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Odwiedzając malownicze tereny 
Puszczy Noteckiej, nie sposób nie wspo-
mnieć o tym, co kryje w sobie gmina 
Drezdenko, położona w powiecie strze-
lecko-drezdeneckim. Pośród jezior i la-
sów mieszka ponad 17 tysięcy osób (we-
dług statystyk z 2019 roku). Drezdenko 
i jego okolice są niezwykłe pod wieloma 
względami, zaczynając od przyrody, 
przez bogatą i zmienną historię, cieka-
we budynki i miejsca, na interesującej 
kulturze i serdecznych mieszkańcach 
kończąc. 

Zacznijmy od przyrody. Na stosunko-
wo niewielkim terenie gminy Drezdenko 
znajduje się aż 6 rezerwatów przyrody. 
W każdym z nich rosną przepiękne lasy, 
które są ostoją wielu zwierząt. Bogac-
two flory sprawia, że są rajem dla mi-
łośników długich spacerów, wypraw 
rowerowych oraz smakoszy grzybów 
i jagód. Znajdziecie tutaj również wiele 
jezior i rzek, które w sezonie wiosenno-
-letnim skupiają wokół siebie lokalną 
i napływową społeczność. 

Być może Gmina Drezdenko nie na-
leży do miejsc pełnych nowoczesnych 
hoteli, klubów i głośnej muzyki, jednak 
dzięki temu możemy poczuć niepowta-
rzalny klimat spokoju i relaksu, jakie 
oferują małe gospodarstwa agrotury-
styczne, czy domki turystyczne nad je-
ziorami. Pasjonaci wędkarstwa, kajakar-
stwa lub jazdy konnej, również znajdą 
dla siebie wiele miejsc wartych spraw-
dzenia.

Historia naszych okolic jest powo-
dem, dla którego wielu turystów decy-
duje się je odwiedzić. Przed 1945 rokiem 
Drezdenko leżało w granicach państwa 
niemieckiego i nazywało się Driesen, 
stąd wiele pozostałości z tamtych cza-
sów, które możemy podziwiać do dzi-
siaj. Jednym z nich jest zespół pałacowy, 
który aktualnie obejmuje teren Szkoły 
Podstawowej nr 2. Razem z twierdzą, 
wzniesioną na początku XVII wieku oraz 
spichlerzem – aktualnie Muzeum Pusz-
czy Drawskiej i Noteckiej, tworzą kom-
pleks, który fascynuje niejednego histo-

ryka. Co ciekawe, pierwsza wzmianka 
źródłowa dotycząca Drezdenka pocho-
dzi z 1233 roku, co jedynie potwierdza, 
jak bogata jest historia tego regionu. 

Należy wspomnieć również o innych 
budynkach odgrywających ważną rolę 
w codziennym życiu mieszkańców. Na 
terenie Drezdenka znajdują się 3 kościo-
ły, a najstarszym z nich jest Kościół Pa-
rafialny p.w. Przemienienia Pańskiego 
znajdujący się na Placu Kościelnym. Za-
ledwie 300 m dalej, na ulicy Kościuszki, 
znajdziemy jeden z najstarszych budyn-
ków w mieście, czyli Ratusz, a obok na 
ulicy Warszawskiej Urząd Miasta, gdzie 
możemy złożyć wniosek o dowód oso-
bisty, pesel, czy chociażby zgłosić naro-
dziny dziecka. 

W samym mieście zdecydowanie 
warto wybrać się do Parku Kultur Świa-
ta, który jest idealnym miejscem do spę-
dzenia czasu z dziećmi na placu zabaw, 
czy spacerze. W Drezdenku znajduje się 
również las miejski, a tuż obok stadion. 
Sportowcy oprócz wielu tras biegowych, 
rowerowych, Nordic Walking, mogą wy-
brać się także na dwa boiska „Orliki” 
oraz siłownie zewnętrzne. Dla małych 
aktywnych dzieci jest mini park linowy 
przy hali sportowej. 

Miasto oferuje również wiele zajęć 
dodatkowych, zarówno dla dzieci, jak 
i dorosłych takich jak: zumba, młodzie-
żowe drużyny piłkarskie, orkiestra dęta, 
klub biegacza, harcerstwo i wiele innych. 
Takie ośrodki, jak Centrum Promocji 
Kultury, Biblioteka Miejska, szkoły czy 
liczne stowarzyszenia zrzeszające pasjo-
natów oferują bogatą ofertę kulturalną, 
edukacyjną oraz sportową. Są otwarte 
na mieszkańców, ale również na wszyst-
kich, których los związał z naszą Gminą, 
w której na pewno nie można się nudzić. 
A to wszystko dzięki życzliwym i zawsze 
pomocnym mieszkańcom, którzy kształ-
towali kulturę tego miejsca przez wieki. 

Sara Gaweł
Tłumaczenie: Anastasiia Tatuiko

Відвідуючи мальовничі місцевості 

Нотецького лісу, неможливо 
пропустити те, що приховує гміна 
Дрезденко, що знаходиться в 
Стшелецько-Дрезденківському повіті. 
Серед озер і лісів тут проживає понад 
17 тисяч людей (за статистикою 2019 
року). Дрезденко та його околиці 
чудові у всьому: від природи, через 
багату та мінливу історію, цікаві 
будівлі та місця, до цікавої культури 
та привітних мешканців. 

Почнемо з природи. На відносно 
невеликій території гміни Дрезденко 
розташовано аж 6 заповідників, у 
кожному з яких знаходяться  красиві 
ліси, які є притулком багатьох 
тварин, а багатство рослинного світу 
робить їх раєм для любителів довгих 
прогулянок, катаннях на велосипеді 
та для грибно-ягідних гурманів. Ви 
також знайдете тут багато озер і річок, 
які у весняно-літній сезон об’єднують 
усю спільноту. Можливо, комуна 
Дрезденка не є одним із місць, де 
є багато сучасних готелів, клубів та 
чути гучну музику, але завдяки цьому 
ми можемо відчути неповторну 
атмосферу спокою та відпочинку, яку 
пропонують невеликі агротуризми 
чи туристичні котеджі біля озер. 
Любителі риболовлі, веслування на 
каное або верхової їзди знайдуть 
багато місць, які варто відвідати.

Історія наших околиць є 
причиною, чому багато туристів 
вирішують їх відвідати. До 1945 
року Дрезденко входив до складу 
німецької держави та називався 
Дрізен, завдяки та чому збереглося 
чимало пам’яток тих часів, якими ми 
можемо милуватися донині. Одним із 
них є палацовий комплекс, який нині 
охоплює територію початкової школи 
№ 2. Разом із фортецею, зведеною 
на початку 17 ст. комплекс, який 
захоплює багатьох істориків. Цікаво, 
що перша згадка про Дрезденка 
датується 1233 роком, що лише 
підтверджує, наскільки багата історія 
цього краю.

Слід згадати й інші будівлі, 
які відіграють важливу роль у 
повсякденному житті мешканців. У 
Дрезденку є 3 церкви, найстарішим 
з яких є Парафіяльна церква 
Преображенського, розташована 
на Церковній площі. Всього за 300 
метрів, на вулиці Костюшка, ви 
знайдете одну з найстаріших будівель 
міста, тобто Ратушу, а поруч з нею, 
на вулиці Варшавській, міську раду 
, куди можна подати заявку для ID-
-картки, PESEL або навіть повідомити 
про народження дитини.

У самому місті неодмінно варто 
відправитися в парк Культур Світу, 
який є ідеальним місцем для 
проведення часу з дітьми на дитячому 
майданчику. Також у Дрезденку є 
міський ліс, а біля нього – стадіон. 
Окрім багатьох бігових, велосипедних 
і скандинавських маршрутів, 
спортсмени також можуть відвідати 
тренажерні зали на відкритому 
повітрі, а для активних людей є міні-
-мотузковий парк у спортивному 
залі. Місто також пропонує багато 
позашкільних заходів, як для дітей, 
так і для дорослих, таких як: зумба, 
молодіжні футбольні команди, 
духовий оркестр, клуб бігунів, 
скаутинг та багато іншого. Такі 
місця, як Центр Сприяння Культури, 
Міська Бібліотека, школи та численні 
асоціації, що об’єднують ентузіастів, 
пропонують багату культурну, 
освітню та спортивну пропозицію. 
Вони відкриті для мешканців, а також 
для всіх тих, чия доля пов’язана з 
нашою комуною, де нудьгувати точно 
не вийде. І все це завдяки добрим і 
завжди привітним мешканцям, які 
століттями формували культуру цього 
місця.

Сандра Гавел 
Переклад: Анастасія Татуйко

Gmina Drezdenko Гміна Дрезденко
fot.Maciej Kurłowicz
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Świadczenia z tytułu zakwaterowania uchodźcy

Dla osób zapewniających zakwatero-
wanie i wyżywienie obywatelom Ukra-
iny na terenie gminy Drezdenko oraz 
warunków przyznania z tego tytułu 
świadczenia pieniężnego 

40 zł dodatku na osobę czy na rodzi-
nę?

1. W myśl § 2. 1. rozporządzenia ,,wyso-
kość świadczenia, o którym mowa w § 1, 
ustala się w kwocie 40 zł za osobę dzien-
nie”.
Przykład:
Pani Katarzyna zapewniła zakwaterowa-

nie i wyżywienie dla 4 osobowej rodziny 
z Ukrainy. Wysokość świadczenia w jej 
przypadku wyniesie 160 zł dziennie (40 
zł x 4 osoby = 160 zł dziennie)
2. Wnioskować można tylko na Uchodź-
ców, którzy przekroczyli granicę Polski 
od dnia 24 lutego 2022.
3. Weekendy (soboty, niedziele oraz 
święta) również podlegają wypłacie 
świadczenia. 
4. Kwota ta może być podwyższona 
przez wojewodę w przypadku: 
a. zapewniania zakwaterowania 
i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed 
dniem wejścia w życie ustawy;
b. gdy podmiotem zapewniającym za-
kwaterowanie i wyżywienie obywate-
lom Ukrainy jest jednostka organizacyj-
na, osoba prawna albo przedsiębiorca.

Świadczenie pieniężne maksymalnie 
na 60 dni, wypłacane z dołu

1. Świadczenie pieniężne nie jest przy-
znawane na stałe. 
2. W celu uzyskania świadczenia nale-
ży złożyć stosowny wniosek do Urzędu 
Miejskiego w Drezdenku (ul. Warszaw-
ska 1, Drezdenko).  
3. Świadczenie przysługiwać będzie nie 
dłużej niż przez 60 dni, i wypłacone zo-
stanie z dołu. 
4. Świadczenie wypłacane będzie za 
okres wskazany we wniosku do dnia 
złożenia wniosku do Urzędu (nie więcej 
niż 60 dni). 
5. W szczególnie uzasadnionych przy-
padkach okres wypłaty świadczenia, za 
zgodą wojewody, może zostać przedłu-
żony na okres dłuższy niż 60 dni.

Kto może ubiegać się o świadczenie?

1. Świadczenie przysługuje każdemu 
podmiotowi, w szczególności osobie fi-

zycznej prowadzącej gospodarstwo do-
mowe, który zapewni zakwaterowanie 
i wyżywienie obywatelom Ukrainy.
2. Gmina ma prawo do uzależnienia 
przyznania lub wypłaty świadczenia od 
weryfikacji warunków zakwaterowania 
i wyżywienia. 
3. Weryfikacji będą dokonywać upoważ-
nieni pracownicy urzędu gminy. Jeżeli 
warunki zakwaterowania i wyżywienia 
będą zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi 
oraz stwierdzi się podanie nieprawdy 
we wniosku – świadczenie pieniężne nie 
będzie przysługiwało.
4. Wniosek będzie rozpatrywany w ter-
minie miesiąca od dnia jego złożenia 
w Urzędzie Miejskim w Drezdenku.

Wniosek tylko w gminie

W celu otrzymania świadczenia należy 
złożyć stosowny wniosek wraz z nie-
zbędnymi załącznikami w Urzędzie Miej-
skim w Drezdenku, (ul. Warszawska 1). 
– w Punkcie Informacyjnym Urzędu na 
parterze. 
Wnioski można pobrać ze strony BIP 
Urzędu Miejskiego w Drezdenku (bip.
drezdenko.pl) lub w Punkcie Informacyj-
nym na parterze budynku Urzędu Miej-
skiego w Drezdenku (ul. Warszawska 1).
Wniosek o świadczenie pieniężne zawie-
ra:
1. imię i nazwisko albo nazwę składają-
cego wniosek;
2. PESEL lub NIP składającego wniosek;
3. wskazanie okresu, na jaki zapewnio-
no zakwaterowanie, oraz liczby osób 
przyjętych do zakwaterowania;
4. imię i nazwisko osoby przyjętej do 
zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada 
(lub nr paszportu lub innego dokumen-
tu potwierdzającego tożsamość);
5. oświadczenie składającego wniosek 
o zapewnieniu zakwaterowania i wyży-

wienia;
6. numer rachunku płatniczego, na któ-
ry wypłacane będzie świadczenie;
7. oświadczenie składającego wniosek 
pod rygorem odpowiedzialności karnej 
za składanie fałszywych oświadczeń, że 
dane zawarte we wniosku są prawdzi-
we;
8. adres miejsca pobytu osób przyjętych 
na zakwaterowanie;
9. adres poczty elektronicznej i numer 
telefonu składającego wniosek;
10. oświadczenie, że za osobę przyjętą 
do zakwaterowania na wskazany okres 
nie wypłacono już świadczenia;
11. oświadczenie podmiotu składające-
go wniosek, że za okres wskazany w pkt 
3 nie otrzymano dodatkowego wyna-
grodzenia, w tym za wynajem.

Podstawa prawna: Rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 
roku w sprawie maksymalnej wysokości 
świadczenia pieniężnego przysługują-
cego z tytułu zapewnienia zakwatero-
wania i wyżywienia obywatelom Ukra-
iny oraz warunków przyznawania tego 
świadczenia i przedłużania jego wypłaty 
(Dz.U. 2022 poz. 605).
Rozporządzenie Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 16 
marca 2022 roku w sprawie wzoru 
wniosku o świadczenie pieniężne za 
zapewnienie zakwaterowania i wyży-
wienia obywatelom Ukrainy przybywa-
jącym na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w związku z działaniami wojen-
nymi (Dz.U. 2022 poz. 608).

tel. 95 762 29 60, kom.: 607 307 787;  
e-mail: kjozwiak@drezdenko.pl

Sporządził: 
Karol M. Jóźwiak

Dla małych pacjentów z Ukrainy

W związku z konfliktem zbrojnym 
w Ukrainie, do Polski przybywają oby-
watele tego państwa, szukając pomocy 
i schronienia. Wśród nich są osoby, któ-
re potrzebują pomocy medycznej. Szpi-
tal w Drezdenku deklaruje realną po-
moc obywatelom Ukrainy, które zostały 
zmuszone opuścić swój dom w poszuki-
waniu bezpiecznego miejsca. Szczegól-
nie istotna jest sytuacja dzieci. Szpital 
w Drezdenku uruchamia pakiet bez-
płatnej pomocy medycznej w ramach 
pobytów diagnostycznych w przypadku 
dzieci chorujących przewlekle.
W oddziale pediatrycznym naszego 
szpitala jest możliwość całodobowej ob-
serwacji, diagnostyki i leczenia pacjen-
tów. Wykonujemy badania biochemicz-
ne, bakteriologiczne, serologiczne, EKG, 
USG, RTG. Opiekę sprawuje wyszkolony 
personel pielęgniarski, a usługi me-
dyczne wykonują doświadczeni lekarze. 
Rodzice mogą bezpłatnie przebywać 

razem z dziećmi w oddziale pediatrycz-
nym.
Specjalne rozwiązania prawne umoż-
liwiają rozliczanie świadczeń medycz-
nych, udzielonych obywatelom Ukrainy 
przybywającym do Polski. Za świadcze-
nia płaci NFZ ze środków budżetu pań-
stwa. Prawo do bezpłatnych świadczeń 
medycznych bez dokumentu ubezpie-
czenia mają obywatele Ukrainy, którzy 
przekroczyli granicę po 24 lutego 2022 
r. Procedury zostały uproszczone do 
minimum, wystarczy paszport, strona 
z pieczątką przekroczenia granicy. Tele-
fon: 957639975

Через збройний конфлікт в Україні 
громадяни цієї країни приїжджають до 
Польщі шукати допомоги та притулку. 
Серед них є люди, які потребують 
медичної допомоги. У лікарні 
Дрезденка заявляють про реальну 
допомогу громадянам України, 
які були змушені покинути рідні 
домівки в пошуках безпечного місця. 
Особливо важливим є становище 
дітей. Лікарня Дрезденка запускає 
пакет безкоштовної медичної 
допомоги в рамках діагностичного 
перебування хронічно хворих дітей.

У педіатричному відділенні нашої 
лікарні можливе цілодобове 
спостереження, діагностика та 
лікування пацієнтів. Виконуємо 
біохімічні, бактеріологічні, 
серологічні, ЕКГ, УЗД та 
рентгенологічні дослідження. Догляд 
надають кваліфіковані медичні 
сестри, а медичні послуги здійснюють 
досвідчені лікарі. Батьки можуть 
проживати з дітьми в педіатричному 
відділенні безкоштовно.
Спеціальні законодавчі рішення 
дозволяють врегулювати медичні 
пільги громадянам України, які 
приїжджають до Польщі. Допомогу 
виплачує Національний фонд 
охорони здоров’я з державного 
бюджету. Громадяни України, 
які перетнули кордон після 24 
лютого 2022 року, мають право на 
безкоштовну медичну допомогу без 
страхового документа, процедури 
спрощені до мінімуму, достатньо 
паспорта та сторінки зі штампом 
про перетин кордону. Телефон 
957639975.

Lek.med. Magdalena Prus - Ordynator 
Oddziału Pediatrycznego w Drezdenku 
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Z wizytą w mieście partnerskim Winsen (Luhe)

 Do Winsen mieliśmy jechać już 
w 2020 roku, jednak pandemia corona-
wirusa pokrzyżowała te plany. Podobnie 
było w 2021 roku, kiedy to uczcić mieli-
śmy 20-lecie naszego partnerstwa. Ale... 
do trzech razy sztuka. W dniach 10-13 
marca 2022 roku na zaproszenie bur-
mistrza André Wiese delegacja Gminy 
Drezdenko gościła w mieście partner-
skim Winsen (Luhe).
 Aby dotrzeć do Winsen (Luhe) 
trzeba pokonać 500 km, co w praktyce 
oznacza ponad 6 godzin podróży. W bu-
sie oprócz kierowcy i tłumacza znala-
zła się 9-osobowa delegacja złożona 
zarówno z osób, które w Winsen były 
już kilkakrotnie, jak i z tych, dla których 
wiedza o Winsen ograniczona była do 

podstawowych, znalezionych w interne-
cie informacji:  „Winsen (Luhe) - miasto 
powiatowe w Niemczech, w kraju związ-
kowym Dolna Saksonia, siedziba powia-
tu Harburg. Położone nad rzeką Luhe, 
w dolinie rzeki Łaby, około 25 km na po-
łudnie od Hamburga, liczy 34 000 miesz-
kańców. Miasta partnerskie: Drezdenko 
(Polska), Fukui (Japonia) oraz Pont-de-C-
laix (Francja)”. W skład delegacji weszli: 
Katarzyna Hołyst - dyrektor drezdenec-
kiej Biblioteki, Wioletta Hunger  - Cen-
trum Promocji Kultury w Drezdenku, 
sołtys Czartowa, Aleksandra Pietrzak 
- Urząd Miejski, Wiesław Sawicki - Se-
kretarz Gminy, Andrzej Miron - radny 
Rady Miejskiej, sołtys Niegosławia, Jan 
Kuchowicz - dyrektor CPK, Sylwester 
Onichimowski - Urząd Miejski i Dominik 
Banaszek - Naczelnik OSP Drezdenko. 
Jako Burmistrz Drezdenka miałam przy-
jemność stanąć na czele tej grupy.  
 Pan Burmistrz wraz ze swoimi 
pracownikami przygotował bardzo bo-
gaty plan naszej wizyty. W tym krótkim 
czasie zwiedziliśmy takie miejsca jak: 
budynek Marstall (dawne pałacowe staj-
nie), w którym obecnie znajduje się mu-
zeum oraz biblioteka; kościół Mariacki 
oraz pałac w Winsen, w którym mieści 
się dziś sąd rejonowy. Odbyliśmy spacer 
po zabytkowej części miasta i mogliśmy 
zobaczyć najstarszy budynek w Winsen. 
Odwiedziliśmy także szkołę branżową, 
niedawno otwarte przedszkole oraz plac 
zabaw. Byliśmy w zakładach energetycz-
nych, gdzie głównym tematem były od-
nawialne źródła energii oraz elektromo-

bilność. Jednym z ważniejszych punktów 
programu była także wizyta w remizie 
straży pożarnej, zaś najmilszym zasko-
czeniem był rejs po Łabie aż do Ham-
burga.  W każdym z tych miejsc pozna-
waliśmy osoby, które z ogromną pasją 
opowiadały o swoim miejscu pracy, czy 
działalności społecznej. Mieliśmy możli-
wość wymiany informacji oraz okazje do 
dyskusji o podobieństwach i różnicach 
w organizacji naszych samorządów.
 Wśród wielu tematów porusza-
nych w trakcie wizyty z Burmistrzem An-
dré Wiese najistotniejszym była jednak 
wojna w Ukrainie oraz sytuacja osób, 
które uciekając przed wojną znalazły 
schronienie w Gminie Drezdenko. Pan 
Burmistrz wraz ze swoimi pracowni-
kami zaoferowali stworzenie „mostu 
darowizn”, w ramach którego nasi przy-
jaciele z Winsen organizują zbiórki środ-
ków finansowych oraz najpotrzebniej-

szych rzeczy, aby wesprzeć samorząd 
Drezdenka w działaniach pomocowych 
dla uchodźców z Ukrainy.  
 Ogromnie cieszę się z możliwo-
ści poznania naszego miasta partner-
skiego, a wyróżnieniem było dla mnie 
wpisanie się do pamiątkowej księgi go-
ści Winsen.  To ważne, że mimo wielu 
przeciwności związanych z pandemią 
współpraca Drezdenka i Winsen jest 
kontynuowana. Myślę, że przed nami 
wiele ciekawych inicjatyw i spotkań, 
z których najbliższe odbędzie się w maju 
w Drezdenku przy okazji obchodów 
75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Drezdenku. 

Burmistrz Drezdenka
Karolina Piotrowska

Burmistrz Winsen André Wiese
i Burmistrz Drezdenka Karolina Piotrowska

Delegacja Gminy Drezdenko w mieście partnerskim Winsen (Luhe)

Dofinansowanie 
drogi w Kleśnie

W dniu 23 lutego 2022 r. w Urzędzie 
Miejskim w Drezdenku gościliśmy Wi-
cemarszałka Województwa Lubuskiego 
Pana Stanisława Tomczyszyna, Dyrek-
tora Departamentu Programów Roz-
woju Obszarów Wiejskich Arkadiusza 
Dąbrowskiego oraz włodarzy gmin: 
Dobiegniew, Lubiszyn, Santok i Strzelce 
Krajeńskie. 

Podczas spotkania podpisaliśmy umo-
wy na dofinansowanie budowy dróg na 
terenach wiejskich. W ramach PROW 
Gmina Drezdenko otrzyma 897.545  zł 
na realizację zadania „Przebudowa dro-
gi gminnej w miejscowości Klesno”.
Bardzo dziękujemy za wsparcie!

Urząd Miejski w Drezdenku

„Poznaj Polskę” 

Poznań, Kórnik, Wrocław, Toruń, War-
szawa, Zielona Góra i Dolny Śląsk - te 
miejsca odwiedzą uczniowie ze szkół 
podstawowych Gminy Drezdenko w ra-
mach programu „Poznaj Polskę”.
Gmina Drezdenko otrzymała 58.742 zł 
dofinansowania do wycieczek szkolnych 
w ramach programu „Poznaj Polskę”. 
Uczniom i wychowawcom życzę nieza-
pomnianych wrażeń z podróży i odkry-
wania naszego pięknego kraju!

1. Szkoła Podstawowa w Niegosławiu 
kl. I-III otrzymała dofinansowanie 
w kwocie 2 536,00 zł
• Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu
• Palmiarnia – Poznań 
2. Szkoła Podstawowa w Niegosławiu 
kl. IV-VIII otrzymała dofinansowanie 
w kwocie 15 000,00 zł
• Wrocław – Hala Stulecia
• Wrocław – zespół historycznego cen-
trum
• Hydropolis – Interaktywne Muzeum 
Wody we Wrocławiu

• Muzeum Narodowe we Wrocławiu – 
gmach główny
• Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Muzeum Pana Tadeusza – Wrocław
• Muzeum Narodowe we Wrocławiu – 
Panorama Racławicka
3. Szkoła Podstawowa im. św. Jana 
Pawła II w Trzebiczu kl. I-III otrzymała 
dofinansowanie w kwocie 3 680,00 zł
• Kórnik – zespół zamkowo-parkowy 
wraz z kościołem parafialnym – nekro-
polią właścicieli
• Muzeum Instrumentów Muzycznych, 
oddział Muzeum Narodowego w Pozna-
niu
4. Szkoła Podstawowa im. św. Jana 
Pawła II w Trzebiczu kl. IV-VIII otrzy-
mała dofinansowanie w kwocie 14 
024,00 zł
• Katedra pw. św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika i św. Wacława Męczennika 
– Świdnica
• Zespół Kościoła ewangelicko-augsbur-
skiego pw. Świętej Trójcy w Świdnicy
• „Monumentum Piasteum”: mauzo-
leum książąt legnicko-brzeskich przy 

Kościele św. Jana Chrzciciela w Legnicy
• Zamek Bolków
• Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
• Gościkowo-Paradyż – pocysterski ze-
spół klasztorny
5. Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. 
Sienkiewicza w Drezdenku kl. I-III 
otrzymała dofinansowanie w kwocie 
4 800,00 zł
• Dom Mikołaja Kopernika, Oddział Mu-
zeum Okręgowego w Toruniu
• Toruń – Stare i Nowe Miasto
6. Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. 
Sienkiewicza w Drezdenku kl. IV-VIII 
otrzymała dofinansowanie w kwocie 
14 862,80 zł
• Autentyczny fragment muru Getta 
Warszawskiego
• Cmentarz Powstańców Warszawy i Po-
mnik „Polegli – Niepokonani”
• Zamek Królewski w Warszawie – Mu-
zeum. Rezydencja Królów Rzeczpospo-
litej 
• Centrum Nauki Kopernika - Warszawa
• Muzeum Łazienki Królewskie w War-
szawie
• Historyczny zespół miasta z traktatem 
królewskim i Wilanowem - Warszawa
7. Szkoła Podstawowa w Drawinach 
kl. I-III otrzymała dofinansowanie 
w kwocie 3 840,00 zł
• Ogród Botaniczny w Zielonej Górze
• Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej 
Górze

Urząd Miejski w Drezdenku
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Wsparcie finansowe dla organizacji pożytku publicznego w 2022 r.

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 
ekologii i ochrony zwierząt, kultury, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 
na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz sportu. Konkurs ogło-
szono 14.02.2022 r. oferty mogły składać w terminie do 08.03.2022 r. organizacje 
pożytku publicznego - stowarzyszenia, fundacje, organizacje kościelne oraz spół-
dzielnie socjalne.  W efekcie wyłoniono i zaproponowano wsparcie finansowe po-
niższym podmiotom w realizacji zadań w zakresie:

Ekologii i ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
w Gminie Drezdenko
1. Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom „Arka dla Zwierząt” - 5.000,00 zł

Działalności z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa na-
rodowego w Gminie Drezdenko
1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 11.000,00 zł

2. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Organowej i Kameralnej „Sauerianum” - 
14.000,00 zł
3. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” w Trzebiczu - 3.000,00 zł
4. Stowarzyszenie „Alternatywna Gmina” - 5.000,00 zł
5. Fundacja „Aider Niesiemy Pomoc” - 5.000,00 zł
6. Stowarzyszenie Wspierające Drezdeneckie Buławianki - 4.000,00

Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Drezdenko
1. TPD – Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym - 18.000,00
2. Stowarzyszenie Amazonek „Bądźmy Razem” - 2.000,00 zł

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Drezdenko
1. Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku  - 20.000,00 zł

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Drezdenko
1. Klub Sportowy „Uran” Trzebicz - 17.000,00 zł
2. Klub Sportowy „Radowiak” Drezdenko - 44.000,00 zł
3. Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Drezdenko - 2.000,00 zł
4. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Stokrotki” w Trzebiczu - 1.000,00 zł
5. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 1.000,00 zł
6. Klub Sportowy Sokół Gościm - 16.000,00 zł
7. Klub Sportowy „Noteć” Stare Bielice - 13.500,00 zł
8. Uczniowski Klub Sportowy „Dragon” - 8.000,00 zł
9. Uczniowski Klub Sportowy „Dragon” zadanie 2 - 14.000,00 zł
10. Klub Sportowy „Lubszanin” Drezdenko - 105.000,00 zł
11. Klub Sportowy Rąpin 13.500,00
12. Miejski klub Lekkoatletyczny „Puszcza” Drezdenko - 5.000,00 zł

Urząd Miejski w Drezdenku

Inwestycje zrealizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
na terenie Gminy Drezdenko w 2021 roku
Zarząd Dróg Wojewódzkich w 2021 roku 
wykonał wile prac poprawiających stan 
dróg oraz ich bezpieczeństwo. Jest to 
kropla w morzu potrzeb, jednak dzięki 
dobrej współpracy Gminy Drezdenko 
i Urzędu Marszałkowskiego, stan dróg 
wojewódzkich powoli zaczyna się po-
prawiać.

I.  Przebudowa polegająca na odno-
wie dywanikowej drogi woj. nr 174 
relacji Drezdenko - Stare Bielice.
Inwestycja polegała na wzmocnieniu 
i poprawie nawierzchni 1 km odcinka 
drogi łączącego Drezdenko z Krzyżem 
Wlkp. Wartość prac, na które składa-
ją się roboty rozbiórkowe, frezowanie, 
wykonanie stabilizacji, wzmocnienie na-
wierzchni, roboty wykończeniowe itp., 
wyniosła blisko 1,8 mln zł, sfinansowa-
na została w ramach budżetu własnego 
Województwa Lubuskiego.

II. Budowa chodnika w ciągu drogi 
woj. nr 156 w m. Klesno
W ramach zadania wybudowany został 
chodnik o długości 220 metrów. Inwe-
stycja zlokalizowana na terenie gminy 
Drezdenko, zrealizowana w ramach 
zadań z poprawy bezpieczeństwa na 
sieci dróg wojewódzkich. Zadanie sfi-
nansowane z budżetu własnego Wo-
jewództwa Lubuskiego przy udziale 
finansowym Gminy Drezdenko w wyso-
kości 60.000,00 zł. Wartość inwestycji: 
168.084,12 zł.

III. Montaż sygnalizatorów wskazują-
cych prędkość w ciągu drogi woj. nr 
158 w m. Trzebicz
Inwestycja zlokalizowana na terenie 
gminy Drezdenko  miejscowości Trze-
bicz, zrealizowana w ramach zadań 
z poprawy bezpieczeństwa na sieci dróg 
wojewódzkich. Inwestycja obejmowała 
montaż 2 aktywnych wskaźników pręd-
kości na wjazdach do miejscowości. 
Zadanie sfinansowane z budżetu wła-

snego Województwa Lubuskiego przy 
udziale finansowym Gminy Drezdenko 
w wysokości 23.247,00 zł. Wartość inwe-
stycji: 46.494,00 zł.

IV. Remont drogi wojewódzkiej nr 170 
w kierunku Drawin
Inwestycja zlokalizowana na terenie 
gminy Drezdenko od skrzyżowania 
z DW 174 do m. Drawiny. Zadanie sfi-
nansowane z budżetu własnego Woje-
wództwa Lubuskiego.
Długość wyremontowanego odcin-
ka to 2,355 km, a prace obejmowały 
oczyszczenie i skropienie mechanicznie 
warstw konstrukcyjnych bitumicznych, 
uzupełnienie istniejącego poszerzenia 
z mieszanki kruszywa niezwiązanego, 
ułożenie warstwy wyrównawczo-ście-
ralnej nawierzchni z betonu asfaltowe-

go, wykonanie frezowania istniejącej 
nawierzchni bitumicznej, uzupełnienie 
poboczy z mieszanki kruszywa niezwią-
zanego oraz profilowanie i zagęszczenie 
podłoża pod mieszankę. Wartość inwe-
stycji: 795.545,70 zł.

V. Remont drogi wojewódzkiej nr 158 
wraz z remontem obiektu mostowe-
go w m. Trzebicz Młyn
Zadanie sfinansowane z budżetu wła-
snego Województwa Lubuskiego. Prace 
polegały na zatrzymaniu pogarszających 
się niekorzystnych zjawisk powstających 
na powierzchniach betonowych podpór 
oraz przęsła mostu. Obiekt został wy-
posażony w barieroporęcze ochronne. 
Z uwagi na zły stan drogi wojewódzkiej 
wykonano frezowanie korekcyjne na-
wierzchni ścieralnej, następnie wyprofi-
lowano nawierzchnię i wykonano nową 
warstwę ścieralną. Wartość inwestycji: 
785.735,92 zł.

Zarząd Dróg Wojewódzkich
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Zaproszenie do współpracy 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Strzelcach Krajeńskich zaprasza 
pracodawców i przedsiębiorców do 
współpracy!
PUP w Strzelcach Kraj. otrzymał w bie-
żącym roku rekordowo wysoką kwotę 
środków finansowych z Funduszu Pra-
cy, w ramach algorytmu, na realizację 
programów na rzecz promocji zatrud-
nienia, łagodzenia skutków bezrobocia 
i aktywizacji zawodowej w 2022 r. – jest 
to kwota 4,6 mln zł.

Pracodawców, którzy planują zatrudnie-
nie nowych pracowników zachęcamy do 
zapoznania się z ofertą  Powiatowego 
Urzędu Pracy w Strzelcach Krajeńskich, 
(szczegóły dotyczące aktualnych na-
borów wniosków dostępne są na stro-
nie www.strzelcekrajenskie.praca.gov.
pl, w zakładce Aktualności), a przede 
wszystkim do nawiązania kontaktu 
z PUP przed zatrudnieniem nowego 
pracownika. 
Formy pomocy w pozyskaniu pracowni-
ków oraz wsparcie finansowe na zatrud-
nienie osób bezrobotnych zarejestro-
wanych w tutejszym urzędzie pracy to:
-w ramach prac interwencyjnych, przez 
okres 6 lub 12 miesięcy, pracodawca 
otrzyma częściowe dofinansowanie wy-
nagrodzenia zatrudnionego pracowni-
ka,
-na utworzenie nowego lub doposaże-

nie istniejącego stanowiska pracy i za-
trudnienie osoby bezrobotnej, praco-
dawca może otrzymać nawet 25 000,00 
zł w formie refundacji poniesionych 
kosztów przeznaczonych np. na zakup 
maszyn, urządzeń, sprzętu, potrzeb-
nych do wykonywania pracy przez bez-
robotnego,
-przyjęcie osoby bezrobotnej na staż, to 
forma wsparcia bez nawiązywania sto-
sunku pracy ze skierowanym bezrobot-
nym.
Pracodawca, który zdecyduje się na 
swoje dokształcanie lub na kształce-
nie pracowników, może uzyskać środki 
z Krajowego Funduszu Szkoleniowe-
go. W ramach dwóch pierwszych na-
borów pracodawcy mogą ubiegać się 
o wsparcie zgodnie z ustalonymi prio-
rytetami (szczegóły na stronie interne-
towej urzędu pracy), natomiast kolejne 

nabory nie będą zawierały priorytetów. 
Rekordowo wysoka kwota pozyskana 
na wsparcie w ramach KFS w bieżącym 
roku to 716 180,00 zł.
Uruchomiona została także nowa for-
ma wsparcia dla osób bezrobotnych, 
dotychczas nierealizowana przez nasz 
urząd, tj. zwrot kosztów przejazdu 
z miejsca zamieszkania do miejsca 
zatrudnienia dla bezrobotnych, któ-
rzy podjęli zatrudnienie w związku ze 
skierowaniem z urzędu pracy. Dotyczy 
to zarówno niesubsydiowanego, jak 
i subsydiowanego zatrudnienia. Osoba, 
która podjęła zatrudnienie w wyniku 
skierowania przez urząd pracy może 
ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu 
przez okres 6 miesięcy w wys. maksy-
malnie do 300,00 zł/m-c.

Joanna Lewandowska
-Dyrektor PUP

Świetlica Opiekuńcza w Drezdenku

Zawiadamiamy o otwarciu Świetlicy 
Opiekuńczej nowego ośrodka wsparcia 
dla dzieci i młodzieży o zasięgu Gmi-
ny Drezdenko. Świetlica znajduje się 
w budynku przy ul. Marszałkowskiej 2 
w Drezdenku, jest nowo wyremontowa-
nym i w pełni wyposażonym obiektem. 
Świetlica Opiekuńcza rozpocznie dzia-
łalność z dniem 1 kwietnia 2022 r. jako 
placówka wsparcia dziennego w formie 
opiekuńczej, znajdująca się w strukturze 
organizacyjnej Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Drezdenku. Nowa instytucja 
powstała w ramach projektu „Utworze-
nie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej 
w Gminie Drezdenko” współfinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 
7. Równowaga społeczna, działanie 7.5 
Usługi społeczne, typ projektu: wsparcie 
rozwoju usług pomocy środowiskowej, 
usług wspierających i interwencyjnych 
dla rodzin zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Całkowita wartość pro-
jektu 538.060,00 zł, kwota dofinanso-
wania  457.351,00 zł, co stanowi 85%. 
Projekt jest realizowany w partnerstwie 
z organizacją „Dom Wspólnoty Barka 
w Drezdenku”.
Świetlica dysponuje 20 miejscami dla 
dzieci. Opieka i wychowanie będą od-
bywać się w godzinach popołudniowych 
(13:00 do 18:00). Zaplanowano szeroki 
wachlarz zajęć tj.  warsztaty rozwijające 
kluczowe kompetencje w edukacji tj. za-
jęcia informatyczne, z języka polskiego, 
z matematyki, kurs języka angielskiego, 
zajęcia efektywnego uczenia się. Dzieci 
i ich rodzice będą mieli dostęp do porad-
nictwa specjalistycznego w tym psycho-
loga, wezmą udział w zajęciach terapeu-
tycznych oraz zajęciach edukacyjnych 
„Szkoły dla rodziców”. Będą realizowa-

ne również zajęcia zwiększające wraż-
liwość artystyczną: warsztaty plastycz-
ne, teatralne podnoszące samoocenę, 
przybliżające kulturę i sztukę. W ramach 
pracy podwórkowej na obszarze gminy 
będą organizowane Dni dla Rodziny na 
terenach wiejskich, podczas wydarzeń 
będzie szereg atrakcji o charakterze 
integracyjnym oraz promowanie pozy-
tywnych form spędzania wolnego czasu 
– zajęcia z animatorami. W okresie wa-
kacyjnym będą organizowane atrakcyj-
ne wyjazdy edukacyjno-przyrodnicze do 
Rewala, Gniezna, Biskupina oraz wyjazd 
na basen do Tarnowa Podgórnego.
W ramach projektu zostały w pełni wy-
posażone sale świetlicy, zakupiono 
meble, krzesła stoły, sprzęty, kompu-
tery, laptopy, telewizor, meble kuchen-
ne wraz urządzeniami oraz cała gama 
materiałów do zajęć tematycznych, wy-
posażono również pokój psychologa 
i wychowawcy świetlicy. Dla dzieci zapla-
nowano ciepłe posiłki, owoce i warzywa.
Świetlicę zagospodarowano tak, aby 
dzieci mogły w niej bawić się, odpoczy-

wać i uczyć.  Ta nowa, ważna dla gminy 
inwestycja, nie powstałaby bez współ-
pracy wielu ludzi, dla których dobro 
i wszechstronny rozwój dziecka to bar-
dzo istotne wartości.

Świetlica Opiekuńcza w Drezdenku
ul. Marszałkowska 2, 66-530 Drezdenko
swietlicaopiekuncza@opsdrezdenko.pl

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Drezdenku

Wioletta Kantor-Kmiecik

Rola współczesnego sołtysa
Sołtys jest przedstawicielem wiejskiej 
społeczności. Pełni funkcję reprezen-
tacyjną i wykonawczą. Współpracuje 
z organami gminy: Radą Gminy, Wójtem 
lub Burmistrzem. Działalność Sołtysa 
wspiera Rada Sołecka. Kadencja trwa 5 
lat. Włodarze sołectw zwołują zebrania 
wiejskie, wykonują uchwały Rady Gmi-
ny dotyczące jego wsi, inkasują podatki, 
uczestniczą w sesjach Rady Gminy. Tyle 
suchych faktów.
A we wsi? Sołtys jest liderem swojej 
społeczności, często pomysłodawcą 
różnych inicjatyw wiejskich. To praca 
na „cały etat”, przynosi satysfakcję, ale 
nie zawsze jest łatwa. Oczywiste jest, że 
sam Sołtys  zdziałać może niewiele, po-
trzebuje pomocy mieszkańców. Bez ich 
wsparcia w Sołectwie nie będzie się nic 
działo. Pamiętajmy, że sami tworzymy 
swoją wieś.
W wielu Sołectwach jest tylko garstka 

chętnych do pomocy, najczęściej jest to 
grono rodziny lub znajomych Sołtysa, 
którym zdarza się rezygnować ze swo-
jej funkcji, ponieważ nie mają wsparcia 
mieszkańców. Bywa też tak, że Sołtys 
– gospodarz wsi,  zostaje Radnym lub 
Burmistrzem.
Sołtys musi borykać się z wieloma pro-
blemami i gospodarzyć jak we własnym 
domu.
Po wstąpieniu do Unii Europejskiej Pol-
ska Wieś bardzo się zmieniła. Dzięki do-
finansowaniom powstało wiele nowych 
inwestycji, placów zabaw, boisk, sal 
wiejskich, skwerów, to znacznie popra-
wia wizerunek i funkcjonalność społecz-
ną wsi. Jest to rzecz jasna więcej pracy 
i obowiązków dla Sołtysa, ale to działa-
nia na rzecz mieszkańców, które warto 
podejmować.
Organizacja imprezy np. sportowej, to 
dla Sołtysa wiele konkretnych zadań:

- odwiedzenie gminy, aby uzyskać zlece-
nie na zakupy, zrobienie zakupów (sło-
dycze, nagrody), poszukiwanie spon-
sorów (poza tym co sołectwo posiada 
z Funduszu Sołeckiego), pisanie i wysyła-
nie lub zawożenie pism do Sponsorów, 
szukanie i prowadzenie rozmów z firma-
mi, które będą uczestniczyły w imprezie 
(np.: prowadzący imprezę, animator, 
zamki dmuchane, catering), rozmowy 
z innymi Sołtysami, aby wzięli udział 
w turnieju siatkarskim, zaproszenie sę-
dziego, pozyskanie nagród i pucharów, 
przygotowanie namiotów, stołów, ogni-
ska i opału, przygotowanie zabawek, 
gier i zabaw oraz konkursów, rozłożenie 
nagłośnienia. Oprócz tego „ogarnięcie” 
całej imprezy, gości oraz zawodników, 
wystawców. Potem wielkie sprzątanie 
(namiotów, stołów, zabawek, nagłośnie-
nia i wielkiej ilości śmieci).
Jest to ogrom pracy, której Sołtys nie 

jest w stanie wykonać sam, dlatego po-
moc społeczności wiejskiej jest niezwy-
kle potrzebna. To tylko przykład jednej 
imprezy. W wielu wsiach takich imprez 
organizuje się kilka (np. Dożynki Gmin-
ne). Pięknym przykładem współpracy 
społeczności wiejskiej z Sołtysem  jest 
organizacja Dożynek Gminnych w Rąpi-
nie, które odbyły się we Wrześniu 2021 
roku.
Sołtysi pilnują wynajmu sal wiejskich, 
wydają naczynia, zabiegają o inwestycje, 
dbają o estetykę i wizerunek swojej wsi.
Największą radością i satysfakcją za 
swoją pracę dla Sołtysa jest proste sło-
wo „dziękuję” usłyszane od mieszkań-
ców, wczasowiczów lub gości odwiedza-
jących miejscowość.

Danuta Saj
Sołtys Lubiatowa
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Maciej Kudra-Bartkowiak - Konsultant ds. Młodzieży, nie tylko w Drezdenku

W ubiegłym roku członkiem zespołu 
redakcyjnego Gazety Drezdeneckiej, 
została młoda osoba, która zdumie-
wa swoją aktywnością, zaangażo-
waniem i wiedzą polityczną w skali 
mikro i makro. Taka postawa świad-
czy, że proces emancypacji młodego 
pokolenia przybiera kierunek spo-
łecznie i kulturowo pożądany. Maciej 
Kudra-Bartkowiak, bo o nim mowa, 
jak i wielu innych, młodych ludzi za-
czynają konfrontować swoje poglądy 
i potrzeby z ofertą wartości współ-
cześnie dostępnych. Ich wyrazistość, 
zasób wiedzy i świeży punkt widze-
nia, a w wielu przypadkach krytycz-
ne podejście do dostępnych ideologii 
politycznych, pozwalają wierzyć, że 
zmiana kulturowa przyniesie wy-
mierne korzyści. 
Maciej Kudra-Bartkowiak ma 19 lat. 
W Drezdenku mieszka od 2015 roku i tu 
ukończył Szkołę Podstawową oraz Gim-
nazjum w ówczesnym jeszcze Zespole 
Szkół im. H. Sienkiewicza. Aktualnie jest 
uczniem I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie 
Wielkopolskim, w którym przygotowu-
je się do rozszerzonej matury z historii, 
wiedzy o społeczeństwie i języka angiel-
skiego. Planuje studia o charakterze po-
lityczno- społecznym. 
Redakcji Gazety Drezdeneckiej opowie-
dział o swoim zainteresowaniu polityką, 
aktywności na rzecz młodzieży i współ-
pracy z drezdeneckim samorządem.

Red.: Kiedy zacząłeś interesować się 
polityką? Co Cię przekonało, że war-
to angażować się życie samorządu 
i jakie, oprócz lokalnych, podjąłeś 
działania na rzecz młodych w naszym 
kraju?

M.K-B.: Swoją karierę, choć uważam, że 
to trochę za duże słowo, rozpocząłem we 
wcześniej wspomnianym gimnazjum. 
Wydaje mi się, że od zawsze intereso-
wała mnie historia oraz wos, być może 
to dzięki nauczycielom, którzy potrafili 
mnie zarazić swoimi pasjami. Już wtedy 
zacząłem się przyglądać dużej polityce 
(ogólnokrajowej) oraz tej mniejszej, lo-
kalnej. Interesowałem się tym co dzieje 
się w samorządzie oraz jaki wpływ to ma 
na mieszkańców. Dlatego na początku 
trzeciej klasy gimnazjum wystartowa-

łem w wyborach na Przewodniczącego 
Samorządu Uczniowskiego, które uda-
ło mi się wygrać. Chciałem mieć wpływ 
na to co się dzieje w szkole oraz w jakiś 
sposób polepszać rówieśnikom szkolną 
codzienność. W niedługim czasie razem 
z Panią Alicją Graś, którą serdecznie po-
zdrawiam, bo to dzięki niej udało nam 
się tyle zmienić w szkole, założyliśmy 
Spółdzielnię Uczniowską o nazwie „Mło-
dzi Przedsiębiorcy” oraz uruchomiliśmy 
uczniowski sklepik szkolny, który działa 
po dzień dzisiejszy. W tym samym roku 
zostałem też pierwszym (i chyba na ra-
zie ostatnim) finalistą konkursu Wiedzy 
o Drezdenku. Jednak punktem przeło-
mowym, który prawdopodobnie wpły-
nął najbardziej na moje zainteresowa-
nie samorządem był udział w XXV sesji 
Sejmu Dzieci i Młodzieży oraz VII sesji 
Lubuskiego Sejmiku Młodzieżowego. To 
chyba wtedy powiedziałem sobie, że to 
jest to co chciałbym robić w przyszłości 
i nie mam na myśli bycia pełnoprawnym 
politykiem, bo do tego miana nie zamie-
rzam aspirować, ale poprzez współpra-
cę na różnych płaszczyznach chciałem 
mieć wpływ na politykę oraz decyzje 
i działania administracji samorządowej, 
a ostatnio także rządowej- wpływ na to 
co dzieje się wokół mnie. Od tego mo-
mentu moja działalność znacząco przy-
śpieszyła. Na początku grudnia minęła 
druga rocznica powołania mnie na rad-
nego Młodzieżowej Rady Miasta Gorzo-
wa Wielkopolskiego, gdzie jestem człon-
kiem komisji ds. rozwoju miasta oraz 
reprezentuje uczniów I LO w Gorzowie 
Wielkopolskim. W zeszłym roku właśnie 
z ramienia MRMu byłem członkiem Miej-
skiego Zespołu Rozwoju Strategii Miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego 2030, gdzie 
reprezentowałem gorzowską młodzież 
przy pracach nad przyszłą strategią. 
Od czerwca byłem także jednym ze stu 
posłów V kadencji Parlamentu Młodych 
RP, który chyba mogę nazwać pełnowy-
miarową symulacją obrad parlamen-
tarnych. W listopadzie, na zaproszenie 
Marszałka Senatu RP wziąłem udział 
w posiedzeniu Parlamentu Młodych 
w Senacie RP, gdzie przez cały dzień 
debatowaliśmy nad wcześniej przygoto-
wanymi przez nas uchwałami dot. mło-
dych ludzi w całym kraju. Jednak chyba 
najbardziej przełomowym i najważniej-
szym dla mnie wydarzeniem, było po-

wołanie mnie przez Przewodniczącego 
Komitetu ds. Pożytku Publicznego Wi-
cepremiera Piotra Glińskiego na człon-
ka Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
gdzie jestem przedstawicielem mło-
dzieżowych organizacji pozarządowych. 
Uczestniczę tam także w pracach Zespo-
łów ds. Współpracy Międzynarodowej, 
Współpracy z Organizacjami Młodzie-
żowymi oraz Społeczeństwa Obywatel-
skiego i Kultury. Ów nominację traktu-
je jako bardzo duże wyróżnienie oraz 
jednocześnie zachętę do dalszej pracy 
na rzecz młodych. Z tego też powodu 
uczestniczyłem oraz miałem okazję pro-
wadzić konsultacje Strategii RP na rzecz 
Młodego Pokolenia, która jest przygoto-
wywana w KPRMie przez Pełnomocnika 
Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotra 
Mazurka we współpracy z Radą Dialo-
gu z Młodym Pokoleniem. Konsultacje 
odbyły się w każdym z województw, 
a udział w nich mógł wziąć każdy. W lu-
buskim miały one miejsce w październi-
ku, udział w nich wzięło blisko 1200 mło-
dych ludzi w tym także reprezentanci 
drezdeneckich szkół. Zebrane problemy 
młodzieży m.in. Drezdenka miałem oka-
zję osobiście przedstawić Wojewodzie 
Lubuskiemu Władysławowi Dajczakowi 
podczas naszego spotkania w listopa-
dzie. Jego efektem było m.in. powstanie 
i robocze posiedzenie Wojewódzkiego 
Zespołu ds. Młodzieży, w którym wzią-
łem udział oraz miałem okazję mu prze-
wodniczyć. Na początku grudnia jako 
reprezentant Rady Dialogu z Młodym 
Pokoleniem wziąłem udział w Szczycie 
Cyfrowym ONZ (IGF 2021) w Katowi-
cach, gdzie reprezentowałem rozmaite 
środowiska młodzieżowe wśród repre-
zentantów administracji rządowej, or-
ganizacji pozarządowych oraz sektora 
rządowego, którzy zjechali się prawie 
że ze wszystkich państw świata, co było 
niesamowitym i tak naprawdę nie-
codziennym doświadczeniem. Moim 
ostatnim osiągnieciem, jest powołanie 
mnie przez Ministra Edukacji i Nauki - 
Przemysława Czarnka na członka Rady 
Dzieci i Młodzieży przy MEiN reprezen-
tującego województwo lubuskie. 

Red.: Co skłoniło Cię do podjęcia 
współpracy z burmistrz Karoliną Pio-
trowską na stanowisku konsultanta 
ds. młodzieży? Na czym będzie po-
legała twoja funkcja i dlaczego głos 
młodzieży jest tak ważny w dzisiej-
szym świecie?

M. K-B.: Pod koniec września zostałem 
powołany przez Burmistrz Drezdenka 
Karolinę Piotrowską na Konsultanta ds. 
Młodzieży. Myślę, że wynika to przede 
wszystkim z mojego doświadczenia 
i zaangażowania w sprawy młodzie-
ży, o których wspominałem wcześniej. 
Z Burmistrz Drezdenka znamy się od 
kilku lat, pierwszy raz mieliśmy oka-
zję spotkać się, gdy udzielała mi wy-
wiadu do gazetki szkolnej, którą uru-
chomiliśmy w ZS im. H. Sienkiewicza. 
Później spotykaliśmy się wielokrotnie 
na sesjach Rady Miejskiej w Drezden-
ku, a także w ramach formuły spotkań 
z mieszkańcami w Urzędzie Miejskim. 
Bardzo często wymienialiśmy się swo-
imi uwagami oraz pomysłami na temat 
naszej gminy, a zwłaszcza spraw zwią-

zanych z młodzieżą. Uczestniczyliśmy 
także razem w pracach Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Drezdenku, a w ubie-
głym roku brałem udział w powstawa-
niu Strategii Rozwoju Gminy Drezden-
ko na lata 2021-2027. Dlatego też, aby 
w pewien sposób nadać formalny ton 
naszej współpracy w zakresie młodzie-
ży, zostałem powołany na społecznego 
doradcę/konsultanta ds. młodzieży. Do 
moich zadań należy przede wszystkim 
bycie pewnego rodzaju łącznikiem po-
między drezdenecką młodzieżą, a bur-
mistrz, ale także współpraca z młodzie-
żowymi organizacjami pozarządowymi 
czy szkołami. Mogę również zajmować 
stanowiska w sprawie projektów ak-
tów prawnych dotyczących młodzieży, 
a także zgłaszać do nich ewentualne 
zastrzeżenia. Dotychczas miałem okazję 
zaopiniować oraz wnieść swoje uwagi 
do ówczesnego projektu uchwały ws. 
powołania i nadania statutu Młodzieżo-
wej Radzie Miejskiej w Drezdenku, a tak-
że na prośbę Burmistrz Piotrowskiej 
skonsultować go z dyrektorami szkół 
z Gminy Drezdenko. W tym momen-
cie, do moich najważniejszych zadań 
należy współpraca z ww. Młodzieżową 
Radą Miejską w Drezdenku III kadencji, 
która działa od grudnia. Ilekroć spoty-
kam się z Burmistrz i rozmawiamy na 
temat MRMu, chyba za każdym razem 
podkreślam jak bardzo jestem zado-
wolony i dumny z zespołu, chciałbym, 
żeby wszystkie młodzieżowe organy na 
każdy szczeblu administracyjnym mia-
ły właśnie tak otwartych, towarzyskich, 
kreatywnych, pełnych pasji i zaangażo-
wania, a przede wszystkim gotowych 
do działania młodych ludzi. Współpra-
cujemy dopiero od kilku miesięcy, ale 
z pewnością mogę teraz powiedzieć, 
że uda im się naprawdę wiele osiągnąć 
i zdziałać na rzecz młodzieży z naszej 
gminy, mamy ogromny zapał. Dlatego 
niezwykle cieszę się, że Urząd Miejski 
w Drezdenku jest otwarty na młodzież 
właśnie poprzez takie inicjatywy, ponie-
waż moim zdaniem udział młodych ludzi 
w życiu publicznym jest niezbędny i po-
winien być czymś oczywistym zwłaszcza 
w procesach dot. właśnie młodych ludzi, 
ponieważ trudno podejmować decyzje 
w sprawie młodych obywateli bez kon-
sultacji ich z nimi właśnie. Gdzie indziej 
młodzież ma zdobywać doświadczenie 
na temat lokalnego samorządu i działań 
przez niego podejmowanych, jeśli nie 
współpracując z nim? Bez współpracy 
w tym zakresie żaden wójt, burmistrz 
czy prezydent nie zbuduje świadome-
go społeczeństwa obywatelskiego, któ-
re będzie interesowało się sprawami, 
które mimo, że gdzieś w urzędzie, to 
jednak podejmowanymi w ich imieniu. 
Dlatego tak ważne jest dziś kształcenie 
młodzieży w zakresie działalności samo-
rządowej i tym bardziej cieszy, że Gmina 
Drezdenko rozumie i wspiera tę współ-
pracę włączając młodzież w proces kon-
sultacyjno-doradczy, tak samo jak inne 
jednostki administracji samorządowej 
i rządowej w Polsce.

Red.: Czy coś jeszcze oprócz nauki 
i współpracy z samorządem cię ab-
sorbuje?

M.K-B.: Oprócz nauki tradycyjnej rozu-
mianej przez lekcje w szkole, uczestni-
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czyłem w ostatnich miesiącach w kilku 
projektach edukacyjnych. Mam na my-
śli projekty realizowane przez Fundację 
Centrum im. Władysława Grabskiego, 
takie jak Akademia Samorządu, Aka-
demia Patriotyzmu, czy Młodzieżowa 
Sztuka Dyplomacji. Wszystkie trwały 
przez kilka ostatnich miesięcy w War-
szawie, ich formuła była podobna, ale 
dotykały różnych zagadnień. Podczas 
ich trwania miałem okazję wziął udział 
w wielu warsztatach dotyczących np. 
negocjacji, debatowania, pracy w zespo-
le, zarządzaniem czasem i wielu innych 
zagadnień związanych z działalnością 
publiczną. Jednak wydaje mi się, że ich 

największą zaletą były możliwości spo-
tkania z ekspertami w takich obszarach 
jak: historia, cyfryzacja, dziennikarstwo, 
administracja rządowa i samorządowa, 
transport, energetyka, bezpieczeństwo 
czy dyplomacja. W listopadzie podczas 
szóstego, ostatniego zjazdu Akademii 
Patriotyzmu miałem okazję spotkać 
się i porozmawiać z Prezesem Rady 
Ministrów Mateuszem Morawieckim, 
co pomijając konotacje polityczne było 
niezwykłą możliwości zamienienia sło-
wa z najważniejszym przedstawicielem 
administracji rządowej w Polsce. Dzięki 
udziałowi w projekcie Akademii Samo-
rządu miałem również okazję na zapro-

szenie Wiceministra Szymona Szynkow-
skiego vel Sęk odwiedzić Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych oraz wziąć udział 
w procesie powstawania w MSZie mło-
dzieżowego organu konsultacyjno-do-
radczego. Wszystkie projekty dobiegły 
końca wraz z końcem roku, ale uważam, 
że udział w nich był niesamowitą możli-
wością pozyskania wiedzy w ww. zakre-
sach od osób piastujących najważniej-
sze stanowiska w swoich dziedzinach. 
Poza tym w ostatnim czasie zacząłem 
współpracę ze stowarzyszeniem „Dla 
Polski”, z którym aktywnie działamy 
na rzecz promowania postaw prooby-
watelskich i propatriotyczych na rzecz 

m.in. młodych ludzi.
Dziękuję za rozmowę. Niezmiernie 
nam miło, że to właśnie Ty wspierasz 
lokalną gazetę i jesteś w niej moc-
nym głosem młodzieży… Chociaż już 
niejedynym. Od tego numery do gro-
na członków zespołu redakcyjnego 
dołączyła Sara Gaweł, mieszkanka 
Drezdenka, harcerka, a obecnie stu-
dentka pierwszego roku dziennikar-
stwa na Uniwersytecie Zielonogór-
skim

Paulina Swacińska-Borensztein

Solidarni z Ukrainą

Nam przydarzyło się to ponad 40 lat 
temu. Tliło się w społeczeństwie od roku 
1968, potem zaistniało w roku 1970, 
by dekadę później pokazać niebywałą 
twarz. Twarz człowieka, który w drugim 
widział swego brata. To prawda, że było 
nas wtedy 30% społeczeństwa, ale to 
i tak bardzo dużo, bo niemal 10 milio-
nów. Nie przypuszczaliśmy, że ów zryw 
doprowadzi nas do wolności, do wspól-
noty z krajami demokratycznymi i do so-
juszu NATO dającego bezpieczeństwo. 
W ten sposób spełniliśmy testament 
Józefa Piłsudskiego. Dziś mamy w kraju 
nowe pokolenie, które odpowiada na 
dramat sąsiadów w sposób, który przy-
równuję do naszego, działającego w la-
tach osiemdziesiątych. 

Od ponad miesiąca trwa w Ukrainie dra-
mat niebywały w świecie ludzkich stan-
dardów. Wydawać by się mogło, że do-
świadczenia XX wieku, dwie straszliwe 
w skutkach wojny, nauczyły ludzkość, 
że każdy konflikt militarny oznacza cier-
pienia, stagnację i nienawiść, wreszcie 
przegraną każdej ze stron. Wszyscy bez 
wyjątku. Wygrani też. Zniewolony na-
ród będzie się buntował, bo wie, że jest 
już narodem dumnym, który chce mieć 
własną podmiotowość. Odbudowa go-
spodarki zajmie minimum dwie dekady, 
a rany ludzkie zabliźniać się będą aż do 
śmierci ostatnich świadków wydarzeń. 
Rosja, łamiąc wszystkie umowy i stan-
dardy zaatakowała Ukrainę w trzech 
stron, mordując kobiety, dzieci i star-
ców. Jednocześnie, jak zawsze, stosują 
ten sam zabieg twierdząc, że idą z odsie-
czą uciskanemu narodowi ukraińskie-
mu. My, Polacy znamy to z roku 1920 
i potem z roku 1939. Moje pokolenie 
zna to zakłamanie z opowiadań rodzi-
ców i dziadków, młode z podręczników.
Dziś ponownie stanęliśmy przed drama-
tem drugiego człowieka, skądkolwiek on 
jest. Tak, jak my w roku 1980 zaimpo-

nowaliśmy światu postawą wobec zła, 
tak dziś Ukraińcy stanęli do trudnego 
egzaminu walki o wartość najwyższą 
dla człowieka, jaką jest wolność. I wolny 
świat stanął w ich obronie. Mnie w tym 
wszystkim urzekła reakcja pokolenia, 
które nie zaznało ani komunizmu, ani 
stanu wojennego. Pokolenie ludzi, któ-
rzy nie przekraczają 35 roku życia. To 
w ogromnym procencie oni tworzą dziś 
grupy pomocy dla uciekających przed 
wojną Ukraińców, oni wyjeżdżają setki 
kilometrów w odruchu SOLIDARNOŚCI, 
która nam towarzyszyła w roku 1980 - 
1981. Oni otwierają swoje domy i miesz-
kania, oni zbierają środki na pomoc dru-
giemu CZŁOWIEKOWI. XXI wiek pokazał 
nowe spojrzenie na bliźniego. Coraz 
częściej bliźnim staje się drugi człowiek 
bez względu na kolor skóry, narodo-
wość czy poglądy. Każdy jest naszym 
bliźnim. Każdy, kto potrzebuje pomocy. 
Wcześniej obawiałem się, że zamknie-
my przed nimi granice i znów postawi-
my mury. Dzięki Bogu tak się nie stało, 
choć w kraju nadal nie brak takich, któ-
rzy podważają gesty miłości bliźniego 
i solidarności. Patrząc na rozmiar odru-

chu solidarności dumny jestem z naszej 
młodzieży. Przypomina mi się spotkanie 
z Władysławem Bartoszewskim, więź-
niem obozu, więźniem czasu stalinizmu 
i stanu wojennego. Na pytanie moich 
uczniów czy tak było wychowane ich po-
kolenie w okresie międzywojennym, po-
wiedział, że „gdy chodził do szkoły śred-
niej, to nikt nie nadużywał słów Polska, 
patriotyzm. Byliśmy tacy, jak wy dziś. 
Każdy był wychowany w domu i szkole 
do uczciwej pracy. Dopiero, gdy przyszła 
wojna okazało się, że trzeba było zdać 
ten egzamin”. Myślę, że to właśnie dziś 
dzieje się z naszymi dziećmi. Ta „Soli-
darność” jest wyrazem wdzięczności na-
szych dzieci za wsparcie demokratycz-
nego świata za tamtą „Solidarność”, jaką 
wtedy okazał świat naszemu pokoleniu. 
P.S. Oprócz rzeczy pięknych i szlachet-
nych dzieją się też haniebne. Dzięki 
Bogu to zdarzenia marginalne. Z milio-
na osób zaledwie kilka doświadczyło zła. 

Wiesław Pietruszak

Spotkanie integracyjno-sportowe osób niepełnosprawnych

Po okresie pandemii i idącej za nią izo-
lacji bardzo cenne są wszystkie formy 
aktywności fizycznej. Sport dla osób 
niepełnosprawnych jest wsparciem 
w rehabilitacji i pomocą w zwiększa-
niu poczucia własnej wartości. Zarząd 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Koła 
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 
z Drezdenka jest od lat organizato-
rem imprezy integracyjno- sportowej 
na miedzy dwóch powiatów; powiatu 
Strzelecko-Drezdeneckiego i powiatu 
Trzcianecko- Czarnkowskiego. 26 mar-
ca 2022 roku na Hali Sportowo-Rehabi-

litacyjnej w Drezdenku odbyła się XVIII 
Powiatowa Olimpiada dzieci, młodzieży 
i osób niepełnosprawnych. W olimpia-
dzie brały udział drużyny z Specjalnego 
Ośrodka Szkolno- Wychowawczego ze 
Strzelec Kraj., ze Stowarzyszenia Rodzi-
ców Dzieci i Osób Niepełnosprawnych 
z Drawska, ze świetlicy TPD i członkowie 
TPD Koła Pomocy Dzieciom Niepełno-
sprawnym z Drezdenka. 
Dzieci specjalnej troski, pod opieką na-
uczycieli wychowania fizycznego oraz 
rodziców pokonywali kolejne konku-
rencje sportowe za które otrzymywali 

punkty. Drużyny rozegrały mecze piłki 
nożnej o „Puchar Starosty”, który ufun-
dował przewodniczący Rady Powiatu 
Zbigniew Kubasik. I miejsce w druży-
nowych rozgrywkach zdobyła drużyna 
ze Strzelec Kraj., II miejsce gospodarze 
spotkania TPD Koło Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym, III miejsce druży-
na z Drawska, a IV miejsce drużyna ze 
świetlicy TPD. Najlepsi z najlepszych czy-
li wszyscy uczestnicy XVIII Powiatowej 
Olimpiady otrzymali medale, dyplomy 
i nagrody paczki ze słodyczami, owoca-
mi oraz upominkiem - wręczane przez 
Panią Burmistrza Drezdenka Karolinę 
Piotrowską, Vice-starostę Pana Pawła 
Antczaka oraz dyrektora Hali Sportowo- 
Rehabilitacyjnej w Drezdenku Pana Ma-
cieja Kowala. 
Następnie wszyscy uczestnicy imprezy 
integracyjno- sportowej zostali poczę-
stowani ciepłym posiłkiem (kiełbaską, 
surówką, ciastem , napojami....) 
Uśmiech na schorowanych twarzycz-
kach dzieci specjalnej troski to podzię-
kowanie Ludziom Dobrej Woli, bez 
których pomocy nie byłoby tej wielkiej 
radości. DZIĘKUJEMY Zarząd TPD Koła 
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 
Drezdenko. Partnerami realizacji za-
dania dla dobra i na rzecz dzieci i mło-

dzieży niepełnosprawnej byli: Gmina 
Drezdenka, zarząd Starostwa Powiatu, 
Dyrekcja Holding-Zremb-Gorzów Od-
dział Meprozet w Drezdenku, Dyrekcja 
„Smurfit Kappa” Sp. z o.o., Nadleśnictwo 
Smolarz z Klesna, Nadleśnictwo Karwin 
z Drezdenka, PGNiG, Pan Mateusz Ce-
głowski
dziękujemy wolontariuszom, nauczycie-
lom za pomoc w prowadzeniu imprezy; 
Hani i Krzysztofowi Łesak, Agacie Mach-
nio, Jarosławowi Neumerowi oraz rodzi-
com dziecka specjalnej troski.

Zarząd TPD Koła Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym w Drezdenku 
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Koncert wiosenny Orkiestry Dętej CPK
W niedzielę 20 marca o godz. 17:00 
w sali widowiskowej Centrum Promocji 
Kultury w Drezdenku odbył się koncert 
muzyki filmowej w wykonaniu drezde-
neckiej Orkiestry Dętej.

Repertuar był dla nas wyzwaniem, gdyż 
muzyka filmowa do najłatwiejszych nie 
należy, ale musze przyznać co ogromnie 
mnie cieszy, że orkiestra poradziła sobie 
z tym zadaniem doskonale. Sala koncer-
towa CPK wypełniona była po brzegi. 
Słuchacze usłyszeć mogli m.in. muzykę 
z takich filmów jak: James Bond, Piraci 
z Karaibów, Król lew, ale i pięknie wy-

brzmiały takie utwory jak: One moment 
in time, Let it go czy Thriller. Pojawiły się 
także utwory wokalno-instrumentalnie, 
które wraz z towarzyszeniem Orkiestry 
przepięknie zaśpiewali Milena Majdecka 
oraz Dominik Będzmierowski.

To był bardzo radosny, muzyczny wie-
czór, za który osobiście jestem wdzięcz-
ny naszej młodzieży, dziękując jedno-
cześnie za ich zaangażowanie i pracę.

Kapelmistrz Orkiestry
Miłosz Buchowski

XVI Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Drezdenku

W sobotę 19 marca br. w sali widowi-
skowej Centrum Promocji Kultury odbył 
się kolejny już, XVI Powiatowy Konkurs 
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, któ-
ry realizowany jest w ramach Programu 
Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży 
PRO ARTE  woj. lubuskiego, a którego 
celem jest prezentacja dorobku arty-
stycznego w dziedzinie piosenki. Kon-
kurs przeprowadzony został w czte-
rech kategoriach wiekowych. Oceny 
solistów-wokalistów dokonała Rada 

Artystyczna w składzie: Emilia Ziegler – 
przewodnicząca jury, absolwentka Poli-
cealnego Studium Piosenkarskiego im. 
Czesława Niemena w Poznaniu. Ukoń-
czyła Akademie Muzyczną  im. Ignacego 
Paderewskiego w Poznaniu. Wokalistka, 
pedagog, laureatka wielu konkursów 
i festiwali. Uczestniczka muzycznego 
programu TV Bitwa na Głosy. Katarzy-
na Starosta absolwentka Policealnego 
Studium Piosenkarskiego im. Czesława 
Niemena w Poznaniu. Obecnie studiu-
je na wydziale  Edukacja Artystyczna 
w zakresie sztuki muzycznej, Uniwersy-
tet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 
Wokalistka, pedagog, laureatka wielu 
konkursów i festiwali. Patrycja Tomczyk 
absolwentka Państwowej Szkoły Mu-
zycznej II stopnia w Poznaniu na wydzia-
le wokalistyki jazzowej. Laureatka wielu 
konkursów i festiwali. Aleksandra Szorc 
specjalista ds. edukacji i animacji kul-
tury z Regionalnego Centrum Animacji 
Kultury w Zielonej Górze.
Rada Artystyczna wyłoniła laureatów 
XVI Powiatowego Konkursu Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej w Drezden-
ku, którymi zostali:
- w kategorii wiekowej do 9 lat  - Alek-
sandra Hawrot z Gminnego Ośrodka 
Kultury „Jutrzenka” w Zwierzyniu,
- w kategorii 10-12 lat - Barbara Gru-
szewska z Centrum Promocji Kultury 
w Drezdenku, Jan Wasij ze Strzeleckie-
go Ośrodka Kultury, Zofia Grabarczyk 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Strzel-
cach Kraj.,
- w kategorii 13-15 lat -Monika Kuchar-
ska i Nicola Fałat z Centrum Promocji 
Kultury w Drezdenku

- w kategorii wiekowej 16-19 - Adrian-
na Barczewska oraz Milena Majdecka 
z Centrum Promocji Kultury w Drezden-
ku.
Wyróżnienia przyznano dla Anny Pa-
welczyk w kat. do lat 9 i Wiktorii Szcze-
paniak w kat. 16-19 lat z Gminnego 
Ośrodka Kultury „Jutrzenka” w Zwie-
rzyniu, Leny Rzepki w kat. 10-12 lat ze 
Strzeleckiego Ośrodka Kultury oraz Ce-
cylii Chełmińskiej w kat. 13-15 z Cen-
trum Promocji Kultury w Drezdenku.
Osoby, które zostały laureatami XVI Po-
wiatowego Konkursu Piosenki Dziecię-
cej i Młodzieżowej w Drezdenku zyskały 
również nominacje na: Lubuski Festiwal 
Piosenki PRO ARTE oraz na XV Ogólno-
polski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Mło-
dzieżowej o „Złotą Sosnę” w Drezdenku. 
Dziękujemy wszystkim wykonawcom 
oraz opiekunom, którzy włożyli wkład 
w przygotowanie dzieci i młodzież do 
konkursu, a laureatom życzymy dal-
szych sukcesów. 

Małgorzata Klijewska 
Centrum Promocji Kultury 

w Drezdenku

Aleksandra Hawrot

Jan Wasij
Barbara Gruszewska

„Canto Choralis” z nowym dyrygentem
Po niemal dekadzie zespół „Canto Cho-
ralis” ma nowego dyrygenta. Funkcji tej 
społecznie podjął się pan Mirosław Ci-
chocki, absolwent Akademii Muzycznej 
w Poznaniu w klasie profesor Krystyny 
Domańskiej – Maćkowiak. Z dyplomem 
pana Mirosława wiąże się wątek drezde-
necki, gdyż zespół prowadzony przez 
panią Elżbietę Turostowską, „Cantus Fir-
mus”, wystąpił na Jego dyplomie w roku 
2010. 
Aktualnie w skład zespołu „Canto Cho-
ralis” wchodzi 11 sopranów, 4 alty i 3 
basy. W ostatnim czasie ubytek kilku so-
pranów i dwóch altów uzupełnił dodat-
kowy nabór, który zdecydowanie od-

młodził zespół. Jedynym mankamentem 
jest brak głosów męskich: tenorów, jak 
i basów.    
Jakie cele na chwilę obecną stawia sobie 
nowy dyrygent? Wbrew pozorom zada-
nie, jakie Go czeka, nie jest łatwe, mimo, 
iż będziemy pracować na starym reper-
tuarze, który część z nas zna dobrze. 
Jednak, jak wspomniałem na początku, 
do zespołu trafiło sporo osób nowych, 
stąd najpierw trzeba będzie wpasować 
ich do chóru. Druga trudność polega na 
interpretacji. 
Każdy szanujący się dyrygent ma swoje 
spojrzenie na utwór i na nowo odczytuje 
muzykę i słowa. Nie mam wątpliwości, 

że zapał, jaki nam towarzyszy, pozwo-
li szybko opanować nowe utwory, jak 
i przystosować się do innej interpretacji 
dotychczas znanych pieśni. Już w czerw-
cu planujemy warsztaty dofinansowa-
ne przez gminę i zorganizowane przez 
Edytę Annę Dobrychłop - Amrogowicz. 
Późną jesienią zorganizujemy uroczyste 
obchody 10-lecia istnienia naszego chó-
ru. Już dziś zapraszamy na ten koncert 
i jednocześnie zachęcamy nowe osoby 
do zespołu „Canto Choralis”.  

Wiesław Pietruszak
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Międzynarodowy Dzień Kobiet 2022 r.
8 Marca to Święto Kobiet, które po-
siada ponad stuletnią historię. Każdy 
kraj ma swoje własne symbole tego 
święta, ale jedna rzecz jest wspólna 
to pamięć o ofiarach walki o budowa-
niu społeczeństw opartych na równo-
uprawnieniu i powszechnym prawie 
dla kobiet (nie tylko wyborczym). Ko-
biece święto wrosło głęboko w naszą 
tradycję, doceniały jego znaczenie, 
zupełnie niezwiązane z symbolicznym 
goździkiem, nasze Babcie, Mamy, ich 
Siostry i Córki, a teraz wnuczki, żony, 
przyjaciółki i my seniorki.

Szczególnie w tym roku, gdy trwa be-
stialska rosyjska wojna w Ukrainie Dzień 
Kobiet nabrał dodatkowego znaczenia. 
Groza wojny, jej niewinne ofiary, przede 
wszystkim bezbronne dzieci i matki, 
które starają się znaleźć choć skrawek 
bezpieczeństwa pod własnym niebem 
to symbol marca 2022. W kobietach jest 
przeogromna siła. Przekraczające nasze 
granice miliony wojennych uchodźczyń 
ze swoimi dziećmi uświadamiają nam 
jak ważne jest przestrzeganie wszelkie-
go prawa. Jak wielki szacunek powinni-
śmy mieć do elementarnych wartości 
każdego życia, do wolności, do niepod-
ległości kraju, która nawet teraz w XXI 
wieku może być zagrożona.

W naszym miasteczku stało się tradycją, 
że Polski Związek Emerytów Rencistów 
i Inwalidów organizuje imprezę „Kobie-
ty – Kobietom”. Zarząd PZERiI poprosił 
„Caritas”, Szkolne Koło przy drezde-
neckim Zespole Szkół o kwestowanie 
na rzecz ogromnych potrzeb ludności 
Ukrainy, ponad 2 mln Ukraińców, któ-
rych los zmusił do ucieczki przed bom-
bami spadającymi na ich domy.

Już po raz IX zorganizowaliśmy przedsta-
wienie dla mieszkańców. Uroczystość 
rozpoczął pan Jan Kuchowicz dyrektor 
Centrum Promocji Kultury, złożył ser-
deczne życzenia pomyślności wszystkim 
kobietom wręczając symboliczną czer-
woną różę dla każdej Pani. Do przemi-

łych życzeń zdrowia i realizacji marzeń 
dołączył pan Zbigniew Kubasik, który 
na ręce naszej najważniejszej nestorki 
przekazał bukiet kwiatów dla obecnych 
i nieobecnych mieszkanek Drezdenka. 
Na świętowanie przybyli zaproszeni go-
ście Pani Burmistrz Drezdenka Karolina 
Piotrowska, Przewodniczący Rady Po-
wiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Pan 
Zbigniew Kubasik, Vice Dyrektor Zespo-
łu Szkół Pani Aneta Wawrzyniak oraz 
Pani Kamila Zamerluk z młodzieżą ze 
Szkolnego Koła „Caritas”, która kwesto-
wała na potrzeby Ukrainy.

Część artystyczną spotkania o kobie-
tach, dla kobiet i z kobietami w roli głów-
nej poprowadził pan dyrektor w od-
świętnym fraku z klasycznym czarnym 
cylindrem na głowie. Pierwszy uroczy-
ście wystąpił Męski Zespół Śpiewaczy 
„Orły 60 plus”, który zaśpiewał trzy po-
godne piosenki. Panowie swoimi dono-
śnie brzmiącymi głosami wprowadzili 
piękny odświętny nastrój, a publiczność 
gromkimi brawami nagrodziła muzycz-
ny występ.

Następnie zaprezentował się Zespół 
Śpiewaczy ‘’Złoty Wiek”. Scena rozbły-
sła tajemniczymi barwami cygańskich 
falban kostiumów. Panie ubrane w ko-
lorowe, wirujące srebrem spódnice wy-
konały niezapomniane piosenki o te-

matyce romskiej. Na scenie pojawiła się 
także nasza seniorska gwiazda Eulalia 
z monologiem ,,Jak być kobietą’’, która 
jak zawsze rozbawiła publiczność do 
łez. Entuzjastyczna atmosfera wieczoru 
trwała…

Ponownie scena CPK stała się mieniąca 
kolorami dzięki Zespołowi Tanecznemu 
„Pasjonata”, który ostatnio zdobywa 
nagrody i statuetki na zagranicznych 
przeglądach artystycznych. Choreogra-
fia tańca „Wiosenne motyle” do melodii 
Walc Syberyjski z pięknymi skrzydłami 
motyli przy kostiumach tancerek przy-
pominały, że za chwile wiosna wybuch-
nie tęczą barw miliona kwiatów.

W humorystycznych scenkach kabare-
towych publiczność na widowni rozba-
wił Teatrzyk „Senior-Rita”. Któż nie zna 
bajek czytanych dzieciom, tym razem 
były to ,,Bajki troszkę inaczej” jakby do 
poduszki, ale z żartem i humorem cze-
go dowodem był radosny śmiech na Sali 
podczas naszego koncertu.

Dwa układy choreograficzne pokaza-
ła drezdenecka młodzież należąca do 
Zespołu Tanecznego „Paradise”. Grupa 
tańca nowoczesnego zaprezentowa-
ła dynamiczne układy chorograficzne 
w barwach Ukrainy.

Finał przestawienia z okazji Dnia Kobiet 
należał do Zespołu Tanecznego „Pasjo-
nata”. Wsparte o ramię panów w czar-
nych smokingach i cylindrach scenę 
wypełniły panie w przepięknych białych 
sukniach i wykonały układ taneczny do 
niezapomnianych przebojów lat 50-
tych. Fajerwerki błyszczącego konfetti 
obsypały scenę i „Weselna Biesiada” 
zakończyła koncert przy gromkich okla-
skach.

Cieszymy się z zebranych na kweście 
pieniędzy, kwota 2 039,60 zł została 
przekazana na konto ‘’Caritasu” na za-
kup najpotrzebniejszych rzeczy dla po-
trzebujących niemal wszystkiego ukra-
ińskich uchodźców.

Następny koncert X jubileuszowy już za 
rok!

Relacja fot kol. Bogdan Mazur

PZERiI Drezdenko
Krystyna Żak

Zbiory Ambasady Chińskiej Republiki 
Ludowej w drezdeneckim muzeum
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia 
naszej najnowszej wystawy. A, proszę 
mi wierzyć, jest co oglądać, bowiem jest 
to jedna z najciekawszych wystaw, jakie 
robiliśmy. I najbardziej egzotyczna, jaką 
zrobiliśmy. Podziwiać można ponad 
trzydzieści chińskich haftów - dzieł wy-
konanych z niebywałą precyzją i dokład-
nością. Wszystkie pochodzą ze zbiorów 
Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej. 
Kolekcja haftowanych obrazów, jest wy-
stawą objazdową i gościła już w wielu 
miejsca w naszym kraju. Charakteryzu-
je się niezwykłym kunsztem wykonania 
i precyzji. Niezwykłość tej formy polega 
również na bogactwie ściegów stosowa-
nych w chińskim hafcie. Tematem ob-
razów jest przede wszystkim przyroda 
– pejzaże, zwierzęta, rośliny. Na niektó-
rych z nich można zobaczyć oryginalną, 
chińską kaligrafię. Część obrazów zosta-
ła wykonana niełatwym haftem dwu-

stronnym - dzięki tej technice, można je 
podziwiać w przestrzeni, co umożliwia 
inny niż ograniczony płaszczyzną odbiór 
dzieła. Oprócz obrazów, na wystawie 
można podziwiać haftowane wachlarze, 
różnej wielkości. 

Przy okazji tej ekspozycji w dniu 22 mar-
ca odbyło się spotkanie z drezdeneckimi 
hafciarzami i innymi osobami, którym 
nieobce są robótki ręczne. W towarzy-
stwie lokalnych profesjonalistów, przy 
kawie i w miłej atmosferze omawiano 
i podziwiano, te niezwykłe, malowane 
igłą obrazy.

Wystawa będzie czynna do końca kwiet-
nia. Serdecznie zapraszamy

Muzeum Puszczy Drawskiej i Notec-
kiej im. Franciszka Grasia

W Drezdenku
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Przed Letnimi Spotkaniami Kameralnymi Drezdenko - 2022
Jak co roku wre praca nad organizacją 
kolejnych XXVII Letnich Spotkań Kame-
ralnych Drezdenko 2022. W bieżącym 
roku zaprosiliśmy wybitnego śpiewaka, 
Jarosława Bręka. Wraz z Nim wystą-
pi znakomita sopranistka, pani Iwona 
Socha.  O ile pana Bręka znamy z racji 
pełnionej tutaj funkcji Dyrektora Arty-
stycznego, o tyle niewiele wiemy o so-
pranistce, a szkoda. Oczywiście więcej 
dowiemy się z folderów, które jak co 
roku będą informowały o programie 
i artystach. W bieżącym roku przypo-
mnimy dwóch genialnych śpiewaków, 
którzy urodzili się 100 lat temu Andrzeja 
Hiolskiego i Bernarda Ładysza. To im, 
wielkim interpretatorom pieśni, zna-
nym ze wspaniałych kreacji operowych,  
poświęcimy słów kilka. 

Jakie koncerty już są „zaklepane”?

Każdy, kto organizuje festiwal i chce 
ściągnąć najlepsze nazwiska wie, że nie 
jest to łatwe. Przede wszystkim artysta 
musi mieć czas, gdyż najlepsi bardzo 
często mają terminy zajęte. Dlatego 
z niektórymi śpiewakami rozmawiam 
często dwa lata wcześniej. Także z pa-
nem Brękiem. Obaj przyjęliśmy zasa-
dę, o której wspomniałem na początku. 
Oprócz laureatów prestiżowych kon-
kursów wokalnych zapraszamy chociaż 
jedną gwiazdę. Wrócę jednak do kon-
certu z udziałem Jarosława Bręka i Iwo-
ny Sochy. Będzie nietypowy, gdyż w re-
pertuarze lekkim, łatwym i przyjemnym 
Artysta nie występuje. Zrobi tym razem 
wyjątek. Inny koncert poświęcimy le-
gendzie „Solidarności” ks. Józefowi Ti-
schnerowi, a utwory do myśli wielkiego 
Polaka przygotuje Celina Kotz i Jej wspa-
niały zespół. Pozostałe koncerty są jesz-
cze do dopięcia do końca kwietnia, gdyż 
nie znamy laureatów konkursów. Myślę, 
że festiwal, organizowany przez ponad 

ćwierćwiecze ma swój wyjątkowy walor 
mierzony wartością artystyczną naszych 
gości, którzy są solistami największych 
teatrów operowych świata, bądź lau-
reatami prestiżowych konkursów. Pa-
tronat medialny, jak co roku sprawuje 
„Gazeta Drezdenecka”, „Gazeta Wybor-
cza” i Radio „Zachód”. Tymczasem trwa 
zbiórka środków na drezdenecki festi-
wal. Już rozpoczęliśmy kwestę wśród 
darczyńców prywatnych. Koncerty tra-
dycyjnie będą w czwartki. Do końca lu-
tego napisaliśmy łącznie 16 projektów. 
Teraz czekamy na decyzje. 

Wsparły nas samorządy

Jak co roku wsparły nas samorządy. 
Część środków otrzymamy z gmi-
ny i część z Sejmiku Lubuskiego. Nie 
mam wątpliwości, że artyści występu-
jący w Drezdenku stanowią elitę Polski 
i świata. Tydzień temu dowiedziałem się, 
że na deskach największej sceny opero-
wej, nowojorskiej Metropolitan Opera 
wystąpi aż siedmioro Polaków, w tym 
troje słyszeliśmy w Drezdenku. Aleksan-
dra Olczyk, Piotr Buszewski oczarowali 
nas w roku ubiegłym, a osiem i siedem 
lat temu wystąpił bas Krzysztof Bączyk. 
Ja nie mam wątpliwości, że debiutujący 
u nas w festiwalu Stanisław Napierała 
także niebawem będzie ozdobą najlep-
szych teatrów operowych świata.   

Nie tylko festiwal!

Jeszcze kilka słów o innych sukcesach 
członków naszego stowarzyszenia. Za-
cznę od osób działających w teatrze 
amatorskim „Szałaput”, gdzie ciekawe 
propozycje teatralne przedstawiają: Ka-
tarzyna Hołyst, Teresa Lorenc i Ryszard 
Szydełko. Nie inaczej jest z chórem „Can-
to Choralis”, w którym śpiewają: Teresa 
Lorenc, Ewa Pietruszak, Tomasz Chodór 

i niżej podpisany. Do tego trzeba doło-
żyć malarską i fotograficzną pasję Stani-
sława Lorenca czy dziennikarską Anny 
Szpili. W roku 2021 wielu członków na-
szego stowarzyszenia otrzymało wy-
różnienia ministerialne i samorządowe. 
Szczegóły dotyczące festiwalu przedsta-
wię na pewno w maju. Stowarzyszenie 
„Sauerianum” jest organizatorem kilku 
festiwali. O ile koncerty w Krzyżu Wlkp. 
są w większości powieleniem tego, co 
ma miejsce w Drezdenku, o tyle w Siera-
kowie króluje kameralistyka. Drezdenko 
i Krzyż Wlkp. na czas festiwalu stają się 
stolicami operowymi, a w Sierakowie 
rozbrzmiewa muzyka w wykonaniu naj-
lepszych muzyków polskich ze znakomi-
tych orkiestr Sinfonia Varsovia i Narodo-
wego Forum Muzyki z Wrocławia. A to 
już jest marka.  

Inter arma silent musae

Informację o festiwalu piszę w marcu, 
a sytuacja jest wyjątkowo dynamiczna 
i sam nie wiem czy wszystko się uda. 
Planowaliśmy łącznie sześć koncertów, 
ale musieliśmy zrezygnować z minimum 
jednego. Wojna na Ukrainie, jak i kło-
poty przedsiębiorców w kraju zmusiły 
nas do weryfikacji wielu planów. Naj-
ważniejsze, że festiwal zabrzmi oraz nie 
obniży swego poziomu. A skoro jestem 
przy promocji kultury w tak trudnym 
czasie, to pozwolę sobie na przytoczyć 
wspomnienie moich najbliższych z cza-
sów Powstania Warszawskiego. Byli oni 
świadkami koncertów takich artystów, 
jak Jan Ekier, Witold Lutosławski czy An-
drzej Panufnik. A przecież takich kon-
certów z wykonaniu innych mistrzów 
fortepianu czy skrzypiec było dużo. Ja 
wiem, że wojna niszczy kulturę, jednak 
kultura, to jest jedyne, co po nas zostaje 
i o co w czasie wojen walczymy. 

Wiesław Pietruszak

Aleksandra Olczyk

Piotr Buszewski

Jakub Siek zdobył tytuł laureata Konkursu Województwa Lubuskiego
„Programować każdy może” zajął I miejsce

23 marca 2022 roku na Wydziale 
Technicznym Akademii im. Jakuba 
z Paradyża w Gorzowie Wielkopol-
skim odbył się VI finał konkursu in-
formatycznego uczniów szkół pod-
stawowych i ponadpodstawowych 
województwa lubuskiego. Jakub Siek, 
uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 im 
Henryka Sienkiewicza w Drezdenku 
zajął I miejsce, uzyskał tytuł laure-
ata VI edycji konkursu „Programo-

wać każdy może”. Jest najlepszym 
uczniem z algorytmiki i programowa-
nia spośród uczniów klasy 7 i 8 szkół 
podstawowych naszego wojewódz-
twa.
Celem konkursu było szerzenie wiedzy 
z zakresu nauk technicznych wśród 
młodzieży ze szkół podstawowych oraz 
ponadpodstawowych z województwa 
lubuskiego oraz kształtowanie myślenia 
algorytmicznego, weryfikacja własnych 
umiejętności programistycznych, rozwi-
janie kreatywności, popularyzacja umie-
jętności programowania i zwiększenie 
świadomości znaczenia informatyki 
w życiu zawodowym i społecznym. 
Konkurs zorganizowany został przez 
Wydział Techniczny Akademii im. Jaku-
ba z Paradyża w Gorzowie Wielkopol-
skim, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 
w Gorzowie Wielkopolskim, II LO oraz 
Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie 
Wielkopolskim. Patronat honorowy nad 
przedsięwzięciem objęła pani prof. dr 
hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska – 
rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża 
w Gorzowie Wielkopolskim, pani Ewa 

Rawa – lubuski kurator oświaty oraz Lu-
buskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.
Ponad 100 uczniów z całego wojewódz-
twa lubuskiego wzięło udział w I etapie 
VI edycji  konkursu, a do finału zapro-
szono najlepszą DZIESIĄTKĘ  uczniów 
szkół podstawowych i ponadpodsta-
wowych. Pierwszy etap konkursu prze-
prowadzony był na platformie elektro-
nicznej Teams i polegał na rozwiązaniu 

testu z pytaniami otwartymi i zamknię-
tymi z zakresu algorytmiki i programo-
wania. W konkursie brali udział ucznio-
wie:  Cecylia Chełmińska z 7c, Vanessa 
Bada z 8b i Natan Wilk z 8c. Choć nie 
otrzymali oni tytułu finalisty, to wynik, 
który uzyskali w konkursie, był bardzo 
wysoki. Natomiast drugi etap VI edycji 
konkursu „Programować każdy może” 
polegał na rozwiązaniu zadań praktycz-
nych z zakresu algorytmiki i programo-
wania w środowisku programistycznym 
języka C++. 
Gratulujemy Jakubowi tytułu laureata VI 
edycji konkursu województwa lubuskie-
go „Programować każdy może”, wytrwa-
łości w rozwijaniu pasji programistycz-
nych. Liczymy na kolejne sukcesy, gdyż 
przed nim Olimpiada Informatyczna Ju-
niorów oraz Ogólnopolskie Zawody Pro-
gramistyczne w ramach realizowanego 
projektu Centrum Mistrzostwa Informa-
tycznego. 

Łucja Magdziarz
nauczyciel informatyki

SP nr. 3 w Drezdenku
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Dzień bez plecaka

Drezdenecka „Trójeczka” już nie jeden 
raz zaskoczyła swych uczniów pomy-
słami na to, jak z humorem potrakto-
wać szkolną rzeczywistość. Tym razem 
wszystkim spodobało się hasło „Dzień 
bez plecaka”, którego pomysłodawca-
mi byli 8-klasiści. Zadanie polegało na 
tym, by spakować się na lekcje w „coś”, 
co może zastąpić plecak. Od rana wszy-
scy śledzili nadciągających do szkoły 
uczniów, którzy pojawiali się w drzwiach 
szkoły z najróżniejszymi imitacjami ple-

caków. Czegóż tam nie było… Kosze na 
pranie, wózki dla lalek, wózki dziecięce, 
wanienki, miski, wózki szpitalne, szafki 
i walizki na narzędzia, worki na śmie-
ci, sieci rybackie, podbieraki, wiadra, 
garnki oraz wiele innych pomysłowych 
przyborników. Śmiechu było co niemia-
ra, bo uczniowie prześcigali się w swych 
pomysłach. Cieszy fakt, że niemal wszy-
scy uczniowie szkoły podchwycili temat, 
zechcieli wspólnie rozweselić dni nauki 
szkolnej, które dla niejednego ucznia 
wiążą się z ciężką pracą, by uzyskać wy-
niki na miarę swych możliwości.  

Serce dla Ukrainy

Wojna tocząca się na Ukrainie wywołała 
szok i niedowierzanie, ale też uruchomi-
ła lawinę ludzkich gestów, które wynika-
ją z faktu bycia człowiekiem, z potrzeby 
bycia razem, współodczuwania. To po 
prostu odruch serca…
Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkie-
wicza, jak też inne drezdeneckie placów-
ki i wiele firm oraz osób prywatnych, 
zaangażowała się w pomoc uchodźcom 
z Ukrainy. Nasz  apel wystosowany do 
lokalnej społeczności spotkał się z wiel-
kim odzewem, który zaowocował zbiór-
ką ogromnej ilości darów: żywności, 
chemii, przyborów gospodarstwa do-
mowego, leków, środków higienicznych 
odzieży itp. 
Zwieńczeniem tygodniowej zbiórki była 
akcja „Słodka kawiarenka” w wykonaniu 

kl.8a, podczas której  sprzedawano cia-
sta i watę cukrową na rzecz potrzebu-
jących. Pozyskane środki ze sprzedaży 
słodkości oraz wszystkie dary ze zbiór-
ki zostały przekazane potrzebującym 
uchodźcom, którzy znaleźli schronienie 
i zamieszkali w Drezdenku i okolicznych 
miejscowościach. Nasi uczniowie i ich 
rodziny z chęcią nieśli bezinteresowną 
pomoc, ofiarowali różne dary, dzięki 
którym uciekinierzy wojenni mogą od-
naleźć się w nowej dla nich rzeczywisto-
ści. 
Wszystkim, którzy w jakkolwiek sposób 
włączyli się do pomocy potrzebującym 
Ukraińcom, składamy w ich imieniu ser-
deczne podziękowania. Wasze działania 
są świadectwem humanitarnego podej-
ścia do tematu wsparcia bliźniego w po-
trzebie. Dziękujemy.

Kamila Steblecka

Wiosennie w Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku

Szkolne wieści ze Starych Bielic

Zimowy bal
14 lutego po obiedzie szybciutko wszyst-
kie dzieci przebrały się w piękne stroje 
i zaczęła się świetna zabawa. Były tańce, 
konkursy oraz zabawy sprawnościowe. 
W trakcie balu mieliśmy również okazję 
do skosztowania pysznego tortu z okazji 
8 urodzin Marysi Perun.
Dzisiejszy dzień był bardzo ekscytujący, 
pełen wrażeń i oczywiście miłości, bo to 
święto zakochanych. Z tej okazji wszyscy 
otrzymali lizaki w kształcie serduszek 
oraz kartki z życzeniami.
Dziękujemy rodzicom za przygotowanie 
pysznego poczęstunku.

Konkurs recytatorski
W dniu 2 marca  w naszej szkole odbył 
się konkurs recytatorski pod tytułem 

„Zimowe wierszowanie” zorganizowany 
przez panią Magdalenę Włodarek.
W konkursie wzięło udział siedmioro 
uczniów z klas I-II, którzy zaprezentowa-
li wiersze o tematyce zimowej. Ocenie 
podlegały: opanowanie pamięciowe, 
dykcja, interpretacja, a także ogólny wy-
raz artystyczny.
Jury w składzie: Pani Emilia Górska,  Pani 
Małgorzata Pietrzak, Pan Tomasz Wal-
czak oraz Pan Łukasz Kołzan wyłoniło 
następujących zwycięzców:
I   miejsce Błażej Olszak
II  miejsce Wiktoria Maciejewska
III miejsce Maria Perun
IV miejsce Jolanta Mierzwińska
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy 
oraz upominki.  Dziękujemy za udział.
Gratulujemy zwycięzcom!

Spotkanie z Bachmanem
W dniu 10 marca odbyło się kolejne 
muzyczne spotkanie z Bachmanem.  
W trakcie koncertu dzieci zapoznały się 
z historią młodych kompozytorów i ich 
twórczością. Muzycy zachwycili grą na 
pianinie i waltorni. Z niecierpliwością 
czekamy na następną  wizytę  Bachma-
na.

Spotkanie z Magikiem
14 marca gościliśmy w naszej szkole 
Magika-Iluzjonistę. Niezwykły gość za-
brał nas na moment do świata magii. 
Dzieci miały możliwość przeżyć czegoś 
niezwykłego, tym bardziej, że aktywnie 
uczestniczyły w tym przedstawieniu. 
Wielu śmiałków na moment zamieniało 
się  w Magików i wspólnie z Mistrzem 
wykonywali niesamowite sztuczki. At-
mosfera była fantastyczna i wszyscy 
świetnie się bawili.

Nareszcie nadeszła wiosna!
22 marca uczniowie  Szkoły Podstawo-
wej w Starych Bielicach pożegnali zimę 
i przywitali wiosnę. Czekali na ten dzień 
z niecierpliwością, bo  w tradycji naszej 
szkoły Pierwszy Dzień Wiosny obcho-
dzi się w niecodzienny sposób. Tego 
dnia na korytarzach było wesoło i ko-
lorowo. Pierwszym punktem programu 

były gry i zabawy przygotowane przez 
panią Magdalenę Kornatowską-Fijak. 
Uczniowie w grupach układali puzzle, 
rozwiązywali zagadki, brali udział w za-
jęciach sportowych. Największą radość 
sprawiła wszystkim zabawa własnoręcz-
nie przygotowaną piankoliną. Dzień za-
kończyliśmy  pieczeniem kiełbasek przy 
ognisku.

Osiągnięcia  Nikodema i Antoniego 
w Karate
W dniu 12 marca w Lubaszu odbył się 
V Międzypowiatowy Turniej Karate Sho-
tokan Młodzików. W tych zawodach 
obok wielu zawodników z 5 klubów 
wystartowali bracia Nikodem i Antoni 
Kozłowscy ze Starych Bielic. Tym razem 
również spisali się znakomicie, pokonu-
jąc swych rywali w wielu bojach i zwy-
ciężając w sposób zdecydowany. Niko-
dem zajął III miejsce w konkurencji Kata. 
Natomiast w kategorii Kumite stanął na 
podium najwyżej, zajmując I miejsce, 
a IV miejsce wywalczył jego młodszy 
brat Antoni. Serdecznie gratulujemy  
braciszkom oraz ich rodzicom i życzymy 
dalszych sukcesów!

Elżbieta Sznyd
Magdalena Włodarek
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Rusza nabór do Zespołu Szkół w Drezdenku
Technikum  Urządzeń i Systemów Ener-
getyki Odnawialnej,  Technikum Hotelar-
skie z Agroturystyką i  Klasa Wojskowa  
jako  nowa  oferta  edukacyjna w Zespole 
Szkół w Drezdenku.

Zespół Szkół w Drezdenku to placówka 
oświatowa z  ponad 20-letnim  stażem i  do-
świadczeniem, która mimo upływu lat  dokła-
da wszelkich starań,  aby  propozycja oferty 
edukacyjnej na każdy nowy rok szkolny dla 
młodych ludzi była zawsze  nowoczesna,  cie-
kawa,  dająca możliwość zdobycia  dodatko-
wych uprawnień, kwalifikacji zawodowych 
czy nabycia  przez  młodzież  wyszukanych 
umiejętności.  
Dyrekcja szkoły wraz z gronem pedagogicz-
nym bardzo uważnie  i rozważnie obserwują 
rynek pracy, aby ocenić jakie są jego potrze-
by i obecne trendy  zawodowe. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom  absolwentów 
szkół  podstawowych szkoła przygotowała 
nową, ciekawą ofertę edukacyjną,  propo-
nując jako nowość, m.in. 5-letnie Technikum  
Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawial-
nej, w którym uczniowie będą mogli  uzyskać 
wszechstronne przygotowanie w obszarze 
instalacji energetyki słonecznej, wiatrowej, 
wodnej, geotermalnej oraz technologii ener-
getycznego wykorzystania biomasy. Absol-
went technikum niezaprzeczalnie będzie 
mógł  podjąć pracę w firmach instalacyjnych, 
produkcyjnych i serwisowych urządzeń 
energetyki odnawialnej, firmach zajmują-
cych się montażem kotłowni ekologicznych, 
elektrowniach, zakładach energetycznych, 
firmach dystrybutorskich i doradczych zaj-
mujących się urządzeniami odnawialnych 
źródeł energii, w administracji publicznej  na 
stanowisku  nadzoru technicznego i obsługi 
inwestycji związanych z zastosowaniem od-
nawialnych źródeł energii, w szczególności 
w budownictwie.  Należy zaznaczyć, że zgod-
nie z prognozami Ministerstwa Rolnictwa 
związanymi z energetyką odnawialną zakła-
da się, że do roku 2035 może powstać nawet 
200 tys. nowych miejsc pracy.
Kolejną nowością  w ofercie edukacyjnej  ZS 
w Drezdenku jest 5-letnie Technikum Hote-
larstwa wraz z Agroturystyką. Dzięki rozsze-
rzeniu Technikum Hotelarstwa o aspekty 
agroturystyki  uczniowie dodatkowo zdobę-
dą wiedzę na temat, m.in. w  jaki sposób za-
planować i zorganizować pobyt turystom  na 
obszarach wiejskich, na czym polega prowa-
dzenie własnej działalności gospodarczej, 
prowadzenie gospodarstwa rolnego lub 
agroturystycznego, czy w jaki sposób wyko-
rzystać walory obszaru wiejskiego, takie jak:  
przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa, któ-
re często są główną atrakcją danego terenu.
W nowym roku szkolnym  2022/2023 prowa-
dzony będzie również nabór do Klasy Woj-
skowej, w której uczniowie poznają tajniki  
z zakresu  przysposobienia militarnego. Ten 
profil  klasy jest  odpowiedni przede wszyst-
kim dla tych uczniów, którzy wiążą swoją 
przyszłość z wybraną  formacją zbrojną czy 
są zainteresowani   bezpieczeństwem  naro-
dowym, cyberbezpieczeństwem, inżynierią  
bezpieczeństwa. Dodatkowo Klasa Wojsko-
wa będzie uczyła  odpowiedzialności, praco-
witości, patriotyzmu, szacunku do drugiego 
człowieka, a także w młodych  ludziach bę-
dzie kształtowała odpowiednie postawy spo-
łeczne i obywatelskie.
Obok nowości w ofercie edukacyjnej  Zespołu  
Szkół,  uczeń może wybrać również  cieszące 
się popularnością Technikum Budowlane 

czy Technikum Logistyczne. Należy dodać, że  
w klasach technikum  prowadzone  są dodat-
kowe zajęcia rozwijające kompetencje zawo-
dowe, np.: w Technikum Hotelarskim - język 
obcy w hotelarstwie,  w Technikum Budowla-
nym - zastosowanie  innowacji budowlanych 
w praktyce, w Technikum Logistycznym -  
prawo w logistyce i logistyka w pożarnictwie, 
w Technikum Urządzeń i Systemów Energe-
tyki Odnawialnej-  projektowanie, montaż in-
stalacji fotowoltaicznych. 
Stałą ofertą edukacyjną Zespołu Szkół 
w Drezdenku jest również 4-letnie Liceum 
Ogólnokształcące, w którym realizowane są  
już  od klasy pierwszej przedmioty na pozio-
mie rozszerzonym zgodnie z indywidualnym 
wyborem ucznia (język polski, matematyka, 
chemia, geografia, fizyka, historia, biologia), 
a dodatkowo uczeń decyduje również o wy-
borze języka obcego, który będzie zdawał  na 
egzaminie maturalnym (język angielski lub 
język niemiecki).
Zespół Szkół w swojej ofercie edukacyjnej 
posiada również  3-letnią  Branżową Szkołę 
I Stopnia, klasy wielozawodowe i klasę sprze-
dawców. Należy jednak pamiętać, że warun-
kiem przyjęcia do klasy wielozawodowej  jest 
podpisana umowa o praktyczną naukę za-
wodu z upoważnionym do  kształcenia w da-
nym zawodzie zakładem pracy.
Drezdenecka placówka oświatowa zapewnia 
również bezpłatne kursy, szkolenia,  prakty-
ki,  staże oraz stypendia stażowe w Techni-
kum i Branżowej Szkole Pierwszego Stopnia.   
Zespół Szkół w Drezdenku to niewątpliwie  
duża, nowoczesna, przyjazna i bezpieczna 
szkoła, w której uczniowie nie tylko zdoby-
wają wiedzę, ale rozwijają swoje zaintere-
sowania, pasje i odkrywają swoje zdolno-
ści. Drezdenecka szkoła nie tyko realizuje  
programy nauczania, przekazuje treści na-
uczania i egzekwuje wiedzę od swoich pod-
opiecznych, ale dba również o atmosferę 
w szkole i aktywizację swojej młodzieży. To 
właśnie w ZS realizowany jest  projekty unij-
ne, np.: „Wyrównanie dysproporcji w jakości 
kształcenia na poziomie ogólnym w powiecie 
strzelecko-drezdeneckim” czy  „Modernizacja 
kształcenia zawodowego w  powiecie strze-
lecko-drezdeneckim”, tu działa bardzo pręż-
nie  Szkolne Koło „CARITAS”, „EKO-KLUB”, 
cykl spotkań z „Żywą historią”, Samorząd 
Uczniowski,  Biblioteka Szkolna, wolontariat, 
gazetka szkolna „Niecodziennik”, Szkolny 
Klub Sportowy, Ogólnopolski Projekt Spo-
łeczny „Szlachetna Paczka”,  grupa teatral-
no-filmowa.  To właśnie uczniowie z drezde-
neckiej szkoły nie są obojętni na los drugiego 
człowieka, poprzez organizowanie  charyta-
tywnych  zbiórek na rzecz potrzebujących,  to  
w drezdeneckiej szkole odbywa się  pisanie 
listów w obronie uciskanych, cierpiących,  to 
tu zrodziła się szkolna solidarność z Ukrainą, 
ale również konkursy,  spotkania z ciekawy-
mi ludźmi, „słodkie kawiarenki”, najlepsze 
spotkania integracyjne,  czy opieka nad zwie-
rzętami i wiele, wiele więcej, zawsze „coś dla 
ciała i coś dla ducha”. Nie dziwi zatem fakt , 
że ogromna część absolwentów szkoły pod-
stawowej wybiera miejscowy Zespół Szkół 
w Drezdenku, ponieważ poczucie bezpie-
czeństwa, dom rodzinny i najbliższe otocze-
nie zawsze sprzyjają sukcesom w nauce.
Zapraszamy i czekamy na Was  drodzy ab-
solwenci!

Zespół Szkół w Drezdenku
Edyta  Grzechowiak
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Cykl wywiadów z lubuskimi Posłankami

W poprzednim numerze Gazety 
Drezdeneckiej, od rozmowy z dr Ani-
tą Kucharską- Dziecic (Lewica Razem) 
rozpoczęliśmy cykl wywiadów z lubu-
skimi Posłankami na Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Wszystkie panie są 
zaangażowane w działanie na rzecz 
naszego województwa, ale równie 
dobrze znają specyfikę małych sa-
morządów i realiów życia w miejsco-
wościach takich jak Drezdenko. Na 
początku kwietnia swoje biuro po-
selskie w naszym mieście otworzyła 
posłanka Koalicji Obywatelskiej Kry-
styna Sibińska. Przy tej okazji przed-
stawicielki drezdeneckiej młodzie-
ży, Hanna Gaudyn - przewodnicząca 
Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz 
Julia Jakubiak zadały pani Sibińskiej 
pytania, na które już wcześniej odpo-
wiedziała posłanka lewicy. Zaprasza-
my do lektury

Hanna Gaudyn: Jak godzi Pani pracę 
zawodową na tak wysokim stanowi-
sku z rodziną?
Krystyna Sibińska: Rodzina jest dla 

mnie wielką wartością i staram się jej 
poświęcać każdą wolną chwilę. A że nie 
mam ich tak wiele? Cóż, to chyba dome-
na współczesnego świata i pracy na wie-
lu innych stanowiskach.

H.G.: Dlaczego postanowiła pani zo-
stać polityczką? Czy łatwo jest nią 
być?
K.S.: Przez wiele lat kierowałam Wydzia-
łem Rozwoju Gospodarczego w Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Witnicy. Wtedy 
zobaczyłam, jak wielkie znaczenie ma 
realizacja projektów i inwestycji dla 
rozwoju lokalnych społeczeństw. Po-
nieważ miałam również własne pomy-
sły, zdecydowałam się na start do Rady 
Miasta Gorzowa. W Radzie, przez kilka 
lat, pełniłam funkcję przewodniczącej 
a w czasie trwania kadencji Rady, zosta-
łam wybrana do Sejmu Rzeczypospoli-
tej z ramienia Platformy Obywatelskiej. 
W Sejmie mam przyjemność pracować 
już od dekady.
Z tych dwóch okresów, samorządowego 
i sejmowego, mogę wspomnieć o inicja-
tywach powołania budżetu obywatel-

skiego w mieście – tak, były czasy, kiedy 
go nie było! – utworzenia Gorzowskiej 
Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady 
Miasta, prace przy powołaniu Oddzia-
łu Radioterapii szpitala w Gorzowie. 
Moim oczkiem w głowie, jako inżyniera 
budownictwa, od początku pracy była 
estakada kolejowa w Gorzowie. Prace, 
od pierwszych rozmów, do finalnego 
ukończenia jej remontu, trwały ponad 
dekadę. 
Obecnie pracuję nad utworzeniem Cen-
trum Zdrowia Psychicznego dla Dzie-
ci i Młodzieży w Gorzowie Wlkp. oraz 
elektryfikacją linii kolejowej z Kostrzyna 
do Krzyża przez Drezdenko. Robiłam 
też wszystko, aby wypracować porozu-
mienie w kwestii podziału finansowa-
nia dwóch ostatnich etapów budowy 
obwodnicy Drezdenka. Fantastyczna 
grupa osób, która zebrała się, aby kwe-
stie te sfinalizować, pozwala mi wierzyć 
w powodzenie przedsięwzięć.
A czy łatwo być politykiem? Chyba nie-
łatwo…

H.G.: Jakie ma pani wykształcenie?
K.S.: To chyba najłatwiejsze pytanie: 
jestem magistrem inżynierem budow-
nictwa, w 1987 ukończyłam Politech-
nikę Szczecińską. Swoje wykształcenie 
uzupełniłam o studia podyplomowe na 
kierunku zarządzanie projektami euro-
pejskimi oraz studia podyplomowe na 
kierunku prawo administracyjne i sa-
morządowe na Uniwersytecie Szczeciń-
skim.

H.G.: Jak wygląda typowy dzień pra-
cy, pełniąc funkcję posłanki?
K.S.: Praca w Sejmie to głównie Komisje 
Sejmowe. W tej kadencji zasiadam w Ko-
misji Infrastruktury i Komisji Finansów 
Publicznych. To najwięcej pracy, doku-
mentów, analizy i ekspertyz. Czyli to, co 
jest najbardziej czasochłonne jest nie-
widoczne, bo dzieje się poza pracą ka-
mer na Sali Plenarnej. Przez dziesięć lat 

pracy w Sejmie RP uczestniczyłam w 212 
posiedzeniach, podczas których wy-
stępowałam z sejmowej mównicy 141 
razy. Głosowałam 18 103 razy, a moja 
frekwencja związana z głosowaniem 
wyniosła 96%. 
Praca w Gorzowie polega na dziesiąt-
kach spotkań, odpowiadaniu na kore-
spondencję i reagowaniu na potrzeby 
ludzi. W efekcie tych rozmów złożyłam 
1 343 interpelacje i zapytania poselskie. 
Bycie posłem to również obowiązek 
– nie ukrywam, że także przyjemność 
– uczestniczenia w społecznym i kultu-
ralnym życiu regionu, z którego się po-
chodzi: konferencje, wystawy, spotkania 
i benefisy – to wszystko wypełnia mój 
czas po godzinach pracy w biurze.
To biuro żyje także własnym życiem. Ni-
gdy nie odmawiam miejsca na spotkania 
ludziom i organizacjom, które szanują 
demokratyczne wartości. Od seniorów, 
przez artystów, po pasjonatów najróż-
niejszych dziedzin, bez podziałów poli-
tycznych. Mogą znaleźć u mnie swój kąt 
i… skaner oraz drukarkę. Taką formułę 
przewiduję oczywiście i dla mojego biu-
ra poselskiego w Drezdenku.

H.G.: Czy według Pani, młodzież pełni 
ważną rolę w społeczeństwie, oprócz 
tego, że jesteśmy przyszłością naro-
du?
K.S.: Tak, młodzi ludzie mają w sobie zu-
pełnie inne spojrzenie na rzeczywistość, 
dostrzegają inne problemy i mają dużo 
świeżych pomysłów na zmieniające się 
cały czas otoczenie. Staram się wspierać 
pomysły młodzieży, doskonałym tego 
przykładem jest stowarzyszenie Mło-
dych Demokratów w których akcjach 
uczestniczę jak tylko  jestem na miejscu.

Dziękuję za rozmowę.

Hanna Gaudyn

Julia Jakubiak, Posłanka na sejm RP krystyna Sibińska i Hanna Gaudyn

Bo chcę, bo mogę, bo czuję potrzebę serca...Pomagam!

 24 lutego około godziny 5 rano 
Rosja zaatakowała Ukrainę. Wszyscy 
z niedowierzaniem śledziliśmy wiado-
mości i zastanawialiśmy się, jak może-
my pomóc. Już 26 lutego rozpoczeliśmy 
w Drezdenku zbiórkę darów dla ogar-
niętej wojną Ukrainy: koców, śpiworów, 
żywności o długim terminie ważności, 
pieluch, kosmetyków, art. opatrunko-

wych itp. Kartony przygotowane przez 
druhów ochotników z OSP Drezdenko 
w starej remizie przy ul. Nowogrodz-
kiej zapełniały się z godziny na godzi-
nę. Mieszkańcy naszej gminy wykazali 
niezwykłą empatię, zrozumienie i praw-
dziwą solidarność z walczącą Ukrainą. 
Wszystkie dary zostały przez wolonta-
riuszy posegregowane asortymentami, 
zapakowane i przewiezione do Staro-
stwa Powiatowego w Strzelcach Krajeń-
skich, a następnie do Ukrainy. Zbiórki 
prowadziła także Biblioteka Publiczna 
w Drezdenku, szkoły, apteki i sklepy. Po-
magaliśmy Ukrainie licząc, że koszmar 
tego kraju wkrótce się skończy. 
 Stało się jednak inaczej. Konflikt 
zbrojny trwa już ponad miesiąc, a do 
Polski i do naszej gminy napływać zaczę-
li obywatele Ukrainy, którzy zmuszeni 
byli opuścić swój kraj w obawie o swo-
je życie. Także w obliczu tego wyzwania 
mieszkańcy Gminy Drezdenko stanęli 
na wysokości zadania. Dach nad głową 
uchodźcom zapewniło wielu mieszkań-
ców naszej gminy, właściciele firm trans-
portowych, ośrodków turystycznych czy 
gospodarstw agroturystycznych.

 Do pomocy obywatelom Ukra-
iny, którzy schronili się przed wojną 
w Gminie Drezdenko przyłączyły się 
także nasze niemieckie miasta partner-
skie.  28 marca dotarł do nas transport 
z pomocą humanitarną od naszego 
miasta partnerskiego Wörth am Rhein. 
Otrzymaliśmy: żywność długotermino-
wą, odzież, pościele, poduszki, składane 
materace, koce, chemię oraz leki.  Bar-
dzo dziękuję Panu Burmistrzowi Dennis 
Nitsche oraz jego pracownikom za to 
wsparcie.
 1 kwietnia natomiast dotarła 
do nas pomoc dla uchodźców z Ukrainy 
z naszego miasta partnerskiego Winsen 
(Luhe). Jestem ogromnie wdzięczna bur-
mistrzowi André Wiese za zorganizowa-
nie „mostu darowizn”. Chciałabym po-
dziękować wolontariuszom z Winsen na 
czele z Patrykiem Ostrowskim za zbiór-
kę darów oraz wszystkim mieszkańcom 
i przedsiębiorcom z Winsen za darowi-
zny. Na konto Gminy Drezdenko wpły-
nęło 20.000 euro, czyli ponad 90.000 zł 
z przeznaczeniem na działania pomo-
cowe dla obywateli Ukrainy, a zbiórka 
darów zaowocowała 26 paletami wy-

pełnionymi: odzieżą, zabawkami, ręcz-
nikami, pościelą, chemią i jedzeniem. 
Dziękuję firmie transportowej VICOS sp. 
z o.o. sp.k. - Darii i Grzegorzowi Mucha 
za odbiór i transport towarów z Winsen 
do Drezdenka i Leszkowi Antczakowi 
z firmy „Zakład Budowlany Antczak” sp. 
j. za rozładunek! Dary są zmagazynowa-
ne w nowej remizie strażackiej przy ul. 
Kolejowej i można je odbierać od ponie-
działku do piątku w godzinach 11-15.  
Prawdziwych przyjaciół poznaje się 
w biedzie!
 W związku z konfliktem na Ukra-
inie przed samorządem stawiane są 
wciąż nowe zadania. Uchodżcom nada-
ne zostają numery PESEL, wypłacane są 
świadczenia, coraz więcej dzieci uczy się 
w naszych szkołach, coraz więcej obywa-
teli Ukrainy szuka pracy. Są to ogromne 
wyzwania, ale obserwując Państwa za-
angażowanie wierzę, że damy radę im 
sprostać.  Pragnę serdecznie podzię-
kować WSZYSTKIM, którzy włączają się 
w niesienie pomocy naszym sąsiadom 
uciekającym przed wojną. 

Burmistrz Drezdenka
Karolina Piotrowska
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MKL „PUSZCZA” DREZDENKO

Od 2019 r. na terenie gminy Drezdenko 
funkcjonuje lekkoatletyczny klub „Pusz-
cza”, dzięki któremu dzieci od 5 roku 
życia mogą pod okiem profesjonalnych 
trenerów rozwijać swój potencjał rucho-
wy. Obejmująca szereg dyscyplin „kró-
lowa sportu” stanowi zarówno jedną 
z najbardziej przyjaznych dziecku form 
aktywności fizycznej, jaki i wzmacnia 
proces budowania oraz wzmacniania 
pozytywnych wzorców zachowań. Łą-
cząc w sobie elementy indywidualne 
i zespołowe pomaga wykształcić w dzie-

ciach umiejętność współpracy, komu-
nikacji interpersonalnej oraz radzenia 
sobie z negatywnymi emocjami. Jak 
wskazują prowadzący zajęcia, lekkoatle-
tyka jako jedna z nielicznych dyscyplin 
sportowych nie wymaga już na star-
cie określonych warunków fizycznych, 
dzięki czemu minimalizuje różnice, jakie 
mogą występować w tym zakresie. 
Osiągnięcie powyższych korzyści było 
jednym z głównych celów fundatorów 
klubu „Puszcza” Drezdenko. Stworzono 
przestrzeń dla tak potrzebnego, bez-
piecznego rozwoju psychofizycznego 
najmłodszych, gwarantując przy tym 
dobrą zabawę. Warto również podkre-
ślić, iż to właśnie z Drezdenka pochodzi 
mistrzyni olimpijska w sztafecie miesza-
nej 4x400 m, co stanowić może dodat-
kowy czynnik mobilizacyjny dla dzieci, 
a zadbanie o rozwijanie zainteresowań 
kolejnych pokoleń mieszkańców gmi-
ny w tym kierunku może zaowocować 
następnymi utalentowanymi zawod-
nikami, odnoszącymi sukcesy zarów-
no w Polsce, jak i na świecie. „Puszcza” 
Drezdenko stwarza, zatem niepowta-
rzalną okazję na rozpoczęcie życiowej 
przygody, której motorem napędowym 

będą pasja, zaangażowanie i miłość do 
sportu.
Obecnie prowadzone grupy są zróżni-
cowane wiekowo, treningi odbywają się 
natomiast dwa lub trzy razy w tygodniu. 
Nabór jest ciągły i otwarty, zatem oso-
by zainteresowane zapisaniem swojego 
dziecka mogą skontaktować się z przed-
stawicielami klubu dzwoniąc pod nu-
mer telefonu 519 055 645.

Marta Kaczmarek

ZERO ZAŁAMKI

Zespół Szkół w Drezdenku we współpra-
cy z Biblioteką Publiczną w Drezdenku 
gościł  człowieka o niezwykłym charak-
terze. Młodzież miała okazję poznać 
pana Michał Żylińskiego, który pomimo 
trudnych doświadczeń i aktualnie dużej 
niepełnosprawności, motywuje innych 
do aktywności.  Poza tym umie cieszyć 
się życiem, prowadzi swój mały biznes, 
jest prezesem klubu sportowego, odno-
si sukcesy w para-cyclingu, zadziwia ra-
dością, mądrością i determinacją.
Uczennice Amelia Chwiłkowska i Milena 
Majdecka,  redaktorki szkolnej gazetki 
ZS w Drezdenku, przeprowadziły wy-
wiad z panem Michałem:
A. C. - Jak wspomina pan swoje po-
czątki i co właściwie pana skłoniło 
do podjęcia jakiegokolwiek sportu 

w młodości?
M. Ż. - Od zawsze lubiłem sport, miałem 
pasję, grałem w piłkę. Jako młody czło-
wiek lubiłem sobie zjeść i byłem takim 
małym, pulchniutkim dzieciakiem. Moją 
motywacją było bycie zdrowym, dobrze 
wyglądać, dobrze się czuć, zwiększyć 
pewność siebie i po prostu pasjonować 
się sportem. Czuć się szybszym, lep-
szym, silniejszym. 
M. M. - Czy według pana taki sport 
jest dla każdego?
M. Ż. - Sport jest dla każdego. Sportów 
jest tak naprawdę multum i każdy może 
znaleźć coś dla siebie. Przyjemności bar-
dziej fizyczne, siłowe, wytrzymałościo-
we, dla przyjemności, gdzie można wca-
le nie wygrywać, a czerpać przyjemność 
z indywidualnych wysiłków. Są sporty 
umysłowe jak szachy, bo to też sport, 
także tak naprawdę każdy może znaleźć 
dla siebie coś fajnego. Natomiast naj-
ważniejsze według mnie w sporcie jest 
pielęgnowanie własnego charakteru. 
Sport uczy dużo więcej psychicznie niż 
fizycznie. 
A. C. - Jak sam wypadek wpłynął na 
pańskie życie, czy może spotkał się 
pan z dyskryminacją na przykład ze 
strony biznesu?
M. Ż. - Na pewno wypadek dużo zmie-
nił, z dyskryminacją się nie spotkałem, 
ale na pewno można powiedzieć, że 
było to coś nowego i dla wielu osób 
niepełnosprawność jest czymś nowym. 
Jeżeli czegoś nie znamy to często się 
tego boimy i wiele osób nie wie jak się 
zachować, wiele osób jest wycofanych, 
nie wiedzą co zrobić. Także na pewno 
wiele razy zdarzało mi się, że musia-
łem zburzyć barierę, czy pokazywać, że 
po prostu powinniśmy mieć normalną 
i zwykłą interakcje i inni nie powinni się 
krępować, że mają kontakt z osobą nie-
pełnosprawną. Kiedyś osób z niepełno-
sprawnością nie widziało się na ulicach, 
było dużo mniej możliwości, dużo więcej 

barier: schody, brak podjazdów, brak 
wind i tak dalej. Takie osoby były uwię-
zione w domu, czy mogły funkcjonować 
tylko w małym obszarze, a teraz tworzy-
my rozwiązania dużo bardziej dostępne 
i dużo więcej jest interakcji z osobami 
niepełnosprawnymi i które są takimi sa-
mymi ludźmi, którzy tak samo funkcjo-
nują tylko z innej perspektywy, z innych 
ram. 
M. M. - A co było pana motywacją, 
żeby nie zrezygnować ze sportu i da-
lej kontynuować to aktywne życie?
M. Ż. - To, że się nie zmieniłem po wy-
padku, może zmieniły się moje możli-
wości fizyczne, ale umysł został ten sam 
i nadal miałem tą samą chęć rozwoju, tą 
samą chęć pasji do życia, po prostu zna-
lazłem nowe formy, ale tak naprawdę 
tego samego charakteru, który się nie 
zmienił po wypadku.
A. C. - Czy nie tęskni pan za tym daw-
nym sportem?
M. Ż. - Nie, nie tęsknię, bo ten obecny 
jest tak samo ciekawy, tak samo zaj-

mujący. Na pewno myślę o tym z sen-
tymentem, bo po prostu lubiłem swoje 
życie przed wypadkiem. Natomiast lu-
bię swoje życie po wypadku, dalej mam 
nowe pasje i nowe wyzwania.
M. M. - Naszym ostatnim pytaniem 
jest: Co jest według pana najważniej-
szą wartością, aspektem w życiu?
M. Ż. - Nie wiem, czy można powiedzieć, 
że jest jedna wartość, czy jeden aspekt, 
ale na pewno dobra energia i właśnie 
chęć wyciskania z życia to, co najlepsze, 
czyli właśnie szukanie pasji, aktywności, 
szukanie energii. Są takie rzeczy, które 
pomagają, pomagają, żeby budzić się 
z dobrą energią, żeby robić rzeczy z pa-
sją, żeby mieć jakiś cel, do którego się 
dąży i myślę, że to jest bardzo ważne.
M. M. - Czy ma pan jeszcze coś do do-
dania od siebie do widzów?
M. Ż. - Jak zawsze, zero załamki.
M. M. - Zero załamki. Dziękujemy!

Amelia Chwiłkowska i Milena Majdecka



Nr 2 / 2022
GAZETA DREZDENECKA 15Z MIASTA I GMINY

KS Lubuszanin Drezdenko – stawiamy sobie kolejne cele

Nie lubimy stagnacji. Jako klub musimy 
się doskonalić i dopasowywać do no-
wych, zmieniających się warunków, za-
równo sportowych, jak i logistycznych. 
Ważna jest strategia, nie tylko podczas 
rozgrywek, ale również podczas procesu 
rozwoju, który od kilku lat jest niezwykle 

ważnym dla naszego zespołu. Chcemy 
nadal się doskonalić i wychodzić naprze-
ciw oczekiwaniom mieszkańców naszej 
gminy, dlatego oprócz stałych punktów 
w funkcjonowaniu drużyny piłkarskiej, 
zwiększymy zakres działań w szkoleniu 
dzieci i młodzieży. Istotnym punktem, 
nad którym musimy pracować jest or-
ganizacja klubu. Ze względu na wzrost 
grup treningowych i dodatkowych zajęć 
sportowych, zimowy okres przygoto-
wawczy okazał się nie lada wyzwaniem, 
pod względem dostępności infrastruk-
tury umożliwiającej regularne treningi 
i rozgrywki piłkarskie. Zespół seniorów 
przygotowywał się do rundy wiosennej 
na sztucznych boiskach w Gorzowie 
Wlkp., Szamotułach, Wronkach, Barlin-
ku oraz korzystał z boiska na WartaAre-
na w Gorzowie Wlkp. Grupy dziecięce 
i młodzieżowe korzystały z Hali Sporto-
wo-Rehabilitacyjnej w Drezdenku.
Akademia KS Lubuszanin Drezdenko 
rośnie z dnia na dzień. Mamy nadzie-

ję, że w trudnych czasach elektroniki 
i pandemii, która bardzo zatrzymała 
rozwój psycho-fizyczny dzieci,  jesteśmy 
dla nich ciekawą alternatywą, ponieważ 
jesteśmy stowarzyszeniem, które ofe-
ruje najwięcej pod kątem atrakcyjności 
i liczby zajęć.  Stawiamy na odbudowę 
fundamentów klubu, a dzieci, które te-
raz bawią się i uczą się z nami, są jego 
przyszłością.
Sprecyzowany podział planu treningo-
wego i doskonalenie różnych aspektów 
rozgrywek piłkarskich, sprawiły, że do 
klubu dołączyli nowi trenerzy, tym sa-
mym powiększyli kadrę trenerską do 9 
osób.
Ważnym tej zimy był dla nas okres przy-
gotowawczy zespołu seniorów do run-
dy wiosennej, której celem jest awans 
i powrót do IV ligi Lubuskiej, co pozwoli 
również wejść na inny poziom sporto-
wy. Rozegraliśmy już 3 zwycięskie kolej-
ki. Jesteśmy bardzo zadowoleni z pracy 
zawodników i trenera Pawła Posmyka 

w okresie przygotowawczym.
Zespół wygląda bardzo dobrze pod 
każdym aspektem, a trener nie po-
zwala piłkarzom na chwilę rozprężenia 
i dekoncentracji – musimy osiągnąć cel. 
Każdy czeka na powrót do IV ligi, ale 
wiemy i szanujemy też każdego rywala 
i podchodzimy z respektem do każde-
go kolejnego meczu. Liczy się tylko ten 
kolejny mecz, który krok po kroku może 
przybliżyć nas do awansu. Na to zasłu-
gują kibice, którzy, w tej lidze najliczniej 
stawiają się na właśnie naszych trybu-
nach. Jesteśmy z tego bardzo dumni.
Mamy nadzieję, że z pomocą miasta, 
sponsorów, rodziców, kibiców i ciężkiej 
pracy dalej będziemy szli w kierunku 
rozwoju organizacyjno-sportowego 
i sportowych emocji dla naszych dzie-
ci, młodzieży i mieszkańców Gminy 
Drezdenko.

Adam Wojcieszak

MMA w Dragonie – jest moc!

Od jakiegoś czasu obserwujemy zwięk-
szenie zainteresowania Mieszanymi 
Sztukami Walki, w skrócie zwanymi 
MMA. Również w naszym mieście ten 
sport stał się popularną dyscypliną, 
a w dużej mierze przyczynili się do tego 
bracia Perzanowscy właśnie z Drezden-
ka, którzy od wielu lat amatorsko trenu-
ją i biorą udział w zawodach MMA.
Dominik Perzanowski, absolwent Aka-
demii Wychowania Fizycznego w Pozna-
niu, od niedawna trener Klubu Sporto-
wego Dragon w Drezdenku, opowiedział 
redakcji o swoich początkach i planach 
na przyszłość związanych z tym spor-
tem.
Redakcja (red.): Czym właściwie jest 
MMA?
Dominik Perzanowski (D.P.):Mieszane 
sztuki walki są młodą dyscypliną, któ-
ra w ostatnich latach zyskuje na coraz 
większej popularności.
Łączy ze sobą elementy zarówno spor-
tów uderzanych (boks, kickboxing czy 
muay thai), jak i chwytanych (brazylij-
skiego jiu-jitsu czy zapasów).
Początkowo konfrontacja w formule 
MMA miała za zadanie wyłonić, która 
z dyscyplin sportów walki jest najbar-
dziej skuteczna w bezpośredniej walce. 
Dzisiaj jest to pełnoprawna i samodziel-
na dyscyplina łącząca elementy wszyst-
kich sportów walki, dodatkowo posia-
dająca charakterystyczne tylko dla tej 
dyscypliny elementy techniczne. 

Red.: Kiedy i od czego zaczęła się Pana 
przygoda ze sportami walki?
D.P.: Wraz z moim bratem zaczęliśmy 
swoją fascynację sportami walki wiele 
lat temu. Trenowaliśmy na własną rękę 
w małym pomieszczeniu przerobio-
nym na salkę do ćwiczeń. W Drezdenku 
uczęszczaliśmy na zajęcia kickboxingu 
oraz boksu. Z czasem zaczęliśmy odwie-
dzać kluby w Gorzowie Wielkopolskim, 
gdzie mieliśmy pierwszą styczność ze 
zorganizowanymi treningami brazylij-
skiego jiu-jitsu, jak i samego MMA.
Mimo trenowania głównie na wła-
sną rękę nie odstawaliśmy poziomem 
od reszty trenujących. Startowaliśmy 
w wielu zawodach, gdzie stawaliśmy na 
najwyższym stopniu podium. Kiedy roz-
począłem naukę na Akademii Wychowa-

nia fizycznego w Poznaniu uczęszczałem 
na treningi do topowych klubów MMA 
w Polsce. Fascynacja sportem stała się 
stylem życia. Podczas swojej przygody 
ze sportami walki trenowałem nie tylko 
w polskich klubach, trenowałem rów-
nież za granicami naszego kraju
Red.: Mówi Pan o zawodach i osią-
gnięciach - proszę powiedzieć o naj-
ważniejszych.
D.P.: Ciągle podnosiłem swoje umiejęt-
ności, to przynosiło kolejne zwycięstwa 

na zawodach rangi Mistrzostw Polski 
i Europy, były to min.:
- I miejsce na Mistrzostwach Europy 
MMA fedrecaji almma do 84kg Full con-
tact (Sochaczew 2019) 
- I miejsce na Pucharze Polski MMA 
federacji almma do 77kg Full contact 
(Sochaczew 2017) - I miejsce na Mistrzo-
stwach Polskich juniorów w MMA Alm-
ma 77 
- I miejsce na Akademickich Mistrzo-
stwach Polski w MMA (2017 Puszczykowo)
- I miejsce na Mistrzostwach Polski 
brazylijskiego jiu jitsu No Gi w Luboniu 
w kat. Junior -71,5kg 
- I miejsce na Akademickich Mistrzo-
stwach Polski Bjj No Gi w 2018 i 2019 
roku
Chciałem już przejść na zawodowstwo, 
dostałem walkę wieczoru na jednej z mi-
strzowskich gal, ale wówczas zaczął się 
covid i od tego momentu mam przestój 
w startach.
Ostatni rok studiów spędziłem w Chor-
wacji, gdzie również trenowałem i do-
stałem propozycję udziału na Mistrzo-
stwach Chorwacji, jednak tydzień przed 
walką, z powodu obostrzeń związanych 
z pandemią odwołano zawody. 
Red.: A co z przejściem na zawodow-
stwo?
D.P.: Mam nadzieję, że mi się to uda 

jeszcze w tym roku.
Red.: Od niedawna jest pan związany 
z Klubem Sportowym Dragon i pro-
wadzi w nim sekcję MMA. Dlaczego 
warto trenować właśnie tę dyscyp-
nę?
D.P.: Od listopada 2021 roku pod sztan-
darem KS Dragon Drezdenko prowadzę 
sekcję mieszanych sztuk walki. Przez 
wielość elementów technicznych MMA 
stawia przed trenującymi duże wyma-
gania sprawnościowe. Jako Magister 
sportu o specjalizacji Trenera Przygo-
towania Motorycznego podczas trenin-
gów stawiam na wszechstronny rozwój 
ruchowy moich podopiecznych. Dopie-
ro odpowiednie przygotowanie fizyczne 
umożliwia bezpieczne i efektywne tre-
nowanie dyscypliny. A dlaczego warto? 
Trening mieszanych sztuk walki jest nie-
kończącą się przygodą, ponieważ jest 
wiele obszarów walki, w których moż-
na stawać się coraz lepszym. Oprócz 
wszechstronnego rozwoju fizycznego 
uczy dyscypliny i kształtuje charakter. 
Red.: Dziękuję za rozmowę. Życzymy 
Panu kolejnych sukcesów i realiza-
cji wyznaczonych celów, zwłaszcza 
przejścia na zawodowstwo.

Paulina Swacińska - Borensztein
fot. Patryk Rogielski,

Patrycja Płucienniczak
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Piłkarska wiosna w Gminie Drezdenko

Rozrywki ligowe rundy wiosennej 
sezonu 2021/22 drużyn piłkarskich 
w naszej gminnie zostały wznowio-
ne. Odbyły się już kolejki ligowe 
w klasie Okręgowej i KL. A. Przed 
zespołami realizacja wyznaczonych 
w tej rundzie celów. Każda z drużyn 
rozpoczęła ją udanie. 

W klasie „A” Sokół Gościm nadal pozo-
staje liderem rozgrywek, po 2 zwycię-
stwach i niefortunnej porażce zmierza 
po awans do klasy Okręgowej. Lubu-
szanin II Drezdenko skupia się bardziej 
na ogrywaniu młodzieży i stanowi alter-
natywę dla zawodników niegrających 
w kolejce ligowej w pierwszym zespole 
seniorów. Uran Trzebicz po 2 zwycię-
stwach i porażce, może walczyć o wy-
soką lokatę w tabeli na koniec sezonu. 
Leśnik Rąpin po 2 wygranych oddalił się 
od strefy spadkowej do B klasy i wyglą-
da na to, że doświadczenie Rafała Ciby 
wprowadzi spokój w zespole z Rąpina 
do końca sezonu. W najtrudniejszym 
położeniu znajduje się drużyna Noteci 

Bielice, która obecnie walczy o utrzy-
manie i pozostanie w klasie A. W klasie 
Okręgowej możemy śledzić poczynania 
kolejnych drużyn z gminy Drezdenko - 
Radowiak Drezdenko, który od kilku lat 
walczy o utrzymanie i tym razem w tej 
roli przystąpił do rozgrywek w rundzie 
wiosennej, jednak wygrana w Karni-
nie, Międzyrzeczu i na własnym boisku 
z Stalą Sulęcin pozwoliło drużynie Ra-
dowiaka odetchnąć i na pewno dużo 
szybciej pozwoli ustabilizować sytuację 
w walce o pozostanie w kl. Okręgowej. 
Faworytem do awansu w kl. Okręgowej 
wydaje się być Lubuszanin Drezdenko, 
który również wygrał swoje trzy pierw-
sze wiosenne mecze i coraz pewniej 
przybliża się do powrotu na boiska 4 ligi 
lubuskiej. Jednak jak mówi powiedze-
nie piłkarskie ‚’wiosna rządzi się swo-
imi prawami’’ i każdy z zespołów Gminy 
Drezdenko co mecz musi walczyć o pkt 
do ligowej tabeli, aby uzyskać swoje wy-
znaczone cele na sezon 2021/22

Paulina Swacińska-Borensztein


