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Szanowni Mieszkańcy,
minęły wakacje, które przepełnione były szeregiem wydarzeń kultu-
ralnych i sportowych organizowanych przez Samorząd Gminy Draw-
sko, sołectwa, stowarzyszenia, czy inne organizacje. Pomimo proble-
mów finansowych, przy ogromnym wsparciu sponsorów i środków 
zewnętrznych, zrealizowaliśmy Dni Gminy Drawsko z Festynem Grzy-
bowym, coroczne Dożynki, czy IV Bieg im. Józefa Noji w Pęckowie. 
Pandemia i wojna sprawiły, że wiele inicjatyw społecznych przestało 
funkcjonować. Zdecydowanie możemy stwierdzić, że w naszej Gmi-
nie jest wręcz przeciwnie. Wszyscy stanęliśmy na wysokości zadania 
realizując ambitny kalendarz imprez, angażując się ponad wszelkie 
przeciwności. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy angażo-
wali się w każde przedsięwzięcia, ponieważ siła samorządu to aktyw-
ność jej mieszkańców.
 Wrzesień jest miesiącem podsumowań bieżącego stanu finan-
sowego gminy oraz okresem planowania budżetu przyszłorocznego. 
W tym miesiącu odbywają się zebrania wiejskie, w których uczest-
niczę, aby mieć kontakt i świadomość aktualnej sytuacji w terenie. 
Najbliższy czas nie będzie dla nas łatwiejszy niż do tej pory. Jesteśmy 
w trakcie poważnego kryzysu gospodarczego, którego efekty dopie-
ro przed nami. Rosnące ceny energii, czy opału, sprawią nam wiele 
problemów i są dużym zagrożeniem dla standardowej działalności 
Gminy Drawsko. Uczynimy jednak wszystko, aby budynki, szczegól-
nie szkoły, były ogrzane, a nasze dzieci mogły funkcjonować w nor-
malnych warunkach. Musimy mieć jednak wszyscy świadomość 

Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Pęckowie. Całkowita wartość zadania to 405.000,00. Dofi-

nansowanie w kwocie 150.000,00 pochodzi z Funduszu Przeciwdzia-
łania COVID-19 dla  gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizo-
wane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane 
państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Druhowie z OSP 
Pęckowo dołożyli do inwestycji 20.000,00 ze zbiórki publicznej, na-
tomiast gmina kwotę 235.000,00, w tym 10.000,00 z funduszu sołec-
kiego. Wykonawcą zadania była firma STEF-BUD z Wielenia.

trudnych decyzji, które stoją przed nami, związane chociażby z ogra-
niczaniem światła ulicznego. 
 Pomimo zaistniałej sytuacji pracujemy na pełnych obrotach wy-
korzystując wszelkiego rodzaju szanse i możliwości, które zostaną 
zaprezentowane poniżej.

Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawczy-
nie. Całkowita wartość zadania 155.995,98. Dofinansowa-

nie w kwocie 100.000,00 pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane 
w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane pań-

INWESTYCJE ZREALIZOWANE:
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stwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Wkład własny gminy to 
55.995,98, w tym 10.000,00 z funduszu sołeckiego. Druhowie z OSP 
Kawczyn ze środków własnych w kwocie 20.000,00 wykonali podbu-
dowę pod budynek remizy.
 

Budowa drogi gminnej - ul. J. Krasickiego w miejscowości 
Drawski Młyn. Całkowita wartość inwestycji 237.003,77. Do-

finansowanie w kwocie 142.202,26 pochodzi z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Wkład własny gminy to 94.801,51. Wykonawcą zada-
nia była firma DROMOS Sp. z o.o. Sp. K. z Huty Szklanej.
 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1336P na odcinku Draw-
ski Młyn–Pęckowo–Piłka oraz nr 1323P na odcinku Draw-

sko–Pęckowo - przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej. Zadanie 
polegające na wyasfaltowaniu ścieżki rowerowej Drawsko - Pęckowo 
(również w stronę cmentarza) – Piłka o łącznej długości ponad 9 km. 
Całkowita wartość zadania to 2.302.207,39. Realizacja inwestycji moż-
liwa dzięki dofinansowaniu z Wielkopolskiego Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego na lata 2014-2020, działanie 3.3 „Wsparcie strategii 
niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, poddziałanie 3.3.1 „In-
westycje w obszarze transportu miejskiego” w kwocie 1.628.961,08. 
Wkład własny w inwestycję o wartości 673.246,31 Gmina Drawsko 
zabezpieczyła wspólnie z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim. Wy-
konawcą zadania jest firma REDON NAKŁO Spółka z o.o.
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełst (droga 
do dawnego Kółka Rolniczego). Całkowita wartość inwe-

stycji to 636.862,49. Dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
pokryje ok. 60% inwestycji tj. 379.553,01. Wkład własny gminy to 
257.309,48. Wykonawcą zadania jest firma DROMOS Sp. z o.o. Sp. K. 
z Huty Szklanej. Zakończenie inwestycji nastąpi do dnia 11.12.2022 r. 

Remont wejścia do świetlicy wiejskiej w Kamienniku. 
Koszt całkowity to 84.834,06. Dofinansowanie w kwocie 

50.000,00 pochodzi z Programu Wielkopolska Odnowa Wsi Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wkład własny 
gminy w zadanie to 34.834,06. Wykonawcą zadania jest Zakład Ka-
nalizacji i Wodociągów w Drawsku. Zakończenie zadania nastąpi do 
04.11.2022 r.

Remont podłogi na świetlicy wiejskiej w Chełście. Koszt 
całkowity zadania 84.995,18. Dofinansowanie w kwocie 

50.000,00 pochodzi z Programu Wielkopolska Odnowa Wsi Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wkład własny 
gminy w inwestycję to 34.995,18. Wykonawcą zadania jest Zakład 
Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku. Zakończenie zadania nastąpi 
do 04.11.2022 r.

Doposażeniu placu zabaw w Parku Grzybowym w Piłce 
w urządzenia sensoryczne i ekoedukacyjne. Koszt całkowi-

ty zadania: 62.500,00. Dofinansowanie o wartości 50.000,00 pozy-
skano w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. 
Wkład własny gminy to kwota 12.500,00. Wykonawcą zadania jest 
Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku. Zakończenie zadania 
nastąpi do 25.11.2022 r.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drawsku wraz 
z budową łącznika między budynkami. Całkowita wartość 

zadania 4.442.469,00. Dofinansowanie w kwocie 3.150.000,00 po-
chodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strate-
gicznych edycja 1.  Wkład własny gminy to 1.292.469,00. Trwa przy-
gotowanie umowy z Wykonawcą zadania.

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drawskim Młynie 
i Piłce oraz termomodernizacja gminnej hali sportowej 

w Drawsku w Gminie Drawsko. Przewidywana wartość Inwesty-
cji to 3.530.000,00. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 2 stanowi 90%, tj. 
3.177.000,00. Wkład własny gminy w inwestycję to 353.000,00. In-
westycja w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej.

Budowa drogi gminnej Kawczyn - Pełcza w Gminie Draw-
sko. Przewidywana wartość inwestycji to 5.000.000,00. Do-

finansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych edycja 2 stanowi 95%, tj. 4.750.000,00. Wkład własny 
gminy w inwestycję to 250.000,00. Inwestycja w trakcie przygotowy-
wania dokumentacji projektowej.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzę-
du Gminy Drawsko. Przewidywana wartość inwestycji 

to 2.000.000,00. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja 3 stanowi 98%, tj. 
1.960.000,00. Wkład własny gminy w inwestycję to 40.000,00. Inwe-
stycja w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej.

 Zadania inwestycyjne, które zostały zakończone mają ogromny 
wpływ na rozwój naszej gminy. Szanse, które są przed nami mogą 
być krokiem milowym dla drawskiego Samorządu. Powodzenie 
wszystkich założeń jest uzależnione od jak zawsze dobrej współpracy 
z Radą Gminy Drawsko oraz zaangażowania pracowników Urzędu. 
My na taką współpracę możemy liczyć i uczynimy wszystko, aby wy-
korzystać zdobyte dofinansowania i powalczyć o kolejne.

Bartosz Niezborała 
Wójt Gminy Drawsko

CO PRZED NAMI:

Rozbudowa drogi — budowa ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. 
— Drawsko przy drodze powiatowej 1323P. Zadanie realizo-

wane przez Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki przy współudziale finan-
sowym Gminy Drawsko. Całkowita wartość zadania to 3.589.020,18. 
Dofinansowanie w kwocie 2.735.068,22 pochodzi z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład własny powiatu to 853.951,96, w tym 
ok. 170.927,00 pochodzi z budżetu Gminy Drawsko. 
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Z życia Rady Gminy Drawsko
W okresie wiosenno-letnim 
Rada Gminy Drawsko zobligo-

wana była do podjęcia szeregu waż-
nych decyzji pozwalających wójtowi 
i jego pracownikom realizować bu-
dżet i bieżące zadania.
 Jedną z ważniejszych kwestii, z jaką 
przyszło się nam zmierzyć była orga-
nizacja pomocy dla obywateli Ukrainy 
przebywających na terenie gminy. W 
tym miejscu należą się ogromne po-
dziękowania dla mieszkańców naszej gminy, którzy  przekazali dla 
nich ogromne wsparcie i pomoc, a w wielu przypadkach  przyjęli 
ich pod swój dach. Składam także podziękowania strażakom z na-
szych OSP oraz pracownikom urzędu zaangażowanym w tę pomoc. 
Zgromadzone przez nas zasoby były tak duże, że mogliśmy się nimi 
podzielić z innymi gminami i powiatem. Wszystko to świadczy 
o ogromnej empatii i szczerych sercach mieszkańców naszej gmi-
ny.  Ten egzamin zdaliśmy na szóstkę!
 W okresie od kwietnia do czerwca odbyły się trzy posiedze-
nia rady,  na których zostały podjęte decyzje w formie uchwał  
związane ze zmianami budżetu gminy, Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Drawsko na lata 2022 – 2034,  ustaleniem re-
gulaminu funkcjonowania targowiska w Pęckowie, miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego ulicy Leśnej i Wybudo-
wanie w Pęckowie, udzieleniem dotacji celowej z budżetu Gminy 
Drawsko stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne 
ogrody działkowe na terenie Gminy. Podjęliśmy również uchwałę 
w sprawie negatywnej opinii projektu Audytu krajobrazowego 
Województwa Wielkopolskiego w zakresie terenu dotyczącego 
Gminy Drawsko ustanawiającego Nadnotecki Park Krajobrazowy. 
 W dniu 15 czerwca odbyła się sesja absolutoryjna, podczas 
której Rada Gminy Drawsko udzieliła wójtowi absolutorium z wy-
konania budżetu gminy za rok 2021r. jako wyraz prawidłowego  
prowadzenia gospodarki finansowej w ramach przyjętego budże-
tu. Rada Gminy po zapoznaniu się z raportem o stanie gminy za 
rok 2021 udzieliła wójtowi również wotum zaufania. Gratuluje-
my Wójtowi oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realiza-
cję budżetu, pracownikom urzędu, sołtysom, dyrektorom i pra-

cownikom jednostek organizacyjnych gminy. Mamy nadzieję, że 
będzie tak do końca tej kadencji. 
 Każde posiedzenie rady jest poprzedzone wspólnym posie-
dzeniem komisji stałych rady gminy, podczas których omawiane 
są projekty uchwał i sprawy wynikające z planów pracy poszcze-
gólnych komisji, z których wiele później jest omawiane podczas 
sesji rady.
 Głównym wyzwaniem gminy na najbliższy czas to znalezie-
nie źródeł finansowych pozwalających na pokrycie wkładu wła-
snego w planowanych zadaniach inwestycyjnych oraz zabez-
pieczenie wydatków bieżących. Intensywnie, wspólnie z władzą 
wykonawczą poszukujemy  możliwości sfinansowania naszych 
planów inwestycyjnych. Najbardziej spektakularne są te zwią-
zane z rządowym programem inwestycji strategicznych „Polski 
Ład”. Dużym sukcesem zakończyły się działania gminy w tym ob-
szarze. W ramach trzech edycji, w tym jednej dedykowanej dla 
terenów popegeerowskich, gmina otrzymała środki na poziomie 
13.037.000,00 zł na realizację 4 kluczowych zadań w sześciu ob-
szarach,  tj:
1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drawsku wraz 
z budową łącznika. Całkowita wartość szacunkowa inwestycji: 
3.500.000,00 zł, pozyskane dofinansowanie w wysokości  85%: 
3.150.000,00 zł. Planowany wkład własny: 350.000,00 zł.
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drawskim Młynie i Piłce oraz 
termomodernizacja gminnej hali sportowej w Drawsku. Całkowita 
szacunkowa wartość zadania: 3.530.000,00 zł, dofinansowanie 
90%: 3.177.000,00, wkład własny: 353.000,00 zł.
3. Budowa drogi gminnej Kawczyn - Pełcza w Gminie Draw-
sko. Całkowita szacunkowa wartość zadania: 5.000.000,00 zł, 
dofinansowanie 95%: 4.750.000,00 zł, wkład własny: 250.000,00 zł.
4. Poprawa efektywności energetycznej Urzędu Gminy Drawsko. 
Całkowita szacunkowa wartość zadania: 2.000.000,00 zł. Dofi-
nansowanie 98%: 1.960.000,00 zł. Wkład własny: 40.000,00 zł. 
 Podsumowując, minimalny wymagany wkład własny na re-
alizację powyższych zadań wynosi ok. 1 miliona złotych, co przy 
całkowitej wartości tych inwestycji na poziomie 14.030.000,00 zł, 
stanowi zaledwie ok. 7,1 %  wszystkich tych inwestycji. To niew-
spółmiernie mało. Cieszymy się bardzo, iż rządzący tak bardzo 
starają się zapewnić rozwój samorządów lokalnych i poprawę 

bytu ich mieszkańców. Jednakże, niepokoi nas 
w szczególności kwestia panującej sytuacji  
makroekonomicznej w naszym kraju, w szcze-
gólności w zakresie inflacji, rosnących kosztów 
kredytów, emisji obligacji, jak i całego deficytu 
finansów naszego państwa. 
     Kluczowe jednak będą rozstrzygnięcia za-
mówień publicznych, jakie będzie trzeba prze-
prowadzić do każdego zadania, bowiem to one 
ostatecznie kształtują zakres naszego udziału 
w nich. Często okazuje się, że kosztorysy i kal-
kulacje to jedno, a oczekiwania wykonawców 
i ich oferty to drugie. Jawnym tego przykładem 
jest zamówienie publiczne na remont Szkoły 
Podstawowej w Drawsku. Środki planowane 
na ten cel to kwota około 3,5 mln zł, najniż-
sza oferta jaka została złożona w przetargu  to 
kwota 4,9 mln zł. Brakującą kwotę w wysoko-
ści  1,3 mln zł musiałby pokryć samorząd gmi-
ny ze środków własnych, gdyby zdecydował 
się podpisać taką umowę, ale tych środków 
nie mamy. Zatem mamy poważny dylemat, 
jak rozwiązać ten i kolejne problemy związane 

Gratulacje po jednogłośnym absolutorium przekazał na ręce Wójta
Ryszard Jabłonowski Przewodniczący Rady Gminy Drawsko
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z zabezpieczeniem tych wszystkich inwestycji i jeszcze  kilku in-
nych finansowanych z innych źródeł. Do tego dochodzą jeszcze 
niezbilansowane wydatki bieżące w szczególności w obszarze 
wynagrodzeń, a ostatnio również związane z zabezpieczeniem 
gminnych placówek w opał na zimę. Jest to ogromny problem i 
dylemat dla nas wszystkich, odpowiedzialnych za funkcjonowa-
nie drawskiego samorządu.
 Za bieżące wykonanie budżetu jest odpowiedzialna wła-
dza wykonawcza, a zatem Pan Wójt z podległymi mu służbami 
finansowymi został zobligowany, aby doliczył się wszystkich  po-

trzeb budżetowych gminy i zaproponował pewne rozwiązania, 
które w zderzeniu z naszymi pomysłami i wcześniejszymi ana-
lizami pozwolą podjąć dalsze, najlepsze decyzje dla gminy i jej 
mieszkańców. 
 Drugie półrocze roku 2022 to ogromne wyzwanie dla wszyst-
kich osób odpowiedzialnych za Gminę Drawsko i jej mieszkań-
ców. Mamy nadzieję, że uda nam się sprostać  wszystkim tym 
potrzebom i oczekiwaniom.

Ryszard Jabłonowski
Przewodniczący Rady Gminy Drawsko

Sukcesem zakończyły się starania Gminy Drawsko o po-
zyskanie środków finansowych na budowę boiska spor-

towego w Drawskim Młynie i Piłce, termomodernizację hali 
sportowej w Drawsku oraz przebudowę drogi gminnej Kawczyn 
– Pełcza. 
 Na ten cel pozyskaliśmy dofinansowanie w łącznej kwocie 
7.927.000,00, z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwe-
stycji Strategicznych – II edycja.
 W lutym 2022 r. Gmina Drawsko złożyła trzy wnioski aplika-
cyjne o pomoc finansową w ramach Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program inwestycji Strategicznych – II edycja dla inwestycji 
w zakresie infrastruktury sportowej i drogowej. Zgłoszone za-
dania, zakresy i ich celowość były niejednokrotnie analizowane 
podczas wizyt Pana Posła na Sejm RP Krzysztofa Czarneckiego, za 
co serdecznie dziękujemy. 
 Na zatwierdzonej przez Premiera RP liście pozytywnie rozpa-
trzonych wniosków, znalazły się dwa projekty Gminy Drawsko.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Drawskim Młynie i Piłce 
oraz termomodernizacja gminnej hali sportowej w Drawsku 
w Gminie Drawsko.
Całkowita wartość szacunkowa: 3.530.000,00
Dofinansowanie 90%: 3.177.000,00

Blisko 8 mln na inwestycje
dla Gminy Drawsko

- Budowa drogi gminnej Kawczyn – Pełcza w Gminie Drawsko.
Całkowita wartość szacunkowa: 5.000.000,00
Dofinansowanie 95% : 4.750.000,00
Wartości końcowe inwestycji, będą znane dopiero po przepro-
wadzeniu procedur przetargowych i wyłonieniu Wykonawców 
prac. Okres realizacji robót przewidziany jest na lata 2022/2023.

Hanna Matkowska
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Przedstawiciele władz, Radni Rady Gminy Drawsko, Sołtysi obecni na sesji absolutoryjnej
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L.p Data Dotujący Dotowany Nazwa projektu
Całkowita war-

tość zadania
Dofinanso-

wanie

Wkład 
własny 

finansowy

1. 1/4/2022

Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu Departament Sportu 
i Turystyki

Stowarzyszenie
Biegacze Józefa Noji

IV Bieg im. Józefa Noji w Pęckowie 20 000,00 20 000,00 0,00

2. 2/7/2022

Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskie-
go  w Poznaniu Departament 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Gmina Drawsko

„Uczniowie w Chełście sali gimnastycznej 
nie mają, więc wf-y na świetlicy wiejskiej 

odbywają. Aż tu podłoga dziur się 
nabawiła, dobrze gdyby odnowa jej się 

przytrafiła.” - remont podłogi na świetlicy 
wiejskiej w Chełście

84 995,20 50 000,00 34 995,20

3. 2/7/2022

Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskie-
go  w Poznaniu Departament 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Gmina Drawsko

„Gdy senior do świetlicy na fitness 
przychodzi, to trudno mu się po krzywych 
schodach wchodzi. Mieszkańcy Kamienni-
ka chcą temu zaradzić, wspólnymi siłami 
wszystko naprawić.” - remont wejścia do 

świetlicy wiejskiej w Kamienniku

84 834,06 50 000,00 34 834,06

4. 2/14/2022
Czarnkowsko-Trzcianecka 
Lokalna Grupa Działania

Aktywni Mieszkańcy

Fundacja Akademia 
Drawsko

LETNISKO super mocy 1 000,00 1 000,00 0,00

5. 2/14/2022
Czarnkowsko-Trzcianecka 
Lokalna Grupa Działania

Aktywni Mieszkańcy

Rada Sołecka wsi 
Chełst

Usiądź w dobrym towarzystwie, czyli 
szlakiem ławeczek w Chełście

1 000,00 1 000,00 0,00

6. 2/15/2022
Czarnkowsko-Trzcianecka 
Lokalna Grupa Działania

Aktywni Mieszkańcy

Rada Sołecka wsi 
Kawczyn

Pamiętać o przeszłości dla przyszłości – 
dzieje wsi Kawczyn

1 000,00 1 000,00 0,00

7. 2/17/2022
Czarnkowsko-Trzcianecka 
Lokalna Grupa Działania

Aktywni Mieszkańcy

Rada Sołecka wsi 
Pęckowo

Zapomniani Zwycięzcy 1 000,00 1 000,00 0,00

8. 2/17/2022
Czarnkowsko-Trzcianecka 
Lokalna Grupa Działania

Aktywni Mieszkańcy

Stowarzyszenie 
Rodziców Dzieci i Osób 

Niepełnosprawnych

By oddychać nam się chciało, sadźmy 
drzewa z dziećmi śmiało!

1 000,00 1 000,00 0,00

9. 2/26/2022
Polski Ład

Bank Gospodarstwa Krajowego
Gmina Drawsko

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Draw-
skim Młynie i Piłce oraz termomoderni-
zacja gminnej hali sportowej w Drawsku 

w Gminie Drawsko.

3 530 000,00 3 177 000,00 353 000,00

10. 2/26/2022
Polski Ład

Bank Gospodarstwa Krajowego
Gmina Drawsko

Budowa parkingów i drogi dojazdowej do 
stacji PKP w miejscowości Drawski Młyn 

w Gminie Drawsko.
3 000 000,00 2 850 000,00 150 000,00

11. 2/26/2022
Polski Ład

Bank Gospodarstwa Krajowego
Gmina Drawsko

Budowa drogi gminnej Kawczyn - Pełcza 
w Gminie Drawsko

5 000 000,00 4 750 000,00 250 000,00

12. 2/26/2022
Polski Ład

Bank Gospodarstwa Krajowego
PGR

Gmina Drawsko
Poprawa efektywności energetycznej 

budynku Urzędu Gminy Drawsko
2 000 000,00 1 960 000,00 40 000,00

13. 2/28/2022
Polski Ład

Bank Gospodarstwa Krajowego
PGR

Gmina Drawsko
Przebudowa drogi gminnej i istniejącej 
sieci wodociągowej z przyłączami - ul. 

Kościelna w Drawsku w Gminie Drawsko
1 500 000,00 1 470 000,00 30 000,00

14. 3/8/2022 Wielkopolski Urząd Wojewódzki Gmina Drawsko
Pod biało-czerwoną

- zakup masztu flagowego
8 000,00 8 000,00 0,00

15. 3/25/2022
Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Drawsku

Zakup wyposażenia osobistego ochronne-
go strażaków jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Drawsku.
30 200,00 25 000,00 5 200,00

16. 3/31/2022

Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Wielkopolskiego  w Poznaniu 

Departament Korzystania
i Informacji o Środowisku

Gmina Drawsko

Z przyrodą za pan brat i ty możesz urato-
wać świat! Utworzenie ekoedukacyjnego 

i sensorycznego placu zabaw w Parku 
Grzybowym w Piłce 

62 500,00 50 000,00 12 500,00

17. 4/8/2022

Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego 

Departament PROW
Czarnkowsko-Trzcianecka
Lokalna Grupa Działania

Ludowy Zespół Sporto-
wy „Sokół” Drawsko

Budowa Drawskiej Strefy Aktywności 246 654,00 246 654,00 0,00

18. 4/12/2022
Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Piłce

Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki 
specjalnej oraz wyposażenia osobistego 

ochronnego strażaka dla jednostki
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Piłce.

24 949,00 24 949,00 0,00

WYKAZ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE

W OKRESIE 01.2022 - 08.2022
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19. 4/15/2022
Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu

Ochotnicza Straż
Pożarna w Kawczynie

Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki 
specjalnej oraz wyposażenia osobistego 

ochronnego strażaka dla jednostki
Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Kawczynie.

25 000,00 25 000,00 0,00

20. 4/15/2022

Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego
Departament Programów

Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Gmina Drawsko

„Budowa sieci wodociągowej w miej-
scowości Chełst, Kwiejce i Marylin wraz 
z przebudową stacji uzdatniania wody

w Chełście”

2 289 600,36 2 289 600,36 0,00

21. 4/20/2022

Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego 

Departament PROW
Nadnotecka Grupa Rybacka

Gmina Drawsko
XX-lecie Odlotowego Festynu Grzybowego 

„Ryby, grzyby, las wokół nas”
15 750,00 13 387,00 2 363,00

22. 4/20/2022

Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego 

Departament PROW
Nadnotecka Grupa Rybacka

Gminny Ośrodek 
Kultury, Rekreacji, 

Turystyki i Biblioteki 
Publicznej Gminy 

Drawsko

Ogród przyrodniczy w miejscowości 
Drawski Młyn

32 700,00 27 795,00 4 905,00

23. 4/21/2022
Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Chełście

Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki 
specjalnej oraz wyposażenia osobistego 

ochronnego strażaka dla jednostki
Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Chełście

24 998,34 24 998,34 0,00

24. 4/21/2022
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w Poznaniu

Ochotnicza Straż
Pożarna w Pęckowie

Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki
specjalnej dla jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Pęckowie.
23 029,42 23 029,42 0,00

25. 4/22/2022
Państwowy Fundusz Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych                  

Dostępny Samorząd
Gmina Drawsko

Poprawa dostępności do usług publicz-
nych w Urzędzie Gminy Drawsko dla osób 

ze szczególnymi potrzebami.
312 500,00 250 000,00 62 500,00

26. 4/26/2022 Nadleśnictwo Potrzebowice Gmina Drawsko
Łąka kwietna wraz z elementami małej 

architektury przy boisku w Drawsku
4 000,00 4 000,00 0,00

27. 4/26/2022
Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu

Gmina Drawsko
Opracowanie Programu Ochrony Środowi-

ska dla Gminy Drawsko.
24 600,00 14 760,00 9 840,00

28. 4/27/2022
Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu

Gmina Drawsko
Opracowanie Programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest dla Gminy 
Drawsko

24 600,00 14 760,00 9 840,00

29. 5/9/2022

Skarb Państwa Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Pań-
stwowe Centrum Informacyjne 

Lasów Państwowych

Fundacja Akademia 
Drawsko

Na sportowo w sercu Puszczy Noteckiej 10 000,00 10 000,00 0,00

30. 5/11/2022

Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego 

Departament PROW
Nadnotecka Grupa Rybacka

Gmina Drawsko

„Ochrona akwenów i infrastruktury 
wodnej Gminy Drawsko przed negatyw-
nymi skutkami zjawisk atmosferycznych, 

działalnością zwierząt i ludzi”

103 277,00 87 785,00 15 492,00

31. 5/13/2022 Narodowy Instytut Dziedzictwa
Stowarzyszenie

„Młodzi dla Wsi”

„Coś utrwalić o dziejach i postaciach mało 
znanych…” – urządzamy Izbę Pamięci o J. 

Chociszewskim, nauczycielu ludu i 
młodzieży.

55 965,00 55 965,00 0,00

32. 5/16/2022
Wielkopolski Urząd Wojewódzki 

w Poznaniu Aktywna tablica 
2022

Gmina Drawsko
Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły 

Podstawowej w Drawsku
43 750,00 35 000,00 8 750,00

33. 5/19/2022 Fundacja BGK
Fundacja Akademia 

Drawsko
Na sportowo w sercu Puszczy Noteckiej 15 000,00 15 000,00 0,00

34. 5/20/2022

Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego  
Departament Korzystania
i Informacji o Środowisku

Gmina Drawsko
Wieczornica ku czci Powstańców

Wielkopolskich  
w Gminie Drawsko

0,00 0,00 0,00

35. 8/3/2022

Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego  
w Poznaniu Departament 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

Odnowa wsi szansą
dla aktywnych sołectw

Gmina Drawsko
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 

w Kwiejcach
5 000,00 3 400,00 1 600,00

36. 8/3/2022

Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskie-
go  w Poznaniu Departament 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Odnowa wsi szansą

dla aktywnych sołectw

Gmina Drawsko
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 

w Drawskim Młynie
6 500,00 3 000,00 3 500,00

SUMA: 18 613 402,38 17 584 083,12 1 029 319,26

Hanna Matkowska
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
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28 czerwca 2022 roku w Muzeum Okręgowym im. Stani-
sława Staszica w Pile została podpisana umowa o dofi-

nansowanie na doposażenie placu zabaw w Parku Grzybowym 
w Piłce w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Wielkopolskiego „Błękitno-zielone inicjatywy dla 
Wielkopolski”. 
 Z ramienia Województwa Wielkopolskiego umowę podpisał 
Jacek Bogusławski Członek Zarządu Województwa Wielkopol-
skiego w towarzystwie Jarosława Maciejewskiego Wiceprze-
wodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz 
jednocześnie Prezesa Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów. 
Z ramienia Gminy Drawsko umowę podpisała sekretarz Anna 
Fręś wraz z skarbnikiem Anną Zurman.

Doposażenie placu zabaw
w Parku grzybowym w Piłce

Drawska Strefa Aktywności
Rada Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działa-
nia dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy ob-

jętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Na liście operacji wybranych do dofinansowania znalazł 
się projekt LZS „Sokół” Drawsko na budowę Drawskiej Strefy 
Aktywności.
 Projekt zakłada stworzenie w centrum wsi Drawska, boiska 
do streetballu, dokoła którego powstanie zręcznościowy plac za-
baw. Ponadto w ramach zadania planuje się kupić ławki, kosze na 
śmieci, lampy solarne i monitoring.

 Wniosek obecnie jest weryfikowany przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Wielkopolskiego. Po zakończeniu procedu-
ry będzie można rozpocząć realizację projektu.
Planowany koszt całkowity: 278 951,51
Dofinansowanie: 246 654,82
Wkład własny finansowy: 0,00
Wkład własny osobowy: 32 296,69

Hanna Matkowska
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary Wiejskie” Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Przedsięwzięcie 
1.2.3 Kreowanie atrakcyjnych przestrzenie spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infra-
struktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej – „Odnowa obszaru LGD” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja ma 
na celu: stworzenie atrakcyjnej przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej 
– Drawskiej Strefy Aktywności. Przewidywane wyniki: budowa obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 1 szt.

 Projekt polega na dopo-
sażeniu placu zabaw w Parku 
Grzybowym w Piłce w urzą-
dzenia sensoryczne i ekoedu-
kacyjne oraz zainstalowanie 
na terenie parku domków dla 
owadów wykonanych przez 
uczniów pobliskiej szkoły 
podstawowej. 
Całkowita wartość zadania: 62.500 zł
Dofinansowanie: 50.000 zł

Hanna Matkowska 
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych 

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY
NA RZECZ ROZWOJU

OBSZARÓW WIEJSKICH



Panorama Ziemi Drawskiej

10

11 lipca Bartosz Niezborała Wójt 
Gminy Drawsko podpisał umowy 

o dofinansowanie na realizację dwóch 
zadań w ramach XII edycji konkursu 
„Pięknieje wielkopolska wieś” Progra-
mu Wielkopolska Odnowa Wsi Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wiel-
kopolskiego. 
 W tegorocznej edycji konkursu szansę 
poprawy swojego oblicza dostały dwa so-
łectwa:

 Sołectwo Kamiennik na projekt pn. 
„Gdy senior do świetlicy na fitness przy-
chodzi, to trudno mu się po krzywych 
schodach wchodzi. Mieszkańcy Kamien-
nika chcą temu zaradzić, wspólnymi siła-
mi wszystko naprawić.” 
Projekt zakłada remont wejścia do świe-

Pięknieje Wielkopolska Wieś
– umowy podpisane

12 lipca Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko 
wspólnie z Bogumiłą Wyrwą Zastępcą Skarbnika 

podpisali dwie umowy z przedsiębiorstwem DROMOS 
Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Hucie Szklanej, reprezento-
wanym przez Krzysztofa Jaworskiego, na realizację zadań 
pod nazwą:
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełst 
w Gminie Drawsko” (droga do dawnego Kółka Rolnicze-
go), którego całkowita wartość inwestycji to 636.862,49. 
Dotacja pokryje ok. 60% inwestycji tj. 379.553,01.
- „Budowa drogi gminnej – ul. J. Krasickiego w miejsco-
wosci Drawski Młyn w Gminie Drawsko”, którego całko-
wita wartość inwestycji to 237.003,77. Dotacja pokryje 
60% inwestycji tj. 142.202,26.
Ogólny zakres prac do wykonania w ramach zawartych 
umów obejmuje:

Budowę dróg o nawierzchni z kostki betonowej wraz 
ciągami pieszymi, zjazdami oraz wprowadzeniem stałej 
organizacji ruchu.

Budowę kanalizacji deszczowej dla ulicy J. Krasickiego 
w Drawskim Młynie. W przypadku drogi gminnej w Cheł-
ście zaprojektowane odwodnienie stanowić będzie rów 
przydrożny.
 Inwestycje są możliwe do wykonania dzięki dofinan-
sowaniu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 Zakończenie realizacji obu zadań nastąpi do dnia 
11.12.2022 r. 

Hanna Matkowska
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Inwestycje drogowe

tlicy wiejskiej w Kamienniku.
Koszt całkowity: 84.834,06
Dofinansowanie: 50.000,00

 Sołectwo Chełst na projekt pn. 
„Uczniowie w Chełście sali gimnastycznej 
nie mają, więc wf-y na świetlicy wiejskiej 
odbywają. Aż tu podłoga dziur się naba-
wiła, dobrze gdyby odnowa jej się przy-
trafiła.”
Projekt zakłada remont podłogi na świe-
tlicy wiejskiej w Chełście.
Koszt całkowity: 84.995,18
Dofinansowanie: 50.000,00
Termin zakończenia dla obu zadań to 15 
listopad 2022 roku.

Hanna Matkowska
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy 

zewnętrznych 
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Przekazanie sprzętu komputerowego
w ramach konkursu GRANTY PPGR

26 lipca 2022 r. Bartosz Niezborała Wójt Gminy Draw-
sko, przekazał sprzęt komputerowy zakupiony w ramach 

konkursu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich 
w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, który miał na celu wy-
eliminowanie ograniczeń w dostępności cyfrowej dla uczniów 
z terenów pegeerowskich.
 Przekazanie przedmiotowego sprzętu odbyło się w Sali Narad 
Urzędu Gminy Drawsko, na podstawie umów darowizn zawar-
tych z osobami, które zostały zakwalifikowane do przedmioto-
wego wsparcia, po spełnieniu warunków określonych w regula-
minie ww. konkursu grantowego, którego nabór wniosków odbył 
się w październiku ubiegłego roku. 
 Do Urzędu Gminy Drawsko wpłynęły w tym okresie 42 wnioski, 
z czego 41 osób spełniało wymagane warunki i zostały zakwalifi-
kowane do objęcia wsparciem. Organizator Konkursu – Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) przez kilka miesięcy weryfikował 
wnioski złożone przez gminy z całej Polski. Wniosek Gminy Draw-
sko został oceniony pozytywnie, w wyniku czego został przyznany 
grant w wysokości 125.000,00 zł., na zakup laptopów dla dzieci 
z rodzin byłych pracowników PPGR. Po zawarciu umowy o powie-
rzenie grantu i przekazaniu przez CPPC środków finansowych na 

realizację zadania, przystąpiliśmy do wyłonienia dostawcy sprzętu. 
W efekcie zakupiono 41 laptopów producenta Dell, których war-
tość całkowita wyniosła 90.673,14 zł.

Hanna Matkowska
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Konkurs grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfro-
wym – Granty PPGR” jest finansowany w ramach Prograsmu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi pPriorytetowej V Rozwój cyfrowy JST 
oraz wzmocnienie cyfrowej odpornosci na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

14 lipca br. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosi-
ła wyniki kolejnej edycji Rządowego Funduszu „Polski 

Ład”: Programu Inwestycji Strategicznych. Ta odsłona była prze-
znaczona dla samorządów, na terenie których zlokalizowane 
były Państwowe Gospodarstwa Rolne.
 Nabór do III edycji Programu Inwestycji Strategicznych zakoń-
czył się 11 marca. W jego ramach każdy samorząd mógł zgłosić 
maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie. 
 Gmina Drawsko wnioskowała o przebudowę ulicy Kościelnej 
w Drawsku oraz termomodernizację budynku Urzędu Gminy. 
Zgłoszone zadania, zakresy i ich celowość były niejednokrotnie 
analizowane podczas wizyt Pana Posła na Sejm RP Krzysztofa 
Czarneckiego, za co serdecznie dziękujemy.
 Na zatwierdzonej przez Premiera RP liście pozytywnie rozpa-
trzonych wniosków, znalazł się jeden projekt.
Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy 
Drawsko.

Całkowita wartość szacunkowa: 2.000.000,00

Dofinansowanie 98%: 1.960.000,00

Wkład własny 2%: 40.000,00

Blisko 2 mln dofinansowania na termomoder-
nizację budynku Urzędu Gminy Drawsko!

Wartość energetyczną budynku planuje się zwiększyć m.in. po-
przez docieplenie poddasza, wykonanie nowej elewacji budynku 
oraz przeprowadzenie remontu wewnątrz obiektu.
Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybu-
duj” w latach 2022 - 2023.

Hanna Matkowska
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
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Historyczny i niezwykle ważny moment – podpisanie 
pierwszej międzynarodowej umowy Gminy Drawsko 

z Samorządem Rejonu Lazdijai (Litwa) został sfinalizowany. 
Umowę w dniu 4  czerwca 2022 r. podczas  Fiesty Pogranicza 
2022 w Lazdijai podpisał Bartosz Niezborała Wójt Gminy Draw-
sko i Ausma Miškinienė Mer Rejonu Lazdijai. W wydarzeniu 
uczestniczył również Ryszard Jabłonowski Przewodniczący 
Rady Gminy Drawsko oraz Jan Moder inicjator współpracy. 
 Dziś, po prawie trzech latach starań i zniesieniu przeszkody, 
jaką w ostatnim czasie była pandemia koronawirusa Covid 19 
możemy być dumni, szczęśliwi i pełni optymizmu z podpisanej 
umowy partnerskiej współpracy z Samorządem Lazdijai na Li-
twie. Radość jest tym większa, że jest to nasza pierwsza między-
narodowa umowa.
 Włodarze regionów będą się wymieniać doświadczeniami,  
w takich dziedzinach jak: oświata, kultura, administracja publicz-
na, jak również wspierać inicjatywy na różnych płaszczyznach, 
służące rozwojowi i umacnianiu partnerskich stosunków pomię-
dzy samorządami. Priorytetem, od którego rozpoczniemy współ-
pracę będzie wymiana młodzieży szkolnej oraz grup senioral-
nych; docelowo będziemy rozwijać przedsięwzięcia kulturalne, 
turystyczne, sportowe i społeczne. Współpraca z zagranicznym 
partnerem, jakim jest Lazdijai pozwoli nam na skorzystanie z jego 
doświadczeń, nie tylko w poszczególnych obszarach objętych 
partnerstwem, ale zwłaszcza w pozyskiwaniu środków unijnych 

Międzynarodowa umowa
Gminy Drawsko podpisana

i wspólnych projektów współpracy, które Samorząd Lazdijai pro-
wadzi już z ponad 12. zagranicznymi partnerami.
 Początek pierwszych naszych działań to wizyta polskiej dele-
gacji w Lazdijai we wrześniu 2019 r. W tym samym roku, w listo-
padzie odbyła się rewizyta litewskiej delegacji w naszej gminie. 
Ustalono wówczas wstępny zarys partnerskiej umowy oraz zapo-
znano gości z  regionem Gminy Drawsko.
 W dniach 3-4 czerwca 2022 r. Gmina Drawsko podpisując umo-
wę na Fieście Pogranicza w Lazdijai była jednym z ważniejszych 
punktów programu, gdzie celebrowano i podkreślano ten istotny 
moment na każdym etapie dwudniowej zabawy. Tegoroczna Fie-
sta Pogranicza dominowała barwami Słońca i Nieba, symbolizując 
solidarność z Ukrainą. Ponad 1600 uczestników, delegacje z Pol-
ski, Łotwy, Ukrainy, Estonii, grupy młodzieżowe, organizacje, in-
stytucje, zakłady pracy, służby mundurowe itp. – wszyscy włączyli 
się  paradę Fiesty, jednoczącą ludzi, kulturę, obyczaje bez względu 
na różne szerokości geograficzne. W ciągu tych minionych dwóch 
dni na scenie prezentowało się ponad 50 zespołów, które doda-
wały rangi i powagi imprezy. Dominowały występy skrzypcowe, 
akordeonowe, taneczne, wokalne i te nietypowe, jak np.  konkurs 
biegu wesołego kurczaka. Fiesta Pogranicza, to nie tylko zderzenie 
różnych kultur obyczajowych i ich prezentacje, ale i pokazy kulinar-
ne. Degustacje różnorodnych potraw państw partnerskich wpisa-
ne są już w stały harmonogram Fiesty.
 W tegorocznej imprezie  uczestniczyła również zaprzyjaźnio-
na z nami delegacja z Gminy Wieleń, która umowę z litewskim 
regionem podpisała już w roku 2019.
 Całość wydarzenia Fiesty Pogranicza symbolizowała jed-
ność, radość,  przyjaźń, wzajemny szacunek, a co najważniejsze 
dla wszystkich w tym roku – solidarność z Ukrainą, która walczy 
o spokój i wolność swojego kraju.
 Podpisana umowa otwiera nam – mieszkańcom Gminy Draw-
sko i naszemu regionowi nowe możliwości w wielu obszarach 
działań, szersze spojrzenie i pozostawienie przyjaźni, które nie 
tylko pomagają przy realizacji wspólnych przedsięwzięć i znaczą-
cych z pewnością projektów, ale również ubarwiają wzajemne 
nasze wydarzenia.

dr Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego

Fot. Hanna Forbrich, Radosław Janecki UM Wieleń Delegacja Gminy Drawsko z Mer Rejonu Lazdijai 

Pamiątkowy gadżet grzyba wręczył Ryszard Jabłonowski Przewodniczący 
Rady Gminy Drawsko

Pierwszą międzynarodową umowę Gminy Drawsko z Samorządem
Rejonu Lazdijai podpisał Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko

z Ausmą Miškinienė Mer Rejonu Lazdijai
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„Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona 
godzina na wszystkie sprawy pod niebem” 

są to słowa ze Starego Testamentu Księgi Kohe-
leta, które podczas pożegnalnej niedzielnej Mszy 
Św. 31.07.2022 r. w kościele pw. NSPJ w Drawsku 
przytoczył Bartosz Niezborała Wójt Gminy Draw-
sko. Po 25. latach posługę kapłańską zakończył 
w Parafii Drawsko Ksiądz Dziekan Dekanatu Wie-
leńskiego Piotr Matuszewski otrzymując Nagrodę 
Samorządu Gminy Drawsko „Złoty Jeleń” w kate-
gorii „Pro publico bono”. 
 Ksiądz Piotr Matuszewski Dziekan Dekanatu 
Wieleńskiego, Proboszcz Parafii Drawsko pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Drawsku pełnił 
swoją posługę kapłańską w Gminie Drawsko od 
1997 r., tj. 25 lat, a funkcję proboszcza 20 lat, od 
01.07.2002 r. Z tą statystyką nie zgadza się Ksiądz 
Piotr, ponieważ jak powiedział podczas niedzielnej 
mszy: z Drawskiem „związany” był tak naprawdę 
przez 50 lat. Tutaj spędzał wakacje, miał młodzień-
cze przyjaźnie, ulubione miejsca i zabawy,  które 
wspomina z dużym sentymentem do dnia dzisiej-
szego. Wspólne duszpasterstwo z wujkiem – śp. Księdzem Ka-
nonikiem Antonim Śpikowskim, a później opieka nad nim owo-
cowała wypełnieniem misji duchownej Kanonika dla parafian 
Drawska, Drawskiego Młyna i części Chełstu. Realizowane zada-
nia i przedsięwziecia służyły rozwojowi gminy i poprawie jakości 
życia mieszkańców. 

Pożegnanie Księdza Dziekana
Piotra Matuszewskiego

Podziękowania w imieniu Samorządu Gminy Drawsko
złożył Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko

Delegacje żegnające Księdza Dziekana
Nagrodę „Zloty Jeleń” otrzymał Ksiądz Dziekan 

w kategorii „Pro publico bono”

   Przez minione lata Ksiądz Piotr 
dał się poznać jako Kapłan otwarty 
na wiele inicjatyw, na współpracę, 
w tym bardzo dobrą współpracę 
właśnie z Samorządem Gminy Draw-
sko. Wspólnie z przedstawicielami 
władz Gminy Drawsko otwierane 
były znaczące inwestycje, zadania, 
święcono nowopowstałe obiekty 
gminne. Wspólnie organizowano 
gminne uroczystości patriotyczne, 
które budowały naszą tożsamość. 
W całokształcie tych działań, tak jak 
i w życiu były radosne momenty, ale 
również smutne, kiedy żegnaliśmy 
bliskie nam osoby, albo pojawia-
ły się trudne tematy, które czasem 
trudno było zrozumieć przez spo-
łeczeństwo. Kapituła ds. przyzna-
wania Nagrody Samorządu „Złoty 
Jeleń” zgodnie z uchwałą Rady 
Gminy Drawsko nr XXI/143/2020 r. 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie Nagrody Samorządu Gminy 
Drawsko „Złoty Jeleń” uzasadniając całokształt działań Księdza 
Dziekana Piotra Matuszewskiego wnioskowała do Wójta Gminy 
Drawsko o przyznaniu Nagrody w kategorii „Pro publico bono” . 
Statuetkę z rąk Ryszard Jabłonowskiego Przewodniczącego Rady 
Gminy Drawsko przekazano podczas niedzielnej, pożegnalnej 
mszy wraz z bukiet czerwonych róż, które wręczyła Skarbnik gmi-
ny Anna Zurman. 
 Księdza Piotra żegnały delegacje, muzycy Orkiestry Dętej 
działającej przy Nadnoteckim Centrum Kultury w Wieleniu, któ-
rą prowadzi kapelmistrz z Drawska Szymon Helwich, ale przede 
wszystkim żegnali Księdza licznie przybyli parafianie Drawska, 
którzy tutaj razem przeżywali swoją codzienność. I choć decyzja 
biskupa o przeniesieniu Księdza do Parafii w Kąkolewie trudna 
nam dziś do zrozumienia, to traktujemy ją jako rozkaz w wojsku, 
który trzeba wykonać. 
Bóg zapłać za wszelkie dobro!
 Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę fotografa Paw-
ła Sikory, który udostępnił nam zdjęcia -)!

dr Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego

Fot. Paweł Sikora

Nagrodę Samorządu Gminy Drawsko „Złoty Jeleń” 
z rąk Ryszarda Jabłonowskiego Przewodniczącego 

Rady Gminy Drawsko otrzymał Ksiądz Dziekan 
Piotr Matuszewski
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Gwar i muzyka wpadająca w ucho 
w niedzielne popołudnie 1 maja na 

drawskim amfiteatrze i boisku zwiastowała 
IV Spartakiadę Stowarzyszeń. Nie jedno-
krotnie podkreślaliśmy specyfikę naszej 
gminy, a której działają łącznie z OSP 24 sto-
warzyszenia. Organizacje, na które zawsze, 
w różnych sytuacjach możemy liczyć, które 
wspieramy w swojej działalności, które ak-
tywnie włączają się w życie naszej gminy.
 My ze swoje strony możemy odwdzię-
czyć się, jak powiedział Bartosz Niezbo-
rała Wójt Gminy Drawsko organizacją 
spotkania, dzięki któremu poznajemy się 
jeszcze lepiej, gdzie na wesoło-rekreacyj-
nie wymieniamy swoje doświadczenia. 
Taki cel przyświeca organizowanej przez 
samorząd spartakiadzie stowarzyszeń. 
W tym roku bawiliśmy się z: Fundacją 
,,Akademia Piłkarska Drawsko’’; stowa-
rzyszeniem ,,Biegacze Józefa Noji’’ z Pęc-
kowa; stowarzyszeniem ,,Klub Morsa 
Drawsko’’; stowarzyszeniem ,,Klub Senio-
ra w Drawsku’’; stowarzyszeniem LZS ,,So-
kół’’ Drawsko; stowarzyszeniem ,,Młodzi 
dla wsi’’ z Chełstu; stowarzyszeniem ,,Na-
sza wieś naszym domem’’ z Kamiennika; 
stowarzyszeniem ,,Piłka łączy pokolenia’’.
 Zabawa na sportowo i nie tylko, była 
przednia. Doświadczenie seniorów prze-
platane młodością małych adeptów sztu-

IV Spartakiada
Stowarzyszeń Gminy Drawsko

ki piłkarskiej drawskiej akademii pokaza-
ło jak pięknie można czerpać z wspólnie 
spędzonego czasu. Bieg z przeszkodami, 
czy strzały na bramkę nie raz wywołały 
sportowe emocje wśród kibiców i za-
wodników. Z kolei rzuty lotką, piłeczką 
do tenisa, podnoszenie ciężarka pokazały 
jak różną techniką można próbować osią-
gnąć cel. A kręcenie hula hop wywołało 
tyle pozytywnych emocji, że już dziś obie-
cujemy, za sugestia jednego z obecnych 
sołtysów zafundujemy taką konkurencję 
na Turnieju Sołectw.

I miejsce i Puchar Wójta Gminy Drawsko otrzymało Stowarzyszenie „Piłka łączy pokolenia” z Piłki

II miejsce zajęło Stowarzyszenie „Biegacze Józefa Noji” z Pęckowa

Stowarzyszenie „Nasza Wieś naszym Domem” z Kamiennika zajęło III miejsce

Klasyfikacja  końcowa:
• 1 m.   Puchar  Wójta  Gminy  Drawsko  - 

Stowarzyszenie   „Piłka  Łączy   Pokolenia”  
• 2 m.   Puchar  Przewodniczącego  Rady  

Gminy  Drawsko  - Stowarzyszenie „Bie-
gacze  Józefa  Noji”

• 3 m.  Puchar  Przewodniczącego  Komi-
sji  Oświaty,  Kultury, Sportu, Zdrowia, 
Porządku Publicznego i Spraw Socjal-
nych Rady Gminy Drawsko – Stowarzy-
szenie „Nasza Wieś Naszym Domem”

 Ostatecznie, jak na każdej spartakia-
dzie po podsumowaniu wyników wszyst-
kie stowarzyszenia otrzymały pamiątkowe 
statuetki, a trzy pierwsze miejsca puchary 
z rąk Włodzimierza Gapskiego Przewodni-
czącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Zdrowia, Porządku Publicznego i Spraw 
Socjalnych Rady Gminy Drawsko za 3 miej-
sce, za 2 miejsce puchar Przewodniczące-
go Rady Gminy Drawsko Ryszarda Jabło-
nowskiego, a za 1 miejsce puchar Wójt 
Gminy Drawsko Bartosza Niezborały.
 Każdy kto kiedykolwiek organizował 
imprezę wie, że samemu nie da rady. Dla-
tego dziękuję wszystkim zaangażowanym 
pracownikom urzędu oraz sponsorom 
dzięki, którym po raz kolejny mogliśmy 
ugościć uczestników spartakiady, dziękuję 
Pani Agnieszce Giś Firma Handlowo-Usłu-
gowa ,,A.M.G.” oraz Pani Teresie Nowak.
 Wszystkim Prezesom stowarzyszeń 
bardzo dziękuję za zorganizowanie swo-
ich drużyn, za to, że chcieliście być i bawić 
się z nami.
 Do zobaczenia za rok na kolejnej spar-
takiadzie. Bądźcie z nami, realizujcie swo-
je pomysły, wspólnie działajmy dla jeszcze 
większej aktywności, integracji naszych 
mieszkańców.

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko
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Święto Narodowe 3 Maja oprócz Święta Niepodległości, 
to jedno z najważniejszych świat państwowych; zostało 

ustanowione pierwotnie w 1919 roku i przywrócone w 1990 r. 
W tym dniu w 1791 roku Sejm Wielki na Zamku Królewskim 
w Warszawie uchwalił pierwszą w Europie i drugą na świecie 
– po amerykańskiej– nowoczesną ustawę zasadniczą. Konsty-
tucja majowa regulowała organizację władz państwowych, pra-
wa i obowiązki obywateli. Przekształcała państwo w monarchię 
konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy, a wy-
razicielem suwerennej woli narodu miał być Sejm.
 Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w Kościele pw. NSPJ 
w Drawsku odprawioną przez  Księdza Dziekana Dekanatu Wie-
leńskiego Proboszcza Parafii Drawsko Piotra Matuszewskiego. 
Modlono się o wolność i pokój w kraju i na świecie, za bohaterów 
którzy poświecili życie dla Ojczyzny.
 W asyście pocztów sztandarowych szkół i jednostek OSP 
Gminy Drawsko delegacje oraz mieszkańcy przemaszerowali 
do Pomnika Wdzięczności w Drawsku. W swoim przemówieniu 
Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko akcentował znaczenie 
patriotyzmu w różnym wymiarze i wartościach. Nawiązał do 
trwającej wojny w Ukrainie, do gościnności Polaków, w tym 
mieszkańców Gminy Drawsko którzy „otworzyli serca” i przyjęli 
uchodźców do swoich domów. Ta bezcenna pomoc dla obywateli 
Ukrainy to gest solidarności, dowód siły naszego narodu 
wobec sytuacji nadzwyczajnych i wymagających szczególnego 
zjednoczenia.
 Daniel Kufel Szef Gabinetu Politycznego Ministra Michała 
Wójcika odczytał pismo od Wiceministra Klimatu i Środowiska 
Edwarda Siarki mówiące o umiłowaniu przez Polaków wolności 
i niepodległości.
 O oprawę artystyczną całej uroczystości zadbali uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Drawsku, przygotowani przez nauczycieli 
- Hannę Gapską i Zbigniewa Piątka.
 Uroczystość zakończono złożeniem wiązanek kwiatów przy 
Pomniku Wdzięczności w Drawsku. Delegacje reprezentowali:
- Bartosz Niezborała - Wójt Gminy Drawsko, Anna Fręś - Sekretarz 
Gminy Drawsko, Anna Zurman - Skarbnik Gminy Drawsko,
- Ryszard Jabłonowski - Przewodniczący Rady Gminy Drawsko, 
Edward Wiewiórka i Ireneusz Pikula - Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Drawsko,

231. rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

- St. asp. Leszek Krzyśko - Komendant Komisariatu Policji w Krzy-
żu, st. asp. Justyna Przybył  - Kierownik Posterunku Policji 
w Drawsku,
- Jan Matuszczak  - Komendant Zarządu Gminnego OSP, Wiesław 
Terka - Prezes OSP w Chełście, Marcin Klekotta – Członek Zarządu 
Gminnego OSP,
- Agnieszka Giś – Sołtys Drawska,  Katarzyna Lejman i Zbigniew 
Heft - Członkowie Rady Sołeckiej Drawska,
- Daniel Kufel – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Michała 
Wójcika,
- Dorota Kucemba, Magdalena Komisarek, Kacper Gapski - 
uczniowie im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku,
- Nadia Borkowska, Anna Rychlik, Wiktor Wira - przedszkolaki 
Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Draw-
sku.
 Dziś, w czasie trwającej wojny Rosyjsko-Ukraińskiej pa-
triotyzm odczuwany jest inaczej.  Po wschodniej granicy Polski 
z dniem 24 lutego br. zmieniła się nie tylko rzeczywistość Ukrainy, 
ale również Europy, a może nawet świata. Wojenne dramaty, ska-
la uchodźców, niepewność, sankcje nałożone na Rosję, to tylko 
część tego, co odczuwamy na różnych płaszczyznach życia. I dla-
tego dziś każdego dnia, nie tylko 3 maja, czy 11 listopada powin-
niśmy pamiętać o tych którzy walczyli o wolność naszą i naszej 
Ojczyzny.

dr Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego

Przedstawiciele władz Gminy Drawsko oraz delegacje uczestniczące w uroczystości

Program artystyczny w wykonaniu uczniów SP w Drawsku
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8 maja Gmina Drawsko z inicjaty-
wy Nadleśnictwa Potrzebowice, 

wspólnie z Gminą Wieleń była współor-
ganizatorem Pikniku Rodzinnego „Eko-
majówka” w Potrzebowicach. Słoneczna 
aura w krajobrazie Arboretum sprzyjała 
niedzielnemu wypoczynkowi i niespo-
dziankom pod hasłami ekologii.
 Gminę Drawsko reprezentowały licz-
ne podmioty i szereg zaangażowanych 
osób. Stowarzyszenie „Piłka łączy poko-
lenia” w Piłce oraz Stowarzyszenie „Złote 
Lata” w Pęckowie wspólnie z Urzędem 
Gminy Drawsko tworzyli stoisko promo-
cyjne. Różnorodność i ilość wypieków 
przygotowanych przez członków stowa-
rzyszeń przeszły nasze oczekiwania. Były 
chleby, ciasta, babki, smalec, ogórki, kieł-
basa w różnych rodzajach i gatunkach. 
Wszystko świeże, smaczne, pieczone 
jeszcze rano na chwilę przed wyjazdem. 
Nie zabrakło również prezentacji dorobku 
lokalnych twórców Piłki i Pęckowa oraz 
pokazania działań stowarzyszeń.
 Gmina Drawsko działała bardzo ak-
tywnie w Strefie Dziecka poprzez eko gry 
i zabawy, które przeprowadzali z dużym 
zaangażowaniem pracownicy Gminne-
go Ośrodka Kultury, Rekreacji, Turystyki 
i Biblioteki Publicznej Gminy Drawsko 
oraz opiekun świetlicy w Drawsku. Ca-
łość warsztatów dopełnił plener malarski, 
pod kierownictwem Aleksandry Moder 
z Drawskiego Młyna, która wspiera dzia-
łania promocyjne drawskiego urzędu od 
wielu lat. A dzieci przez cały dzień nie bra-
kowało.
 Dla miłośników aktywności fizycz-
nej organizatorzy przygotowali trasę dla 
Nordic Walking oraz Rajdu rowerowego, 
w którym udział wziął Bartosz Niezborała 
Wójt Gminy Drawsko. Na rowerach dołą-
czyła również 30 osobowa grupa Koła Tu-
rystyki Rowerowej PTTK – 50 Plus.

Ekomajówka w Potrzebowicach

marki „Dobre z Lasu” oraz prezentacji kwia-
tów i krzewów ogrodnictwa szkółkarskiego 
Przemysława Błażej z Drawska.
 Efekt końcowy, to praca szerokiego 
kręgu osób i instytucji, w tym zwłaszcza 
Nadleśnictwa Potrzebowice, Gminy Wie-
leń i Gminy Drawsko. Wszystkim, którzy 
byli obecni, pracowali i nas wspierali – 
dziękujemy!
Gminę Drawsko reprezentowali:
- Stowarzyszenie „Piłka łączy pokolenia” 
w Piłce: Katarzyna Kołdziej – prezes oraz 
członkowie: Teresa Dymek, Mariola Hel-
wich, Teresa Żwawiak, Małgorzata Dur, 
Zdzisława Helak, Angelika Bartkowiak, 
Bożena Szkudlarz, Marzena Zeler, Justyna 
Madaj, Grażyna Dymek, Katarzyna Le-
miesz, Bernard Prostak, Adam Kołodziej – 
wypieki. Rzeźby zdobiące stoisko – Daria 
Krzemińska.
- Stowarzyszenie „Złote Lata w Pęcko-
wie”: Maria Dembska, Elżbieta Helak, 
Barbara Szulc,

Gminę Drawsko reprezentowało Stowarzyszenie „Piłka łączy pokolenia” z Piłki

Stoisko promocyjne Stowarzyszenia „Lubicie kołoce, kołaczcie do Pęckowa” 
z Pęckowa

 Nie zabrakło, jak na każdej impre-
zie,  wieloosobowego wsparcia strażaków 
z Gminy Drawsko, których reprezento-
wała jednostka OSP Drawsko z pokazem 
pierwszej pomocy.
 Mogliśmy również pochwalić się 
doświadczonym pszczelarzem z Gminy 
Drawsko  Mateuszem Zydorem z Pęcko-
wa, który poza rolnictwem pasjonuje się 
hodowlą pszczół. Wieloletnie doświad-
czenie, a przede wszystkim ogromna pa-
sja stanęła aż na posiadaniu 27 pasiek 
przez p. Mateusza.  
 Poza strefą chilloutu, którą zapewniały 
letnie leżaki organizatorzy zapewnili po-
kazy Grupy Rekonstrukcyjnej z Sierakowa 
i Wielkopolskiej Braci Sarmackiej, spe-
cjalistycznych maszyn leśnych oraz pokaz 
samolotu patrolowo-gaśniczego Lasów 
Państwowych, który skończył sie wylaniem 
wody na uczestników imprezy. Nie zabrakło 
oczywiście akcji wymiany plastikowych na-
krętek za drzewko, prezentacji produktów 

W imprezie uczestniczyli: z lewej: Jan Moder, Krzysztof Antczak Zastępca 
Nadleśniczego Nadleśnictwa Potrzebowice, Anna Fręś Sekretarz Gminy 

Drawsko, Elżbieta Rybarczyk Burmistrz Wielenia, Łukasz Grupiński Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Potrzebowice, Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko
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Dni Gminy Drawsko rozpoczął IV Turniej Samorządow-
ców Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w piłkę noż-

ną, który odbył się  24 czerwca 2022r.  na  boisku  sportowym  
w  Drawsku. W Turnieju  uczestniczyły  4  drużyny: Miasto 
i  Gmina  Krzyż,  Gmina  Czarnków, Gmina  Lubasz  oraz  Gmina  
Drawsko.  Wszystkie  pojedynki  piłkarskie  prowadził  sędzia  
związkowy Roman  Sikora z Roska. Nad całością zawodów czu-
wali: Anna  Fręś -  Sekretarz  Gminy  oraz  Henryk  Kolasiński.
Wyniki:
Gmina  Drawsko - Miasto i Gmina  Krzyż 0-0
Gmina  Czarnków - Gmina  Lubasz 4- 1
Gmina  Drawsko -Gmina  Czarnków 4-1
Miasto  i  Gmina  Krzyż -Gmina  Lubasz 0-5
Miasto  i  Gmina  Krzyż-Gmina  Czarnków 0-0
Gmina Drawsko - Gmina Lubasz 0-2
Tabela:
1m.  Gmina   Lubasz  6 pkt.
2m.  Gmina  Drawsko  4 pkt. (bezpośredni  pojedynek  4 - 1)
3m. Gmina Czarnków  4 pkt.
4m. Miasto i Gmina Krzyż 2 pkt.
1 miejsce-Puchar Starosty Powiatu Czarnkowsko -Trzcianeckie-
go wręczali Krzysztof  Marcinkowski Prezes PZ LZS w Czarnkowie 
oraz Ryszard Jabłonowski Naczelnik  Wydziału  Oświaty  Staro-
stwa  Powiatowego  w  Czarnkowie.
2 miejsce-Puchar   Powiatowego Zarządu LZS  w  Czarnkowie wrę-
czali  Prezes Krzysztof  Marcinkowski  PZ LZS w Czarnkowie oraz 
Członek Zarządu  Henryk  Kolasiński.
3 miejsce-Puchar  Wójta Gminy Drawsko wręczał Wójt Gminy 
Drawsko Bartosz Niezborała.
4 miejsce-Puchar  Przewodniczącego  Rady  Gminy  w  Drawsku  

Dni Gminy Drawsko
- IV Turniej Samorządowców Powiatu 

Czarnkowsko-Trzcianeckiego w piłkę nożną

wręczał  Przewodniczący  Rady  Gminy Drawsko Ryszard  Jabło-
nowski.
 Na koniec zawodów Wójt Gminy  Drawsko  Bartosz  Niezbo-
rała oraz Henryk Kolasiński    podziękowali Krzysztofowi  Marcin-
kowskiemu  Prezesowi  Powiatowego  Zrzeszenia  LZS  w Czarn-
kowie za 55-letnią działalność w strukturach LZS na  terenie  
Powiatu  Czarnkowsko-Trzcianeckiego  oraz złożyli serdeczne 
życzenia ukończenia w tym dniu 65. urodzin. 
 W  turnieju  oprócz  władz  Gminy  Drawsko  uczestniczyli:  
Burmistrz  Krzyża  Rafał  Sroka, Z–ca Burmistrza Krzyża Dominik 
Pieczyński, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Krzyżu Marian 
Komarnicki, Skarbnik Krzyża Bernadeta Kwapiszewska, Sekretarz  
Gminy  Czarnków  Mariusz  Grzegorek oraz radny Gminy Lubasz 
Andrzej Macyszyn.  

Henryk Kolasiński
Podinspektor Urzędu Gminy Drawsko

W imprezie udział wzięła również jednostka OSP Drawsko z pokazem pierwszej pomocy

- pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury, 
Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej 
Gminy Drawsko: Gabriela Sikora – dyrek-
tor, Iwona Lejman, Marta Michalak,
- jednostka OSP Drawsko: Paweł Matusz-
czak – prezes, Artur Matuszczak – naczel-
nik, Marcin Giś, Marcin Klekotta, Hubert 
Babiak, Marek Helak, Mateusz Nawrot, 
Dawid Klekotta, Rafał Sikora 2,  Michał 
Marek,
- opiekun świetlicy wiejskiej w Drawsku - 
Hanna Gapska,
- Aleksandra Moder, Mateusz Zydor, Prze-
mysław Błażej,  
- grupa rowerowa – Koło Turystyki Rowe-
rowej PTTK – 50 Plus.
- pracownicy Urzędu Gminy Drawsko: 
Anna Fręś – Sekretarz Gminy Drawsko, 
Monika Dolna – Kierownik Referatu Kadr, 
Płac i Oświaty, Sylwia Marek – Kierownik 
Referatu Organizacyjnego.

dr  Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego
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Dni Gminy Drawsko - VII Samorządowy
Turniej Sołectw Gminy Drawsko

Dnia 25 czerwca 2022 r. na boisku sporto-
wym w Drawsku odbył się VII Samorządo-

wy Turniej Sołectw Gminy  Drawsko organizowany 
w ramach Dni Gminy Drawsko. W turnieju   wy-
startowało 9 wsi  sołeckich z  terenu Gminy  Draw-
sko. Wszystkie startujące drużyny rywalizowały 
w następujących konkurencjach:  rozwiązanie  te-
stu  wiedzy o  Gminie  Drawsko,  rzut  kaloszem 
dla  sołtysów,  strzały   na  bramkę na  punkty,  
rzut  do  kosza,  dwa  ognie,  sztafeta   sprawno-
ściowa.  Na  turniej   sołectw  drużyny  przywiozły 
transparenty promujące  swoje miejscowości oraz 
ciasto -  rodzimy  wypiek  wsi. Po 2,5 godzinnych 
gorących  emocjach  sportowych,  przyszedł  czas  
na  podsumowanie i wręczenie nagród. Pierwsze  
3  drużyny  wyróżniono  okazałymi  pucharami, któ-
re wręczali  Wójt  Gminy  Drawsko  Bartosz  Niezbo-
rała oraz  Przewodniczący  Rady  Gminy  Drawsko  
Ryszard  Jabłonowski.  Wszystkie  drużyny  otrzy-
mały  pamiątkowe  puchary. Dodatkowo każde so-
łectwo otrzymało herb Gminy Drawsko – wycinany 
plazmą laserową z blachy, a zrobione z inicjatywy 
Sołtysa wsi Chełst Sławomira Michałowskiego, któ-
remu bardzo serdecznie dziękujemy. W wykonaniu 
herbów pomógł Marcin Fałat z Kawczyna oraz fir-
ma „Meprozet” z Drezdenka, która ufundowała 
blachę do wykonania herbów.
 Za organizację VII Samorządowego Turnieju 
Sołectw dziękujemy: Markowi Helak, Leszkowi Giś, 
pracownikom Urzędu Gminy Drawsko: Annie Fręś, 
Sylwii Marek, Henrykowi Kolasińskiemu, Katarzy-
nie Ciechanowicz, Hannie Matkowskiej, Justynie 
Kwita i córce, Karolinie Jabłonowskiej – stażystce, 
Justynie Wyrwa – opiekunowi świetlicy w Chełście.

Henryk Kolasiński
Podinspektor Urzędu Gminy Drawsko Puchar za zajęcie I miejsca dla Sołectwa Pęckowo odebrał Sołtys Leszek Matelski

Drużyny dzielnie walczyły w konkurencjach turnieju

Drużyny VII Samorządowego Turnieju Sołectw Gminy  Drawsko
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Trzecim dniem wydarzeń kultu-
ralnych Dni Gminy Drawsko 2022 

była sztandarowa impreza XXII Odloto-
wy Festyn Grzybowy „Ryby, grzyby, las 
wokół nas”. Bartosz Niezborała Wójt 
Gminy Drawsko otworzył uroczyście im-
prezę grzybowego święta w niedzielę 26 
czerwca w drawskim amfiteatrze witając 
nie tylko gości i mieszkańców, ale rów-
nież obywateli Ukrainy, którym dedyko-
wane były tegoroczne Dni Gminy Draw-
sko.  A działo się sporo! 
 Grzybową paradę ulicami Drawska 
ubarwiła Grupa Dziewcząt z Buławami 
oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Cen-
trum Promocji Kultury z Drezdenka, któ-
re już od wielu lat na stałe wpisały się 
w krajobraz drawskiego festynu. Jak zwy-
kle nie zawiedli najmłodsi – przedszkola-
cy oraz uczniowie szkół z terenu gminy, 
którzy mimo upału dumnie maszerowali 
w grzybowych strojach. Kolorowe balony 
puszczone wysoko w niebo dały znak, że 
w Gminie Drawsko jest wielkie święto.
 Konferansjer imprezy Paweł Piątek zna-
ny wszystkim jako dawny „Józek z Kamien-
nika” wplatał elementy gwary w program 
imprezy. Tegoroczny festyn, jak i całe Dni 
Gminy Drawsko inne niż zwykle, bo w ge-
ście „Solidarności z Ukrainą”.  Piosenka 
„Czerwona Kalina” mówiąca o wyzwoleniu 
Ukrainy oraz przepiękny taniec z flagami 
w barwach Ukrainy zaprezentowali ucznio-
wie SP w Drawsku. Autorski spektakl „Co 
słychać Pod Lasem” przedstawili z praw-
dziwie aktorskim kunsztem uczniowie SP 
w Drawskim Młynie mówiący o nowych 
trendach w lasach, które zawitały do Gmi-
ny Drawsko. Swoją obecnością zaszczycili 
nas:  Mirosława Rutkowska - Krupka – Rad-
na Sejmiku Województwa Wielkopolskie-
go, Adam Bogrycewicz - Radny Sejmiku 

Dni Gminy Drawsko – XXII Odlotowy Festyn 
Grzybowy „Ryby, grzyby, las wokół nas”

Województwa Wielkopolskiego,  Feliks 
Łaszcz – Starosta Czarnkowsko-Trzcianec-
ki, Krystyna Heppner – reprezentant Burmi-
strza Wielenia Elżbiety Rybarczyk, Sekretarz 
Wielenia, Łukasz Grupiński – Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Potrzebowice, Daniel Ku-
fel – współpracownik Wiceministra Klima-
tu i Środowiska Edwarda Siarki, Ryszard 
Kielczyk – Prezes Odlewni Żeliwa „Drawski” 
SA w Drawskim Młynie, Zbigniew Piątek 
i Krystian Kawczyński -  Radni Rady Powiatu 
Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Radni Rady 
Gminy Drawsko na czele z Ryszardem Ja-
błonowskim oraz sołtysi wsi Gminy Draw-
sko.
 Na scenie amfiteatru swoje umie-
jętności akrobatyczne  prezentowały 
z wdziękiem dziewczęta Szkoły Tańca 
i Akrobatyki Strefa Fly z Drezdenka, do 
której należą również mieszkanki Gminy 
Drawsko. Z naszego zaproszenia skorzy-
stali karatecy Wielkopolskiej Akademii 
Sztuki Walki występując w pokazie kara-
te, kicboxingu, samoobrony oraz w po-
kazie obrony przed nożem.  Do treningu 
siłowego i kondycyjnego zachęcała grupa 
Cross Wronki, która działa w sekcji Cross-
Fit i sekcji bokserskiej. Swoje umiejętno-
ści wokalne zaprezentowała występująca 
już wielokrotnie Patrycja Graś z Piłki. Na 
boisku  przy amfiteatrze pojedynek piłki 
nożnej Akademii Drawsko rozegrali Dzieci 
kontra Rodzice Akademii.
 Na najmłodszych czekały dmuchane 
atrakcje oraz Strefa Dziecka z licznymi 
konkurami i nagrodami, które przygoto-
wały stoiska: Nadleśnictwo Potrzebowi-
ce, Nadnotecka Grupa Rybacka, Gminny 
Ośrodek Kultury, Rekreacji, Turystyki i Bi-
blioteki Publicznej Gminy Drawsko z har-
cerzami z Gminy Drawsko. Pamiątkę z im-
prezy zapewniała darmowa fotobudka.

Autorski spektakl „Co słychać Pod Lasem” zaprezentowali uczniowie SP w Drawskim Młynie

Tytuł Króla Grzybobrania 2022 otrzymała
Aleksandra Moder z Drawskiego Młyna
– właścicielka borowika o wadze 385 g.

 Jak co roku wybieraliśmy Króla i Sto-
licę Grzybobrania. Zaszczytny tytuł Króla 
Grzybobrania 2022 r. przypadł w tym roku 
Aleksandrze Moder z Drawskiego Mły-
na, która przyniosła okazałego borowika 
o wadze 385 gram, dlatego miejscowość 
ta jest Stolicą Grzybobrania aż do wyboru 
nowego króla. Gratulujemy serdecznie-)
 Gwiazda wieczoru – zespół Playboys 
wspaniale zabawiał publiczność. Woka-
lista zespołu Jakub Urbański przyciągał 
wzrok swoją pozytywną energią. Były 
również darmowe płyty, uściski rąk, au-
tografy i oczywiście pamiątkowe  zdjęcia 
z całym zespołem. Całość zakończyła za-
bawa taneczna z DJ Pablo.

Podziękowania
 Organizacja grzybowego święta nie 
byłaby możliwa, gdyby nie zespół osób, 
którzy organizacyjnie, rzeczowo i fi-
nansowo wsparli imprezę. W imieniu 
Samorządu Gminy Drawsko DZIĘKUJE-
MY konferansjerowi – Pawłowi Piątek, 
pracownikom Urzędu Gminy Drawsko: 
Annie Fręś, Sylwii Marek, Monice Dol-
nej, Henrykowi Kolasińskiemu, Hannie 
Dolnej, Hannie Matkowskiej, Katarzynie 
Ciechanowicz, Danielowi Ociepa, Micha-
łowi Heft, Edycie Kuleckiej, Bogdanowi 
Radkiewiczowi, Sebastianowi Fiksa, Zdzi-
sławowi Śpiewak. Dziękujemy zespołowi 
osób, które obsługiwały Strefę Dziecka: 
pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury, 
Rekreacji, Turystyki i Biblioteki Publicznej 
Gminy Drawsko: Gabrieli Sikora, Marcie 
Michalak, Iwonie Lejman, Justynie Wy-
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rwa oraz dziękujemy harcerzom z Gminy 
Drawsko, Nadnoteckiej Grupie Rybackiej, 
Lasom Państwowym Nadleśnictwu Po-
trzebowice. Za zabezpieczenie imprezy 
i bardzo dobrą współpracę dziękujemy 
strażakom – OSP Kawczyn i Chełst!
Rzeczowo i finansowo imprezę wsparli 
sponsorzy:
- Międzynarodowe Przedsiębiorstwo 
Transportowe  „SACHS – TRANS” Sp. z o.o. 
w Radlinie, Alina Marek Sachs
- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 
Państwowe, Centrum Informacyjne La-
sów Państwowych
- Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Dra- 
wsku Sp. z o.o.
- Przetwórstwo warzyw i owoców „BACCA” 
w Drawskim Młynie, Filip Bierbasz
- „OLIMAR INWEST” w Drezdenku, Adam 
Wojciechowski
- „COPY SYSTEM” w Pile, Daniel Posadziń-
ski
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługo-
we „DANEX” w Rosku, Waldemar Bierbasz
- Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługo-
we „BIERNAT” w Drezdenku, Hubert Bier-
nat
- Bank Spółdzielczy w Wieleniu
- Odlewnia Żeliwa „DRAWSKI” S.A. w Draw- 
skim Młynie
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługo-
we „NORIS” w Drawskim Młynie, Walde-
mar Sopoliński
- Ubezpieczenia „MAXIMUS BROKER”
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługo-
we „EL-TA” w Piłce, Tadeusz Lemiesz
- Praca UNO Sp. z o.o. w Krzyżu Wlkp., 
Adam Ignasiak

Pokaz „Dziewcząt z buławami” z Centrum Promocji Kultury w Drezdenku

Wśród oferty tegorocznego ka-
lendarza letnich imprez Gminy 

Drawsko znalazł się Holi Festiwal, który 
w niedzielne popołudnie 24 lipca zawitał 
na drawską marinę. Miłośnicy dobrej za-
bawy i kolorowego szaleństwa bawili się 
przy gorących rytmach DJ Holi. Festiwal 
Kolorów to hit lata, najbardziej kolorowa 
impreza w Polsce. Wywodzi się od hin-
duistycznego święta holi – święta radości, 
miłości i wiosny, które obchodzone jest 
w dniu pełni księżyca. 
 Uczestnicy kolorowego szaleństwa 
obrzucają się nawzajem kolorowymi 
proszkami, które tworzą wielką, barwną 
chmurę. Wszystko po to, aby się wyszaleć, 
poczuć smak beztroski, radości i dziecię-
cej zabawy bez reguł. 

dr Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego 

Eksplozja kolorów w Drawsku

-Sklep Spożywczo-Przemysłowy „JEDYN-
KA” w Drawsku, Urszula Draczan
- Przedsiębiorstwo handlowe „JERZYK” 
w Peckowie, Piotr Jerzy
- Sklep Wielobranżowy „FARMLEK” 
w Wieleniu, Krzysztof Uciekałek
- Warsztaty Terapii Zajęciowej „CARI-
TAS” w Wieleniu
- Wynajem namiotów biesiadnych „PAR-
TY SOLUTIONS” w Drawskim Młynie, To-
masz Gruczoł
- Hurtownia napojów „ALFA” w Drawsku, 
Małgorzata Ziglewska
- Kwiaciarnia w Pęckowie, Ewa Krzysztof 
Kowal
- Gospodarstwo rolno-szkółkarskie 
w Drawsku, Przemysław Błażej
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługo-
we „SEMEXPOL” w Piłce, Waldemar Sem-
rau
- Sklep Wielobranżowo-Ogrodniczy 
w Drawsku, Joanna Wyrwa

- Lasy Państwowe Nadleśnictwo Potrze-
bowice
- Hurtownia „PROHANKOP” w Trzciance, 
Barbara Rychlik
- Przedsiębiorstwo Handlowe „KURHAN” 
w Drawsku, Jerzy Kurowski
- Usługi fotograficzne „TOMAFOT” w Krzy-
żu, Tomasz Tomala
- „KETTLER Polska” Sp. z o.o. w Wieleniu
- „Bistro Na Ryneczku” w Drawsku, Miro-
sław Dittfeld

 Organizacja tegorocznej imprezy 
cieszyła tym bardziej, że jak wspomniał 
Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko 
mimo braku środków finansowych w bu-
dżecie gminy udało się pozyskać znaczące 
kwoty i pomoc od sponsorów. Dziękuje-
my i do zobaczenia za rok!

dr Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego
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Dnia 26 czerwca w świetlicy wiejskiej w Pęckowie od-
był się Turniej Karciany Baśka Kop o Puchar Wójta 

Gminy Drawsko, będący jednocześnie 18 turniejem współza-
wodnictwa o Puchar Starosty Powiatu Czarnkowsko Trzcianec-
kiego. Do turnieju przystąpiło 45 zawodników z naszego powia-
tu oraz z Wągrowca, Gołańczy, Budzynia i Piły.
 Turniej rozegrano systemem 4 - rundowym, 1 runda-1 go-
dzina, po zakończeniu gier i podliczeniu punktów przystąpio-
no do ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w  turnieju, któ-
re przeprowadził organizator Ryszard Roszak z Miałów.
Klasyfikacja ogólna
1. Gurzęda Jerzy - Czarnków 615 pkt.
2. Łapawa Jan - Dębe 605 pkt.
3. Okupniak Stanisław - Budzyń 585 pkt.
4. Graś Krystyn  - Trzcianka 577 pkt.
5. Śiwiak Henryk - Gołańcz 487 pkt.
6. Roszak Ryszard Miały 483 pkt.
7. Mądrawski Zbigniew - Folsztyn 475 pkt.
8. Kłopecki Leszek - Lubasz 466 pkt.
9. Przybysz Zenon  - Krzyż 465 pkt.
10. Kolasiński Henryk - Drawsko 439 pkt.
11. Frąckowiak Mirosław - Jędrzejewo 431 pkt.
     Meyer Ireneusz - Wągrowiec 431 pkt.
 Najlepsza drużyna turnieju ,,Moczydło” Marylin - 1098 pkt. 
Gurzęda Jerzy, Ryszard Jerzy. 

Dni Gminy Drawsko - BAŚKA KOP

 Najlepszym zawodnikiem z Gminy Drawsko został Henryk 
Kolasiński, który otrzymał Puchar Wójta Gminy Drawsko. Wszyst-
kie nagrody zostały zakupione przez Urząd Gminy Drawsko.
 Dziękuję i gratuluję wszystkim zawodnikom. Podziękowania 
kieruję również w stronę Marii Dembskiej za przygotowanie 
świetlicy do przeprowadzenia zawodów.

Henryk Kolasiński
Podinspektor Urzędu Gminy Drawsko

Dożynki gminne 2022

 „…Na przestrzeni wieków dożynki 
zmieniały swój charakter. Tak dawniej, jak 
i dziś dożynki są ważne dla wszystkich, bo 
przypominają, że to właśnie dzięki ciężkiej 
pracy rolnika na stoły trafia polski chleb. 
Bezpieczeństwo człowieka, to przede 
wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe. 
Praca rolnika jest podstawą egzystencji 
ludzkiej i nic i nikt jej nie przekreśli, dlate-
go szczególne słowa podziękowania kie-
rujemy dzisiaj w stronę Rolników i ich Ro-
dzin…” akcentował w swoim wystąpieniu 
Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko.

Oficjalności
 Tradycyjnie całość wydarzenia rozpo-
częła się od Urzędu Gminy Drawsko. Jed-
nak w tym roku w zupełnie nowej, znacz-
nie skromniejszej odsłonie, na efekt który 
pracował cały sztab organizacyjny impre-
zy. Przed budynkiem drawskiego urzędu 
odświętnie udekorowanymi bryczkami 
pojechali na drawską plebanię Starosto-
wie Dożynek z Wójtem Gminy Drawsko 

W niedzielne popołudnie 28 sierpnia 2022 r. mieszkańcy Gminy Drawsko podczas Dożynek Gminno-Parafialnych dziękowali 
Bogu i ludziom za tegoroczne dary ziemi zebrane z pól, ogrodów, łąk i sadów. Uroczystość odbyła się w drawskim amfiteatrze 

z pierwszą w historii drawskich dożynek Mszą św. polową, a reprezentantami Rolników byli Starostowie – Ewelina Mazur z Piłki 
i Ryszard Pachulski z Drawska.

Bartoszem Niezborałą i Sołtysem wsi 
Drawsko Agnieszką Giś po Proboszcza 
Parafii Drawsko Księdza Mariusza Marci-
niaka, który wraz z Proboszczem Parafii 
Pęckowo Księdzem Andrzejem Ledą oraz 
wikariuszem misyjnym z Madagaskaru 
odprawił Mszą św. polową.  Dziękowa-
no Bogu za najcenniejszy dar jakim jest 
chleb powszechny  z nauką pokory, bez-
interesowności oraz odpłatą za codzienną 
pracę. Podczas mszy Ksiądz Mariusz Mar-
ciniak poświecił wieńce dożynkowe oraz 
dary, które w ofiarowaniu złożyli Starosto-
wie, sołtysi i przedstawiciele władz Gminy 
Drawsko.
 Ksiądz Mariusz Marciniak jest pro-
boszczem Parafii Drawsko od niedawna. 
Poza duchowym przesłaniem jest także 
miłośnikiem muzyki, co pokazał podczas 
swojego koncertu w dniu dożynek śpie-
wając pieśni maryjne z zespołem „Za-
wirusowani”.  I jak mówi „na modlitwę 
jest dużo sposobów, także śpiew”. Prze-
pełniony słuchaczami amfiteatr, owacje 

na stojąco i  bisy same mówiły za siebie. 
Wszyscy jesteśmy pod dużym wrażeniem 
talentu Księdza, zaangażowania i kontak-
tu z parafianami, a to już dobry początek.
 Ceremoniał Święta Plonów– obrzęd 
dożynkowy zaprezentowały dzieci ze 
świetlicy w Drawsku – Szkoły Podsta-
wowej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby 
w Drawsku. Przekazanie chleba Starostom 
oraz Wójtowi Gminy Drawsko symbolizo-
wać ma dostatek na przyszły rok i dalsze 
lata, aby żadnemu mieszkańcowi go nie 
zabrakło. Profesjonalizm występujących, 
kolorowe stroje i dostojny polonez, udało 
się w okresie wakacyjnym przygotować 
dzięki pracy dzieci i Hanny Gapskiej, która 
koordynowała nie tylko tą część dożynko-
wego święta. 
 Całość uroczystości oficjalnie otworzył 
Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko, 
a przemówienia okolicznościowe wygłosi-
li: Ryszard Jabłonowski Przewodniczący 
Rady Gminy Drawsko,  Krzysztof Czar-
necki Poseł na Sejm RP, Jarosław Macie-
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jewski Wiceprzewodniczący Sejmiku Wo-
jewództwa Wielkopolskiego oraz Prezes 
Stowarzyszenia Sołtysów Województwa 
Wielkopolskiego,  Adam Bogrycewicz 
Radny Sejmiku Województwa Wielkopol-
skiego, Krystian Kawczyński Radny Rady 
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 
w imieniu Starosty Powiatu Czarnkowsko
-Trzcianeckiego Feliksa Łaszcza. 

Starostowie 

Starościna – Ewelina Mazur z Piłki wraz 
z mężem Franciszkiem prowadzą gospo-
darstwo rolne o powierzchni 60 ha użyt-
ków rolnych, z czego 17 ha stanowią lasy. 
Gospodarstwo specjalizuje się w produk-
cji mleka i bydła opasowego (70 zwierząt, 
w tym 34 krowy). Gospodarstwo korzysta 
z programów i dotacji unijnych.

Starosta – Ryszard Pachulski z Drawska 
od dziecka związany jest z rolnictwem. 
Wspólnie z żoną Aurelią gospodaruje na 
powierzchni 55 ha. Gospodarstwo spe-
cjalizuje się w produkcji mleka (31 krów 
mlecznych, z młodzieżą 55 sztuk). W go-
spodarstwie jest nowoczesny sprzęt dofi-
nansowany z funduszy unijnych. 

Dodatkowe atrakcje
 Przez prawie dwie godziny na scenie 
drawskiego amfiteatru Grupa Biesiadna 
„BAR” bawiła publiczność swoim wdzię-
kiem i dużą otwartością. Na scenie zapre-
zentowała swoje talenty wokalne Patrycja 
Graś z Piłki oraz zespół „Exters”.
 Oprócz przejażdżek końmi w siodle 
i bryczką można było obejrzeć ozdobny 
drób domowy i papugi hodowane przez 
mieszkańców Drawska. Wypuszczono 
również gołębie jako symbol wolności 
i pokoju między Bogiem a ludźmi. Na bo-
isku przy amfiteatrze rozegrano pojedy-
nek piłkarski o Mistrzostwo klasy B WZPN 
Poznań LZS „Sokół” Drawsko-LZS „Sokół” 
Gębice z wynikiem 3-4.

Konkursy
 Nie mogło zabraknąć wieńców dożyn-
kowych. Przewodnicząca komisji konkur-
sowej Anna Fręś Sekretarz Gminy ogłosiła 
wyniki. Pierwsze miejsce zajął wieniec 
Sołectwa Drawsko, który będzie repre-
zentował Gminę Drawsko na Dożynkach 
Powiatowych w Połajewie w najbliższą 
niedzielę. Drugie miejsce należało do So-
łectwa Moczydła, a w dalszej kolejności 
miejsca zajęły Sołectwa: Chełst, Kawczyn, 
Kwiejce Nowe. 
 W konkursie na „Największą dynię” 
zwyciężyła dynia z Gospodarstwa Agro-
turystycznego „Brokowo” Stefana Szczep-
skiego w Kamienniku; drugie miejsce 
zajęła dynia Hanny Marks z Pęckowa; 
trzecie dynia Leona Noji z Pęckowa. Kon-

kurs koordynował pracownik urzędu Hen-
ryk Kolasiński.

Podziękowania
 Na końcowy efekt Gminno-Parafial-
nego Święta Plonów 2022 pracował cały 
zespół osób i instytucji, którym należą 
się szczególne podziękowania. I dlatego 
w imieniu Samorządu Gminy Drawsko ser-
deczne podziękowania kierujemy w stronę 
współorganizatora Dożynek Gminno-Pa-
rafialnych 2022 – Sołectwa Drawsko z du-
żym zaangażowaniem Sołtysa Drawska 
Agnieszki Giś i jej męża Marcina. Dzięku-
jemy Księdzu Proboszczowi Mariuszowi 
Marciniakowi za możliwość organizacji 
po raz pierwszy w Drawsku podczas do-
żynek Mszy św. polowej oraz za otwar-
tość, zaangażowanie i wspaniały koncert 
„Zawirusowanych” z wokalem Księdza 
Mariusza. Podziękowania należą się Sołec-
twom: Drawsko, Drawski Młyn, Pęckowo, 
Piłka, Kawczyn, Kamiennik, Chełst, Moczy-
dła, Marylin, Kwiejce Nowe za wsparcie 
w przygotowanie dożynek, czy to finan-
sowe, czy to organizacyjne, jak min. przy-
gotowywanie witaczy-wystroju Drawska. 
Własną inicjatywę przygotowania witaczy 
dożynkowych wykazali także mieszkańcy: 
Dominika Marek i Marian Kubiś.
 Za pomoc, współorganizację i przyczy-
nienie się do uświetnienia tegorocznego 
Święta Plonów, dziękujemy: pracownikom 
Urzędu Gminy Drawsko-Annie Fręś, Sylwii 
Marek, Henrykowi Kolasińskiemu, Hannie 
Matkowskiej, Katarzynie Ciechanowicz, Ilo-
nie Rychlik, Justynie Kwita, Hannie Gapskiej 
- opiekunowi świetlicy w Drawsku, Justynie 
Wyrwa świetlicowej w Chełście, Marko-
wi Helakowi, strażakom – jednostce OSP 
Drawsko, Policji. Za pełnienie roli konferan-
sjera dziękujemy Katarzynie Tecław. 

 Szczególne podziękowania kieru-
jemy w stronę delegacji wieńcowych 
i pracujących przy wyplataniu wieńców 
oraz w stronę właścicieli bryczek kon-
nych: Sylwestra Płachty z Drawskiego 
Młyna, Piotra Marchewki z Kamienni-
ka; konno w siodle przejazd uświetnił 
Marcin Wargin z Drawska. Dziękujemy 
wystawcom zwierząt: Danucie Rafało-
wi Banaś z Drawska za wystawę papug; 
Ryszardowi Rajewskiemu z Krzyża za wy-
stawę kur ozdobnych, Beacie Jarosławowi 
Koza z Drawska za możliwość obejrzenia 
królików i kur ozdobnych, Rodzinie Kaus 
z Drawska, za gołębie, które zostały wy-
puszczone w niebo podczas obrzędu do-
żynkowego – dzielenia chlebem.  
 Dziękujemy sponsorom, którzy rze-
czowo bądź finansowo wsparli tegorocz-
ne Dożynki Gminne. A znaleźli się wśród 
nich:
- Bank Spółdzielczy w Wieleniu
-Piekarnia z Tradycjami  w Drawsku, Bar-
bara Tryboba
- Przedsiębiorstwo Handlowe „Jerzyk” 
w Pęckowie, Piotr Jerzy
- Firma „LESMAT” w Pęckowie, Leszek 
Matelski
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Czarnkowie
- Firma Handlowo Usługowa A.M.G. 
w Drawsku, Agnieszka Giś
 Dziękujemy wszystkim tym, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
organizacji Gminno - Parafialnego Święta 
Plonów w Drawsku 2022. 
 Dziękujemy również za obecność 
i wspaniałą atmosferę naszym mieszkań-
com i gościom, a na kolejne dożynki za-
praszamy za rok!

dr Sylwia Marek
Kierownik Referatu Organizacyjnego



Druga niedziela września, rano godz. 730, Kościół pw. św. 
Ignacego Loyoli w Pęckowie - spotykamy się, aby uczcić 

pamięć Józefa Noji - sportowca, biegacza, 10-krotnego mistrza 
Polski w biegach długodystansowych, zawodnika Sokoła Poznań 
oraz dwóch warszawskich klubów sportowych Legii i Syreny War-
szawa, olimpijczyka. Dziś historia mówi wprost - największego 
rywala Janusza Kusocińskiego, stolarza i warszawskiego tramwa-
jarza, wreszcie patrioty, który dla wartości, które wyznawał jako 
bezcenne - być wiernym swojemu krajowi, dla Polski, zginął pod 
ścianą śmierci w Oświęcimiu. Słowo Boże dedykowane naszemu 
patronowi przez Księdza Andrzeja Ledę przypomniało nam, jak 
ważną, a jednocześnie naszą, gminną, z naszego Pęckowa, osobą 
był Józef Noji.
 Kwiaty, które złożyliśmy pod obeliskiem przez delegacje sa-
morządowców na czele z Bartoszem Niezborała Wójtem Gminy 
Drawsko, Ryszardem Jabłonowskim Przewodniczącym Rady 
Gminy Drawsko, w imieniu Ryszarda Kielczyka Prezesa Odlewni 
Żeliwa Drawski S.A. przez Katarzynę Tymek Główną Księgową 
odlewni, Annę Mazurowską Dyrektor SP Pęckowo wraz z nauczy-
cielami, Leszka Matelskiego Sołtysa wsi Pęckowo oraz delegację 
Stowarzyszenia Biegacze Józefa Noji na czele z Andrzejem Jessą 
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IV Bieg im. Józefa Noji w Pęckowie
– niedziela 11 wrzesień 2022 r. godz. 1000 

Wiceprezesem były wyrazem hołdu i wdzięczności za postawę, 
która dziś jest wzorem dla naśladowania dla kolejnych pokoleń. 
 Przygotowujemy dokumentację, zapewniamy bezpieczną or-
ganizację ruchu podczas biegu, uruchamiamy właściwe zaplecze 
dla biegaczy. Nad imprezą pracuje cały sztab ludzi - urzędników, 
członków stowarzyszenia, wolontariuszy. Nie sposób wszystkich 
wymienić, ale wszystkim należy się słowo-  dziękuję. 
Bezpośrednio wspierają nas: 
- Komenda Powiatowa Policji - Komendant Mikołaj Szydzik, bez-
pośrednio nadzorujący bieg Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowe-
go komisarz Sebastian Drewny, 
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - Komendant 
Maciej Kubacki, bezpośrednio nadzorujący - st. kpt  Michał Ma-
cyszyn, 
- Starosta Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego - Feliks Łaszcz,
- Zarząd Dróg Powiatowych- Dyrektor Grzegorz Kaźmierczak, 
- Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie Mariusz 
Remer,
- Stowarzyszenie ,,Złote lata’’ z Pęckowa, Prezes Pani Anna Se-
kuterska - panie przygotowały poczęstunek, tak, po raz kolejny- 
słynną zupę gulaszową. Na biegu, jak zwykle Paniami, kierowała 
Pani Maria Matelska,
- wsparciem służył Krystian Kawczyński Prezes Zarządu Zakładu 
Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku spółka z o.o., a jednocze-
śnie Prezes Ludowego Zespołu Sportowego ORZEŁ Pęckowo 
i Radny Rady Powiatu,
- pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury - Maria Dembska zarzą-
dzająca świetlicą, w jej imieniu na IV biegu córka Klaudia, 
- pracownicy drawskiego urzędu - koordynujący sport Henryk Ko-
lasiński oraz Hanna Matkowska koordynująca całość dokumenta-
cji związanej z dofinansowaniami,
- Sołtys wsi Pęckowo Leszek Matelski wraz z Radą Sołecką,
- Sołtysi z Drawska Agnieszka Giś i Drawskiego Młyna Piotr Krystek
oraz Ci, którzy zawsze, na co dzień, bez wahania dbają o nasze 
bezpieczeństwo - strażacy OSP wszystkich naszych jednostek: 
z jednostek Pęckowo, Drawsko, Chełst, Piłka, Kawczyn, którymi 
dowodzi Gminny Komendant Jan Matuszczak, a którzy zabezpie-
czają drogi na trasie biegu oraz objazdy.

Delegacja Radnych Rady Gminy Drawsko składająca kwiaty
pod obeliskiem ku czci Józefa Noji przy SP w Pęckowie (z lewej: Ewa Jerzy, 

Ryszard Jabłonowski – Przewodniczący Rady, Piotr Judkowiak)

IV Bieg im. Józefa Noji w Pęckowie
otworzył Bartosz Niezborała Wójt Gminy Drawsko

Głos zabrał Bogdan Gapski Prezes Stowarzyszenia „Biegacze Józefa Noji”
w Pęckowie



Panorama Ziemi Drawskiej

24

 Głównym organizatorem biegu są członkowie Stowarzyszenia 
Biegacze Józefa Noji, na czele z Prezesem Bogdanem Gapskim.
 Organizacja biegu to również, albo przede wszystkim, potrze-
ba finansów na ten cel. 
 W tym roku udało się pozyskać znaczącą dotację Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego oraz dotację Powiatu Czarnkow-
sko-Trzcianeckiego i oczywiście dotację z naszego drawskiego sa-
morządu.
 I tu nie do przecenienia jest pomoc Ryszarda Kielczyka Pre-
zesa Odlewni Żeliwa ,,Drawski’’ S.A. Patronat honorowy i spon-
soring nad biegiem zakład objął po raz czwarty. I mimo, że Pre-
zes nigdy nie oczekiwał, a wręcz przeciwnie wspominał, aby nie 
podkreślać tak znaczenia Odlewni Żeliwa ,,Drawski’’ S.A. w Draw-
skim Młynie wsparcie materialne, ale i to czysto ludzkie prostym 
stwierdzeniem ,, czego potrzebujecie na bieg’’ jest -bezcenne.
 Bartosz Niezborała Włodarz gminy dokonując oficjalnego 
otwarcia IV Biegu im. Józefa Noji mówił o tradycji, którą należy 
podtrzymywać, ,,bo tacy ludzie jak Józef Noji to postacie nie do 
przecenienia i o tym wszystkim co uczynił dla nas, dla kraju, skła-

dając za to największą ofiarę - własne życie, należy pamiętać. 
Za rok będziemy wraz z SP Pęckowo organizować XXX Cross im. 
Józefa Noji dla dzieci szkolnych, a my - Stowarzyszenie Biegacze 
Józefa Noji i samorząd - V bieg.”
 Honorowego startu IV Biegu im. Józefa Noji w Peckowie - do-
konał Ryszard Kielczyk Prezes Odlewni Żeliwa Drawski S.A. w asy-
ście Bartosza Niezborała Wójta Gminy Drawsko oraz Leszka Ma-
telskiego Sołtysa wsi Pęckowo.
 Atestowana trasa 10 km z Pęckowa przez Drawski Młyn 
-Drawsko do Pęckowa zabezpieczona przez naszych ochotników 
strażaków i Policjantów wydziału ruchu drogowego Powiatowej 
Komendy Policji pod dowództwem komisarza Sebastiana Drew-
nego Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego oraz karetka pogo-
towia dawała nam organizatorom pewność, że każdy z biegaczy 
może czuć się bezpiecznym. 
 Tradycyjne wręczanie medali na linii mety przez Prezesa 
Odlewni, Wójta Gminy Drawsko, oraz Edwarda Wiewiórkę Wi-

Uczestnicy IV Biegu im. Józefa Noji w Pęckowie na linii startu

Zwycięzca IV Biegu im. Józefa  Noji w Pęckowie
Jakub Szymankiewicz z Wronek

Najlepsza  kobieta IV Biegu im. Józefa Noji w Pęckowie
Paulina Wasilewska z Polic

Najlepsze zawodniczki z Gminy Drawsko: 1 m. Zuzanna Gapska z Pęckowa,
2 m. Urszula Dymek z Pęckowa, 3 m. Paulina Dymek z Pęckowa

Najlepsi zawodnicy z Gminy Drawsko: 1 m. Adam Musiał z Drawska,
2 m. Janusz Ratajczak z Drawska, 3 m. Sławomir Muchel z Chełstu
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ceprzewodniczącego Rady Gminy Drawsko i Zbigniewa Piątka 
Radnego Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego i Sołtysa 
Pęckowa jak zwykle wywoływało wiele pozytywnych emocji kie-
dy zawodnicy kończyli bieg, zmęczeni, ale zadowoleni, wielu ze 
swoich życiowych rekordów.
 Najwięcej pozytywnej energii dostarczył jak zwykle Bieg Ma-
lucha, który dla niejednego rodzica bardziej niż dla dzieci, był 
emocjonującym wydarzeniem. 
 Aby uczcić Józefa Noji i jeszcze bardziej podkreślić sportowe 
tradycje gminy, ale przede wszystkim w tym dniu Pęckowian, prócz 
naszego patrona wspominaliśmy sukcesy Leszka Helaka, uczest-
nika w 1987 r. Maratonu Pokoju w Warszawie, który Pan Leszek 
Helak przebiegł zajmując III miejsce, w 1988 r. Międzynarodowe-
go Maratonu w Pradze - 42 km 195 m - I miejsce, czy w 1989 r. 
Międzynarodowego Crossu w Irlandii - 10 km - II miejsce i również 
w 1989 r. Międzynarodowego Maratonu w TEL-AVIV-ie w Izraelu 
- 42 km 195 m - IX miejsce z kolejnym rekordem życiowym -2 go-
dziny 18 minut 34 sekundy i Rafała Błocha Mistrza  Polski w Sztafe-
towym Podziemnym biegu 12–godzinnym w kopalni soli w Bochni 
w 2005 r., Wicemistrza Polski w 2006 r., Wicemistrza Polski w Ha-
lowych Mistrzostwach Polski Juniorów w Warszawie na 3 km 
w 2000 r.,wielokrotnego medalistę Mistrzostw Województwa 
Wielkopolskiego w biegach przełajowych, którzy można powie-
dzieć wprost byli i są godnymi następcami Józefa Noji. A kolejne 
pokolenia biegaczy zdobywają międzynarodowe i krajowe laury. 
Jestem przekonana, że wiele razy będziemy mogli o nich mówić. 
 Czekając na zawodnika zamykającego stawkę mieliśmy 
przyjemność przywitać Jacka Bogusławskiego Członka Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego, który po raz kolejny osobiście 
zaszczycił nas swoją obecnością na imprezie. Marszałek wraz 
z Wójtem, Prezesem  odlewni, Przewodniczącym Rady Gminy 
Drawsko, Sołtysem Leszkiem i Prezesem Bogdanem wręczał na-
grody najlepszym.
 Klasyfikacja generalna i w poszczególnych kategoriach zapre-
zentowana przez Macieja Młodzika - konferansjera sportowego 
widoczna jest na stronie www. maratoczykpomiarczasu.pl 
 Wśród zawodników biorących udział w biegu był również wy-
chowanek obecnego na imprezie Pana Ignacego Krzewińskiego 
Trenera Gwdy Piła/  Koordynatora LA na szczeblu centralnym, 
który jak pamiętacie Państwo podczas I biegu wspierał nas spor-
tową konferansjerką. 
 IV bieg im. Józefa Noji wygrał Jakub Szymankiewicz z Wronek, 
2 miejsce zajął Mikołaj Czechowicz z Piły, 3 miejsce zajął Jacek 
Gwóźdź z Drezdenka.
 Najlepsza kobieta biegu to Paulina Wasilewska z Polic, 2 miej-
sce zajęła Ewelina Sawala z Piły, 3 miejsce zajęła Barbara Pochra-
nowicz z Dębna. 
 Najlepsze zawodniczki z Gminy Drawsko to: Zuzanna Gapska 
z Pęckowa, 2 miejsce - Urszula Dymek z Pęckowa, 3 miejsce - Pau-

Bieg Malucha

Najlepsi uczestniczy biegu z Pęckowa:
Zuzanna Gapska i Bogdan Gapski z Pęckowa 

lina Dymek z Pęckowa, a zawodnicy to: Adam Musiał z Drawska, 
2 miejsce - Janusz Ratajczak z Drawska, 3 miejsce - Sławomir Mu-
chel z Chełstu.
 Najlepsi z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego to Zuzanna 
Gapska  z Pęckowa i Marcin Żyliński z Trzcianki. 
 Najlepsi z Sołectwa Drawsko to Anna Giś i Adam Musiał.
 Najlepsi z Sołectwa Drawski Młyn to Agata Piątek i Eugeniusz 
Koza.
 Uczestnicy z sołectwa Piłka to Agata Krystek i Roman Bździel.
 Najlepsi z sołectwa Pęckowo to Zuzanna Gapska i Bogdan 
Gapski.
 Wyróżniliśmy również dwóch naszych sołtysów Piotrka Kwitę 
- Sołtysa Kwiejc Nowych i Mariusz Sikorę - Sołtysa wsi Piłka.
 Najstarszym zawodnikiem biegu okazał się Pan Józef Wrona.
 Gratuluje wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym.

Wręczający medale na mecie (z lewej): Bartosz Niezborała Wójt Gminy 
Drawsko, Leszek Matelski Sołtys Pęckowa, Edward Wiewiórka

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Drawsko, Zbigniew Piątek Radny Rady
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Ryszard Kielczyk Prezes Zarządu 

Odlewni Żeliwa „Drawski” S.A. w Drawskim Młynie
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Jacek Bogusławski Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego,
czekający z medalem na najstarszego uczestnika biegu Józefa Wronę

Pamiątkowe zdjęcie 

 Bieg uświetnił występem karateków sensei Krzysztof Czekała. 
Imponujące pokazy zarówno najmłodszych adeptów sztuki walki 
jak i samego sensei Krzysztofa wprawiły niejednego w podziw. 
„Karate, to nie jest forma agresji” Gichin Funakoshin- to osiągnię-
cie pełnego panowania nad sobą i swoimi emocjami. Wymaga to 
wieloletnich treningów, doskonalenia siebie i swoich słabości.

Szanowni Państwo!
Organizacja takiej imprezy jest niemożliwa bez wsparcia wielu 
osób, o których wspominałam, ale taka impreza to również spon-
sorzy, którzy wprost - finansowo lub rzeczowo pomogli nam. A są 
to (lista sponsorów podana przez Prezesa stowarzyszenia):
1. Odlewnia Żeliwa Drawski S.A w Drawskim Młynie
2. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
3. Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
4. Gmina Drawsko 
5. Szkoła Podstawowa im Józefa Noji w Pęckowie
6. Danex Rosko
7. Branderup Wieleń
8. Bank Spółdzielczy Wieleń
9. Piekarnia Promyk s.c. Czesława i Marian Rybak Pęckowo
10. Stowarzyszenie Klub Seniora ,,Złote lata” Pęckowo
11. Black in Tatto Krystian Ciebielski Drawsko
12. Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku spółka z o.o. 
13. Zakład Fryzjerski ,,Styl” Majzlik Piotr Drezdenko
14. KETTtex Wieleń
15. Sklep Spożywczo-Przemysłowy Jolanta Dymek Pęckowo
16. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe ,,SIAT 
MET” Rafał Leniar Chełst
17. Firma Handlowa ,,Dymeks” Izabela Dymek Rosko
18. Z.U. KOST-POL Paweł Mikłajewski Krzyż Wlkp.
19. Charminie Beauty by Sandra Boh- Salon Kosmetyczny
20. Usługi Tokarskie Rafał Woźnica Drawsko
21. Meble Matkowski Krzyż Wlkp.
22. ROMTECH-Zakład Usługowo Produkcyjny Oktawian Gibaszek 
Drawsko
23. ,,Nalis All Jear” Małgorzata Piątek Drawski Młyn
24. Sołtys i Rada Sołecka wsi Pęckowo
25. Sołtys wsi Drawski Młyn
26. Sołtys wsi Drawsko
27. Sołtys wsi Piłka
28. Fryzjer Damsko-Męski,, Kama” Drawsko
29. Bacca Hultaj Devaldano Drawski Młyn
30. Elżbieta i Ryszard Kielczyk 
31. Firma Handlowo Usługowa Sebastian Stefanek Pęckowo
32. Kwiaciarnia ,,Koliberek” Izabella i Rafał Heft Krzyż

33. Krystian Kawczyński Radny Rady Powiatu Czarnkowsko
-Trzcianeckiego
34. Firma Handlowa ,,Jerzyk” Jerzy Piotr Pęckowo
35. Usługi Brukarskie Mariusz Jasiński Pęckowo
36. Mechanika pojazdowa ,,Lesmat” Leszek Matelski Pęckowo 
37. Strefa Urody Masaż Kobido Grażyna Mądra Drezdenko
38. Alelier Urody strzyżenie damsko-męskie Alicja Wilk Krzyż 
Wlkp.
39. Usługi Rehabilitacyjne Anna Borysiewicz Trzebicz
40. Solid Dach Konstrukcje Dachowe Tomasz Sekuterski
41. Farmlek Sklep Wielobranżowy Wieleń
42. LZS Orzeł Pęckowo
43. Przedsiębiorstwo Handlowe ,,Kurhan” Jerzy Kurowski 
44. Elwira Kosicka
45. Stowarzyszenie Biegacze Józefa Noji. 
 Za wypożyczenie znaków dla organizacji ruchu dziękuję Jano-
wi Pertek - Dyrektorowi MCK w Czarnkowie oraz Klubowi Biega-
cza ,,Aktywni” z Krzyża Wlkp. 
 „Życie ludzkie, to jakby olbrzymie zawody sportowe, których 
jesteśmy zarówno uczestnikami, jak i widzami”. 
 Przeżyjmy nasze życiowe zawody najpiękniej jak tylko się da. 
Wspierajmy tych, którzy chcą i potrafią realizować swoje pasje. 
Zdecydowanie warto otaczać się tak pozytywnymi ludźmi i spo-
tkajmy się za rok 10 września 2023 r. w naszej Gminie Drawsko, 
w Pęckowie, we wsi rodzinnej wielkiego sportowca i patrioty 
Józefa Noji. 
Do zobaczenia za rok. 
Pełna galeria zdjęć z IV Biegu im. Józefa Noji w Peckowie pod lin-
kiem: https://gminadrawsko.pl/aktualnosci/pokaz/3492 

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko 
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13 lipca 2022 r. na placu przed 
Komendą Miejską Państwowej 

Straży Pożarnej w Koninie obyło się uro-
czyste wręczenia promes dla jednostek 
Państwowej Straży Pożarnej i Ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu Woje-
wództwa Wielkopolskiego.
 Z terenu Gminy Drawsko dotację 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzię-
cia realizowanego w ramach Programu 
priorytetowego „Ogólnopolskiego pro-

Wsparcie finansowe dla OSP w Drawsku

Promesę dla jednostki OSP w Drawsku
odebrał Jan Matuszczak Komendant Zarządu 

Gminnego OSP Gminy Drawsko

03.06.2022 r. Gmina Drawsko uczestniczyła 
w konferencji podsumowującej działalność 

Nadnotecka Grupa Rybacka w Milczu gm. Chodzież. 
 Celem konferencji było przede wszystkim zapre-
zentowanie rzeczywistych efektów i zmian na ob-
szarze NGR, które zaszły w wyniku realizacji operacji 
dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego 
Rybactwo i Morze na lata 2014-2020, czyli promocja 
działalności beneficjentów i zrealizowanych 
przez nich projektów za pośrednictwem NGR 
a także promocja projektów zrealizowanych 
przez NGR oraz efektów wdrażania LSR.
 Wśród zaproszonych gości byli m. in. przed-
stawiciele gmin członkowskich NGR, członko-
wie, beneficjenci, wnioskodawcy, mieszkańcy 
oraz członkowie organów NGR – Zarządu, Ko-
misji Rewizyjnej, Rady. Gości przywitał Prezes 
NGR Pan Wojciech Jóźwiak, natomiast całe spotkanie 
prowadziła Kierownik Biura NGR Pani Danuta Pisarska.
 Podczas konferencji została podsumowana dotych-
czasowa działalność NGR oraz projekty zrealizowane 
w ramach PO RiM 2014-2020. Odbył się także konkurs 

Konferencja podsumowująca działalność
Nadnoteckiej Grupy Rybackiej

kulinarny na potrawę z ryb słodkowodnych oraz na najciekaw-
szy zrealizowany projekt, w ramach którego z celu C, zwyciężyła 
Gmina Drawsko za projekt pn. „Przeciwdziałanie kłusownictwu 
i ochrona środowiska naturalnego rzeki Noteć przed negatyw-

nymi skutkami działalności ludzi”. Konferencja zakończyła się wręczeniem 
statuetek wszystkim nagrodzonym oraz degustacją potraw wykonanych 
z ryb wyhodowanych w gospodarstwach z obszaru NGR.

Hanna Matkowska
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

gramu finansowania służb ratowniczych 
w 2022 roku” - część 2) Dofinansowanie 

zakupu sprzętu i wyposaże-
nia jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych.” Otrzy-
mała Ochotnicza Straż Po-
żarna w Drawsku. 
Promesę dla jednostki ode-
brał Pan Jan Matuszczak 
Komendant Zarządu Gmin-
nego OSP.
   Dofinansowanie w kwo-
cie 20 tysięcy złotych zosta-
nie przeznaczone na zakup 
specjalistycznego obuwia 
i rękawic strażackich. 
 OSP Drawsko dziękuje 
Panu Krzysztofowi Czarnec-
kiemu posłowi na Sejm RP 

i st. bryg. mgr inż. Maciejowi Kubackie-
mu za włączenie się w proces pozyskania 
środków. 

Hanna Matkowska
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy 

zewnętrznych

Uroczyste wręczenie promes odbyło się na placu
przed Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Koninie
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W Gminie Drawsko dnia 27 maja br. odbyła się zbiórka 
folii i innych odpadów rolniczych od rolników.

 Odbiór odpadów odbywał się w wyznaczonym punkcie na te-
renie gminy, do którego rolnicy byli zobowiązani dostarczyć od-
pady. Zebrano w sumie 49,28 ton folii i innych odpadów pocho-
dzących z działalności rolniczej, które zostały dostarczone przez 
28 rolników z terenu naszej gminy. Realizacja zadania przebiegła 
bezproblemowo i bezkosztowo dla rolników.
 Tak duże przedsięwzięcie było możliwe dzięki pozyskanemu 
dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Usuwanie odpadów 
z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań 
po nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej”.
 Zdając sobie sprawę, że problem zużytej folii w rolnictwie 
narasta, będziemy korzystać z każdych dostępnych możliwości 
pozyskania środków zewnętrznych na ich utylizację.

Hanna Matkowska
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Zbiórka folii rolniczych 

W dniach 11-14 maja 2022 r. ra-
zem z naszymi lokalnymi lide-

rami, samorządowcami, przedsiębior-
cami, członkami Cz-T LGD wzięliśmy 
udział w wizycie studyjnej na Podlasiu 
w ramach operacji własnej pod nazwą 
„Produkty lokalne i turystyka jako dobre 
praktyki dla liderów z obszaru Czarnkow-
sko-Trzcianeckiej LGD”.
 Z Gminy Drawsko uczestnikami byli: 
Ewelina Michałowska - prezes Stowarzy-
szenia „Młodzi dla Wsi” z Chełstu, Emil 
Jackowski - Sołtys Kawczyna i Radosław 
Graj - prezes OSP Kawczyn.
 W ramach projektu spotkaliśmy się 
z kierownikami, liderami projektów reali-
zowanych w ramach wielofunduszowej 
strategii jednego z podlaskich LGD, tj. 
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działa-
nia - Tygiel Doliny Bugu”, m.in. Agnieszką 
Wojtkowską (Prezeską LGD „Tygiel Doli-
ny Bugu”), Henrykiem Czmut (Zastępcą 
Burmistrza Miasta Siemiatycze Gmina 
Siemiatycze), Ewą Romaniuk (dyrektorem 
MOPS w Siemiatyczach), Bożena Renda 
(kierownikiem MGOPS w Drohiczynie), 
Rafałem Siwkiem (dyrektorem MGOK 
w Drohiczynie Miejsko - Gminny Ośrodek 
Kultury w Drohiczynie), Marcin Urbański 
(wójtem Gmina Mielnik), którzy podzieli-
li się z nami swoją wiedzą oraz bogatym 
doświadczeniem w zakresie realizacji pro-
jektów w ramach strategii wielofundu-
szowej. Ponadto poznaliśmy właścicieli: 
Ziołowy Zakątek i firmy zielarskiej Dary 

Wyjazd studyjny
na Podlasie Nadbużańskie 

Natury- Mirosława Angielczyka, Winiarni 
Korol – Mikołaja Korol Winnica KOROL, 
a także Gospodarstwa Sadowniczego Ali-
na Paluch i córka- Alinę Paluch oraz Justy-
nę Paluch Samo Jabłko. 
 Podczas wyjazdu przedstawiono nam 
dobre praktyki w zakresie tworzenia 
i funkcjonowania krótkich łańcuchów 
dostaw małego przetwórstwa lokalnego, 
a także wyjaśniono nam jak połączyć go 
z rozwojem działalności w zakresie tu-
rystyki, gastronomii i bazy noclegowej 
oraz systemu promocji i sprzedaży usług 
turystycznych, gastronomicznych i noc-
legowych, na przykładzie projektów zre-
alizowanych w ramach strategii wielofun-

duszowej. Mieliśmy również okazję do 
wymiany wiedzy oraz doświadczeń z za-
kresu możliwości tworzenia partnerstw 
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 
a także wspólnej promocji. 
 Z wizyty studyjnej na Podlasiu Nadbu-
żańskim wróciliśmy z ogromnymi po-
kładami pozytywnej energii, motywacją 
do dalszego działania na rzecz rozwoju 
naszego obszaru, głowami pełnymi po-
mysłów, a także podlaskimi inspiracjami 
i dobrymi praktykami, które będziemy 
wykorzystywać w przyszłości, realizując 
naszą strategię wielofunduszową.

Sylwia Smal
Czarnkowsko-Trzcianecka LGD
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1) Wykonanie budżetu za 2021 rok
 30 czerwca 2022 r. miała miejsce ostatnia sesja przed przerwą 
wakacyjną, na której to Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckie-
go otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
Realizacja budżetu
Dochody: 123 365 014,00 zł
Wydatki:  118 057 161,00 zł
Nadwyżka:   5 307 853,00 zł
Największe wydatki dla Gminy Drawsko w 2021 r. przeznaczone 
były na budowę ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż Wlkp.
Kwota ogólna na rozbudowę ścieżki rowerowej w 2021 r.: 
783 023,00 zł, w tym:
- pomoc finansowa z Gminy Drawsko: 126 999,00 zł
- pomoc finansowa z Gminy Krzyż Wlkp.: 158 748,00 zł
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 139 031,00 zł

2) Ugoda sądowa w sprawie ścieżki rowerowej Drawsko-Krzyż 
Wlkp.
 Zarząd Powiatu spotkał się z dyrektorem Zarządu Dróg Powia-
towych w celu rozpatrzenia wniosku wykonawcy zadania budowy 
ścieżki rowerowej Krzyż Wlkp. - Drawsko przy drodze powiatowej 
nr 1323P o zmianę szerokości ścieżki w II etapie inwestycji. Jak wy-
jaśnił dyrektor, podczas realizacji zadania pojawiły się problemy 
z budową ścieżki zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonaw-
ca wnioskował o zmianę szerokości ścieżki z 2,50 z na 2,00 m (taka 
szerokość jest zgodna z warunkami technicznymi jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie). Zmniejszenie sze-
rokości dotyczy II etapu przebudowy, który jest częścią niekwali-
fikowaną zadania i nie objętą dofinansowaniem z Funduszu Dróg 
Samorządowych. Stanowi jednak element dokumentacji, na pod-
stawie której uzyskano dofinansowanie. Trudność w wykonaniu 
ścieżki powodują 4 istniejące słupy oświetleniowe, których przesta-
wienie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Ponadto w odległości ok. 
2,10 m od istniejącego krawężnika znajdują się betonowe schody, 
które należy rozebrać, co nie było uwzględnione w dokumentacji 
projektowej. Dodatkowo, koniecznym będzie zabezpieczenie skarpy 
za ścieżką, co również stanowi dodatkowy koszt dla inwestycji. Za-
wężenie ścieżki do 2 m na wysokości lamp wymaga wprowadzenia 
zmian do projektu i zgody projektanta, o czym należy powiadomić 
także Wojewodę Wielkopolskiego, gdyż zadanie uzyskało dofinanso-
wanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zarząd zaakceptował takie 
rozwiązanie i wyraził zgodę na zmianę parametrów ścieżki na odcin-
ku istniejących betonowych słupów oświetleniowych. Wracając do 
sprawy zawarcia aneksu do umowy z Wykonawcą na zwiększenie 
wartości zadania „Rozbudowa drogi - budowa ścieżki rowerowej 

Najważniejsze informacje
z działalności Rady Powiatu
Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Krzyż Wlkp.-Drawsko przy drodze powiatowej nr 1323P” bądź ugody 
sądowej w tej sprawie, Starosta poinformował, że po analizie tematu 
przez prawników zdecydowano, że najlepszym rozwiązaniem będzie 
zawarcie ugody sądowej, stąd Wykonawca złoży pozew przeciwko 
powiatowi do Sądu Rejonowego Wydział Cywilny.

3) Matury w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim
 W całym powiecie czarnkowsko-trzcianeckim do matury pode-
szło 526 osób, w tym 506 tegorocznych absolwentów, a 20 absol-
wentów z roku poprzedniego. Szkołę ukończyło 556 uczniów, do 
matury nie podeszło 50 osób. W przypadku liceów ogólnokształ-
cących na 153 tegorocznych absolwentów do matury podeszło 151 
osób plus 2 osoby z roku poprzedniego, natomiast technika ukoń-
czyło 202 absolwentów, do matury podeszło 171 osób plus 15 osób 
z roku poprzedniego. W innych szkołach na terenie naszego powia-
tu liceum ogólnokształcące ukończyło 111 osób, do matury pode-
szło 100 osób; technikum ukończyło 90 osób, do matury podeszło 
79 osób. W dniu 5 maja br. absolwenci szkół podeszli do matury 
z matematyki.

4) Konkursy na dyrektorów w szkołach ponadpodstawowych pro-
wadzonych przez powiat czarnkowsko-trzcianecki
- W Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance w wyniku konkursu 
komisja wyłoniła w drodze tajnego głosowania kandydaturę Pani 
Renaty Grzysik, która uzyskała 11 głosów poparcia.
- W przypadku Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. komisja wyłoniła kan-
dydaturę Pani Doroty Dziekan, która uzyskała 11 głosów „za” i jed-
nym głosem wstrzymującym.
- Pan Robert Ziółkowski z kolei został dyrektorem Zespołu Szkół 
Technicznych w Trzciance, otrzymał 11 głosów poparcia, przy jed-
nym głosie przeciwnym.

Zbigniew Piątek
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
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,,Coś kończy się,
aby zacząć mogło się coś .”

 W niedzielę 31 lipca Bartosz Niezborała Wójt Gminy Draw-
sko wraz z Ryszardem Jabłonowskim Przewodniczącym Rady 
Gminy Drawsko oraz Anną Zurman Skarbnik Gminy Drawsko 
pożegnali, w imieniu drawskiego samorządu, Księdza Dziekana 
Piotra Matuszewskiego, po 25 latach posługi kapłańskiej w para-
fii w Drawsku. 
 8 sierpnia mieliśmy przyjemność gościć, na zaproszenie włoda-
rza gminy, księdza proboszcza Mariusza Marciniaka, który rozpo-
czyna czas kapłaństwa w Drawsku. Wraz z wójtem księdza Mariu-
sza przywitała Agnieszka Giś Sołtys Drawska. Spotkanie było okazją 
do poznania i określenia współpracy, zarówno w kwestiach istot-
nych dla gminy, jak i potrzeb parafii w Drawsku. Otwartość i nie-

Mariusz Marciniak Ksiądz Proboszcz
Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Drawsku gościł w drawskim urzędzie

zmiernie pozytywne nastawienie naszego proboszcza, zapewne, 
niejednokrotnie zaowocuje wspólnymi inicjatywami. 
 Podczas spotkania omówiono wstępny zarys uroczystości.
 Księdzu Proboszczowi Mariuszowi Marciniakowi życzymy 
zdrowia i samych dobrych chwil w Parafii pw. Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w Drawsku i w Kościele pw. Opatrzności Bożej 
w Drawskim Młynie oraz Matki Boskiej Częstochowskiej w Cheł-
ście.

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko

W słoneczną sobotę 27 sierpnia 
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci 

i Osób Niepełnosprawnych zorganizo-
wało dla swoich podopiecznych piknik 
na zakończenie lata. Impreza odbyła się 
na marinie „Yndzel” w Drawsku. Zabawy 
umilał animator; można było potańczyć, 
pobawić się i rywalizować w różnych kon-
kurencjach sportowych. Główną atrakcją 

Piknik na drawskiej marinie

pikniku były rejsy po Noteci łodzią DORIS 
sterowaną przez Ryszarda Ociepę. Wspo-
mnień i emocji zostało do dziś.
 Stowarzyszenie składa serdeczne po-
dziękowania wszystkim darczyńcom, dzię-
ki pomocy których piknik mógł się odbyć. 
W szczególności dziękujemy: Wójtowi 
Gminy Drawsko Bartoszowi Niezborała, 
Przewodniczącemu Rady Gminy Drawsko 

Ryszardowi Jabłonowskiemu, Radnym 
z Drawska - Włodzimierzowi Gapskiemu 
i Rafałowi Chorzewskiemu, Sołtysowi Piłki 
Mariuszowi Sikorze i Radzie Sołeckiej wsi 
Piłka oraz firmie ELEKTRO MAR-KA Kaszko-
wiak.

Marcin Kaszkowiak
Prezes Stowarzyszenia Rodziców Dzieci

i Osób Niepełnosprawnych
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13 sierpnia mieliśmy przyjem-
ność, w imieniu zaproszonego 

Bartosza Niezborała Wójta Gminy Draw-
sko, uczestniczyć w uroczystym otwarciu 
Bulwarów Nadnoteckich w Wieleniu. To 
inwestycja, która zdecydowanie otwiera 
Rzekę Noteć dla mieszkańców i turystów. 
Piękna słoneczna sobota pozwoliła zapre-
zentować nam bogactwo drawskiej Przy-
stani Yndzel na stoisku przygotowanym 
przez Katarzynę Ciechanowicz Podinspek-
tora UG Drawsko oraz Justynę Wyrwa 
pracownika Świetlicy Wiejskiej w Cheł-
ście. Na stoisku nie mogło zabraknąć Ry-
szarda Ociepy Bosmana naszej przystani. 
Wraz z Miastem Czarnków, Związkiem 
Miast i Gmin Nadnoteckich, Komendą Po-
wiatową Policji oraz wieleńskimi firmami 
– przedsiębiorstwami przedstawiliśmy to 
co najbardziej charakterystyczne i z czego 
już nasza gmina słynie od momentu po-
wstania przystani. To od 10 lipca 2011 r. 
każdy kto podróżuje Notecią może za-
trzymać się na Yndzlu i odpocząć, zwie-
dzić Drawsko i okolice. Teraz zapraszamy 
nie tylko do Drawska, czy do Czarnkowa, 
gdzie marina powstała i została uroczy-
ście otwarta 11 lipca 2011 r., ale i do 
Wielenia, gdzie spacer bulwarami będzie 
przyjemnością dla niejednego turysty 
i mieszkańca. 
 Rzeka Noteć, która jest spoiwem dla 
funkcjonującego Związku Miast i Gminy 
Nadnoteckich z siedzibą w Nakle otwiera 
się co raz bardziej, turystycznie, dzięki ta-
kim inwestycjom i wspólnym działaniom 
min. samorządowców przynależnych do 
związku. 
 Gratulujemy inwestycji i życzymy wie-
lu odwiedzających Gminę Wieleń, dla 
których Bulwary Nadnoteckie to nie lada 
atrakcja.

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko

Kolejne miejsce
warte zatrzymania nad Notecią
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18 sierpnia zapadnie zapewne w pamięci naszych na-
uczycieli, którzy 25 lipca 2022r. zdali egzaminy przed Ko-

misją Egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o stopień 
awansu na nauczyciela mianowanego.

18 sierpnia mieliśmy przyjemność 
w drawskim urzędzie dokonać aktu 

wręczenia nominacji na stanowisko dyrekto-
ra Bernardowi Chalaszowi, na kolejne 5 lat.
 W przeprowadzonym w czerwcu b.r. kon-
kursie dyrektor jednogłośnie został przedsta-
wiony jako kandydat na dyrektora na następną 
kadencję. Przedstawiona koncepcja rozwoju 
szkoły jednoznacznie pokazała wszystkie nie-
zbędne aspekty pracy nauczycieli dla uczniów, 
przy wsparciu wielu podmiotów.
 Zarządzenie o powołaniu wręczył Bartosz 
Niezborała Wójt Gminy Drawsko wraz z współ-
pracownikami z urzędu organizującymi kon-
kurs Grażyną Pfajfer Inspektor Referatu Kadr, 
Płac i Oświaty UG i Martą Kowalczyk Inspektor 
Referatu Kadr, Płac i Oświaty UG oraz w obec-
ności Moniki Dolnej Kierownik Referatu.
 Na spotkaniu wybrzmiały gratulacje i ży-
czenia zdrowia, satysfakcji i sukcesów dla 
dyrektora, od nas wszystkich, na co dzień 
współpracujących samorządowców organu 
prowadzącego.

Nominacja dla Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Piłce

Nowe grono nauczycieli mianowanych
- Marta Łopińska-Graj i Marta Mądrawska - nauczycielki Gminne-
go Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Drawsku,
- Elżbieta Rychlik i Łukasz Piątek – nauczyciele Szkoły Podstawo-
wej im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Drawsku,
- Sylwia Sikora i Szymon Dur – nauczyciele Szkoły Podstawowej 
im. Józefa Chociszewskiego w Chełście.
W uroczystości uczestniczyli dyrektorzy szkół i przedszkola mia-
nowanych nauczycieli oraz Monika Dolna Kierownik Referatu 
Kadr, Płac i Oświaty odpowiedzialna za zorganizowane egzaminy. 
Doniosłości uroczystości nadawał moment ślubowania, które 
składał każdy z pedagogów odczytując treść ślubowania i po-
twierdzając je podpisem.
 Wykonywanie zawodu nauczyciela nie jest pracą ogranicza-
jąca się do opanowania treści nauczanych przedmiotów oraz 
metodyki nauczania. Nie mniej ważna jest wychowawcza rola 
nauczyciela. Swoich nauczycieli zapamiętujemy na całe życie, 
wspominamy, spotykamy na co dzień. Więc nauczyciel to nie-
zmiernie ważna osoba w życiu każdego z nas. 
 „Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby do-
brze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie 
żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę 
zajmowało.” Janusz Korczak
 Wszystkim awansowanym życzymy spełnienia słów cytowa-
nego Janusza Korczaka oraz satysfakcji z wykonywanej pracy, sa-
mych miłych wspomnień o swoich uczniach i radości na co dzień 
z nauczania naszych młodych pokoleń, a zapewne nie jeden 
z Państwa uczniów, na Wasz wzór, będzie chciał wykonywać ten 
zawód.

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami warunkiem nadania 
nauczycielowi stopnia awansu zawodowego nauczyciela miano-
wanego jest:
1) spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do nauczania danego 
przedmiotu lub prowadzenia zajęć,
2) odbycie stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy, zakończonego po-
zytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela oraz
3) zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.
 Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mia-
nowanego otrzymali z rąk Bartosza Niezborała Wójta Gminy 
Drawsko :
- Greta Misiołek – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji 
w Pęckowie,

 W dzisiejszej trudnej rzeczywistości zawiłych przepisów, wielu aspektów orga-
nizacyjnych dotyczących nie tylko pracy pedagogicznej, szybkiego reagowania w sy-
tuacjach kryzysowych, które się pojawiają praca dyrektora szkoły to bardzo szerokie 
spektrum, z którym każdy z naszych oświatowych menadżerów musi sobie radzić.
 Gratulujemy raz jeszcze i życzymy powodzenia na kolejne lata.

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Drawsku

PROGRAM WSPIERANIA RODZINY GMINY DRAWSKO

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku uprzejmie informuje, iż trwają prace nad przygotowa-
niem dokumentu pt. Program Wspierania Rodziny dla Gminy Drawsku.
Opracowanie tegoż dokumentu wymaga zgromadzenia wielu danych i materiałów. W związku z powyższym do czę-
ści Państwa, głównie do instytucji, organizacji pozarządowych, radnych, sołtysów, przedstawicieli wielu jednostek 
gminy, trafiły formularze ankiet, celem ich wypełnienia.
Ankiety te i inne zebrane dokumenty, służyć będą identyfikacji mocnych i słabych stron lokalnego systemu wspiera-
nia rodziny, a co za tym idzie przyczynią się do określenia przedsięwzięć, które mają szansę przyczynić się do popra-
wy sytuacji rodzin, dzieci i młodzieży w naszej gminie.
Z góry dziękujemy za udział w prowadzonym badaniu ankietowym.

DODATEK OSŁONOWY 
Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, którego celem jest zrekompensowanie rosnących cen nośników 
energii (gaz, prąd) oraz produktów żywnościowych.
Zadania związane z obsługą tego dodatku kontynuowane jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawsku.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
- Jednoosobowe gospodarstwo domowe może otrzymać do 400/500 zł (kwota dofinansowania uzależniona od źró-
dła ogrzewania) przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
- Gospodarstwo 2-3 osobowe może otrzymać do 600/750 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych 
miesięcznie na osobę, 
- Gospodarstwo 4-5 osobowe może otrzymać do 850 zł/1062,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 
złotych miesięcznie na osobę,
- Gospodarstwo 6 i więcej osobowe może otrzymać do 1150 zł/ 1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 
1500 złotych miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę
W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie 
przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku jest pomniejszana o kwotę tego 
przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wynosi 20 zł.

WAŻNE:

1. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się w terminie do dnia  31 października 2022 r. Wnioski złożone 
po wskazanej dacie, pozostawia się bez rozpoznania.
2. Wniosek o dodatek osłonowy złożony w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 lipca 2022 r. tu obliczane są dochody 
rodziny z 2020 r. 
3. Wniosek o dodatek osłonowy złożony w okresie od 1 sierpnia 2022r. do 31 października 2022 r. tu obliczane są 
dochody z 2021 r.

Wioletta Krysztofiak 
Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Drawsku
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 Fundacja Akademia Drawsko  przy współpracy z LZS 
„Sokół” Drawsko, otrzymała  10.000 zł  z Polskiego Związ-
ku Piłki Nożnej w ramach certyfikacji Zielona Gwiazdka 
i zostaną one przeznaczone na wynagrodzenie trenerów 
głównych prowadzących treningi w grupach dziecięcych.

Akademia Drawsko

 Fundacja Akademia Drawsko dnia 30 czerwca 2022 
podpisała umowę z Państwowym Gospodarstwem Le-
śnym Lasy Państwowe, której celem jest promocja aktyw-
nego trybu życia w kontakcie z naturą. Lasy Państwowe 
na tą okoliczność przeznaczyły dla Akademii 10.000 zł. Za-
daniem Fundacji będzie przygotowanie wydarzenia spor-
towego na świeżym powietrzu. Za miejsce wybraliśmy 
boisko sportowe w Drawsku. Jego klimat i położenie tuż 

Umowę o dofinansowanie zakupu obuwia i rękawic strażackich
podpisał prezes OSP Drawsko Paweł Matuszczak

Przedsięwzięcia realizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Programu priorytetowego 
„Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych w 2022 roku – część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych”.

na skraju Puszczy Noteckiej wiernie oddają zależność natu-
ry z aktywnym trybem życia. Miejsce mamy godne. Dlatego 
też my, jako Fundacja sprawie bierzemy się za przygotowa-
nie projektu, aby równie godnie go Państwu zaprezento-

wać. O dacie projektu poinformujemy niebawem
 Umowa zostało podpisana w towarzystwie Wójta Gminy 
Drawsko: Bartosza Niezborały; przedstawicielami Solidarnej 
Polski: Danielem Kuflem i Małgorzatą Jędrych.
 Bardzo dziękujemy Panu Danielowi Kuflowi za włączenie się 
w proces nawiązania współpracy z Lasami Państwowymi. Mamy 
nadzieję, że wspólnie uda nam się przygotować wydarzenie pn. 
„Na sportowo w sercu Puszczy Noteckiej”, które będzie począt-
kiem współpracy promującej aktywny tryb życia w kontakcie 
z naturą. 

Arkadiusz Adach
Prezes Fundacji

Akademia Drawsko

Podpisanie umowy o dofinansowanie
dla OSP Drawsko

25 sierpnia br. w siedzibie Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu, odbyło się podpisanie umo-
wy o dofinansowanie na zakup specjalistycznego 
obuwia i rękawic strażackich dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej Drawsko. Na ten cel jednostka pozyskała 
dofinansowanie w kwocie 20 tysięcy złotych. Z ra-
mienia OSP Drawsko umowę podpisał prezes jed-
nostki Paweł Matuszczak. 
 Na spotkaniu obecny był również Adam Bogry-
cewicz – Radny Sejmiku Województwa Wielkopol-
skiego. 

Hanna Matkowska
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
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Pod koniec lipca bieżącego roku Zarząd Stowarzyszenia 
„Nasza Wieś Naszym Domem” z Kamiennika zorgani-

zował trzy-dniową wycieczkę turystyczno – krajoznawczą do 
Torunia i Bydgoszczy dla mieszkańców powiatu czarnkowsko 
– trzcianeckiego. Wycieczka była 
zainscenizowana w ramach zada-
nia publicznego pt.: „Organizacja 
rajdów, wycieczek i innych imprez 
popularyzujących krajoznawstwo 
i turystykę wśród mieszkańców 
powiatu czarnkowsko-trzcianec-
kiego”. Dotacja na częściowe po-
krycie kosztów przejazdu wynosiła 
700,00 zł., natomiast pozostałe 
koszty były po stronie 50-osobo-
wej grupy uczestników wycieczki. 
Wspólny wyjazd, spotkania i nowe 
znajomości oraz czas spędzony w sympatycznej, miłej atmosfe-
rze, gościł wszystkim uczestnikom podczas trzydniowego pobytu 
w Toruniu, Ciechocinku i Bydgoszczy.
 29 lipca 2022 roku mieszkańcy Powiatu Czarnkowsko – Trzcia-
neckiego udali się na trzy-dniową wycieczkę turystyczno – kra-
joznawczą do Torunia, Ciechocinka i Bydgoszczy, inicjatywy pt. 
„Wycieczka turystyczno - krajoznawcza do Torunia i Bydgoszczy 
dla mieszkańców po-
wiatu czarnkowsko 
– trzcianeckiego”. Ce-
lem zadania było in-
tegrowanie się ze śro-
dowiskiem lokalnym, 
rekreacja i wypoczy-
nek, zwiedzanie z prze-
wodnikiem kraju oraz 
uzyskanie wiadomości 
o życiu ludzi i kulturze 
regionu, co prowa-
dziło do podniesienia 
wartości społecznych 
uczestników wycieczki. 
 Zwiększenie dostę-
pu dla mieszkańców 
powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego do wycieczek turystyczno 
- krajoznawczych, poznanie ciekawych miejsc naszej ojczyzny, 
uzyskanie wiadomości o życiu ludzi i kulturze regionu, zwiedza-
nie zabytków sakralnych i przyrodniczych, prowadziło do podnie-
sienia wartości społecznych uczestników trzy-dniowego wyjazdu. 
Zorganizowanie wycieczki turystyczno - krajoznawczej wynikało 
z wewnętrznej potrzeby integracji społeczności wiejskiej i gości 
oraz zainicjowania aktywnego i atrakcyjnego spędzania czasu 
wolnego
 W czasie trzy-dniowego pobytu zwiedziliśmy Toruń, mia-
sto UNESCO, gdzie bogata średniowieczna historia splatała się 
z dniem dzisiejszym, gdzie króluje „gotyk na dotyk”, gdzie roz-
chodzi się zapach pierników, a wszystko spowija średniowieczny 
czar. Stare Miasto nazywane jest Toruniem mieszczańskim, dlate-
go jego urok pozostanie w pamięci na długo wśród uczestników 
wycieczki. Kolejnym punktem wycieczki było Planetarium, gdzie 
siedząc wygodnie w fotelu, słuchając pięknej muzyki poznawali-
śmy niebo Mikołaja Kopernika, seans o strukturach Wszechświa-
ta, a idąc  szlakiem Pana Mikołaja zobaczyliśmy dom, w którym 

Ciekawe zakątki
naszej Ojczyzny 

urodził się sławny astronom i miejsce, gdzie mógł  obserwować  
gwiazdy. Zwiedziliśmy również zamek Krzyżacki, który został zdo-
byty w lutym 1454r. przez mieszczan Starego Miasta Torunia oraz 
zobaczyliśmy słynną panoramę Torunia od strony Wisły, czyli był 

rejs statkiem Wanda 
po Wiśle. W kolejnym 
dniu byliśmy w Ciecho-
cinku, mieście kwiato-
wych dywanów, zegara 
kwiatowego, Tężni So-
lankowych, cygańskich 
rytmów, fontanny 
„Grzybek” i „Jaś i Mał-
gosia” oraz „Żaba”. 
Zdobyliśmy również 40 
metrową wieżę Ratu-
szową i podziwialiśmy 

Toruń „z lotu ptaka”. W ostatnim dnu wycieczki byliśmy w Mu-
zeum Piernika  w Toruniu gdzie z jednej strony  mieliśmy oka-
zję do zapoznania się z kilkusetletnią historią najsłynniejszych 
toruńskich pierników „Katarzynek”, z drugiej zaś sposobność do 
wypieczenia własnego pachnącego piernika. Później jadąc w dro-
gę powrotną pojechaliśmy do Bydgoszczy – miasta na styku Wi-
sły, Brdy i Młynówki zwanego dumnie „Wenecją”, zwiedziliśmy 

Wyspę Młyńską, Kanał Bydgoski, 
Ratusz, Pocztę Główną, fontannę 
w Dzielnicy Muzycznej, Przystań 
Bydgoszcz, Biały Spichlerz i wiele 
innych miejsc. 
   Przeurocze spacery po toruń-
skiej starówce, po Ciechocinku 
i Bydgoszczy urozmaicały  intere-
sujące opowieści pani Małgorza-
ty, licencjonowanej przewodnik, 
która przez trzy dni ciekawie opo-
wiadała o ekscytujących miej-
scach i ich historii, natomiast 
wspólne zdjęcia pomogą powró-
cić do tych pięknych chwil w przy-
szłości. Poznałyśmy w skrócie 
historię miast - gotyckiej perełki 

północnej Polski, a także legendy związane np. z  katarzynkami. 
 Kolejna wyprawa do Torunia, Ciechocinka i Bydgoszczy 
przyczyniła się do kulturalnego spędzenia wolnego czasu przez 
mieszkańców powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego, wzmac-
niania więzi społeczne uczestników oraz nastąpiła popularyza-
cja wycieczek turystyczno - krajoznawczych na terenie Polski. 
Uczestnicy potrzebowali wytchnienia, oderwania się od spraw 
codziennych a zarazem kontaktów z inną społecznością oraz od-
poczynku. Nastąpiła również integracja środowiska, realizacja 
wspólnych działań, aktywizacja lokalnej społeczności, promo-
wanie spotkań i zacieśnienie więzi przez mieszkańców powiatu 
czarnkowsko - trzcianeckiego. Piękne miejsca urzekają i stają się 
niezapomnianym przeżyciem dla każdego uczestnika wycieczki, 
a historia tych miejsc na długo pozostanie w pamięci. Kolejna 
wyprawa uczestników wycieczki buduje narzędzie przyjaźni do 
zadowolenia i zaangażowania się we wspólne inicjatywy naszej 
małej ojczyzny.

Łucja Magdziarz
Prezes Stowarzyszenia 
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Zdrowie jest podstawą naszego 
życia, którego nie można kupić 

za żadną cenę, dlatego Zarząd Stowa-
rzyszenia „Nasza Wieś Naszym Domem” 
z Kamiennika podjął inicjatywy umoż-
liwiające podniesienie jego poziomu. 
Propagowanie zdrowotnego stylu ży-
cia było kreowane już w poprzednich 
latach, zadaniach realizowanych przez 
Stowarzyszenie. W tym roku był to cykl 
profilaktycznych zajęć warsztatowych 
z dietetykiem, refleksologicznych i zajęć 
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz 
warsztaty zdrowej żywności. Choć rajd 
rowerowy do Parku Grzybowego w Piłce 
przed nami, to mieszkańcy powiatu czarn-
kowsko – trzcianeckiego zwracają uwagę 
na to, co i w jakich ilościach spożywają, 
korzystają również z masarzy, 
które usuwają lub zatrzymują 
schorzenia, działając na stopy 
i inne części ciała. Koszt zada-
nia na przeprowadzenie profi-
laktycznych zajęć i zakup pro-
duktów na warsztaty zdrowej 
żywności wynosił 2000,00 zł. 
natomiast koszty w ramach 
pracy wolontariatu na przepro-
wadzenie warsztatów zdrowej 
żywności i rajdu rowerowego 
wynoszą 800,00 zł.
 Cykl zajęć w ramach inicja-
tywy pt. „Propagowanie zdro-
wego stylu życia poprzez cykl 
profilaktycznych zajęć warsz-
tatowych i aktywności fizycz-
nej na rowerowym rajdzie dla 
osób starszych i niepeł-
nosprawnych” rozpoczął 
się 27 maja bieżącego 
roku od wykładów z die-
tetykiem, następnie były 
zajęcia refleksologicz-
ne i pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Warsz-
taty zdrowej żywności 
polegały spotkaniu pań 
i na gotowaniu w świe-
tlicy wiejskiej w Kamien-
niku dań z naturalnych 
produktów, a następnie 
wspólnej degustacji przy-
gotowanych potraw. Re-
alizacja zadania pozwoliła 
na podniesienie jakości 
życia w sferze profilakty-
ki i propagowania prozdrowotnego stylu życia oraz wpłynęła na 
wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze powiatu czarn-
kowsko - trzcianeckiego. Nastąpiło aktywizowanie mieszkańców 
wsi do inicjatyw społecznych i wolontarystycznych, gdyż zajęcia 

„Dbamy o zdrowie”

pierwszej pomocy 
i warsztaty zdrowej 
żywności prowadzone 
były w ramach pracy 
wolontariatu przez 
Panią Dorotę i Pana 
Radosława. Udział 
w zajęciach i warszta-
tach dla uczestników 
był bezpłatny, pro-
jekt jest finansowane 
ze środków Zarządu 
Powiatu Czarnkow-
sko – Trzcianeckiego 
w Czarnkowie. 
 Realizowane za-
danie miało na celu 
zachęcanie osób star-

szych i niepełnosprawnych 
do aktywności ruchowej, 
przezwyciężenie barier 
w udzieleniu pierwszej po-
mocy przedmedycznej, krze-
wienie pozytywnych postaw 
społecznych, uczenie nawy-
ku dbania o ciało i zdrowie 
oraz zachęcenie do leczenia 
różnych schorzeń poprzez 
uciskanie odpowiednich 
obszarów powierzchni ciała 
zwanych refleksami. Aktyw-
ny i interesujący sposób spę-
dzania wolnego czasu, przy 
jednoczesnym poszerzeniu 
wiedzy na temat zdrowej 
żywności dla mieszkań-
ców powiatu czarnkowsko 

– trzcianeckiego buduje 
poczucie dumy lokalnej 
oraz zachęca dorosłych 
do pobudzenia aktywno-
ści w czasie wolnym. 
   Zarząd Stowarzysze-
nia „Nasza Wieś Naszym 
Domem” z Kamiennika 
serdecznie dziękuje Pani 
Dorocie i Panu Radosła-
wowi za przeprowadze-
nie zajęć pierwszej po-
mocy przedmedycznej,  
mieszkańcom powiatu 
czarnkowsko – trzcianec-
kiego za aktywny udział 
w zajęciach i warsztatach 
zdrowej żywności. Niech 
przeprowadzony cykl za-

jęć zmotywuje społeczność do zmian w kierunku poprawy na-
szych nawyków żywieniowych i aktywności ruchowej.

Łucja Magdziarz 
Prezes Stowarzyszenia
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Stowarzyszenie Mieszkańców Drawska „Aktywni Ra-
zem” po raz kolejny przystąpiło do konkursu  „Aktywni 

Mieszkańcy” (edycja 2022), organizowanego przez Czarnkowsko 
– Trzcianecką Lokalną Grupa Działania i współfinansowanego  
ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Konkurs ten wspiera po-
mysłowe i nowatorskie inicjatywy, odpowiadające na rzeczywiste 
potrzeby mieszkańców. Postępowanie konkursowe zakończyło się 
dla nas sukcesem i otrzymaliśmy finansowe wsparcie na realizację 
zgłoszonego przez nas przedsięwzięcia w kwocie 1 000 zł. 
 Realizacja tegorocznego projektu pod hasłem „Kolorowy 
świat dźwięków i barw. Warsztaty artystyczne – od juniora do 
seniora” rozpoczęła się w kwietniu i trwać będzie do miesiąca 
listopada  Głównym celem podejmowanych działań jest pobu-
dzenie aktywności kulturalnej i społecznej dzieci, młodzieży oraz 
osób dojrzałych poprzez rozwijanie nowych pasji i zaintereso-
wań, aktywizację potencjału twórczego, przełamywanie barier 
związanych z wystąpieniem publicznym, pokonywanie barier 
wewnętrznych. Uczestnicy projektu poznają techniki umożliwia-
jące jak najlepsze wykorzystanie własnego ciała, głosu i wyobraź-
ni w celu wydobycia własnego zmysłu artystycznego. Projekt 
adresowany do wszystkich mieszkańców wsi Drawsko, którzy 
chcą rozwijać swoje talenty poprzez udział w różnego rodzaju 
przedsięwzięciach, mających na celu pogłębianie i rozwijanie ich 
kreatywności otwartości, twórczego działania na rzecz siebie i in-
nych. 
 Wszystkie działania mają na celu, aby aktywnie i efektywnie  
spędzać czas wolny. Uczestnicy warsztatów mogą nabyć nowe 
umiejętności poprzez różne formy aktywności, takie jak: nauka 
tańca, nauka gry na instrumentach, nauka piosenek, poznać cie-
kawe techniki plastyczne w połączeniu z muzyką. Ponadto, mu-
simy zadbać o zdrowie psychiczne zarówno wśród młodego oraz 
starszego pokolenia. Sytuacja epidemiologiczna w Polsce i na 
świecie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń 
adaptacyjnych i innych zaburzeń emocjonalnych, w tym: PTSD 
(zespół stresu pourazowego), zaburzeń depresyjnych, zaburzeń 
lękowych. Obowiązek noszenia maseczki, dystans społeczny, ko-

Kolorowy świat dźwięków i barw

munikaty telewizyjne i radiowe, kampanie społeczne i mnóstwo 
napływających z portali internetowych informacji, wpłynęły na 
stan psychiczny, samopoczucie, a także rozwój młodego poko-
lenia. Stopniowe znoszenie  i eliminacja ograniczeń związanych 
z pandemią stawia nowe wyzwania w postaci konieczności two-
rzenia mechanizmów i sposobności do odbudowy wzajemnych 
relacji i nawiązywania bezpośrednich kontaktów w lokalnym 
środowisku. Niezmiernie istotne jest także w tym przypadku 
rozwijanie integracji międzypokoleniowej. Dlatego prowadzenie 
takich warsztatów wśród społeczności wsi Drawsko w szerokim 
tego słowa znaczeniu staje się naszym priorytetem. 
 Zajęcia warsztatowe odbywają we współpracy z Świetlicą 
Wiejską w Drawsku. Dotychczas zorganizowano zajęcia wokalne 
i taneczne. W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną warsz-
taty z zakresu produkcji mydła. Informacje o wszystkich plano-
wanych przedsięwzięciach można znaleźć na fb Gminy Drawsko, 
Świetlicy Wiejskiej oraz Stowarzyszenia Aktywni Razem
 Z efektami prac projektowych będzie można zapoznać się na 
wystawie  i podczas koncertu planowanego z okazji środowisko-
wej imprezy integracyjnej „Święto Pyry”.

Hanna Gapska
Opiekun świetlicy wiejskiej w Drawsku
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Z zaciekawieniem spoglądamy na 
kolejne miesiące prosperowania 

Akademii. Mamy już pewne plany. Dalej 
mamy zapał i energię, aby zaszczepiać w 
„naszych” dzieciach zamiłowanie do spor-
tu, ale część czasu chcemy także poświę-
cać na ingerowanie naszej społeczności. 
Zgodnie z hasłem Akademii „chcemy 
kształtować nowe pokolenie zawodników, 
ucząc ich pasji do futbolu, szacunku do 
drugiego człowieka oraz odwagi w walce 
o swoje marzenia”, szykujemy się na ko-
lejny sezon.

CO U NAS?
 Za nami zgrupowanie piłkarskie, któ-
re odbyło się w gospodarstwie agrotury-
stycznym „Dwór Dębogóra” na Dworze 
w Dębogórze. Od poniedziałku do piątku 
w pierwszym tygodniu sierpnia przeby-
waliśmy z 28 zawodniczkami i zawodni-
kami w miejscu niezwykle ciekawym, peł-
nym historii, życzliwych ludzi, otoczonym 
naturą. Państwo Heina – właściciele tej 
pięknej posesji dołożyli wszelkich starań, 
abyśmy czuli się jak u siebie w domu. 
Zawodnikom z swojej strony pozostało 
mocno trenować, aby czas zgrupowania 
nie tylko obfitował w piękne wspomnie-

Akademia Drawsko 
nia, ale i w zwyżkę formy, bo sezon pił-
karski zbliża się dużymi krokami. Treningi 
podczas obozu odbywaliśmy w Drawsku. 
Z Dębogóry busami jeździliśmy na boisko 
na „Abisynii”, gdzie trenowaliśmy pod 
okiem trojga trenerów. Potem wracaliśmy 
do Dębogóry. Toaleta, obiad, odpoczynek. 
Następnie znów trenowaliśmy na posesji 
Państwa Heinów lub organizowaliśmy gry 
i zabawy. To było aktywnie ruchowo zgru-
powanie przeplatane dodatkowymi atrak-
cjami. W międzyczasie zwiedziliśmy „Mu-
zeum Szalonego Dziadka” i jak stwierdził 
jeden z obecnych uczestników: „Trener-
ko…Ja myślałem, że to będzie nuda, bo 
już trzy razy byłem w muzeach. Ale tutaj 
jest zupełnie inaczej. Dobrze, że tutaj 
przyszliśmy ”. Innym razem strzelaliśmy 
z karabinka pneumatycznego do celu. To 
inicjatywa Pana Andrzeja Gajdzińskiego 
Prezesa Międzyszkolnego Klubu Sporto-
wego „Muszkiet” we Wieleniu. Serdecz-
nie za nią dziękujemy. Kilku chłopców już 
pytało Pana Andrzeja czy można zapisać 
się na treningi i w sumie nie ma co się dzi-
wić, skoro strzelanie z boiska moją już we 
krwi. Gdy byliśmy zmęczeni to regenero-
waliśmy się w basenie. Pogoda sięgała 36 
stopni niemal każdego dnia więc było to 
rozwiązanie idealne. Oczywiście nie mo-
gło zabraknąć turnieju w FIFĘ, wspólnego 
oglądania meczów w TV itp. Nadmienić 
należy, że duża część dzieci po raz pierw-
szy przebywała na wakacjach bez rodzi-
ców. Wiadomo…wieczory wzmagały tęsk-
noty, ale wszyscy dzielnie sobie rodziliśmy 
i w komplecie skończyliśmy zgrupowanie 
w Dębogórze.

A CO Z TRENINGAMI?
 Trenin gi w naszej Akademii będą 
odbywać się w dniach: dla orlików tj. 
dla roczników 2012/2013 we wtorek, 
czwartek, piątek, a dla żaków tj. roczni-
ków 2014/2015/2016 oraz młodszych we 
wtorek i piątek. Szczegółowe informacje 
uzyskacie Państwo pod numerem telefo-
nu 607080819 (trener Arek). Dodatkowo 
dzięki współpracy z LZS Sokół Drawsko 
nie tylko możemy startować w rozgryw-
kach ligowych, ale także przystąpić do 
Programu Certyfikacji Polskiego Związku 
Piłki Nożnej. LZS Sokół Drawsko w ramach 
tego programu otrzymał tzw. Zielony Cer-
tyfikat, co daje kwotę 10 tysięcy złotych 
na opłacenie trenerów prowadzących 
zajęcia treningowe z dziećmi. To kolej-
na współpraca, kolejne wsparcie, dzięki 
którym Akademia może spokojniej robić 
swoje.
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PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
 We wrześniu mocno koncentrujemy się na meczach i tre-
ningach. Potem wraz z zmieniającą się aurą, będziemy schodzić 
z otwartych przestrzeni (zwłaszcza w najmłodszych kategoriach) 

i wprowadzać treningi w Sali Gimnastycznej w Drawsku. Myślimy 
też nad jakimś eventem integracyjnym. Ostatnio udało nam się 
pojechać na Finał Pucharu Polski do Warszawy na mecz Lech Po-
znań – Raków Częstochowa. Więc być może jakiś wyjazd, może 
spotkanie integracyjne dla sympatyków Akademii Drawsko, 
a może jedno i drugie. Po głowie chodzi nam kolejne piłkarskie 
zgrupowanie w ferie. Takie mamy plany - marzenia. Z czasem zo-
baczymy co uda nam się osiągnąć. 

Arkadiusz Adach
Prezes Fundacji Akademia Drawsko

,,Pięknieje Wielkopolska wieś’’
w Drawsku i Wieleniu

Wielkopolska Odnowa Wsi to autorski program naszego 
Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, który m.in. 

daje możliwość sięgnięcia po dofinansowanie dla samorządów. 
I nie może być inaczej - Gmina Drawsko i Gmina Wieleń rok rocz-
nie, konsultując potrzeby sołectw, aplikuje o wymienione środki. 
W tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie, o czym już Państwu 
pisaliśmy, dla świetlicy wiejskiej w Chełście i w Kamienniku. 
W Gminie Wieleń dofinansowania pozyskano dla Sołectwa Ro-
sko i Sołectwa Gulcz.
 W związku z powyższym 24.08.2022 r. gościliśmy w draw-
skim urzędzie Krzysztofa Paszyka Posła na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz Jarosława Maciejewskiego Wiceprzewodniczącego 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Prezesa Stowarzyszenia 
Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. Jarosław Maciejew-
ski Wiceprzewodniczący Wielkopolskiego Sejmiku, w imieniu 
Krzysztofa Grabowskiego Wicemarszałka Województwa Wielko-
polskiego, wręczył drawskim i wieleńskim sołectwom czeki na 
kwoty dofinansowań.
 Z Gminy Wieleń czek odbierał Henryk Helak Sołtys wsi Ro-
sko oraz Robert Ciesiółka Prezes MKS LZS Orzeł Gulcz dla sołec-
twa Gulcz wraz z Elżbietą Rybarczyk Burmistrz Miasta Wieleń 
i Agnieszką Gapską Skarbnik.
 Z Gminy Drawsko czek odbierała Beata Dymek Sołtys wsi 
Kamiennik oraz Sławomir Michałowski Sołtys wsi Chełst wraz 
z włodarzem naszej gminy – gospodarzem spotkania Bartoszem 
Niezborała.

 Program Wielkopolska Odnowa Wsi to formuła, w której 
Gmina Drawsko uczestniczy aktywnie od początku funkcjonowa-
nia, a aktywność naszych sołectw to nie tylko konkurs dedyko-
wany samorządom, ale i konkursy dla stowarzyszeń, w których 
operatywnie biorą udział nasze podmioty.
 Spotkanie było doskonałą okazją do rozmowy również na bie-
żące tematy, które funkcjonują w samorządach.
 Wszystkim sołectwom Gminy Wieleń i naszym życzymy dużo 
siły i wytrwałości w realizacji swoich pomysłów, a my samorzą-
dowcy będziemy tylko wspierać takie działania i inicjatywy, bo to 
nam pokazuje, że warto, że należy, że nasza urzędnicza praca jest 
efektywna.

Anna Fręś
Sekretarz Gminy Drawsko

Wręczenie czeków dla sołectw Gminy Drawsko i Gminy Wieleń
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