inicjatywy Samorządu Gminy 
Drawsko zorganizowano spotkanie z rolnikami w spra-

wie budowy ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż. W spotkaniu 
uczestniczyli: Sławomir Kryger Starosta Czarnkowsko-Trzcia-
necki, Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko, Rafał Sroka 
Burmistrz Krzyża, Grzegorz Kaźmierczak Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Czarnkowie, Adrian Borowski Inspektor Nadzo-
ru Budowy, Krystian Kawczyński Radny Rady Powiatu Czarnkow-
sko-Trzcianeckiego, Agnieszka Giś Sołtys Drawska oraz rolnicy 

Ścieżka rowerowa Drawsko-Krzyż
z Drawska – właściciele gruntów przyległych do ścieżki. Spotka-
nie dotyczyło ustaleniu korzystania przez wykonawcę inwestycji 
– Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpiński z terenów rolni-
ków. Efektem było pisemne porozumienie między właścicielem 
gruntu a wykonawcą na korzystanie z działki w ramach niezbęd-
nych prac. Wykonawca zobowiązał się do doprowadzenia działki 
do stanu pierwotnego po wykonaniu inwestycji. 

Henryk Kolasiński 
Podinspektor Urzędu Gminy Drawsko
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 Peregrynacja obrazu rozpoczęła się w maju 2019 roku, jednak 
z uwagi na pandemię koronawirusa została wstrzymana w marcu 
2020. Po przeanalizowaniu sytuacji epidemiologicznej Abp Sta-
nisław Gądecki podjął decyzję o wznowieniu w Archidiecezji Po-
znańskiej peregrynacji Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej.

Peregrynacja Ikony Jasnogórskiej
po 43 latach w Gminie Drawsko

Wielkim wydarzeniem w życiu mieszkańców Gminy Drawsko było nawiedzenie Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Czę-
stochowskiej. Swoją wędrówkę po naszej gminie rozpoczęła od parafii pw. NMP Wniebowziętej w Piłce, gdzie powitano ją 

15 sierpnia. Radość z obecności Cudownego Obrazu przeżywali wierni z parafii pw. św. Ignacego Loyoli w Pęckowie oraz parafii pw. 
NSPJ w Drawsku, gdzie zakończył wędrówkę po naszej gminie 18 sierpnia. Wierni Gminy Drawsko z radością oczekiwali na powi-
tanie Matki Bożej w Cudownym Obrazie. Do przyjęcia Madonny parafianie przygotowali się duchowo, ale również bardzo mocno 
zaangażowali się w przygotowania wizualne dekorując trasy nawiedzenia, kościoły, przydrożne figurki, kapliczki, a zwłaszcza swoje 
domy i posesje.

Słowo peregrynacja” pochodzi z języka łacińskiego i ozna-
cza podróż, wielką wędrówkę. Dla katolików wędrówka Matki 
Bożej w cudownym Obrazie ma szczególne znaczenie. Zazwy-
czaj bowiem to wierni pielgrzymują przed Jej wizerunek. Tym 
razem Matka Boża odwiedza swoich wyznawców w parafiach, 
a w dniach 15-18 sierpnia 2021 r. odwiedziła mieszkańców Gmi-
ny Drawsko.

Oryginalny obraz w 1956 roku niesiono w procesji na terenie 
Jasnej Góry, na co ludzie zareagowali „Matko, przyjdź do nas”. 
Ówcześni księża uznali, że jest potrzeba peregrynacji kopii obra-
zu po parafiach naszego kraju, na co przystał prymas Stefan Wy-
szyński. W 1957 roku wykonano duplikat obrazu, który następnie 
został poświęcony przez papieża Piusa XII. Kopia i oryginalny ob-
raz „spotkały się” w 1957 roku, by następnie kopia rozpoczęła 
nawiedzenia wszystkich polskich parafii. Pierwsza „pielgrzymka” 
trwała do października 1980 roku, druga rozpoczęła się w 1985 
roku i trwa do dziś.(źródło: www.wikipedia.pl). Warto dodać, że 
peregrynacja Ikony Jasnogórskiej w Gminie Drawsko miała miej-
sce 43 lata temu.

dr Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego



Otwarcie inwestycji
„Przebudowa

Szkoły Podstawowej w Chełście”
08.10.2021 r.

Dofinansowanie 950 000 zł
Całkowita wartość inwestycji 978 000 zł


