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Panorama ZiemiDrawskiej
„Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa,
Czynimy to dlatego, aby dać świadectwo,
Że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym”

                              (św. Jan Paweł II)

Czas Świąt Bożego Narodzenia
otwiera ludzkie serca na drugiego człowieka,

pomaga uwierzyć w mądrość.
Życzymy Państwu i całym Rodzinom 

radości z przyjścia na świat Dzieciątka Jezus, 
zdrowia tak niezwykle cennego

w dzisiejszych czasach,
refleksji nad przemijaniem

oraz ciepłej i rodzinnej atmosfery.
Niech rodząca się „Nadzieja” ogrzeje serca

i napełni je miłością, a jej światełko
w gąszczu codziennych spraw, pomoże nam

każdego dnia Nowego 2022 Roku 
dzielić się z innymi spokojem i radością.

Ryszard Jabłonowski
Przewodniczący

Rady Gminy Drawsko

Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko
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Szanowni
Mieszkańcy!
 Koniec roku zawsze związany jest z do-
kończeniem bieżących działań i inwesty-
cji, ale również z planowaniem budżetu 
na kolejny rok. Dotkliwa inflacja, zmiany 
podatkowe, wzrost cen, wynagrodzeń po-
wodują, że wydatki bieżące naszej Gminy 
systematycznie rosną. Tworzenie budżetu 
i wieloletniej prognozy finansowej z roku 
na rok jest coraz trudniejsze. Poszukuje-
my rozwiązań, które pozwolą nam dalej 
systematycznie się rozwijać. Przyszłorocz-
ny budżet, który będzie procedowany 
przez Radę Gminy Drawsko pod koniec 
bieżącego roku jest bardzo ambitny 
inwestycyjnie. Staramy się wykorzystywać 
wszystkie pojawiające się szanse związane 
z dofinansowaniami. 
 Kolejna fala koronowirusa jest bardzo 
dotkliwa dla naszej społeczności, jak i całe-
go świata. Bardzo często paraliżuje działanie 
naszych szkół, czy innych jednostek. Nauka 
pokazuje, że jedynym skutecznym rozwiąza-
niem w walce z COVID-19 jest szczepionka. 

1. Projekty na drogi
W trakcie realizacji są projekty przebudowy ul. 
Kościelnej w Drawsku oraz drogi gminnej Kaw-
czyn – Chełst na łączną kwotę 66.297,00 zł. 
2. Projekty na boiska wielofunkcyjne
Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne wraz 
z 200 metrową bieżnią przy Szkole Podsta-
wowej w Drawskim Młynie oraz boisko wie-
lofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Pił-
ce. Łączny koszt dokumentacji to 53.874,00 zł.
3. Przebudowa Szkoły Podstawowej w Cheł-
ście
Przebudowa Szkoły Podstawowej w Chełście 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Koszt całkowity 977.645,00 zł.
Stworzony został Program Funkcjonalno 
– Użytkowy, na podstawie którego został 
ogłoszony przetarg w formule zaprojektuj – 
wybuduj. Inwestycja objęła m.in. wymianę 
i ocieplenie dachu, wymianę okien i drzwi, na-
prawę szczytów, modernizację kotłowni, ocie-
plenie budynku wraz z nową elewacją, przebu-
dowę wejść do piwnic oraz zakup i instalację 
platformy dla osób niepełnosprawnych.

Zadania inwestycyjne realizowane
lub w trakcie realizacji w 2021 roku:

Z całego serca zachęcam Państwa do zbioro-
wej odpowiedzialności. Korzystajmy z moż-
liwości, szczepmy się dla naszych bliskich 
i chrońmy siebie nawzajem. 
 Koniec roku przynosi nam bardzo dobre 
informacje związane z dofinansowaniem 
na wyasfaltowanie ścieżek rowerowych po-
między Drawskiem – Pęckowem (również 
w stronę cmentarza) aż do Piłki. Zadanie 
pod nazwą „Przebudowa drogi powiato-
wej nr 1336P na odcinku Drawski Młyn–
Pęckowo–Piłka oraz nr 1323P na odcinku 
Drawsko–Pęckowo – przebudowa istnieją-
cej ścieżki rowerowej” otrzymało wsparcie 
w wysokości ponad 1.6 mln zł z Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Operacyj-
nego. Łączna wartość inwestycji to ponad 
1.9 mln zł. Wkład własny na inwestycje 
Gmina Drawsko zabezpiecza wspólnie z Po-
wiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim. W 2020 
roku wspólnie z Radą Gminy Drawsko za-
łożyliśmy sobie cel: budowa ścieżki Draw-
sko - Krzyż, Kawczyn - Chełst, asfaltowa 
nawierzchnia ścieżki Drawsko - Pęckowo 
- Piłka. Jesteśmy blisko osiągnięcia tego am-
bitnego celu!
 Mijający rok dał nam możliwość orga-
nizacji wielu spotkań i wydarzeń, których 

bardzo nam brakowało. Staramy się dostoso-
wywać do bieżącej sytuacji epidemiologicz-
nej i proponować Państwu to, co w danym 
czasie jest możliwe. Mam ogromną nadzieję, 
że z dnia na dzień będzie coraz lepiej. Zapra-
szam Państwa do zapoznania się z poniższym 
materiałem, który prezentuje inwestycje i re-
monty zrealizowane w 2021 roku. 

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia,
życzę Państwu dużo zdrowia,

nadziei i spokoju,
a w Nowym Roku  szczęścia i radości.

Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko

4. Budowa II etapu ścieżki rowerowej Chełst 
– Kawczyn
Drugi etap budowy ścieżki rowerowej z Cheł-
stu do Kawczyna podzielony był na dwa zada-
nia. 
Jedno z nich zrealizował Zarząd Dróg Woje-
wódzkich (asfaltowe fragmenty ścieżki budo-
wane w pasie drogi i na wykupionych grun-
tach) w kwocie 296.967,09 zł., w 2019 r.
Drugie zadanie zostało zrealizowane przez 
Gminę we współpracy z Nadleśnictwem Po-
trzebowice (fragmenty z kruszywa naturalne-
go na obszarze Lasów Państwowych).

Nadleśnictwo Potrzebowice współfinanso-
wało budowę ścieżki w kwocie 60.000,00 zł., 
Gmina Drawsko przeznaczyła na ten cel 
212.049,00 zł.  → Szczegóły na stronie 12 i 13.

5. Plaża przy jeziorze Piast w Kwiejcach
Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy 
„Orzeł” Pęckowo, w ścisłej współpracy z samo-
rządem, uzyskało dofinansowanie na realizację 
projektu pn.: „Nowe pomosty wybudujemy 
i ludzi nad jezioro w Kwiejcach przyciągniemy 
– urządzenie ogólnodostępnej plaży i placu re-
kreacji wraz z budową pomostów na jeziorze 
Piast w Kwiejcach”. 
Przedsięwzięcie polegało na budowie pomo-
stów na jeziorze Piast w Kwiejcach oraz urzą-
dzeniu ogólnodostępnej plaży i placu rekreacji. 
Obecna plaża została doposażona w dwie 
nowe ławki parkowe z oparciem, jeden ze-
staw piknikowy (stół i dwie ławki bez oparcia), 
drewnianą przebieralnie oraz kosz na śmieci 
do segregacji. Łączny koszt inwestycji przy 
100% dofinansowaniu to 133.517,81 zł.
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6. Wiata w Chełście
Stowarzyszenie „Młodzi dla Wsi” z Chełstu, 
w ścisłej współpracy z samorządem, zrealizo-
wało projekt pn. „Chełst jako wieś na skraju 
miejscem turystyki, rekreacji i obyczajów – 
budowa wiaty i szlaku w miejscowości Chełst 
ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno 
– rekreacyjnej”. W ramach zadania została wy-
budowana wiata rekreacyjna - CHEŁSTÓWKA 
z elementami wyposażenia: stoły, ławki i grill. 
Do wiaty przylega przestrzeń przyrodniczo – 
ekologiczna w formie obsadzonego placu krze-
wami z ławkami, lampą solarną, koszami do 
segregacji odpadów i tablicą edukującą miesz-
kańców w tematyce ochrony środowiska. 
Przy istniejącym Orliku powstała ścieżka edu-
kacyjna z tablicami informującymi o ważnych 
dla wsi miejscach związanych m.in. z kulturą 
i tradycją. Łączny koszt inwestycji przy 100% 
dofinansowaniu to 55.513,13 zł. → Szczegóły 
na stronie 12 i 13.

7. Budowa wiaty rekreacyjnej i boiska do 
siatkówki plażowej w miejscowości Drawski 
Młyn.

Projekt realizowany w ramach Programu Ope-
racyjnego „Rybactwo i Morze”. Wartość zada-
nia to 50.849,19 zł. Dofinansowanie w wyso-
kości 85% to 43.221,00 zł.

8. Zakup i montaż systemu monitoringu na 
Przystani Yndzel w Drawsku. Projekt reali-
zowany w ramach Programu Operacyjne-
go „Rybactwo i Morze”. Wartość zadania to 
19.790,00 zł. Dofinansowanie w wysokości 
85% to 16.821,00 zł.
9. Budowa wiaty rekreacyjnej, ścieżki łączącej 
wiatę z brzegiem rzeki Miała i dwóch drew-
nianych stojaków na kajaki przy świetlicy 
wiejskiej w Marylinie. Projekt realizowany 
w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo 
i Morze”. Wartość zadania to 43.430,00 zł. Dofi-
nansowanie w wysokości 85% to 36.915,00 zł. 
Inwestycja w trakcie realizacji.
10. Budowa dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych finansowana z budżetu wojewódz-
twa wielkopolskiego dla Kwiejc Nowych 
i Kamiennika. Wartość wykonanych prac 
to 446.524,37 zł. Wkład własny Gminy to 
200.274,37 zł.

11. Przebudowa targowiska w Drawsku- 
Wielkopolska Odnowa Wsi. Wartość zada-
nia-84.800,00 zł. dofinansowanie 50.000,00 zł.

12. Budowa promenady z parkingiem przy 
przedszkolu w Kawczynie – Wielkopolska 
Odnowa Wsi. Wartość zadnia- 80.688,00 zł., 
dofinansowanie 50.000,00 zł.

13. Rozpoczęła się budowa ul. Polnej w Pęc-
kowie z dofinansowaniem z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę całkowi-
tą zadania 1.091.655,90 zł. Dofinansowanie 
w wysokości 60% to 654.993,54 zł. Zadanie 
w trakcie realizacji.

14. Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki reali-
zuje z 60% dofinansowaniem z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg budowę ścieżki ro-
werowej z Krzyża Wlkp. do Drawska, wraz 
z remontem nawierzchni drogi, o którą usilnie 
zabiegaliśmy. Wkład własny Gminy Drawsko 
w inwestycje to 374.822,00 zł. Zadanie w trak-
cie realizacji.
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Podczas letniej przerwy wakacyjnej  
roku szkolnym 2020/2021 zostały 

przeprowadzone następujące prace remon-
towe:
1. Prace remontowe w roku szkolnym 
2020/2021  w szkole podstawowej w Draw-
skim Młynie odbywały się zarówno podczas 
nauki zdalnej, jak i w wakacje. W tym okresie:
1) odmalowano i doposażono zestawem no-
wych mebli ( stoliki i krzesełka) klasę na piętrze.
2) odmalowano kuchnię,
3) odmalowano pokój nauczycielski,
3) wykonano gruntowy remont tarasu, które-
go stan stwarzał zagrożenie dla zdrowia i życia 
korzystających z głównego wejścia do budyn-
ku szkoły. Skuto luźne części posadzki tarasu, 
wylano nową posadzkę i pokryto terakotą. 
Wyremontowano ściany i sufit balkonu, odma-
lowano oraz zamontowano nową, bezpieczną 
balustradę. Remont wykonano zgodnie z opi-
nią techniczną z wizji lokalnej obiektu, opra-
cowaną na prośbę dyrektor szkoły- inżyniera 
budownictwa (Mateusza Millera).
4) wykonano od frontu budynku nowe scho-
dy. Dotychczasowe wejście nie spełniało 
norm bezpieczeństwa. Ze względu na podbu-
dowę poprzednich schodów wykonaną z gru-
zu budowlanego ( skruszałe cegły, dachówki) 
nie było możliwości zamontowania nowych 
płytek. Schody wykonano na nowo z kostki 
brukowej i palisady. Podest pokryto kwadra-
towymi płytami cementowymi. Odnowiono 
ściany i sufit pod tarasem. 
5) odnowiono cokół pomnika w formie głazu, 
poświęconego Patronce Szkoły - Św. Urszuli 
Ledóchowskiej. Skuto odpadające części pod-
stawy, wytynkowano na nowo, pokryto żywi-
cą. Podest pokryto płytą cementową, a prze-
strzeń wkoło kamienia wypełniono grysem.

Remonty w jednostkach 
oświatowych

2. Remonty wykonane w szkole pod-
stawowej w Pęckowie w roku szkolnym 
2020/2021: 
-   remont klasy IV -  malowanie ścian, zakup 
nowych mebli tj. krzesełek i stolików
-   montaż nowych drzwi w sali gimnastycznej 
- remont pracowni informatycznej ( wymia-
na oświetlenia, renowacja ścian, położenie 
paneli podłogowych, zakup nowych stolików 
oraz mebli dla uczniów. Wyposażono pracow-
nię informatyczną w 11 laptopów).

15. Przebudowa drogi wojewódzkiej do Ka-
miennika i Kwiejc.
Znakomita współpraca z Wielkopolskim Za-
rządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu za-
owocowała: WZDW zrealizował zadanie pod 
nazwą „Remont nawierzchni drogi wojewódz-
kiej nr 133 Chełst – Chrzypsko Wielkie odci-
nek Chełst – Kamiennik od km 0+000 do km 
1+910 odcinek I , od km 2+650 do km 2+930 
odcinek II , od km 3+195 do km 3+320 odcinek 
III”. Wartość inwestycji 2.058.382,88 zł. Zada-
nie obejmuje remont nawierzchni od skrzyżo-
wania z drogą wojewódzką nr 181 w Chełście, 
aż do miejscowości Kamiennik oraz fragmenty 
drogi od tzw. Kortaja w stronę Kwiejc i Kamien-
nika.

16. Modernizacja linii kolejowej E 59 na wyso-
kości Drawskiego Młyna. 

17. Remont ul. Kwiatowej w Drawskim Młynie. 
Całkowita wartość inwestycji to 59.970,20 zł.
18. Rozbudowa oświetlenia w Piłce. Całkowi-
ta wartość inwestycji to 71.064,53 zł.
19. Rozbudowa oświetlenia w Drawskim 
Młynie. Całkowita wartość inwestycji to ok. 
66.951,00 zł.
20. Rozbudowa oświetlenia w Moczydłach. 
Całkowita wartość inwestycji to 18.314,21 zł.
21. Rozbudowa oświetlenia w Pęckowie. Cał-
kowita wartość inwestycji to 29.350,00 zł.

Bartosz Niezborała 
Wójt Gminy Drawsko
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3. Remonty wykonane w szkole podstawo-
wej w Drawsku w roku szkolnym 2020/2021:
- wymalowano pokój nauczycielski i zakupio-
no nowe meble,
- wymalowano klasę VIII,
- odnowiono elewację dwóch ścian pawilonu,
- wykonanie schodów wejściowych z kostki 
i palisad w pawilonie.

4. W szkole podstawowej w Chełście została 
wykonana termomodernizacja szkoły, która 
polegała na:
- wymianie okien
- wykonaniu elewacji zewnętrznej
- wymianie pokrycia dachowego i instalacji 
odgromowej
- wymianie pieców C.O. i częściowej instalacji 
C.O.
- zainstalowaniu windy dla uczniów niepełno-
sprawnych.
Wykonano opłotowanie budynku panelami 
ogrodzeniowymi o łącznej długości ok. 120  
metrów.
Wyremontowano i wyposażono pracownię 
przyrodniczą
Odświeżono klasę IV (odświeżenie polegało 
na pomalowaniu ścian i położeniu nowej wy-
kładziny PVC).
We współpracy ze Stowarzyszeniem „Młodzi 
dla Wsi” została zaprojektowana i wykonana 
wiata edukacyjno-ekologiczna wraz z wypo-
sażeniem i infrastrukturą.

5. Remonty wykonane w szkole podstawo-
wej w Piłce w roku szkolnym 2020/2021 to
wymalowanie dwóch sal lekcyjnych.  

Zebrała Monika Dolna 
Kierownik Referatu Kadr Płac i Oświaty
(na podstawie informacji otrzymanych

od dyrektorów szkół Gminy Drawsko)
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W środę 27 października, XXXII zwyczajną sesję otworzył 
Przewodniczący Rady Gminy Drawsko Ryszard Jabłonow-

ski. Radni zatwierdzili nowe stawki podatków, które od stycznia 
2022 roku zostaną podniesione o  5% (czytaj str. 12-14).

Radni zatwierdzili podatki na 2022 r.

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie na rok 2022”,
- uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu Prze-
ciwdziałania Narkomanii w Gminie Drawsko na rok 2022”, 
-  zmian w budżecie na rok 2021 r. ,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawsko na 
lata 2021 – 2033,
- ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 
transportowych,
- ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Drawsko,
- zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Drawsko.
 Wójt w przedstawionej informacji o pracy w przerwie między 
sesjami poinformował o tematach i wydarzeniach minionego okre-
su, z uwzględnieniem stanu epidemii spowodowanej Covid 19.

*****************
 Uchwały oraz transmisja z obrad XXXII i XXXIII sesji Rady Gmi-
ny Drawsko na www.bip.gminadrawsko.pl

dr Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego 

Od dnia 1 stycznia 2022r. ZUS przejmie
obsługę programu Rodzina 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Drawsku informuje: 

Od przyszłego roku rodziców, którzy 
korzystają ze wsparcia z rządowego 
programu 500+, czekają duże zmia-
ny. Wprawdzie jego podstawowe 
założenia zostają takie same jak do-
tąd – świadczenie będzie przysługi-
wać na każde dziecko w wieku do 18 
lat i będzie niezależne od kryterium 
dochodowego, ale to w ZUS, a nie 
w gminie będą załatwiać związane 
z tym formalności. Nowelizacja usta-
wy o pomocy państwa w wycho-
wywaniu dzieci (Dz.U.2021.1981 z 
dnia 2021.11.02, wejście w życie: 
1 stycznia 2022r.) przenosi ustalanie 
uprawnień do świadczenia wycho-
wawczego oraz jego wypłatę z gmin 
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 Zgodnie z nowelizacją świadczenia 
będą wypłacane tylko bezgotówkowo na 
wskazany przez wnioskodawcę numer ra-
chunku bankowego.
 Wnioski dotyczące świadczenia wy-
chowawczego od 1 stycznia 2022 r. będzie 
można przesyłać tylko drogą elektronicz-
ną przez Platformę Usług Elektronicznych 
(PUE) ZUS, bankowość elektroniczną 
i portal Empatia.
 Pisma, informacje i decyzje będą 
przekazywane w formie elektronicznej za 
pośrednictwem PUE ZUS.
 To oznacza, że np. rodzice, których dzie-
ci przyjdą na świat po 1 stycznia 2022 r., 
będą składać wniosek do ZUS, choć będzie 
jeszcze trwał okres świadczeniowy obsługi-
wany przez jednostki samorządu.
 Jednocześnie od 1 lutego przyszłego 
roku ZUS zacznie przyjmować wnioski od 

wszystkich rodziców na okres świad-
czeniowy 2022/2023 i będzie im wy-
płacał świadczenia.
 Stopniowe przejęcie realizacji 
programu Rodzina 500+ przez ZUS 
oznacza, że Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Drawsku będzie konty-
nuował wypłaty świadczeń do końca 
okresu, na jaki zostały przyznane, czy-
li do końca maja 2022 r. W tych spra-
wach nadal należy kontaktować się 
z pracownikami Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Drawsku.

Wioletta Krysztofiak
Kierownik  Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Drawsku

 Jednogłośnie przegłosowano uchwały w sprawie wymagań, 
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
na terenie gminy Drawsko oraz Regulamin wykonywania i fi-
nansowania przedsięwzięcia likwidacji wyrobów zawierających 
azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych 
na terenie gminy Drawsko. Ponadto radni w drodze uchwały po-
wołali Komisję Inwentaryzacyjną ds. komunalizacji mienia Gminy 
Drawsko oraz zatwierdzili bieżące zmiany w budżecie i WPF.

***********
 Na XXXIII zwyczajnej sesji Rady w dniu 29 listopada 2021 r. 
podjęto merytoryczne uchwały w sprawie:
- przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowy-
mi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
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Czy są grzeczne dzieci w naszej 
gminie? Tak pytał od rana w dniu 

6 grudnia, Mikołaj. 
 Okazało się, że są. Więc miał ,,pełne 
ręce roboty’’, aby odwiedzić wszystkie na-
sze przedszkola i klubik.
 6 grudnia świętujemy ,,mikołajki’’. 
,,Święty Mikołaj, biskup Miry, ze wzglę-
du na przypisywane mu legendą uczyn-
ki (m.in. cały majątek rozdał biednym), 
został pierwowzorem postaci rozdającej 
prezenty dzieciom. Dziś to postać star-
szego mężczyzny z białą brodą ubranego 
w czerwony strój, który w okresie świąt 
Bożego Narodzenia rozwozi dzieciom pre-
zenty saniami ciągniętymi przez zaprzęg 
reniferów. Zamieszkuje wraz z grupą el-
fów Rovaniemi.’’ 
 Co roku wysyłamy listy do świętego 
z prośbami o realizację tego, co sobie wy-
marzymy. I w tym roku samorząd, Bartosz 
Niezborała Wójt Gminy Drawsko, chcąc 
pomóc zapracowanemu Mikołajowi zor-
ganizował podarunki dla naszych przed-
szkolaków. 
 W podziękowaniu- piosenki, wierszyki 
i uśmiech na twarzach najmłodszych- to 
co najcenniejsze. 

Anna Fręś 
Sekretarz Gminy Drawsko 

Mikołaj odwiedził najmłodsze dzieci
w Gminie Drawsko 

Oddział przedszkolny w Piłce

Oddział przedszkolny w Pęckowie

Oddział przedszkolny w Kawczynie
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Oddział przedszkolny w Drawskim Młynie

Oddział przedszkolny w Drawsku
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Po roku nieobecności spowodowanej pandemią udało się 
zorganizować II Mikołajkowy Turniej Karate w naszej gmi-

nie. Wydarzenie to, mamy nadzieję, stanie się przedświąteczną 
tradycją.
 Dzięki Krzysztofowi Czekała, który od wielu lat funkcjonuje 
w naszej gminie z Międzyszkolnym Klubem Karate Tradycyjne-
go FUDOKAN, zjechali do Gminnej Sali Gimnastycznej karatecy 
z Lubasza, Drezdenka, Wielenia, Krzyża i oczywiście gospodarze 
z Gminy Drawsko. Uroczyste wejście uczestników na matę zrobiło 
wrażenie na widowni i na zaproszonych gościach. 
 Bartosz Niezborała włodarz naszej gminy otwierając oficjal-
nie II Mikołajkowy Turniej Karate Shotokan Młodzików 2021 
podkreślał znaczenie funkcjonowania Klubu FUDOKAN i min. ini-
cjatywę stworzenia mikołajkowej imprezy. Sprawność w przepro-
wadzanych konkurencjach, dobra organizacja wydarzenia, to to, 
co od początku było widać ,,na pierwszy rzut oka’’. 
 Patrząc na małych adeptów sztuki karate uśmiech nie scho-
dził nam z twarzy. Dumni rodzice towarzyszący swoim pociechom 
nie zdejmowali rąk z przycisku aparatu fotograficznego w telefo-
nach. Każdy z nagrodzonych, zgodnie z ceremoniałem, hymnem 
był dekorowany przez zaproszonych gości, sensei Krzysztofa Cze-
kałę i Panią Beatę Czekała. 

II Mikołajkowy Turniej Karate w Drawsku 
 Nad całą organizacją zawodów, nad tym, aby medale i dyplo-
my z podobizną Mikołaja karateki trafiły do wszystkich uczestni-
ków czuwała właśnie Pani Beata. Organizatorzy z uwagi na sytu-
ację zadbali o to, aby turniej dla bezpieczeństwa przeprowadzić 
w etapach.
 Dla zawodników przygotowano również niespodziankę. Otóż 
na sali pojawił się, osobiście, Święty Mikołaj i rozdał wszystkim 
upominki. Ale okazało się, że Mikołaj zna się na sztukach walki 
i przeprowadził pokazy karate w wykonaniu sędziów. Umiejętno-
ści najbardziej doświadczonych uczestników –imponujące. 
Sobotnie przedpołudnie 4 grudnia 2021 r. minęło nam w pięk-
nej świątecznej atmosferze, patrząc z podziwem na zręczność, 
wprawę, zdolności uczestników II Mikołajkowego Turnieju Karate 
Shotokan Młodzików. A słysząc od nich samych, że ,,z przyjemno-
ścią przyjeżdżają do Drawska, dla atmosfery, bo Drawsko przyno-
si szczęście’’ zobowiązuje nas do zaproszenia, już dziś, wszystkich 
Państwa na III turniej, za rok. 
 Dziękujemy sensei Krzysztof Czekała i Pani Beata Czekała. Za-
praszamy do współpracy. 

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko 

Oddział przedszkolny w Chełście Oddział przedszkolny w Kamienniku
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,,Prawdziwa nauka bardziej pole-
ga na zadawaniu odpowiednich 

pytań, aniżeli na dawaniu odpowiedzi.’’
 Za nami 22 października, piątkowe, 
słoneczne popołudnie w Chełście w świe-
tlicy wiejskiej, gdzie zorganizowaliśmy, po 
raz pierwszy w takiej formule, Gminny 
Dzień Edukacji Narodowej.
 Kolory pomarańczy i fioletów domi-
nujące w dekoracji świetlicy przypomina-
ły nam, że trwa złota polska jesień.
 Niezmiernie miło było nam przywi-
tać, w tak ważnym dniu, nagrodzonych 
uczniów i nauczycieli, bo to było święto 
przygotowane dla nich.
 Bartosz Niezborała Wójt Gminy Draw-
sko przywitał wszystkich zaproszonych 
gości, Przewodniczącego Rady Gminy 
Drawsko Ryszarda Jabłonowskiego wraz 
z radnymi Rady Gminy Drawsko, dyrek-
torów szkół, przedszkola, sołtysów oraz 
nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Pod-
kreślił ,,zaangażowanie w rozkwit naszej 
Małej Ojczyzny” oraz podziękował ,,za 
trud i poświęcenie, zwłaszcza w ostatnim, 
niełatwym okresie pandemii, kiedy to 
system nauczania, funkcjonowania szkół 
zmienił się diametralnie’’.

Gminny Dzień Edukacji Narodowej
ANNO DOMINI 2021

Nagrodzona Wiktoria Wendlandt w kategorii 
Prymus Szkoły– uczennica SP w Chełście 

Mistrzynie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w unihokeju

 Ryszard Jabłonowski Przewodniczący 
Rady Gminy Drawsko życzył wszystkim 
nagrodzonym uczniom  i nauczycielom 
dalszych sukcesów, rozwijania talentów, 
samodoskonalenia i satysfakcji z dobrze 
wykonanej nauki i pracy.
 Zgodnie z Regulaminem przyzna-
wania poszczególnych form wspierania 
uzdolnionych uczniów uczących się w pla-
cówkach oświatowych funkcjonujących 
na terenie Gminy Drawsko w ramach 
,,Drawskiego programu wspierania edu-
kacji uzdolnionych uczniów uczących się 
w placówkach oświatowych” nagrodzeni 
tytułem PRYMUSA SZKOŁY zostali:
Wiktoria Wendlandt-uczennica Szkoły 
Podstawowej im. Józefa Chociszewskiego 
w Chełście
Jakub Szpalik-uczeń Szkoły Podstawowej 
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Draw-
skim Młynie 
Jakub Kwita –uczeń Szkoły im. Tadeusza 
Kutrzeby w Drawsku 
Agata Janas-uczennica Szkoły Podstawo-
wej im. Józefa Noji w Pęckowie
W kategorii NAUKA nagrody otrzymali:
Karol Andrzejkowicz uczeń SP Drawsko, 
Dawid Krystek uczeń SP Drawski Młyn, 
Wiktor Marek uczeń SP Drawsko, Maciej 

Jakub Szpalik - Prymus Szkoły - uczeń SP w Drawskim Młynie

Rodzice Jakuba Kwity - Prymusa Szkoły - ucznia SP w Drawsku
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Zaproszonych gości przywitał Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko

Nagrodzona w kategorii Prymus Szkoły - Agata Janas - uczennica SP w Pęckowie

Uroczystość uświetniła swoimi muzycznymi występami uczennica
SP w Piłce Patrycja Graś Zaproszeni goście

Nawrot uczeń SP Drawsko, Anna Piątek uczennica SP Drawski 
Młyn, Piotr Tutko uczeń SP Drawsko.
W kategorii KULTURA nagrodziliśmy:
Julię Gapską uczennicę SP Drawsko, Weronikę Grzewka uczenni-
cę SP Chełst, Martę Kamińską uczennicę SP Chełst, Macieja Ko-
bza ucznia SP Drawsko, Franciszka Kozę przedszkolaka Gminnego 
Przedszkola Publicznego w Drawsku, Juliannę Łech uczennicę SP 
Drawsko, Judytę Tyrawską uczennicę SP Chełst.
W kategorii SPORT nagrody otrzymały Mistrzynie Powiatu 
Czarnkowsko Trzcianeckiego w unihokeju: Nikola Borkowska, 
Maria Hellak, Wiktoria Karyś, Hanna Krystek, Lidia Michałek, Na-
talia Rychlik, Oliwia Tryboba.
Po uczniach przyszedł czas nagrodzić pedagogów, którzy przez: 
szczególne osiągnięcia w wynikach nauczania, wychowania; po-
przez stosowanie innowacyjnych rozwiązań w funkcjonowaniu 
szkoły; racjonalną politykę kadrową i doskonalenia zawodowe-
go; zaangażowanie we współpracę z podmiotami wspierającymi 
szkoły; tworzenie opracowań i publikacji na łamach fachowej li-
teratury; aktywne uczestnictwo w działaniach pozaszkolnych, czy 
wreszcie poprzez własne doskonalenie zostali wskazani zgodnie 
z Regulaminem przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i pla-
cówek prowadzonych przez Gminę Drawsko do Nagrody Gminy. 
A są to w tym roku:
Barbara Bamber –nauczyciel-logopeda  Gminnego Przedszkola 
Publicznego w Drawsku
Agnieszka Białys –Fobka nauczyciel SP Drawsko 
Justyna Krawiecka- nauczyciel SP Chełst
Sandra Kubiak-nauczyciel Gminnego Przedszkola Publicznego 

Oddział Zamiejscowy w Kamienniku 
Agnieszka Kuczyńska –nauczyciel SP Piłka 
Anna Mazurowska- Dyrektor SP Pęckowo 
Halina Mądrawska – nauczyciel SP Drawski Młyn
Iwona Nowak –Dyrektor SP Drawski Młyn
Zbigniew Piątek-Dyrektor SP Drawsko 
Małgorzata Śmierzchalska- nauczyciel SP Pęckowo

 Uroczystość uświetniła swoimi wy-
stępami uczennica Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II Patrycja Graś. Patrycję 
do występu przygotowywał nauczyciel 
muzyki Tobiasz Dolny. 
 Wszyscy nagrodzeni uczniowie, na-
uczyciele są wyjątkowi. 
 Uczą się, uczą innych jak iść przez 
życie, mając wsparcie, nierzadko, naj-
bliższych, rodziców. 
 To Wasze sukcesy nasi uczniowie, 
ale bez rodziców byłoby ciężko…
 To Wasze sukcesy nasi pedagodzy, 
ale bez rodziny byłoby trudno…
Dziękujemy i gratulujemy.
,,Nauka to podróż, która trwa przez 
całe życie. Dla otwartych umysłów 
świat jest pełen pytań, na które warto 
poznać odpowiedzi.’’ 
Uczmy się, podróżujmy, przez całe życie…

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko
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,,Samotni możemy zrobić niewie-
le, razem możemy zrobić tak wie-

le.’’ Te słowa w pełni oddają możliwość 
powstania kolejnych dwóch inwestycji na 
terenie naszej gminy. 
 Piątkowe piękne, słoneczne popo-
łudnie-ponownie od takich słów mogę 
zacząć opis otwarcia: powstałej wiaty 
w Chełście wybudowanej w ramach pro-
jektu „Chełst jako wieś na skraju miejscem 
turystyki, rekreacji i obyczajów – budowa 
wiaty i szlaku w miejscowości Chełst, 
ogólnodostępnej infrastruktury turystycz-
no – rekreacyjnej”. Dofinansowanie dla 
zadania pochodziło z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społecz-
ność”, przedsięwzięcie 1.2.3 Kreowanie 
atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu 
wolnego poprzez budowę, przebudowę 
i/lub wyposażenie ogólnodostępnej nie-
komercyjnej infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej lub kulturalnej – „Odnowa 
obszaru LGD” Czarnkowsko-Trzcianeckiej 
Lokalnej Grupy Działania oraz wybudo-
wanej ścieżki rowerowej Chełst-Kawczyn.

Ścieżka i wiata oficjalnie otwarte!

 Wiata z wyposażeniem –CHEŁSTÓWKA oraz ścieżka edu-
kacyjna o ważnych dla Chełstu miejscach, miejscach mających 
swoją historię, jak wspominał Bartosz Niezborała Wójt Gminy 
Drawsko, została wykonana przez Zakład Kanalizacji i Wodocią-
gów w Drawsku sp. z o.o. 
 Obecność znamienitych gości podkreśliła znaczenie naszej 
uroczystości i pozwoliła, że oficjalnego otwarcia wiaty dokona-
li: Mirosława Rutkowska- Krupka radna Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego- Z-ca Przewodniczącego Komisji Budżetu oraz 
Przewodnicząca Komisji Planowania Przestrzennego i Infra-
struktury Technicznej, Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko, 
Ryszard Jabłonowski Przewodniczący Rady Gminy Drawsko, 
Ewelina Michałowska Prezes Stowarzyszenia Młodzi dla wsi 

w Chełście ( stowarzyszenie, bardzo aktywne 
w swojej działalności, nie tylko w ramach 
Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy 
Działania, było wnioskodawcą projektu), 
Agnieszka Kulesza Prezes Zarządu Czarnkow-
sko – Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania, 
Sławomir Michałowski Sołtys Wsi Chełst 
oraz Krystian Kawczyński Prezes Zarządu Za-
kładu Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku 
sp. z o.o.-Wykonawca inwestycji.
     Spacerem lub na rowerze, bo byliśmy przy-
gotowani na rajd rowerowy wybudowaną 
ścieżką, dotarliśmy na początek ciągu rowe-
rowego z dopuszczonym ruchem pieszych. 
   O inwestycji, o jej powstawaniu w eta-
pach, dzięki szczególnej współpracy z Wiel-
kopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich 
w Poznaniu i Lasami Państwowymi Regio-
nalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile 
Nadleśnictwem Potrzebowice opowiedział 
Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko. To 

 Oficjalne otwarcie wiaty (z lewej: Agnieszka Kulesza Prezes Zarządu Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD, Bartosz 
Niezborała Wójt Gminy Drawsko, Ewelina Michałowska Prezes Stowarzyszenia Młodzi dla Wsi w Chełście,  
Mirosława Rutkowska – Krupka Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – Z-ca Przewodniczącego 

Komisji Budżetu oraz Przewodnicząca Komisji Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej, Ryszard 
Jabłonowski Przewodniczący Rady Gminy Drawsko,  Sławomir Michałowski Sołtys wsi Chełst, Krystian

Kawczyński Prezes Zarządu Zakładu Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. – wykonawca inwestycji

 Ścieżkę rowerową Chełst – Kawczyn oficjalnie otworzyli (z lewej): Łukasz Grupiński Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Potrzebowice, Paweł Katarzyński Dyrektor WZDW w Poznaniu, Krzysztof Jaworski 
wykonawca inwestycji (II etap), Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko, Ryszard Jabłonowski 

Przewodniczący Rady Gminy Drawsko, Jacek Gruszkiewicz wykonawca inwestycji (I etap)

Poświęcenie ścieżki przez Ks. Proboszcza Tomasza Franieczek



Panorama Ziemi Drawskiej

13

Symboliczne rozwiązanie wstęgi w KawczynieGoście przejechali ścieżkę na rowerach

była znakomita okazja, aby podziękować Pawłowi 
Katarzyńskiemu Dyrektorowi Wielkopolskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz Łuka-
szowi Grupińskiemu Nadleśniczemu Nadleśnictwa 
Potrzebowice, a co najważniejsze, usłyszeć deklaracje 
dalszej współpracy. 
 Inwestycja w I etapie o wartości 593.934,04 zł 
została sfinansowana po połowie przez Gminę 
Drawsko i WZDW w Poznaniu. 
Etap II a o wartości 280.834,89 zł w całości finanso-
wany przez WZDW w Poznaniu. 
 Etap II b to koszt 272.017,21 zł, gdzie 
212.017,21 zł to dofinansowanie z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych i 60.000,00 zł z Lasów 
Państwowych. 
 Wykonawcą I etapu była firma VIABUD Jacka 
Gruszkiewicza z Walkowic, a etapu II Zakład Drogo-
wo-Budowlany Krzysztofa Jaworskiego z Dąbrówki.
 Ścieżka ta łączy nie tylko dwie nasze 
miejscowości, ale jest niezmiernie ważna dla zabezpieczenia ru-
chu wzdłuż odcinka drogi wojewódzkiej 181, a docelowo może 
jest zaczątkiem kolejnych odcinków, aby licznie korzystający 
mieszkańcy, turyści mogli się czuć bezpiecznie. 
 Oficjalnego rozwiązania wstęgi na inwestycji dokonali Paweł 
Katarzyński Dyrektor WZDW w Poznaniu, Łukasz Grupiński Nad-
leśniczy Nadleśnictwa Potrzebowice, Bartosz Niezborała Włodarz 
naszej gminy, Ryszard Jabłonowski Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko, Wykonawcy inwestycji Jacek Gruszkiewicz i Krzysztof 
Jaworski oraz Sławomir Michałowski Sołtys Wsi Chełst i Emil Jac-
kowski Sołtys Wsi Kawczyn. 

 Oba zadania poświęcił Ksiądz Proboszcz Tomasz Franieczek. 
 Życzenia i gratulacje przysłali również Maria Małgorzata Ja-
nyska Posłanka na Sejm RP, Krzysztof Paszyk Poseł na Sejm RP, 
Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopol-
skiego i Jarosław Maciejewski Wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego oraz Jacek Bogusławski członek 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
 Wraz z współpracownikami zaangażowanymi w realizację 
projektów: Dariuszem Bielawskim, Mirosławą Drózd, Agatą Spy-
chalską, Hanną Matkowską oraz Mariuszem Remerem Kierowni-
kiem Rejonu Dróg w Czarnkowie WZDW w Poznaniu, Krzyszto-
fem Antczakiem Z-cą Nadleśniczego Nadleśnictwa Potrzebowice, 
radnymi Rady Gminy Drawsko, radnymi rady Powiatu Czarnkow-
sko-Trzcianeckiego, sołtysami, dyrektorami jednostek i miesz-
kańcami po dotarciu do Centrumraji w Kawczynie mogliśmy 
biesiadować przy niespodziance zorganizowanej przez Sołty-
sa Kawczyna. Otóż ucztę muzyczną przygotował dla nas zespół 
NoProblem  z Dobiegniewa- Ania i Sławek. Wykonanie ,,Usta mil-
czą, dusza śpiewa’’ z operetki ,,Wesoła wdówka’’ wprawiły nas, 
mówiąc wprost, w zachwyt. Zapamiętajcie Państwo tą nazwę, bo 
zapewne jeszcze nie raz spotkamy się z zespołem.
 Dwight D. Eisenhower powiedział, że ,,tylko siła może współ-
pracować’’. Piątek 29 październik 2021r. przyniósł tego dowody. 
Dziękujemy Ewelinie Michałowskiej Prezes Stowarzyszenia Mło-
dzi dla wsi z Chełstu, Sławomirowi Michałowskiemu Sołtyso-
wi Wsi Chełst i Emilowi Jackowskiemu Sołtysowi Wsi Kawczyn 
i wszystkim, którzy ich wspierali za pomoc, za przygotowanie 
spotkania. 
 Współpraca tylu ludzi dobrej woli, praca z Państwem to przy-
jemność.

 Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko  

Wybudowana „Chełstówka”

Wybudowana ścieżka Chełst - Kawczyn
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9 listopada br. mieliśmy przy-
jemność  gościć na zaproszenie 

Jacka Bogusławskiego Członka Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego na Gali 
XXI edycji Konkursu ,,Działania proekolo-
giczne i prokulturowe w ramach strategii 
rozwoju województwa wielkopolskiego’’. 

Nagroda i wyróżnienie dla Gminy Drawsko 
Przypominamy Państwu, że w 2019r. 
otrzymaliśmy nagrodę za XX jubileuszowy 
Odlotowy Festyn Grzybowy ,,Grzyby, las 
wokół nas’’, a w roku ubiegłym za ,,Święto 
Noteci’’ w zakresie działań prokulturo-
wych. W 2020r. nagrodę otrzymała rów-
nież Szkoła Podstawowa w Drawsku za 
projekt proekologiczny. 
 O wizycie  komisji konkursowej pi-
saliśmy w miesiącu sierpniu. Sędziowie 

sprawozdawcy tym razem zapoznali się 
z V Turniejem Wsi przeprowadzonym 
w 2020r. w wersji on-line i objazdowej, bo 
to właśnie turniej zgłosiliśmy do konkur-
su. Turniej ma już swoją historię, począw-
szy od pomysłu Henryka Kolasińskiego 
Podinspektora UG Drawsko, po miniony 
rok, kiedy funkcjonowaliśmy w pandemii, 
a mimo to udało się zorganizować i zakty-
wizować wszystkie sołectwa do udziału. 

 Gratulacje za V Turniej Wsi z rąk Jacka Bogusławskiego Członka Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego odbiera Bartosz Niezborała Wójt Gminy 

Drawsko oraz Anna Fręś Sekretarz Gminy Drawsko

Grono nagrodzonych w ramach projektów prokulturowych

Wyróżnienie za II Bieg im. Józefa Noji w Pęckowie
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 Zaproszenie na galę dawało nam nadzieję, że zostaliśmy po 
raz kolejny zauważeni w Urzędzie Marszałkowskim. I tak też się 
stało. 
 Nagroda za V Turniej Wsi w Gminie Drawsko została wręczo-
na Bartoszowi Niezborała Wójtowi Gminy Drawsko wraz z cze-
kiem na 5 tys. zł. Tym samym znaleźliśmy się w gronie 33 nagro-
dzonych projektów prokulturowych, 28 proekologicznych na 156 
złożonych. Niezmiernie miłym zaskoczeniem było również wy-
różnienie za organizację Biegu im. Józefa Noji. Marszałek Jacek 

Bogusławski podczas wręczania wyróżnienia doskonale pamiętał 
jak istotna i ważna jest to dla nas impreza i jak dobrze bieg był 
zorganizowany przez Stowarzyszenie Biegacze Józefa Noji i Samo-
rząd Gminy Drawsko. 
 Gala miała znakomitą oprawę artystyczną. Usłyszeć wyko-
nania piosenek Zbigniewa Wodeckiego, począwszy od ,,Zacznij 
od Bacha’’, ,,Z tobą chcę oglądać świat’’, czy ,,Lubię wracać tam 
gdzie byłem’’ na tradycyjnych skrzypcach, czy rockowe utwory na 
skrzypcach elektrycznych, a potem piosenki ,,Non, Je Ne Regret-
te Rien” Edith Piaf –bezcenne. 
 Nagrody finansowe dla samorządu, cieszą i to bardzo, ale 
jeszcze bardziej cieszy fakt, że działania dla integracji naszych 
mieszkańców, mieszkańców Wielkopolski, są dostrzegane co 
podkreśla ich znaczenie. 
 Zapewniamy, że nadal będziemy organizować i wspierać 
wszelkie inicjatywy, które podkreślają walory Gminy Drawsko 
i to co najważniejsze, co jest naszym nieocenionym kapitałem- 
mieszkańcy, sołtysi, prezesi organizacji-ludzie Gminy Drawsko.

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko  

Sołectwo Kamiennik
docenione 

11 listopada, szczególne dla każdego Polaka święto dla 
Gminy Drawsko było podwójnie wyjątkowe. Na zapro-

szenie Krzysztofa Grabowskiego Wicemarszałka Województwa 
Wielkopolskiego uczestniczyliśmy w Gali Liderów Wielkopolskiej 
Odnowy Wsi w Krajence. 
 Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko, Beata Dymek Sołtys 
Wsi Kamiennik, Łucja Magdziarz Prezes Stowarzyszenia ,,Nasza 
Wieś Naszym Domem’’, Hanna Matkowska Podinspektor d.s. 
pozyskiwania środków zewnętrznych uczestniczyli w spotkaniu, 
które w sposób szczególny podkreśla działania wielkopolskich, 
aktywnych sołectw w ramach autorskiego programu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament 
Rolnictwa Wielkopolska Odnowa Wsi.
 Gmina Drawsko od samego początku, od 2009r., aktywnie 
uczestniczy w projekcie. Zaczynaliśmy Odnową Pynckowskich 
Dołów i pierwszą rekultywacją plaży w Kwiejcach. 
 W 2018r. wyróżnienie dla ,,aktywnego sołectwa’’ otrzymało 
Sołectwo Kawczyn, w 2019r. nagrodę otrzymało Sołectwo Draw-
sko, a w minionym roku nagroda trafiła do Sołectwa Kawczyn, 
wyróżnienie do Sołectwa Chełst. 
 Gala zorganizowana po raz piąty przez Marszałka Krzysztofa 
Grabowskiego dała, tym razem, wyróżnienie dla Sołectwa Ka-
miennik. Gratulujemy wszystkim Mieszkańcom. 

Pamiątkowe zdjęcie przedstawicieli Gminy Drawsko obecnych podczas Gali

 Podczas uroczystości wystąpił zespół Równica z Ustronia. To 
co dla nas przygotował to nie lada uczta folklorystyczna pokazu-
jąca uroki Beskidu Śląskiego zarówno w efektownych występach 
tanecznych, ale i w pieśniach góralskich. Zaśpiewane ,,Góralu, 
czy ci nie żal’’- chór oraz wokalistka i wokalista wprowadzili nie-
jednego uczestnika gali w zachwyt, czego dowodem były owacje 
na stojąco i właśnie to wykonanie na bis. 
 Miło nam było spędzić to świąteczne, późne popołudnie 
w gronie znajomych sołectw i samorządowców z naszego powia-
tu z Gminy Czarnków, Trzcianka, Wieleń. 
 Podsumowując: nie musimy namawiać naszych włodarzy wsi 
i prezesów stowarzyszeń do dalszej aktywności w ramach progra-
mu Wielkopolska Odnowa Wsi. 
 Pamiętajcie Państwo zawsze jesteśmy otwarci na współpra-
cę, realizację kolejnych wspólnych projektów podnoszących ja-
kość życia mieszkańców Gminy Drawsko.

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko/Gminny Koordynator Programu WOW

Tegoroczne wyróżnienie na Gali Liderów Wielkopolskiej Odnowy Wsi 
w Krajence otrzymało Sołectwo Kamiennik (z lewej: Jarosław Maciejewski 
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Prezes Stowa-

rzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, Bartosz Niezborała
Wójt Gminy Drawsko, Łucja Magdziarz prezes Stowarzyszenia „Nasza Wieś 

Naszym Domem” w Kamienniku, Beata Dymek Sołtys wsi Kamiennik,
Krzysztof Grabowski  Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego)
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1. Informacja dotycząca stawek opłat za wodę i ścieki
Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. 

przypomina, iż decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Go-
spodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie BD.RZT.070.1.6.2019 z dnia 11.02.2020r. 
został zatwierdzony nowy projekt taryfy dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na te-
renie Gminy Drawsko na okres 3 lat. Na podstawie zatwierdzonej 
taryfy, od dnia 29.02.2020r. ceny netto za wodę, ścieki i opłatę 
abonamentową kształtują się następująco:

Zgodnie z uchwałą nr XXXII/215/2021 Rady Gminy Drawsko 
z dnia 27.10.2021 w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody do-
starczonej, usługi odbioru ścieków komunalnych z terenu Gminy 
Drawsko na rok 2022 ustalono dopłatę dla odbiorców (miesz-
kańców):
-  usługi dostarczania wody z terenu Gminy Drawsko do ceny tej 
usługi w wysokości 0,20 zł netto do 1m³. 
- usługi odbioru ścieków komunalnych z terenu Gminy Drawsko 
do ceny tej usługi w wysokości 3,44 zł netto do 1m³, co oznacza, 
że:
Samorząd Gminy Drawsko dopłaca 0,22 zł brutto do każdego 
metra sześciennego wody oraz 3,72 zł brutto do każdego metra 
sześciennego ścieków komunalnych.
REASUMUJĄC:
Stawka dla mieszkańców za 1m³ wody wynosi:

Stawki podatków i opłat lokalnych,
które będą obowiązywały 
w roku podatkowym 2022

Taryfowa 
grupa od-
biorców 

usług

Rodzaj cen 
i stawek 

opłat

 Wielkość cen stawek i opłat

w okresie 
od 1 do 12 
miesiąca 

obowiązy-
wania no-
wej taryfy

w okresie 
od 13 do 

24 miesiąca 
obowiązy-
wania no-
wej taryfy

w okresie 
od 25 
do 36 

miesiąca 
obowią-
zywania 
nowej 
taryfy

woda

cena 
wody

4,08 zł 4,18 zł 4,42 zł
stawka 
opłaty 
abona-
ment.

3,70 zł 3,79 zł 4,00 zł

ścieki ko-
munalne

cena 
odpro-

wadzenia 
ścieków

12,30 zł 12,90 zł 13,58 zł

stawka 
opłaty 
abona-
ment.

2,00 zł 2,10 zł 2,20 zł

ścieki 
przemy-
słowe

cena 
odpro-

wadzenia 
ścieków

12,30 zł 12,90 zł 13,58 zł

stawka 
opłaty 
abona-
ment.

2,00 zł 2,10 zł 2,20 zł

w okresie 01.01.2022-
28.02.2022: 
4,18 zł netto (stawka za 
1m³ wody) – 0,20 zł netto 
(dopłata do 1m³ wody) = 
3,98 zł netto + 8% VAT = 
4,30 zł brutto.
w okresie 01.03.2022-
31.12.2022:
4,42 netto (stawka za 1m³ wody) – 0,20 netto (dopłata do 1m³ 
wody ) = 4,22 netto + 8% VAT = 4,56 zł brutto

Stawka dla mieszkańców za 1m³ ścieków komunalnych wynosi: 
w okresie 01.01.2022-28.02.2022: 
12,90 zł netto (stawka za 1m³ ścieków komunalnych) - 3,44 zł net-
to (dopłata do 1m³ ścieków komunalnych) = 9,46 netto + 8% VAT 
= 10,21 brutto
w okresie 01.03.2022-31.12.2022:
13,58 zł netto (stawka za 1m³ ścieków komunalnych) –  3,44 zł 
netto (dopłata do 1m³ ścieków komunalnych) = 10,14 netto + 8% 
VAT = 10,95 brutto

Krystian Kawczyński
Prezes ZKiW w Drawsku Sp. z o.o.

2. Dzienne stawki opłaty targowej za dokonywanie sprzedaży 
na targowisku w każdej miejscowości Gminy Drawsko wynoszą:
1. Przy sprzedaży artykułów bezpośrednio z przyczep i pojazdów:
1) pojazd (dotyczy również przyczep) o ładowności do 1 tony – 14 zł;
2) pojazd (dotyczy również przyczep) o ładowności od 1 do 3 ton 
- 17 zł;
3) pojazd (dotyczy również przyczep) o ładowności powyżej 3 ton 
-21 zł.
2. Przy sprzedaży artykułów poza pojazdem, bez pojazdu:
1) do 4 m² - 14 zł;
2) powyżej 4 m² do 20 m² - 26 zł;
3) powyżej 20 m² do 35 m² - 34 zł;
4) powyżej 35 m² za każdy m² powierzchni zajętej - 16 zł.
3. Przy sprzedaży artykułów z kosza lub z ręki - 6 zł.
Inkasentami tej opłaty są:
Wieś Drawsko – Migas Helena
Wieś Pęckowo – Banecka Maria

3. Wysokość stawek rocznych podatku od nieruchomości:
Gminy Drawsko:

1. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,66 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – 22,85 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1 m²  
powierzchni użytkowej,
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udziela-
jące tych świadczeń – 5,25 zł od 1 m²  powierzchni użytkowej,
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5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego – 4,73 zł od 1 m²  powierzchni użytkowej;

2. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków – 0,92 zł od 1 m²  powierzchni,
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami po-
wierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 
5,17 zł od 1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego – 0,27 zł od 1 m²  powierzchni,
4) pozostałych, w tym rekreacyjno – wypoczynkowych – 0,54 zł 
od 1 m² powierzchni
5) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których 
mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. 
Dz. U. z 2021r. poz.485 oraz z 2019r. poz.730) i położonych na 
terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszka-
niową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia 
wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upły-
nął okres 4 lata, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie 
z przepisami prawa budowlanego - 3,40 zł od 1 m²   powierzchni;

3. od budowli - 2% ich wartości określonej zgodnie z przepisami art. 
4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

4. Zwolnienia w podatku od nieruchomości pozostają bez 
zmian; tj.:
1. Budynki, budowle i grunty zajęte na potrzeby cmentarzy.
2. Budynki, grunty i budowle związane z zaopatrzeniem mieszkań-
ców Gminy w wodę, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.
3. Grunty niesklasyfikowane zajęte na drogi dojazdowe do pose-
sji i pól, nie zaliczone do kategorii dróg publicznych.

4. Grunty i budynki oraz ich części przeznaczone na działalność 
sportową, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej.
5. Grunty, budynki i ich części oraz budowle wykorzystywane na 
działalność statutową polegającą na realizacji zadań związanych 
z niezawodową ochroną przeciwpożarową i bezpieczeństwem 
publicznym, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej.
6. Budynki oraz ich części wykorzystywane na cele świadczenia 
pomocy społecznej.
7. Grunty, budynki i ich części oraz budowle wykorzystywane na 
działalność statutową polegającą na realizacji zadań związanych 
z wypożyczaniem książek i czytelnictwem, prowadzeniem dzia-
łalności kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej za wyjątkiem za-
jętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

5. Obniżenie ceny skupu żyta: 
Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 
ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sku-
pu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia 
podatku rolnego na rok podatkowy 2022 z kwoty 61,48 zł za 1 dt. 
(q) do kwoty 55,00 zł za 1 dt.(q)

6. Stawki podatku od środków transportowych podane są w tabeli

Lp. Wyszczególnienie Stawka zł

1.

Samochody ciężarowe
o dopuszczalnej masie całkowitej

Rok produkcji
do 1990 od 1991

Powyżej 3,5tony do 5,5 ton włącznie z katalizatorem 553 519
Powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie bez katalizatora 588 553
Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie z katalizatorem 790 759
Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie bez katalizatora 823 790
Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton z katalizatorem 967 912
Powyżej 9 ton i poniżej 12 ton bez katalizatora 1034 977

2

Samochody ciężarowe
o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu oraz rodzaju 
zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 
równoważne

Inny system zawieszenia osi 
jezdnych

Nie mniej niż (ton) Mniej niż (ton)
Dwie osie

12 13 947 1038
13 14 1038 1117
14 15 1117 1210
15 1210 1973

Trzy osie
12 17 863 897
17 19 897 947
19 21 1000 1141
21 23 1210 1749
23 25 1772 2472
25 1772 2472

Cztery osie i więcej
12 25 1286 1381
25 27 1381 1798
27 29 1798 2847
29 31 2650 3485
31 2650 3485
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Inkasentami podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości wyznacza się sołtysów. Wieś Drawsko – Agnieszka Giś, Wieś Pęckowo – Le-
szek Matelski, Wieś Piłka – Mariusz Sikora, Wieś Drawski Młyn – Piotr Krystek, Wieś Chełst – Sławomir Michałowski, Wieś Kawczyn 
– Emil Jackowski, Wieś Kamiennik – Beata Dymek, Wieś Kwiejce Nowe – Piotr Kwita, Wieś Marylin – Adam Tomasiak, Wieś Moczydła 
– Marian Kowal, Wieś Pełcza – Jolanta Andrzejkowicz, Wieś Kwiejce – Szymon Zaćmiński.

Stawki zebrano na podstawie uchwał Rady Gminy Drawsko.
dr Sylwia Marek

Kierownik Referatu Organizacyjnego

3.

Ciągniki  siodłowe i balastowe

Przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Rok produkcji

do 1990 od 1991

Z katalizatorem 904 833
Bez katalizatora 916 863

4.

Ciągniki siodłowe i balastowe

Przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

W zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy +naczepa,

ciągnik balastowy +przyczepa

Oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 
równoważne

Inny system zawieszenia osi 
jezdnych

Nie mniej niż (ton) Mniej niż (ton)
Dwie osie

12 18 515 692
18 25 692 863
25 31 1210 1588
31 2222 2694

Trzy osie i więcej
12 40 2148 2694
40 2708 3485

5.

Przyczepy i naczepy

Które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton 
i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego

Rok produkcji

do 1990 od 1991
396 371

6

Przyczepy i naczepy

Które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

W zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + 
pojazd silnikowy (w tonach)

Oś jezdna z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 
równoważne

Inny system zawieszenia osi 
jezdnych

Nie mniej niż (ton) Mniej niż (ton)
Jedna osie

12 18 446 519
18 25 519 603
25 603 970

Dwie osie
12 28 519 553
28 33 1095 1344
33 38 1344 1966
38 1876 2645

Trzy osie i więcej
12 38 1195 1565
38 1471 2035

7

Autobusy

w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy
Rok produkcji

od 1990 do 1991

a) mniej niż 22 miejsca do siedzenia 1019 988

b) równej lub wyższej niż 22 miejsc do siedzenia 1876 1876
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Rozgrabiona i podzielona przez 
trzy ościenne mocarstwa (Au-

strię, Prusy, Rosję) Polska po 123 latach 
odzyskała Niepodległość. W 1918 roku 
został podpisany rozejm w Compiegne, 
który oficjalnie zakończył I wojnę świa-
tową i ostatecznie potwierdził porażkę 
Niemiec. Dzień wcześniej w Warszawie 
pojawił się lider i wódz wojsk polskich Jó-
zef Piłsudski, który kilka tygodni później 
został mianowany na urząd Naczelnika 
Państwa i kierował odbudową naszego 
kraju. Dobiegła końca I wojna światowa, 
a Polska wróciła na mapę świata. Rozpo-
częła się historia II Rzeczypospolitej.
 11 listopada – czerwona kartka 
w kalendarzu, dzień wolny od pracy 
- Narodowe Święto Niepodległości 
jest polskim świętem państwowym 
upamiętniającym odzyskanie przez 
Polskę niepodległości w 1918 roku. 
Biało- czerwone barwy przybiera nie 
tylko stolica Polski i większe miasta, ale 
każdy nawet najmniejszy zakątek Polski, 
w tym także Gmina Drawsko.

Święto Niepodległości w Gminie Drawsko

Msza św. w kościele pw. NSPJ w Drawsku
 Tegoroczne obchody 103 rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości w 
naszej gminie rozpoczęto Mszą św. w in-
tencji ojczyzny i walczących o wolność 
Polski, odprawioną przez Księdza Dzie-
kana Dekanatu Wieleńskiego Proboszcza 

Program artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku

Ksiądz Dziekan Dekanatu Wieleńskiego Proboszcz Parafii Drawsko Piotr Matuszewski z ministrantami

Parafii Drawsko Piotra Matuszewskiego. 
W homilii Ksiądz Dziekan wspominał bi-
twę pod Chocimiem, od której w tym 
roku minęło 400 lat. To właśnie polscy 
żołnierze i ochotnicy walczyli o nasz kraj, 
ale również walczyli o chrześcijaństwo dla 
Polski i Europy.

Apel przy Pomniku Wdzięczności 
w Drawsku
 Przemarsz do Pomnika Wdzięczności 
w Drawsku uświetniły poczty sztanda-
rowe jednostek Ochotniczych Straży Po-
żarnych oraz szkół Gminy Drawsko. Tutaj 
prym przejęli uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby 
w Drawsku, którzy część artystyczną roz-
poczęli hymnem Mazurka Dąbrowskiego 
przy akompaniamencie akordeonu Hanny 
Gapskiej, odśpiewanego w ramach do-
łączenia Gminy Drawsko do akcji „Nie-
podległa do hymnu”. Tego Dnia Mazurek 
Dąbrowskiego rozbrzmiewał na antenach 
najważniejszych stacji radiowych i telewi-
zyjnych, śpiewała cała Polska, na balko-
nach, w parkach, w domach, na podwór-
kach.
 W trakcie uroczystości swoje przemó-
wienie wygłosił Bartosz Niezborała Wójt 
Gminy Drawsko, w którym podkreślał 
znaczenie patriotyzmu i wolności kraju 
dla każdego Polaka, dziękując zebranym 
za udział w obchodach.  Szczególnie 
słowa podziękowania skierował do 
uczniów Szkoły Podstawowej w Drawsku, 
kórych przygotowali w części słownej Zbi-
gniew Piątek – dyrektor szkoły oraz wo-
kalnej Hanna Gapska.
 W hołdzie poległym symboliczne 
wiązanki kwiatów złożyły delegacje:
- Urzędu Gminy Drawsko
- Rady Gminy Drawsko
- Sołectwa Drawsko
- Zarządu Gminnego OSP
- Szkoły Podstawowej im. gen. dyw. Tade-

Poczty sztandarowe szkół i jednostek OSP Gminy Drawsko
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Delegacje uczestniczące w obchodach

Patriotyczna kąpiel morsów Stowarzyszenia Klubu Morsa Drawsko i Aktywnych Morsów z Krzyża Wlkp. 

usza Kutrzeby w Drawsku
- Stowarzyszenia „Morsy Drawsko”
- przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości
 
Marina „YNDZEL” w Drawsku
Druga część Święta Niepodległości w Gminie Drawsko  miała miejsce na marinie 
Yndzel, gdzie Stowarzyszenie „Morsy Drawsko” oddali patriotyczną kąpiel w bar-
wach biało-czerwonych. Gościnnie do kąpieli i patriotycznych obchodów dołą-
czyły „Aktywne Morsy Krzyż Wlkp.”.  

Okolicznościowe przemówienie Bartosza Niezborały Wójta Gminy Drawsko

 Ze wszystkich cennych wartości nic nie jest 
tak ważne dla narodu, jak posiadanie własne-
go państwa, suwerenne sprawowanie rządów 
i poczucie, że w jego granicach jest się bezpiecz-
nym.
 Obchody Narodowego Święta Niepodle-
głości są świadectwem umiłowania Ojczyzny. 
Dbajmy o nią, by przyszłe pokolenia mogły żyć 
w Polsce uczciwej, sprawiedliwej i niezależnej.
 Do refleksji na temat patriotyzmu skłania 
wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 
„Pieśń o ojczyźnie”:
Ty jesteś, ojczyzno, jak płomień wysoki, 
jak dzień, co ludowi zabłysnął; 
to morze szumiące, te górskie potoki, 
to niebo – to tyś jest, ojczyzno. 
Tyś metal gorący, heroizm górniczy, 
robota i taniec wesoły, 
i wioski srebrzyste od lamp elektrycznych, 
i dzieci idące do szkoły. 
To twoje na drogach padają promienie, 
to twój głos słyszymy po nocy. 
Kto idzie przez życie z ojczyzny imieniem, 
w zwycięstwo ten idzie i w słońce. 
Tyś mosty Wrocławia i wiosna w Szczecinie, 
i srebrne warszawskie gołębie. 
My ciebie, ojczyzno, w swych pieśniach 
sławimy i w walce, i w pracy codziennej. 
Nam dzień się jak okno otwiera 
nad Wisłą i Odrą, i Nysą. 
Ojczyzno Szopena, ojczyzno Waltera, 
waleczna, ludowa ojczyzno.

dr Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego
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W sobotę 22 października Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Drawsku bawiło się na IX już Para-
olimpiadzie w Drawsku. Zabawa inna niż zwykle, bo poza znanymi konkurencjami sportowymi po raz pierwszy pojawiła się 

Boccia. Dużo radości, pozytywnych emocji i niezapomnianych wrażeń – tak można w skrócie podsumować wydarzenie.

Boccia na Paraolimpiadzie
w Drawsku

 Imprezę rozpoczął Prezes Stowarzyszenia Marcin Kaszko-
wiak witając członków Stowarzyszenia Rodziców Dzieci i Osób 
Niepełnosprawnych oraz gości: Bartosza Niezborałę Wójta 
Gminy Drawsko, Ryszarda Jabłonowskiego Przewodniczącego 
Rady Gminy Drawsko, Grzegorza Miężalskiego instruktora Boc-
ci, Agnieszkę Giś Sołtysa Drawska, Sylwię Marek Kierownika 
Referatu Organizacyjnego, Łukasza Pertka zaprzyjaźnionego 
fotografa. Swoją obecnością zaszczyciła Drawsko Kinga Koza – 
zawodniczka reprezentująca Sportowe Stowarzyszenie Start 
Poznań kategoria BOCCIA BC1 odnosząca sukcesy w kraju i za 
granicą. Wójt Gminy wyraził słowa uznania dla Organizatorów 
wydarzenia, którzy dołożyli wszelkich starań aby wszystko  udało 
się jak najlepiej.
 Zanim zabawa się rozpoczęła Grzegorz Miężalski przedsta-
wił prezentację gry Bocci. Źródła podają, że Boccia wywodzi się 
ze starożytnej Grecji, gdzie gracze rzucali dużymi kamieniami 
w mały cel; inne podają, że wywodzi się od włoskiej gry w bule 
– bocce. Boccia pierwotnie zaprojektowana była dla osób z po-
rażeniem mózgowym, obecnie grywana jest przez sportowców, 
którzy mają zaburzenia neurologiczne. Sport ten ma podobień-
stwo do kręgli, buli i petanque. W Boccię gra się w mieszanych 
składach, mogą grać pojedyncze osoby, pary lub trzyosobowe 
zespoły, rzucając skórzanymi piłkami w kolorze niebieskim lub 
czerwonym jak najbliżej białej bili – waleta.
 Rzutów piłkami gry Bocci  próbowali podczas  drawskiej 
Paraolimpiady prawie wszyscy; Wójt Gminy Drawsko Bartosz 

Niezborała zagrał nawet ze swoją drużyną. I choć debiut gry 
w Bocci za nami, to pojawiły się już wstępne deklaracje Bocci na 
innych imprezach.
 Na uczestników Paraolimpiady poza innymi konkurencjami 
sportowymi czekał słodki poczęstunek oraz drobne upominki.
 Realizacja IX Paraolimpiady możliwa była dzięki pomysłowo-
ści i zaangażowaniu Stowarzyszenia Rodziców Dzieci i Osób Nie-
pełnosprawnych w Drawsku oraz dofinansowaniu podmiotów:
-  Urzędu Gminy Drawsko,
- Sołectwa Drawsko
- ZKiW w Drawsku Sp. z o.o.,
- ELEKTRO MAR-KA Marcin Kaszkowiak,
- Sklep Spożywczo-Przemysłowy w Drawsku Urszula Draczan,
- Sklep Wielobranżowy w Drawsku Joanna Wyrwa,
- Sklep Meblowy „Makuch” w Drawsku,
- Mar- Meble Marcin Graś,
- Roksana Bździel z Chełstu.
 Zadanie zostało dofinansowane w ramach konkursu organizowa-
nego przez Czarnkowsko-Trzcianecką Lokalną Grupę Działania. 
 Za wszelką pomoc w organizacji i wsparciu rzeczowym i finan-
sowym w imieniu Organizatora dziękujemy!
 Przed Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci i Osób Niepełno-
sprawnych wielki przyszłoroczny Jubileusz X Paraolimpiady. My 
już dziś zgłaszamy swoją otwartość zapraszając oczywiście do 
współpracy wszystkich chętnych.  

dr Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego
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W ramach otwartego konkursu ofert pn. „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-
2020”, Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenie 

„Nasza Wieś Naszym Domem” w Kamienniku, zrealizowało zadanie polegające na zagospodarowaniu miejsca na ognisko i dokoń-
czeniu remontu poddasza świetlicy wiejskiej w Kamienniku. Całkowity koszt zadania wynosił 12800,00 zł, w tym wkład własny 
finansowy 500,00 zł,  w ramach zadania publicznego Gminy Drawsko pt. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczno-
ści lokalnych”, doposażenie boiska wiejskiego 6500,00 zł, zakup materiałów na dokończenie remontu poddasza oraz poczęstunku 
3500,00 zł, wkład osobowy w ramach pracy wolontariatu wynosił 2800,00 zł.

Kolejna inicjatywa Stowarzyszenia
z Kamiennika już zakończona!

 Pomimo czasu pandemii i bardzo wysokich cen na materiały 
budowlane, udało się w pełnym wymiarze, zrealizować zadanie 
publiczne pt. „Zagospodarowanie miejsca na ognisko, na wypo-
czynek i rekreację mieszkańców wsi wraz z dokończeniem remon-
tu poddasza świetlicy wiejskiej 
w Kamienniku”. Kluczowy cel 
zadania  został  osiągnięty, bo-
isko wiejskie jest doposażone 
w ławki i stoły oraz ruszt na 
ognisko, wmontowano słupki 
metalowe uniemożliwiające 
wjazd samochodem na bo-
isko, jak również dokończono 
remont poddasza na maga-
zynowanie i przechowywanie 
materiałów Stowarzyszenia 
i Sołectwa oraz archiwum do-
kumentów. 
 W ramach zadania zago-
spodarowano miejsce 
na ognisko, zostały 
postawione trzy ze-
stawy ławek i stołów, 
gdzie utworzył się je-
den wspólny (długi) 
stół, przy którym moż-
na usiąść, miło i sym-
patycznie, w gronie 
zaprzyjaźnionych przy-
jaciół i gości, spędzić 
popołudnie i wieczór, 
by w zaciszu świeżego 
powietrza regenerować 
siły do pracy i odpocząć 
z dala od problemów i 
spraw nas otaczających. 
Latem, gdy  dzień jest dłuższy, można również spróbować swych 
sił grając w piłkę siatkową, nożną lub kosza. Stoły i ławki skręco-
no a  następnie wzmocniono bloczkami betonowymi, co unie-
możliwi ich kradzież. Ponadto miejsce na ognisko wzbogacone 
zostało o duży ruszt nad paleniskiem, gdzie można usmażyć kieł-
baski i ziemniaki na ognisku. Również na boisku zamontowane 
są metalowe słupki wzmocnione prętami metalowymi uniemoż-
liwiającymi kradzież, z odblaskowym biało – czerwonym łań-

cuszkiem, które uniemożliwiają wjazd samochodem na boisko. 
Należy podkreślić, że czwarty zestaw ławek i stołu zamontowany 
został pod wiatą, gdzie obecnie są już  trzy zestawy. Przy większej 
ilości osób na spotkaniach i podczas organizacji zebrań i imprez 

rekreacyjno – sportowych, zestaw 
trzeci był niezbędny, dlatego pod-
jęto decyzję o jego zamontowa-
niu. Choć utworzone miejsce na 
ognisko służyło mieszkańcom od 
kilku lat, to wzbogacenie go o sto-
ły i ławki sprzyjać będzie szersze-
mu wykorzystaniu tego miejsca, 
nie tylko przez młodzież, ale rów-
nież dorosłych, zaprzyjaźnionych 
mieszkańców wsi, natomiast bez 
rusztu dużo kiełbasek  marnowało 
się, a w okresie dużych upałów nie 
było możliwe ich upieczenie.
    Dokończenie remontu poddasza 
świetlicy wiejskiej w Kamienniku 
na magazynowanie materiałów 
i wyrobów Stowarzyszenia i Sołec-

twa Kamiennik polegało na dokończeniu 
podłogi w pomieszczeniu, wybiciu pa-
nelami sufitu i ścian, wykonaniu osłony 
z paneli do zbiornika wyrównawczego, 
zamontowaniu lampy i gniazdka elek-
trycznego oraz pomalowaniu belek. 
Wszystkie prace remontowe wykony-
wane były w ramach pracy wolontariatu 
przez członków Stowarzyszenia „Nasza 
Wieś Naszym Domem” z Kamiennika. 
Dzięki realizacji zadań Stowarzyszenia 
„Nasza Wieś Naszym Domem”, progra-
mu Wielkopolskiej Odnowy Wsi, docze-

kaliśmy się dużego pomieszczenia, którym możemy 
się pochwalić innym organizacjom i powinniśmy być dumni z po-
dejmowanych działań we wsi Kamiennik. Członkowie Stowarzy-
szenia są mieszkańcami wsi i razem ze Sołectwem realizują za-
dania, dlatego zwieńczeniem współpracy jest magazynek, który 
będzie służył zarówno członkom Stowarzyszenia, jak i Sołectwu 
Kamiennik, co było zapisane w Sołeckiej Strategii wsi Kamiennik. 
 Będzie to miejsce, gdzie można przyjść, a które nada temu 
miejscu uroku i wdzięku, a przede wszystkim będzie można upiec 
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Już kolejny rok, starsi mieszkańcy wsi Kamiennik i pobli-
skich miejscowości, mogą brać udział w bezpłatnych zaję-

ciach informatycznych i fitness, w ramach inicjatywy  pt. „Bez ba-
rier - rozwijanie umiejętności informatycznych oraz aktywności 
fizycznej osób starszych i niepełnosprawnych”. Zadanie publiczne  
realizowane jest przez Stowarzyszenie „Nasza Wieś Naszym Do-
mem”, a wspierane przez Zarząd 
Powiatu Czarnkowsko – Trzcia-
neckiego „Dofinansowanie, na 
rzecz działalności osób w wieku 
emerytalnym oraz wspieranie 
i upowszechnianie kultury fizycz-
nej”. Operacja polegała na prze-
prowadzeniu 25 zajęć informa-
tycznych i fitness do 15 grudnia 
2021 roku w świetlicy wiejskiej 
w Kamienniku. Całkowity koszt 
zadania wynosił 3900,00 zł, 
w tym koszty kwalifikowane na 
prowadzenie zajęć fitness, za-
kup napojów i dysku 2200,00 
zł, natomiast wkład osobowy na przygotowanie i prowadzenie 
zajęć informatycznych w ramach pracy wolontariatu wynosił 
1700,00 zł. 
 Prowadzone zajęcia informatyczne i fitness w roku 2020 
przyniosły pozytywny oddźwięk, dlatego na prośbę uczestników 
zajęć, o ich kontynuowanie powstał projekt w tym zakresie. Za-
danie odpowiadało na potrzeby społeczności lokalnej, spotkań 
połączonych ze zdobywaniem wiedzy informatycznej i aktywno-
ści fizycznej poprzez zajęcia fitness i komputerowe. Realizacja 
zadania pozwoliła na podniesienie jakości życia oraz wpłynęła na 
wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze działania powia-
tu czarnkowsko - trzcianeckiego. 

Czas na rozwijanie
umiejętności informatycznych

oraz aktywności fizycznej
 W ramach zadania przeprowadzono 2-godzinne zajęcia in-
formatyczne i 1-godzinne zajęcia fitness w świetlicy wiejskiej 
w Kamienniku i na boisku sportowym ORLIK w Chełście, obszarze 
powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego, cyklicznie przez siedem 
miesięcy z wyłączeniem okresu wakacyjnego. Zajęcia odbywały 
się w czwartki i piątki po popołudniu. Należy również podkre-

ślić, że w związku z dużym 
zainteresowaniem kobiet ze 
wsi Chełst, zajęcia fitness 
w okresie letnim odbywały się 
na boisku sportowym ORLIK 
w Chełście.  Zatem odbiorca-
mi zadania były grupy defawo-
ryzowane, osoby starsze, po-
wyżej 50 roku życia lub osoby 
niepełnosprawne z opiekuna-
mi. Uczestnicy zajęć informa-
tycznych pracowali samodziel-
nie przy laptopach, dlatego 
utworzone były dwie grupy 
5-osobowe, gdyż Stowarzysze-

nie ma w posiadaniu pięć laptopów. Zajęcia prowadzone w od-
stępach dwutygodniowych umożliwiły osobom uczęszczającym 
na utrwalenie materiału w domu. 
 Zadanie to dotyczyło niedoinwestowanej społeczności wsi, 
wsparcia osób niepełnosprawnych i starszych w wiedzę informa-
tyczną i fizyczną, promowaniu aktywności osób w wieku eme-
rytalnym i osób niepełnosprawnych, zapobieganiu wykluczenia 
z życia społecznego i zawodowego. Realizacja projektu przyczy-
niła się do aktywnego spędzania czasu wolnego, do rozwoju 
edukacyjnego i aktywności osób z grupy defaworyzowanej. Prze-
zwyciężenie barier w posługiwaniu się technologią informacyj-
ną i komunikacyjną, zapewnienie równości szans edukacyjnych 

spokojnie na ruszcie kiełbaski, usiąść przy stole w otoczeniu wa-
lorów naturalnego środowiska wiejskiego. Zakupione doposaże-
nie jest niezbędne, by boisko było zagospodarowane i by można 
w otoczeniu pięknego miejsca organizować spotkania i imprezy, 
by w zaciszu świeżego powietrza regenerować siły do pracy i od-
począć z dala od problemów i spraw nas otaczających. Doposaże-
nie boiska wiejskiego wynikało z wewnętrznej potrzeby integracji 
społeczności wiejskiej i gości oraz zainicjowania aktywnego spę-
dzania czasu wolnego i realizowanych inicjatyw przez Stowarzy-
szenie. 
 Choć obecny czas nie sprzyja spotkaniom, to wszyscy mamy 
nadzieję, że czas pandemii skończy się i będziemy mogli spotykać 
się wspólnie na świeżym powietrzu w gronie zaprzyjaźnionych 
osób, mieszkańców i gości. Doposażenie miejsca na ognisko i bo-
iska wiejskiego w ławki i stoły pobudzi chęć odpoczynku na świe-
żym powietrzu i zwiększy się przestrzeń na aktywny wypoczynek 
mieszkańców sołectwa Kamiennik i pobliskich miejscowości. 
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacji boiska wiejskie-
go w Kamienniku i wzbogacanie go o dodatkowe wyposażenie 
wzmocni współpracę i integrację międzypokoleniową oraz wpły-

nie na rozwój turystyki i rekreacji obszarów wiejskich i promocji 
Puszczy Noteckiej.  Zadanie uczy organizatorów i uczestników 
praktycznego działania, aktywizacji społeczności i współpracy ze 
Sołectwem Kamiennik.
 Serdeczne podziękowania kieruję w stronę tych  wszystkich, 
którzy bezinteresownie zaangażowali się w realizację zadania, za 
poświęcony czas, wykonaną pracę, za wysiłek, trud i zaangażowa-
nie, jakie przyczyniło się do wykonania zadania pt. „Zagospodaro-
wanie miejsca na ognisko, na wypoczynek i rekreację mieszkańców 
wsi wraz z dokończeniem remontu poddasza świetlicy wiejskiej w 
Kamienniku”. Natomiast cytat Anselma Grun niech będzie dro-
gowskazem w realizowanych inicjatywach Stowarzyszenia. 

„Życia możemy doświadczać tylko wtedy,
gdy dzielimy się z innymi ludźmi.

Podzielona radość jest podwójną radością.”
(Anselm Grun)

Łucja Magdziarz 
Prezes Stowarzyszenia

„Nasza Wieś Naszym Domem”
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mieszkańców pochodzących z terenów wiejskich i umożliwienie 
im zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających 
dalsze życie, budowanie wizerunku i roli powiatu w aktywizowa-
niu społeczności lokalnych wokół wspólnych działań na rzecz roz-
woju informatycznego i aktywności fizycznej jest priorytetowe 
w obecnym czasie.
 Kolejny raz uczestnicy zajęć informatycznych wraz z prowa-
dzącą kierują serdeczne podziękowania do  Pani Renaty Szy-
mańskiej, Dyrektor Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy 
w Drawsku, za udostępnienie Internetu w świetlicy wiejskiej 
w Kamienniku. Dzięki jej uprzejmości i współpracy w świetlicy 
wiejskiej w Kamienniku, można przez cały rok korzystać bez ogra-
niczeń z bezprzewodowego łącza internetowego. 

Łucja Magdziarz 
Prezes Stowarzyszenia „Nasza Wieś Naszym Domem”

W dniu 23.10.2021 r. o godz. 10:00 na strzelnicy Bractwa 
Kurkowego odbyło się wręczenie odznaczeń zasłużonym 

działaczom LOK. Po odegraniu hymnu Ligi Obrony Kraju Dyrektor 
Biura Zarządu Wojewódzkiego płk. Bogdan Morawiec wspólnie 
ze st. chor. Dariuszem Korczyńskim, st. specjalistą do spraw spor-
tów obronnych i strzelectwa sportowego wręczyli odznaczenia 
przyznane przez Zarząd Główny LOK Warszawa.

Odznaczenia LOK przyznane
1. Ryszard Kielczyk
Medal pamiątkowy za całokształt z listem gratulacyjnym
2. Jan Zając
Porcelanowym Krzyżem KŻR
3. Kazimierz Wójcik
Brązowym Krzyżem KŻR
4. Grzegorz Ciesielski
Brązowym Krzyżem KŻR
5. Paweł Stachowiak
Brązowym Krzyżem KŻR
6. Karol Nowakowski
Brązowym Krzyżem KŻR
7. Dariusz Magdziarz
Złotym Medalem LOK
8. Henryk Kolasiński
Srebrnym Medalem LOK
9. Jan Król
Brązowym Medalem LOK
10. Jakub Piechaczyk
Brązowym Medalem LOK
11. Oskar Wysz
Złotym Medalem LOK
Po wręczeniach odznaczeń odbyło się strzelanie z KBKS.
1. miejsce puchar Jakub Piechaczyk
2. miejsce puchar Grzegorz Ciesielski
3. miejsce puchar Jan Zając

Aleksander Magdziarz
Prezes Koła Środowiskowego Ligii Obrony Kraju Drawsko

Medal pamiątkowy odbiera Ryszard Kielczyk

Strzelanie z broni KBKSPamiątkowe zdjęcie zakończyło spotkanie
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W środę 24 listopada  spotkali-
śmy się z pracownikami Gminne-

go Ośrodka Pomocy Społecznej w Draw-
sku. Okazją był obchodzony 21 listopada 
Dzień pracownika socjalnego, ale jak 
powiedziała Wioletta Krysztofiak Kie-
rownik GOPS jest to dzień wszystkich 
pracowników pomocy społecznej. I nie 
trudno z tym się nie zgodzić, ponieważ 
zakres prac i zadań pracowników OPS
-ów jest bardzo szeroki i nie sprowadza 
się tylko do pracy socjalnej. 
 Pomoc drugiemu człowiekowi, 
wsparcie kiedy tego potrzebuje, kiedy 
nie potrafi poprosić o pomoc jest nie-
zmiernie ważna. O tym mówił Bartosz 

Dzień pracownika socjalnego
w Gminie Drawsko 

Niezborała Wójt Gminy Drawsko stwier-
dzając w swoim wystąpieniu, że dzięki 
dobrej pracy wszystkich pracowników 
naszego ośrodka możemy dobrze wy-
konywać ustawowe zadania nałożone 
na samorząd. Bycie obok drugiego czło-
wieka, kiedy się coś wydarzy, ale i wtedy 
kiedy potrzebuje, wydawałoby się, tylko 
rozmowy było zawsze niezmiernie waż-
ne, a w dzisiejszych czasach stało się nie-
współmiernie istotne. 
 Spotkanie nasze było znakomitą okazją 
do rozmowy z opiekunkami społecznymi, 
z asystentem rodziny, z koordynatorem 
Klubu Senior+, z wszystkimi pracownika-
mi, którzy funkcjonują na co dzień poza 

biurem, w terenie, i z którymi nie mamy 
okazji spotykać się w codziennej pracy. 
 ,,Człowiek jest wielki nie przez to, co 
posiada, lecz przez to kim jest; nie przez 
to, co ma, lecz przez to czym dzieli się 
z innymi.’’ Te słowa św. Jana Pawła II jakże 
trafnie oddają obraz zawodu wykonywa-
nego przez pracowników pomocy spo-
łecznej.
 Wszystkim pracownikom Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku 
życzymy wytrwałości w pracy, życzliwości 
drugiego człowieka oraz tego co najcen-
niejsze-zdrowia.

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko  
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Szanowni Państwo!
Zakład Kanalizacji i Wodociągów 

w Drawsku Sp. z o.o. od 2008 roku (naj-
pierw jako zakład budżetowy, następnie 
jako Spółka) zaopatruje mieszkańców 
Gminy Drawsko w wodę przeznaczoną do 
spożycia, przyjmuje ścieki na oczyszczal-
nię ścieków w Drawskim Młynie, a także 
zapewnia sprawność na sieci i urządze-
niach wodno-kanalizacyjnych. Na terenie 
Gminy istnieją dwie stacje uzdatniania 
wody – Stacja Uzdatniania Wody w Draw-
sku „Abisynia”, z której woda dociera do 
mieszkańców miejscowości: Drawsko, 
Drawski Młyn, Pęckowo, Piłka i Marylin 
oraz Stacja Uzdatniania Wody w Chełście, 
która zapewnia wodę mieszkańcom miej-
scowości: Chełst, Kamiennik, Kwiejce, 

Kwiejce Nowe, Kawczyn, Pełcza i Moczy-
dła. W bieżącym roku, w celu zapewnie-
nia mieszkańcom wody pitnej spełniają-
cej normy, Spółka wykonała czyszczenie 
dwóch zbiorników retencyjnych na SUW 
w Drawsku „Abisynia”. Rozbudowana zo-
stała sieć wodociągowa w miejscowości 
Drawski Młyn, Pęckowo i Kwiejce oraz 
sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Pęckowo.  
 W 2021 roku pomimo codziennego 
dbania o to, aby do każdego mieszkańca 
Gminy Drawsko dostarczyć dobrej jakości 
wodę, odebrać i oczyścić ścieki, Zakład 
wykonał m.in.:
- oświetlenie uliczne w Kawczynie i w Pił-
ce oraz na ul. Akacjowej i ul. Noteckiej 
w Drawskim Młynie, 
- budowę wiaty drewnianej z siedziskami 

Z działalności Zakładu Kanalizacji
i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o.

Czyszczenie zbiorników retencyjnych na SUW
w Drawsku Abisynia

Budowa sieci wodociągowej w Drawskim Młynie

Budowa sieci wodociągowej w Pęckowie

Budowa sieci wodociągowej w Kwiejcach

Budowa oświetlenia ulicznego w Kawczynie

Budowa oświetlenia ulicznego w Kawczynie

i utwardzeniem terenu oraz zakup ele-
mentów wyposażenia i małej architektury 
w miejscowości Chełst. Realizacja zadania 
pn. „Chełst jakoś wieś na skraju miejscem 
turystyki, rekreacji i obyczajów- budowa 
wiaty i szlaku w miejscowości Chełst ogól-
nospławnej infrastruktury turystyczno- 
rekreacyjnej”,
- budowę wiaty drewnianej z siedziskami 
wraz z utwardzeniem podłoża pod wiatę 
oraz  budowę boiska do siatkówki plażo-
wej w miejscowości Drawski Młyn, 
- przebudowę drogi dojazdowej do grun-
tów rolnych w miejscowości Kwiejce 
Nowe, 
- przebudowę drogi dojazdowej do grun-
tów rolnych w miejscowości Kamiennik, 
- remont drogi gminnej gruntowej Piłka- 
Kamiennik na odcinku 300 m.
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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w miejscowości Kwiejce Nowe

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w miejscowości Kwiejce Nowe

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w miejscowości Kamiennik

Układanie kostki brukowej pod wiatę w Marylinie

Układanie kostki brukowej pod wiatę w Marylinie

Budowa boiska do siatkówki plażowej
w Drawskim MłynieObecnie realizowane są inwestycje:

- budowa wiaty drewnianej wraz z utwar-
dzeniem terenu pod wiatę i budową 
ścieżki do wiaty w miejscowości Marylin. 
Realizacja zadania pn.: „Na kajaku wiara 
płynie by odpocząć w Marylinie, więc im 
wiatę postawimy, jadłem z grilla ugości-
my”,
- budowa chodnika i parkingu z kostki 
brukowej oraz postawienie kontenera 
sanitarnego na targowisku w Drawsku. 
Realizacja zadania pn.: „Drowianie od 
lat z porządku słyną, a na targu w błocie 
pyrka pływa z dynią! Odnowę w Drosku 
zrobimy, kostką plac wyłożymy.”,
- budowa chodnika i parkingu z kostki 
brukowej oraz zakup elementów wypo-
sażenia i małej architektury w miejscowo-
ści Kawczyn. Realizacja zadania pn.: „By 
Kwieciszewo pamięć odzyskało i na języ-
kach ludzi pozostało – odnowę w Kawczy-
nie zrobimy i wieś ukwiecimy”.
Dbając o potrzeby klientów, staramy się 
realizować je jak najlepiej i ciągle rozsze-
rzać zakres działalności.  Spółka wykonuje 
nie tylko zadania z zakresu zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków, ale również równa i profiluje 
drogi gminne, remontuje pomieszczenia 
budynków gminnych, przedszkoli i szkół, 
świadczy usługi sprzętem specjalistycz-
nym, wykonuje usługi transportowe oraz 

Budowa wiaty drewnianej w Chełście

Budowa wiaty drewnianej w Chełście

usługi odśnieżania dróg powiatowych na 
terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianec-
kiego oraz dróg gminnych.

Szanowni Mieszkańcy!
 W związku ze zbliżającym się okresem 
zimowym i wystąpieniem niskich tempe-
ratur pragnę przypomnieć właścicielom 
nieruchomości oraz zarządcom budyn-
ków o konieczności:
1. odpowiedniego zabezpieczenia przed 
zamarznięciem wewnętrznych instalacji, 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
2. oczyszczenia studzienek wodomierzo-
wych z wody,

Budowa wiaty drewnianej w Drawskim Młynie
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3. zabezpieczenia przed mrozem punktów 
czerpalnych, które zlokalizowane są na 
zewnątrz posesji. 
Niewykonanie powyższych zaleceń może 
być przyczyną awarii i strat, których kosz-
ty ponosi właściciel nieruchomości.

Budowa chodnika i parkingu na targowisku
w Drawsku

Budowa chodnika i parkingu na targowisku
w Drawsku

Budowa chodnika i parkingu w Kawczynie

Budowa chodnika i parkingu w Kawczynie

Ewentualne awarie można zgłaszać do 
biura ZKiW w Drawsku Sp. z o.o. pod nu-
merem telefonu 672569148, 672569173 
lub konserwatorom:
664 627 061 – konserwator SUW Drawsko
664 627 384 – konserwator SUW Chełst
662 352 011, 67 25 69 006 – oczyszczalnia 
ścieków

Krystian Kawczyński
Prezes Zakładu Kanalizacji i Wodociągów 

w Drawsku Sp. z o.o.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy aby ten wyjątkowy czas upłynął Państwu 

w ciepłej, rodzinnej atmosferze. 
Niech te Święta będą niezapomnianym czasem
spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień.

Niech nadchodzący Nowy 2022 Rok
będzie pełen nadziei i spełnionych marzeń.

Życzymy Państwu siły i wytrwałości 
w realizacji zamierzonych celów

oraz zdrowia,  radości w życiu rodzinnym
i sukcesów zawodowych

Prezes Zarządu – Krystian Kawczyński 
oraz Pracownicy Zakładu Kanalizacji

i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o.
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Informacja
z działalności Rady Powiatu
Czarnkowsko-Trzcianeckiego

1) Aktualna informacja nt. ścieżki rowe-
rowej Drawsko – Krzyż Wlkp.
 Umowa z wykonawcą zadania Jac-
kiem Karpińskim ze Złotowa – firma Ro-
boty Drogowo-Budowlane została podpi-
sana w dniu 27 lipca 2021 roku. Wartość 
zadania opiewa na kwotę 3.589.020,00 zł. 
Termin realizacji to okres 13 miesięcy. 
W 2021 roku zadanie musi być rozliczone 
w kwocie minimum 650.000,00 zł, maksy-
malnie w kwocie 2.019.000,00 zł.

2) Sytuacja w szpitalu czarnkowskim 
związana z pandemią COVID-19
 Obecnie szpital w Czarnkowie dyspo-
nuje 86 miejscami dla pacjentów covido-
wych, w tym 6 to miejsca respiratorowe. 
Obłożenie jest pełne, natomiast osoby 
trafiające do szpitala są przypadkami 
ciężkimi. Szpital boryka się z dużą liczbą 
zgonów, aktualnie jest to około 5-6 zgo-
nów dziennie. Obecna fala zachorowań 
określa się jako znacznie trudniejszą od 
poprzednich, z uwagi na nieoczywiste 
objawy (np. brak obniżonej saturacji przy 
znacznym zajęciu płuc przez wirusa). Sta-
tystycznie większość pacjentów stanowią 

osoby niezaszczepione, choć zdarzały się 
także przypadki zgonów wśród osób za-
szczepionych, których wywiad zdrowotny 
był znacznie obciążony.

3) Inwestycje w szpitalu trzcianeckim
 W okresie od 1 stycznia do 30 wrze-
śnia 2021 r. szpital w Trzciance dokonał 
zakupu sprzętu i aparatury medycznej na 
łączną kwotę 510.474,00 zł. Obecnie szpi-
tal jest na etapie realizacji projektu pozy-
tywnie zaopiniowanego przez Instrument 
Oceny Wniosków Inwestycyjnych JOWISZ 
na kwotę 1.698.505,00 zł. Ze środków 
tych zakupiony zostanie aparat RTG oraz 
zestaw do pracowni endoskopowej.
Dyrektor szpitala zamierza zatrudnić 
dwóch lekarzy pochodzących z Ukrainy, 
jednak Wielkopolska Izba Lekarska nie 
wyraża obecnie zgody na zatrudnienie le-
karzy zza wschodniej granicy.

4) Interpelacja dotycząca progów zwal-
niających przy ulicy Noja
 Na przedostatniej sesji w imieniu 
mieszkańców z ulicy Noja, złożyłem in-
terpelację w sprawie umieszczenia pro-

gów zwalniających przed kościołem na 
drodze powiatowej Pęckowo-Drawsko. 
Wniosek ten został skierowany do Komisji 
Bezpieczeństwa Ruchu na Drogach Po-
wiatowych, która ma wspólnie z wójtem 
ustalić szczegóły dotyczące zwalniającego 
przejścia dla pieszych lub wysepki zwal-
niającej.

5) Wnioski do kalendarza imprez złożone 
przez gminę i gminne jednostki organiza-
cyjne
 Gmina Drawsko złożyła do Powiatu 
wniosek na XXII Odlotowy Festyn Grzybo-
wy „Grzyby, las wokół nas”. Rada Powiatu 
przyznała na powyższą imprezę dofinan-
sowanie w wysokości 2.000,00 zł. 
Taką samą kwotę dofinansowania na 
swoje imprezy otrzymały: Gmina Czarn-
ków, Gmina Lubasz i Gmina Połajewo.
 

Zbigniew Piątek
Przewodniczący

Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
Rady Powiatu

Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Każde Święta Bożego Narodzenia 
niosą ze sobą wiele radości i refleksji minionego okresu.

W tych wyjątkowych dniach składam Państwu najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń,

wielu głębokich i radosnych przeżyć oraz wewnętrznego spokoju.
Niech przy świątecznym stole nie zabraknie rodzinnej atmosfery,

a Nowy Rok 2022 niech niesie ze sobą szczęście i pomyślność.
 Zbigniew Piątek

 Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
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Akademia Drawsko to fundacja skupiając wo-
kół siebie dzieci w wieku 4-11 lat lubiących grać  

w piłkę nożną. Inicjatywa ta, powstała pod koniec roku 2020, 
a już 18 lutego 2021 została zarejestrowana otrzymując osobo-
wość prawną. Dzisiaj nad rozwojem zawodników czuwa troje tre-
nerów: Karolina Jabłonowska, Michał Moder, Arkadiusz Adach. 
Karolina i Michał uprawnienia trenerskie zdobyli w tym roku, 

Akademia Drawsko działa!
specjalnie po to, aby móc prowadzić 
treningi dla dzieci. Wraz z Arkiem pro-
wadzą treningi dla grup orlik (dzieci uro-
dzonych w 2011 i 2012 roku), żak (dzieci uro-
dzone w 2013 i 2014) oraz skrzat (dzieci urodzone w 2015, 2016 
i 2017). W zależności od wieku dzieci, zajęcia odbywają się od 
dwóch (najmłodsi) do czterech treningów w tygodniowo. Miej-

26 listopada 2021 r. w Połajewie 
odbyło się uroczyste podsumo-

wanie sportu szkolnego i masowego po 
linii Powiatowego Zrzeszenia Ludowych 
Zespołów Sportowych. 
 Ze Szkoły Podstawowej w Drawsku 
nagrodzeni zostali: 
- Weronika Sobota – uczennica klasy VIIA, 
która była kapitanem drużyny Małej Pił-
karskiej Kadry Czeka w Koźminie Wielko-
polskim 12 maja 2021 r. Drużyna z nasze-
go powiatu zajęła w finale wojewódzkim 
czwarte miejsce w kategorii dziewcząt do 
klas szóstych;
- Maciej Nawrot – uczeń klasy VIII, który 
był reprezentantem Zrzeszenia Ludowych 
Zespołów Sportowych w Turnieju Piłki 
Nożnej Chłopców do lat 13 w Reńskiej 
Wsi w dniach 24-26 sierpnia 2020 r. Re-
prezentacja naszego powiatu, w której 
grał Maciej, zajęła drugie miejsce w Mi-
strzostwach Polski LZS. 
Za swoje sukcesy Maciej został powołany 
do reprezentacji U-15 Polish Soccer Skills 
w sezonie 2021/2022. Obecnie trenuje 
w klubie Błękitni Wronki.

Zbigniew Piątek
Dyrektor SP w Drawsku

Nagrodzeni uczniowie
podczas podsumowania sportu szkolnego

i masowego w Połajewie
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scem treningów jest boisko Abisynia w Drawsku, 
orlik w Chełście oraz sala gimnastyczna w Draw-
sku. Obecnie dzieci uczęszczających na zajęcia 
Akademii jest około 30stu.
 Choć Akademia Drawsko jest nowym tworem, 
ma już na koncie kilka sukcesów. Mianowicie, 
dwóch zawodników Akademii zostało powołanych 
do Kadry Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 
na konsultację selekcyjną. To Mikołaj Chyba oraz 
Karol Płóciennik należący do grupy orlik. Ponadto 
Mikołaj trafił także na tydzień treningowy do War-
ty Poznań, w której miał okazję rywalizować z jed-
nymi z najlepszych zawodników w Wielkopolsce.
 Ambasadorem Akademii Drawsko jest Jakub 
Moder. Mamy niezmierne szczęście, że nasze dzieci 
mogą czerpać wzorce od idola, którego znają nie 

tylko z telewizji. To przywilej, który nie jest dany każdemu. Tak jak Kuba, każde 
z Naszych dzieci ma szansę na sięganie po marzanie bardzo wysoko, bo dosko-
nale wiedzą, że jest to możliwe. Nam jako trenerom wychowawcom oczywiście 

nie chodzi o cel końcowy. To zbyt odle-
głe myślenie. Każdego dnia i w każdej 
chwili chcemy dawać dzieciom powo-
dy, które malują szczęście na ich twa-
rzach. Emocje związane z piłką nożną 
jako sportem zespołowym są poucza-
jące. Dzieci współpracują, wspólnie 
podejmują decyzję, przeżywają wzloty 
i upadki. To esencja gry w piłkę nożną
 Mamy w Akademii swoje hasło, 
którym się kierujemy w kontaktach 
z zawodnikami, między sobą, czy 
podczas rozmów z rodzicami: chcemy 
kształtować nowe pokolenie zawod-
ników, ucząc ich pasji do futbolu, 
szacunku do drugiego człowieka oraz 
odwagi w walce o swoje marzenia. 
Po to właśnie wspólnie stworzyliśmy. 
Po to tutaj jesteśmy. 

Arkadiusz Adach 
Prezes Stowarzyszenia
„Akademia Drawsko”
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Piątek 26 listopada, późnym popołudniem, spotkaliśmy 
się w Gminnym Ośrodku Kultury w Połajewie po prawie 

dwuletniej przerwie, bo ostatnie podsumowanie odbyło się 
w Lubaszu w grudniu 2019r. 
 W uroczystości uczestniczyli Feliks Łaszcz Starosta Powia-
tu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Sławomir Kryger Wicestaro-
sta Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Wiesław Maszewski 
Przewodniczący Rady Powiatu, Stanisław Pochyluk Wójt Gminy 
Połajewo, Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko, członkowie 
zarządu Powiatowego Zrzeszenia LZS, działacze sportowi, trene-
rzy i oczywiście nagrodzeni sportowcy. 
 Spotkanie to było również okazją do podsumowania działal-
ności Szkolnego Związku Sportowego za rok szkolny 2019/2020. 
Na uroczystości obecny był Ryszard Jabłonowski Prezesa Szkol-
nego Związku Sportowego wraz z członkami zarządu, dyrektorzy 
nagrodzonych szkół, nauczyciele. 
 Podsumowanie działalności powiatowego LZS to słowa 
Krzysztofa Marcinkowskiego Prezesa Powiatowego Zrzeszenia 
LZS, który mówił o 75 letniej działalności LZS-ów, o czołowych 
dyscyplinach naszego powiatu piłce nożnej, tenisie stołowym, zi-
mowej spartakiadzie mieszkańców wsi, o warcabach oraz o zna-
komitych sportowcach powiatu, którzy przez 20 lat działalności 
stowarzyszenia sławili imię powiatowych LZS-ów.  
 Z kolei Ryszard Jabłonowski mówił o sukcesach indywi-
dualnych uczniów, które w klasyfikacji XXI Igrzysk dzieci, XXI 
Igrzysk młodzieży oraz XXI Liceliady są podstawą do sukcesów 
sklasyfikowanych szkół.

 Uroczystość było znakomitą okazją do wręczenia symbolicz-
nych kryształowych serc, w podziękowaniu, czterem strażakom 
ochotnikom tj.  Radosław Graj z Gminy Drawsko, Paweł Grabarz 
z Gminy Połajewo, Artur Matuszczak z Gminy Drawsko, Bartosz 
Peksa z Gminy Połajewo. To oni uratowali życie, podczas II Po-
wiatowego Turnieju Samorządowców w 2020r. naszego kolegi. 
,,Życie ludzkie to jakby olbrzymie zawody, których jesteśmy za-
równo uczestnikami jak i widzami’’. Oni znaleźli się w odpowied-
nim miejscu i w odpowiednim czasie. Więc od nas wszystkich, 
od Krzysztofa Marcinkowskiego Prezesa Powiatowego Zrzeszenia 
LZS i Prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat jedno słowo-
DZIĘKUJĘ.
 Dla wszystkich Włodarzy Gminy Prezes Krzysztof przygotował 
pamiątkowe medale z okazji 75-lecia istnienia LZS za wspieranie 
sportu, wspieranie finansowe- inwestowanie w różne dyscypliny 
sportowe, w różną działalność sportową.

Klasyfikacja sportowa szkół w roku szkolnym 2019/2020 wyglą-
da następująco:

XXI IGRZYSKA  DZIECI
III miejsce
w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim 
w roku szkolnym 2019/2020 dla Szkoły Podstawowej nr 1 
w Czarnkowie
II miejsce
dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzciance
I miejsce
dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieleniu
XXI IGRZYSKA MŁODZIEŻY
III miejsce ex aequo
w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim w roku szkolnym 
2019/2020 zajęły Szkoły:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubaszu oraz Szkoła Podstawo-
wa nr 1 w Czarnkowie
II miejsce
dla Szkoły Podstawowej w Krzyżu Wlkp.
I miejsce
dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Wieleniu

XXI LICEALIADA:
III miejsce

Podsumowanie działalności sportowej 
2020/2021 Powiatowego Zrzeszenia
Ludowe Zespoły Sportowe przeszło do historii

Wyróżnienie dla Jakuba Modera za osiągnięcia piłkarskie
Nagrodę odebrał dziadek Jan Moder

Nagrodzona Katarzyna Lejman za zajęcie III miejsca na Spartakiadzie
Wojewódzkiej LZS 01.03.2020 r. w podnoszeniu ciężarka kobiet

Wyróżnieni działacze sportowi z gminy Drawsko – Jan Moder, Andrzej
Maciaszek LZS „Sokół” Drawsko i Marian Gapski LZS „Orzeł” Pęckowo
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w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim
w roku szkolnym 2019/2020 dla Zespołu Szkół w Wieleniu
II miejsce
dla Zespołu Szkół  w Czarnkowie
I miejsce
dla Edukacji Lubasz.

 Prezentacja wyróżnionych w ramach podsumowania działal-
ności LZS za rok 2020/2021, w innej formule, o każdej dyscypli-
nie opowiadał koordynator sportowy, ale jakże trafnej, wskazała 
do wyróżnienia:

Mała piłkarska kadra czeka 2020r.chłopcy-informacje przekazał 
Marcin Dudziak koordynator sportu w Gminie Lubasz:
Mistrzowie Województwa Wielkopolskiego i Wice Mistrzowie 
Polski: 
1.ALBERT CICHOREK  - CZARNKÓW 2. JAKUB DUDA-LUBASZ 3. 
ANTONI DUDZIAK-LUBASZ 4. JAKUB DYMEK-LUBASZ 5. JULJAN 
GŁOWACKI-LUBASZ 6. CYPRIAN KAWA-LUBASZ 7. MACIEJ NA-
WROT – DRAWSKO 8. STANISŁAW SŁODOWY-LUBASZ 9. WOJ-
CIECH WILK-LUBASZ 10. FRANCISZEK WOWER-LUBASZ
Trenerzy Marcin Dudziak, Krzysztof Dymek, Dorian Jarosz 
Piłkarska kadra czeka 2020r.chłopcy-informaje przekazał Marcin 
Dudziak:
Wicemistrzowie Województwa Wielkopolskiego.
1. FILIP BUDAJ 2. MACIEJ  DUCZYŃSKI 3. MAKSYMILIAN  KIERSTAN 
4. KSAWERY KOTLIŃSKI 5. KAROL  KWASCHNIK 6. SZYMON  ŁUCKI 
7. KACPER OELKE 8. CEZARY OZORKIEWICZ 9. FILIP  PIĄTEK 10. 
KACPER  RAKOWSKI 11. MACIEJ  REDENS 12. ANTONI SOSNOW-
SKI 13. MICHAŁ  URBAN 14. BŁAŻEJ  URBAN 15. ADAM  WERNICKI
Wszyscy chłopcy są z Gminy Lubasz.

Mała piłkarska kadra czeka 2021r.dziewczęta-informacje prze-
kazał Henryk Kolasiński koordynator sportu w Gminie Drawsko, 
członek Zarządu PZLZS. Dokonania naszych małych piłkarek to 4 miejsce w Wielkopolsce.

Drużynę reprezentowała WERONIKA SOBOTA z Drawska– kapitan 
drużyny piłkarskiej dziewcząt „ MAŁA  PIŁKARSKA KADRA CZEKA 
2021r.”

 Ostatnim akcentem zamykającym blok piłkarski było wyróż-
nienie dla JAKUBA MODERA obecnie piłkarza Brighton & Hove 
Albion, reprezentanta kadry biało-czerwonych. 
,,Dzięki własnej ciężkiej pracy, talentowi, szczęściu i ogromnemu 
wsparciu rodziców, dziadków jak u wielu sportowców, Powiat 
Czarnkowsko-Trzcianecki, Gmina Drawsko mają reprezentanta 
kadry narodowej w piłce nożnej, który zaczynał w LZS SOKÓŁ 
DRAWSKO. O Jakubie powiedziano wiele, wiele zapewne padnie 
jeszcze słów, ale to przecież jego czas i powinien wiedzieć, że my 
o nim pamiętamy.’’
To historyczne wyróżnienie w powiecie dla tego, który gra ,,z or-
łem na piersi’’. 
Rok 2020, 1 marzec, to również Zimowa Spartakiada Woje-
wódzka w Wągrowcu, (a w październiku roku bieżącego w Cho-
dzieży), na której globalnie jako powiat zajęliśmy miejsce 9, a bez 
gier zespołowych 3 miejsce, czyli było pudło jak to się mówi 
w żargonie sportowym- informacje przekazał Henryk Kolasiński: 
PODNOSZENIE CIĘŻARKA 17,5 KG Waga  do 85 kg III MIEJSCE 
MICHAŁ RYBARCZYK w 2020r. Gmina Lubasz I MIEJSCE MICHAŁ 
RYBARCZYK w 2021r.Gmina Lubasz to sukces tegoroczny z Cho-
dzieży
Waga powyżej 85 kg I MIEJCE ANDRZEJ MACYSZYN Gmina Lubasz
PODNOSZENIE CIĘŻARKA KOBIET 12 kg III MIEJSCE  KATARZYNA 
LEJMAN Gmina Drawsko
RZUT LOTKĄ MEŻCZYZN III MIEJSCE  GRZEGORZ BOLCZYK Gmina 
Lubasz
PRZECIĄGANIA LINY III MIEJSCE drużyna w składzie : KAROL 

Wyróżnieni samorządowcy medalem 75 – lecia LZS

IV miejsce na Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego „Mała piłkarska 
kadra czeka 2021 r. dziewczęta” . Drużynę reprezentowała Weronika Sobota 
z Drawska – kapitan drużyny oraz Zbigniew Piątek – dyrektor SP w Drawsku 

Reprezentacja Gminy Drawsko  na Podsumowaniu sportowym LZS i SZS
w Połajewie 26 listopada 2021 r.

Reprezentacja Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Województwa Wiel-
kopolskiego w turnieju ogólnopolskim „Mała piłkarska kadra czeka 2020 r. 

chłopcy” zajęła II miejsce (z Gminy Drawsko Maciej Nawrot z Drawska)
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ŁAZOWSKI, MIŁOSZ ŁAZOWSKI, PATRYK MIZERA, MARCIN MO-
DRZYK.
Tenis stołowy- informacje przekazał Andrzej Lemieszka trener 
tenisa stołowego III ligowej drużyny, członek Polskiego Związku 
Tenisa Stołowego w Warszawie:   
3 miejsce w Województwie Wielkopolskim we wrześniu 2021r., 
3 zawodników z powiatu startowało w Mistrzostwach Polski 
w drużynie Wielkopolski, w kategorii junior Artur Lemieszka zajął 
4 miejsce, miejsce od 13 do 16 zajął Maciej Wernicki, w kategorii 
młodzieżowiec miejsce od 9 do12 zajął Maciej Buśko. Na 13 wo-
jewództw Wielkopolska zajęła 1 miejsce. 
Ponadto w województwie w kategorii senior 2 miejsce zajęła 
Agnieszka Lipska.
Warcaby- informacje przekazał Sylwester Flisikowski trener i sę-
dzia warcabowy, szachowy, członek Zarządu PZLZS
Wyróżnieni warcabiści, którzy startowali jako Ludowe Zespoły 
Sportowe w innych zawodach zdobywali znaczące sukcesy w mi-
nionym 2020 i w obecnym 2021r. to:
1. MATEUSZ BOHAREWICZ Gmina Czarnków 2. ANIELA BURDA-
JEWICZ Gmina Trzcianka 3. SEBASTIAN BURY Gmina Czarnków 
4. ARLETA FLISIKOWSKA Gmina Trzcianka 5. KAMIL FLISIKOWSKI 
Gmina Trzcianka 6. MAGDALENA PAUSZEK Gmina Wieleń 7. SE-
WERYN PRZYŁOGA Gmina Czarnków. 
Słowa uznania skierowane zostały również do działaczy sporto-
wych, którzy wspierają sportowców, organizują, aktywizują, nie-
stety jest ich co raz mniej więc tym bardziej należą się  im wyróż-
nienia. Wśród działaczy powiatowych nagrodzono:
1.Pavol Antonić Gmina Trzcianka 2.Ryszard Apold Gmina Wieleń 
3.Marian Gapski Gmina Drawsko 4.Bernard Kujanek Gmina Wie-
leń 5.Marian Mirek Gmina Lubasz 6.Andrzej Maciaszek Gmina 

Drawsko 7.Jan Moder Gmina Drawsko 8.Janusz Kus Gmina Czarn-
ków 9.Ryszard Kosicki –Miasto Czarnków 10.Roman Klewenha-
gen-Gmina Połajewo.
 Całość uroczystości uświetniła Kapela Dudziarzy z Połajewa, 
znana na nie jednej scenie muzycznej kraju i zagranicy. 
Wykonanie min. piosenki ,,Wierniejsza od marzeń’’- Skaldowie, 
czy ,,Babę zesłał Bóg’’ Renaty Przemyk w aranżacji i okraszone 
komentarzem Marka Frąckowiaka dyrygenta połajewskiego chó-
ru Cecylia u niejednego wywołały uśmiech na twarzy, chwilę za-
dumy, a nawet próby wtórowania wykonawcy. 
,,Sukces nie jest przypadkiem. To ciężka praca, wytrwałość, ucze-
nie się, poświęcenie, a przede wszystkim miłość do tego, co robisz 
lub uczysz się robić.” 
 Te słowa, jednego z największych piłkarzy -Pele, pokazują ja-
kimi osobowościami są wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni. Zdecy-
dowanie wszyscy oni zasłużyli na te trofea. 
 Czy rzeczywistość, w której żyjemy pozwoli nam wrócić do 
powiatowej rywalizacji gmin? Bardzo byśmy sobie tego życzyli. 
Chcielibyśmy spotkać się z wszystkimi ludźmi sportu w powiecie 
i znowu usiąść, porozmawiać, powspominać. 
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym. 
 Dziękujemy gospodarzowi gminy, w której gościliśmy Sta-
nisławowi Pochylukowi Wójtowi Gminy Połajewo. Współpraca 
przy przygotowaniu imprezy była przyjemnością. 
 Dziękujemy za obecność i wspólne spędzenie piątkowego po-
południa 26 listopada 2021r. 

Anna Fręś, 
Krzysztof Marcinkowski

- Prezes Powiatowego Zrzeszenia LZS

Zakończyła się jesienna runda rozgrywek se-
zonu 2021/2022 Wielkopolskiego Związku 

Piłki Nożnej w Poznaniu. Od obecnego sezonu nie 
prowadzi się tabel rozgrywek  w  kategorii ŻAK, 
ORLIK. Pozostałe przedstawiają  się następująco:

LZS  Sokół Drawsko
KLASA B 1 ,,PROTON” GRUPA 2
1m. Orzeł  Gulcz    11    30 pkt.
2m.  Kłos Budzyń II    11    25 pkt.
3m. Noteć II  Rosko    11    21 pkt.
4m.  LZS  Sokół Drawsko    11    20 pkt.
5m. Viktoria Miały    11    20 pkt.
6m. Wełna Rogoźno II    11    19 pkt.
7m. Tornado Tarnowo    11    18 pkt.
8m.  Piotr Mieścisko    11    15 pkt.
9m.  Radwan  Lubasz II    11    9 pkt.
10m. Tarzani Wrzeszczyna    11    9 pkt.
11m.  Sokół Gębice    11    3 pkt.
12m. Fortuna Wieleń II    11    1 pkt.

LZS   ORZEŁ  PĘCKOWO
PIŁA I  LIGA  OKREGOWA D 2    MŁODZIK    GRUPA  1
1m.    KP  Piła    10    30 pkt.
2m. STEICO NOTEĆ -  Czarnków    10    24 pkt.
3m.  Polonia  Chodzież    10    13 pkt.
4m. Hydropex  Sparta  Złotów    10    10 pkt.
5m.   LZS  Orzeł   Pęckowo    10    7 pkt.
6m.  Płomień  Połajewo    10    4 pkt.

Sport
KLASA  A  ‘’PROTON’’ GRUPA 2
1m. Wełna  Rogoźno    13    30 pkt.
2m.  ROŻNOVIA  Rożnowo    13    29 pkt.
3m  Sokół  Mieścisko    13    26 pkt.
4m.  LKS  Lipa    13    25 pkt.
5m.  Byki  Orłowo    13    23 pkt.
6m.  Warta  Wartosław    13    22 pkt.
7.m Błękitni  Kuźnica  Czarnkowska    13    17 pkt.
8m.  Czarni  Wróblewo    13    16 pkt.
9m.  Iskra  Wyszyny    13    16 pkt.
10m. Fortuna  Wieleń    13    15 pkt.
11m.  Huragan  Młynkowo    13    14 pkt.
12m. Golica  Ryczywół    13    13 pkt.
13m. Orzeł  Pęckowo    13    5 pkt.
14m. LZS Gryf  Zofiowo    13    5 pkt.

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

Dnia 20 listopada 2021 r. w Rychliku odbyły 
się Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Czarn-
kowsko - Trzcianeckiego w szachach. W za-
wodach tych wystartowała reprezentacja 
Gminy  Drawsko w składzie: Wojciech Hel-
wich - Pęckowo, Anna Konek  -  Pęckowo, 
Franciszek Jerzy - Drawsko oraz Arkadiusz Kijek  -  Drawsko, która 
zajęła drugie miejsce w zawodach.

Henryk Kolasiński
Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego i oc.,

kultury fizycznej, sportu i rolnictwa
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Sukces
w unihokeju

Trzy reprezentacje ze Szkoły Podstawowej 
z Drawska awansowały do finałów wojewódzkich 

w unihokeju. Reprezentacja chłopców z klas 7-8 oraz re-
prezentacja dziewcząt i chłopców w kategorii klas 5-6. 
Wszyscy uczniowie dzięki awansowi do finału wojewódz-
kiego, zagwarantowali sobie nagrody gminy w kategorii 
sport w ramach Drawskiego programu wspierania edu-
kacji uzdolnionych uczniów uczących się w placówkach 
oświatowych.

Zbigniew Piątek
Dyrektor SP w Drawsku

Trener Łukasz Piątek i uczniowie w składzie: Sebastian Pocheć, Klaudiusz Lejman, 
Dawid Helak, Mateusz Łuniewski, Krzysztof Daniszewski, Filip Litwinowicz,

Hubert Gapski, Wiktor Giś i Bartosz Marciniak

Trener Łukasz Piątek i uczniowie w składzie: Maciej Nawrot, Ksawery Szmania, Kacper Gapski, Łukasz Rychlik, Michał Marut, Kamil Banaś,
Patryk Stodółka, Krystian Dittfeld i Paweł Mazurek

Trener Łukasz Piątek i uczniowie w składzie: Weronika Sobota, Zuzanna Kubiś, Julianna Łech, Vanessa Bździel, Agata Linka, Hanna Krystek,
Aleksandra Czyżewska i Oliwia Białek



Stowarzyszenie „Piłka łączy pokolenia” w Piłce od 
01.07.2021r. do 31.10.2021r. zrealizowała projekt pt. 

„O zdrowie nasze dbamy, pandemii się nie damy!”. Działania 
polegały na zaproponowaniu mieszkańcom wsi ciekawych, atrak-
cyjnych i aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz dostar-
czeniu wiedzy na temat zdrowego odżywiania. 
 Projekt był dofinansowany ze środków programu DZIAŁAJ 
LOKALNIE Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowane-
go przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek 
Działaj Lokalnie. W ramach dotacji otrzymaliśmy 3.000,00 zł na 
realizację projektu, a nasz wkład własny i wolontariatu wynosił 
1.950,00 zł. 
 Dzięki projektowi zostało zorganizowanych 9 zajęć fitness dla 
dorosłych i młodzieży, 2 zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci 

„O zdrowie nasze dbamy,
pandemii się nie damy!”

i 2 warsztaty dietetyczne oraz zakupiono niezbędne przyrządy 
wykorzystane podczas zajęć i projektor.  W treningach fitness 
i warsztatach uczestniczyło około 50 osób. 
 Głównym celem projektu było promowanie zdrowego trybu 
życia i ruchu na świeżym powietrzu oraz przeciwdziałanie skutkom 
pandemii poprzez nawiązywanie utraconych bliższych relacji mię-
dzyludzkich, a także zwiększenie aktywności mieszkańców z różnych 
grup wiekowych. Zdobyta wiedza na temat odżywiania pozytywnie 
wpłynęła na zdrowy tryb życia. Wspólne działania przyczyniły się do 
integracji naszej małej lokalnej społeczności i wskazały nowe formy 
aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.

Katarzyna Kołodziej
Prezes Stowarzyszenia „Piłka łączy pokolenia”

W centrum Piłki kawałek
terenu jest,

trzeba go zazielenić na fest!
Stowarzyszenie „Piłka łączy poko-
lenia” w Piłce znalazło się w gro-

nie laureatów otwartego konkursu ofert 
pn. „Nasza wieś naszą wspólna sprawą”, 
w ramach programu „Wielkopolska Od-
nowa Wsi 2013-2020” Departamentu 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Wielkopolskie-
go. Zrealizowaliśmy zadanie publiczne pt. 
„W centrum Piłki kawałek terenu jest, 
trzeba go zazielenić na fest!” , kwota do-
finansowania to 4.866,00 zł.
 Celem projektu było uporządkowanie 
i zagospodarowanie terenu przy wjeździe 
do centrum wioski na działce nr 512, po-
przez nasadzenie krzewów i drzew ozdob-
nych oraz renowacja krzyża i ogrodzenia. 
Miejsce to jest specyficzne dla naszej 
społeczności, ponieważ stoi tam od 
niepamiętnych czasów krzyż, który wita 
przyjeżdżających do Piłki. To miejsce kul-
tu religijnego, gdzie odbywają się Drogi 
Krzyżowe w okresie Wielkiego Postu i tra-
dycyjnie procesja na Boże Ciało. Obszar 
ten został zniszczony przez nawałnicę 
01.07.2012r.; rosnące wieloletnie sos-
ny zostały połamane. Zadania polegały 
na odkopaniu i wyrwaniu pnii sosen, 

następnie zasypaniu dołów i ogólnym 
wyrówniniu terenu. Kolejnym działaniem 
było wykopanie dołów i wsypanie podłoża 
pod nasadzenia, a następnie zasadzenie 
zakupionch rośli ozdobnych (w tym mio-
dodajnych) i zabezpieczenie ich przed 
chwastami i utratą wilgotności poprzez 
rozłożenie kory. Końcowym etapem pro-

jektu było oczyszczenie i odmalowanie 
krzyża oraz ogrodzenia. W podjętych dz-
iałaniach wspierali nas mieszkancy wsi, 
sołtys i strażacy OSP Piłka. Wolontariusze 
pracowali własnymi narzędziami. 
 Projekt zaktywizował naszych miesz-
kańców i pobudził do wspólnej pracy na 
rzecz wsi, wsparł naszą społeczność loka-
lną i doprowadził do rozwoju tożsamości 
wiejskiej. Nasze działania doprowadziły 
do zachowania dziedzictwa kulturowego 
i religijnego specyficznego dla naszego re-
gionu, a to zaspokoiło zgłaszane potrzeby 
mieszkańców wsi Piłka.

Katarzyna Kołodziej 
Prezes Stowarzyszenia 
„Piłka łączy pokolenia”


