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Marka Pojezierze Drawskie

W lipcu 2020 roku w szczecineckim ratuszu samorządowcy z powiatu drawskiego oraz szczecineckiego wraz z przedstawicielami Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej podpisali porozumienie dotyczące współdziałania w zakresie rozwoju turystyki w regionie.
Celem porozumienia było przede wszystkim stworzenie marki turystycznej Pojezierze Drawskie
oraz jej wspólne promowanie, opracowanie narzędzi służących budowie jej identyfikowalności oraz
opracowanie materiałów zawierających wszystkie informacje bezpośrednio i pośrednio związane
z turystyką na Pojezierzu Drawskim. Nowa marka służyć ma wzmocnieniu aktywności społecznej
i przedsiębiorczości w sektorze gospodarki turystycznej powiatów.
Podczas spotkania zaprezentowano logo marki Pojezierze Drawskie, które od tej pory promuje
wszystkie wspólne działania służące promocji regionów.
Dotychczasowe działania partnerów opierają się m.in. na przygotowaniu wspólnych materiałów
promocyjnych, przeprowadzeniu konkursu fotograficznego, konkursów wiedzy o regionie, założenie i prowadzenie strony promocyjnej na Facebooku.
W celu promocji nowej marki, Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Drawskiego opracował i zakupił nowy materiał promocyjny – ramki pod tablice rejestracyjne z logo Pojezierze Drawskie. Ramki za darmo można otrzymać w Wydziale Komunikacyjnym Starostwa Powiatowego w Drawsku
Pomorskim i Szczecinku rejestrując samochód oraz w siedzibie Szczecineckiej Lokalnej Organizacji
Turystycznej.
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Podpisanie porozumienia w Szczecinku

Materiały promocyjne – ręczniki

Parasolki zakupione w ramach projektu

Prezentacja ramek do tablic rejestracyjnych
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Słowo Wstępu

Drodzy Czytelnicy,
„Powiat Drawski – turystycznie” to publikacja mająca na celu przybliżenie Wam pod względem
turystycznym powiatu drawskiego – miejsca, w którym mieszkacie lub też spędzacie urlop czy wakacje.
Podczas lektury dowiecie się m.in.: które miejsca w naszym regonie warto odwiedzić i dlaczego, gdzie leży środek powiatu drawskiego, dlaczego warto morsować, co to jest questing, gdzie
można wypożyczyć rower lub kajak, poznacie także regionalne produkty turystyczne oraz dowiecie
się wielu innych ciekawych rzeczy, które niekoniecznie można znaleźć w typowych informatorach
i przewodnikach turystycznych.
W naszej publikacji znajdują się materiały dotyczące nie tylko powiatu drawskiego, ale też Szczecinka i okolic – to efekt nawiązanej w ubiegłym roku współpracy sąsiedzkiej w ramach projektu
„Pojezierze Drawskie”.
Zapraszam do lektury!
Mariusz Nagórski
Wicestarosta
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Pojezierze Drawskie –
Co Warto Zobaczyć
Magazyn Solny

Magazyn solny

Budynek powstał w ok. 1700 roku. Służył jako
magazyn soli, później jako remiza strażacka. Muzeum drawskie powstało w 1924 roku. Początkowo mieściło się w budynku dawnego seminarium
nauczycielskiego, a od 1935 roku w dawnym
magazynie solnym. Od 2018 roku znajdują się
tam pamiątki dotyczące historii Drawska Pomorskiego. Magazyn Solny jest również inicjatorem warsztatów, sesji i konferencji związanych
z ochroną i popularyzacją tematyki związanej
z zabytkami.

„Miasteczko templariuszy” – wycieczka z przewodnikiem

Godzinna wycieczka z przewodnikiem po czaplineckiej starówce przybliża odwiedzającym historię Czaplinka (dawniej Tempelburga) oraz zakonu templariuszy. Obowiązkowym punktem wycieczki jest zwiedzanie zabytkowego parafialnego kościoła pw. Trójcy Św. Jest to najstarsza murowana budowla w Czaplinku, powstała w XIII w. Wewnątrz znajduje się unikalny barokowy ołtarz
baldachimowy. Kościół położony jest przy ulicy Moniuszki, na wzgórzu, gdzie wcześniej znajdował się drewniany zamek templariuszy. Zwiedzający otrzymują bezpłatne materiały promocyjne:
ulotkę „Szlak templariuszy”, kierującą turystów
do innych punktów na terenie gminy związanych
z zakonem, oraz „Opowieści jezior i wzgórz”, zawierające legendy związane z Czaplinkiem. Co
roku na terenie przykościelnym odbywa się Piknik Średniowieczny, organizowany przez Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Tempelburg”.
Zwiedzanie jest bezpłatne i odbywa się w lipcu
i sierpniu. O godzinach rozpoczęcia wycieczek informuje Centrum Informacji Turystycznej w Czaplinku, tel. 94 375 47 90, e-mail: promocja@czaplinek.pl
Ołtarz barokowy w kościele pw. Trójcy Św.

Kamień szlifierski oraz leśna ścieżka edukacyjna w Kaliszu Pomorskim

Kamień szlifierski to symbol lokalnej tradycji sięgającej średniowiecza. Według starej legendy
dawni mieszkańcy Kalisza używali kamienia szlifierskiego do szlifowania języków kłamcom i gburom. Ta dotkliwa kara nawracała ich na drogę
prawdy i uczyła grzeczności. Kamień zlokalizowany jest na trasie Leśnej ścieżki edukacyjnej im.
Polskich Olimpijczyków przy stadionie miejskim
nad Jeziorem Młyńskim w Kaliszu Pomorskim.
Długość ścieżki to 2,6 km, a czas jej przejścia zajmuje ok. 50 minut. Na trasie zlokalizowano kilka
przystanków z tablicami edukacyjnymi, a pod koniec trasy warto zatrzymać się na tarasie widokowym, z którego rozciąga się piękna panorama na
Ścieżka edukacyjna miasto.
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Aleja Grabowa w Parku Żubra w Złocieńcu

U podnóża wzgórza zamkowego, na którym
stał niegdyś piękny Złocieniecki Zamek roztacza
się park miejski, zwany obecnie „Parkiem Żubra”.
Po wojnie parkiem opiekował się Jan Żuber, stąd
jego dzisiejsza nazwa. Główną atrakcją parku
zwanego do 1945 roku Ogrodem Zamkowym jest
wyjątkowy pomnik przyrody „Aleja Grabowa”.
Ręką doskonałego ogrodnika splecione zostały
korony drzew, tworząc naturalną bramę wejściową do parku.

Aleja Grabowa w Parku Żubra

Wrzosowiska Kłomińskie

Największe w Polsce i jedne z największych w Europie, wrzosowiska położone na południe od
Bornego Sulinowa, na terenie dawnego poligonu wojskowego. Na znajdującym się tam wzniesieniu
zlokalizowano punkt widokowy, do którego prowadzi droga Borne Sulinowo – Kłomino (dopuszczalny jest tam ruch samochodowy). W listopadzie 2008 roku na terenie wrzosowisk utworzono
florystyczny rezerwat przyrody „Diabelskie Pustacie” o pow. 932,53 ha. Wrzosowiska można zwiedzać pieszo, rowerem i samochodem. Najlepiej
robić to na przełomie sierpnia i września. Wtedy
to mamy szansę na to, aby zobaczyć je w okresie
kwitnienia, choć oczywiście uzależnione jest to
od warunków pogodowych. Przez dawny poligon
przechodzi wiele ścieżek pieszych i szlak rowerowy. Samochodem można dojechać prawie pod
samą wieżę widokową, gdzie zorganizowany jest
Wrzosowiska Kłomińskie – Borne Sulinowo
niewielki parking.

Park Miejski im. Fryderyka Chopina w Drawsku Pomorskim

Park Miejski, noszący dziś imię wybitnego polskiego kompozytora i pianisty Fryderyka Chopina,
został założony w II połowie XIX w. (1875). Park malowniczo rozciąga się od prawego zakola rzeki
Drawy. Założenie parkowe, mimo upływu czasu zachowało pierwotny układ przestrzenny oraz starodrzew, wykształcony pod koniec XIX i na początku XX w. Na jednej z polan parku rośnie okazały
dąb szypułkowy o obwodzie pnia wynoszącym
505 cm, który jest pomnikiem przyrody. W sąsiedztwie dębu znajduje się półokrąg kamienny, uformowany z dużych głazów narzutowych.
Pod jednym z głazów została zakopana kapsuła
czasu, która ma upamiętniać przełom tysiącleci.
W kapsule zostały umieszczone publikacje, zdjęcia i przedmioty dające świadectwo o społeczności żyjącej na przełomie 2000/2001 r. w Drawsku
Pomorskim. W sąsiedztwie głazów narzutowych
są gromadzone kamienie upamiętniające znane osobistości, żyjące w Drawsku przed II wojną
światową, odnalezione w różnych miejscach gmiPark Chopina
ny, głównie podczas prac budowlanych.

Niezwykła ulica Studzienna w Czaplinku

Brukowana, pełna uroku ulica Studzienna przyciąga możliwością odwiedzenia ryglowego domostwa z 1841. To Otwarty zabytek, siedziba Stowarzyszenia „Akademia Twórczych Umiejętności
ToTu”. W autentycznym otoczeniu obiektu zabytkowego podziwiać można zarówno kunszt dawnych budowniczych, jak i dzisiejszych mistrzów modelarstwa (kolekcja miniatur zabytków ryglo-
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wych z terenu Pojezierza). Otwarty zabytek organizuje również warsztaty tematyczne (rękodzieło,
rzemiosło, ginące zawody). Można tam też zakupić oryginalne pamiątki i wyroby artystyczne.
Co roku, w sierpniu, Stowarzyszenie organizuje Imieniny Ulicy Studziennej, tematyczną imprezę kulturalną.
Szczegóły na: www.totuczaplinek.pl oraz pod
nr tel. 512 338 957
Otwarty zabytek ul. Studzienna

Elektrownia wodna w Borowie

To bardzo ciekawy obiekt inżynieryjny i architektoniczny, położony w malowniczej okolicy
pomiędzy jeziorami Prostynia oraz Mielno. Elektrownia wodna została wybudowana w latach
1916-1918, w miejscu, gdzie wcześniej znajdował
się tartak wodny. System hydrotechniczny elektrowni jest unikatowym zabytkiem i wart podkreślenia jest fakt, że ponad 100-letnia elektrownia
cały czas funkcjonuje i do dnia dzisiejszego są
w niej eksploatowane oryginalne zespoły prądotwórcze.

Elektrownia wodna w Borowie

Mural iluzoryczny na złocienieckim deptaku

Malarstwo iluzoryczne i ilustracyjna stylistyka
odkrywają przed widzem elementy historii Złocieńca, pozwalając na wejście w obraz i pełnowymiarowe wrażenie uczestnictwa w życiu Muralu. Mieszkańcy Złocieńca brali udział w procesie
twórczym nie tylko przez malowanie ściany, ale
również przez opowieści i historie o regionie, które znalazły swoje miejsce na tym malowidle.

Mural iluzoryczny

Szczecinecki Bunkier B-Werk

Schrony bojowe budowano w Szczecinku w latach 1933-1936. Przy drodze wojewódzkiej nr 172,
prowadzącej ze Szczecinka do Barwic znajdują się dwa „bunkry” - mniejszy w lesie, na południe od
duktu, większy na północ od niego. Ten ostatni, dwukondygnacyjny, uchodzi za jedną z największych atrakcji militarnych w okolicy. Uzbrojony
był w ciężkie karabiny maszynowe, a od strony
wschodniej - w działko przeciwpancerne w pancernej kopule. W części podziemnej mieściły się
magazyny amunicyjne i żywnościowe oraz pomieszczenia dla obsługi. Na drodze, w odległości
ok. 100 m na wschód od bunkra, znajdował się
ruchomy system zapór. Wszystkie one zostały
wysadzone po zakończeniu działań wojennych.
Schron B-Werk jest najlepiej zachowanym z 11
tego typu obiektów na Wale Pomorskim. Obecnie
swoją siedzibę ma tam „Muzeum Wału PomorBunkier Szczecinek

6

POWIAT DRAWSKI – TURYSTYCZNIE – 2021

skiego i II Wojny Światowej”, które dynamicznie się rozwija, czego efektem jest coraz większa liczba
eksponatów, z pojazdami militarnymi oraz innym wyposażeniem wojennym wdzianym z wcześniej
wymienionego traktu. Co roku na przełomie lipca i sierpnia odbywa się tutaj dwudniowy piknik
historyczny, z wystawami eksponatów muzealnych. Zwieńczeniem imprezy jest inscenizacja militarno – historyczna „Obrazy II Wojny światowej”, odwzorowująca zdobycie bunkra B-Werk. Jest to
wyjątkowe i bardzo widowiskowe wydarzenie.

Strzelnica w Ostrowicach

Strzelnica w Ostrowicach znajduje się przy drodze nr 173 za boiskiem Orlik i trawiastym w Ostrowicach. Wyposażona jest w oś 100 m i 6 stanowisk oraz oś 50 m na 4 stanowiska. Do tego są tam
pawilony i wiata. Znajduje się tam również stanowisko rzutek.
Podmiotem zarządzającym strzelnicą jest Wojskowy Klub Sportowy Poligon Drawski, działający
przy CSWL Drawsko, który prowadzi sekcje strzelecką, kolekcjonerską, sportów wodnych i sportów atletycznych. Na strzelnicy organizowane są
cieszące się dużą popularnością zawody strzeleckie takie jak Singleshot czy Polish Kahles Cup.
Kontakt do klubu
Wojskowy Klub Sportowy Poligon Drawski
ul. Główna 1
78-513 OLESZNO
Strzelnica w Ostrowicach
e-mail: wss_cswldrawsko@wp.pl

Siemczyńska magia baroku

Oddalone od Czaplinka o 8 km Siemczyno przyciąga pałacem, wzniesionym w 1722 roku w przez
Henninga Berndta von Goltza w stylu barokowym, wraz z pięknym, stylowym parkiem z epoki oraz
przypałacowym folwarkiem. Zwiedzając obiekt można zapoznać się z burzliwą historią wsi oraz
władających nią rodów: von Goltz, von Arnim, von Bredow.
Obecnie w pałacu mieszczą się: unikalne na skalę województwa Interaktywne Muzeum Baroku
oraz Uniwersalium Rzemiosł Różnych. Muzeum zostało uznane za Najlepszy Produkt Turystyczny
Pomorza Zachodniego 2019 roku. Zwiedzanie pałacu z przewodnikiem trwa 2 godz. i odbywa się
w lipcu i sierpniu. Opiekę nad zabytkiem sprawuje Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie, które wydaje również informatory i Zeszyty
Siemczyńsko-Henrykowskie, dostępne w Pałacu.
Co roku, na początku lipca odbywają się Henrykowskie Dni w Siemczynie – duża impreza plenerowa, której żelaznym punktem programu jest
występ filharmonii lub opery.
Dodatkowe atrakcje: Szlak Henrykowski, nocPałac w Siemczynie
legi, restauracja, plac zabaw.
Szczegóły na stronie: www.palacsiemczyno.pl, tel. 94 375 86 21
Zwiedzanie Pałacu: tel. 506 857 511

Kaliski Pałac

To jeden z najstarszych miejskich zabytków
i jeden z piękniejszych obiektów w Kaliszu Pomorskim, który wraz z otaczającym go kompleksem
parkowym tworzy urokliwe miejsce do spędzania
czasu wolnego. Droga do Pałacu prowadzi przez
aleję porośniętą wiekowymi lipami, pośród których stoją ławki, gdzie można usiąść i delektować
się pięknem tego miejsca. W 2010 roku zakończyła się kompleksowa renowacja kaliskiego Pałacu i obecnie w jego budynku mieści się siedziba
Urzędu Stanu Cywilnego oraz miejska biblioteka.

Pałac Wedlów w Kaliszu Pomorskim
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Park Anlage na Wzgórzu Rakowskim w Złocieńcu

Dawny niemiecki park i obszar rekreacyjny,
składający się z trzech części: Stare Anlage, Obszar Kuhlmeya i Nowe Anlage na wierzchołku
Góry Rakowskiej. Ciekawostką są tu pamiątkowe
głazy, upamiętniające m.in. nazwiska pomysłodawców utworzenia parku czy społeczników, którzy zasłużyli się dla miasta. Odkrywanie pomników to niebywała przygoda dla osób ciekawych
historii naszego miasteczka.

Mural iluzoryczny

Borne Sulinowo/Gross Born – elitarny garnizon szkoleniowy
wojsk pancernych Wehrmachtu

Borne Sulinowo – jedno z najmłodszych miast w Polsce, „cudownie objawione” na mapach
wkrótce po wyjeździe w 1992 roku ostatniego transportu żołnierzy rosyjskich. Niezwykłe miejsce
ze specyficzną historią, gdzie bardziej się „stacjonowało” niż „mieszkało”.
W latach 1933–1939 rząd III Rzeszy wykupił część terenów i wysiedlił z nich ludność w celu budowy bazy wojskowej i utworzenia poligonu. W 1936 r. zakończono budowę miasteczka militarnego
dla szkoły artylerii Wehrmachtu, którego otwarcia dokonał 18 sierpnia 1938 r. sam Adolf Hitler.
Ponownie przebywał on w Bornem Sulinowie w dniach 5-8 września 1939 r. W garnizonie Groß
Born stacjonowały jednostki dywizji pancernej Heinza Guderiana przed atakiem na Polskę w 1939
roku. Na poligonie ćwiczyły także oddziały Afrika Korps, dowodzone przez generała Rommla. Po zakończeniu II Wojny Światowej, w 1945 roku, Borne Sulinowo przejęła Armia Czerwona i użytkowała
je do października 1992 r. W tym okresie miasto było wyłączone spod administracji polskiej.
Ostatni żołnierze radzieccy wyjechali z Bornego
w roku 1992, a jako ciekawostkę można podać
fakt, że kilku z nich wróciło i na stałe osiedliło się
w tej leśnej osadzie.
Miasto i Gmina Borne Sulinowo mają wszelkie
podstawy by stać się turystyczną perłą Pomorza
Zachodniego. Tym, co przyciąga gości, to bardzo
atrakcyjne przyrodniczo i turystycznie tereny
oraz specyficzna, pełna „białych plam” historia
Borne Sulinowo gminy i związana z nią atmosfera tajemniczości.

Kino Drawa w Drawsku Pomorskim

Drawskie kino mieści się w budynku Centrum Kultury im. Eugeniusza Poniatowskiego przy ul.
Dworcowej 2. Oferuje seanse zarówno w technologii 2D, jak i 3D. Bilety można nabyć w kasie kina
oraz zakupić lub zarezerwować on-line na stronie instytucji.
Sala widowiskowa z 250 miejscami pełni jednocześnie funkcję sali kinowej, teatralnej jak i koncertowej. To właśnie w niej odbywa się większość wydarzeń i imprez kulturalnych, okolicznościowych i rocznicowych. Dużym powodzeniem
cieszą się spektakle teatralne oraz koncerty muzyczne a także różnorodne wystawy: malarstwa,
grafik, zdjęć i innych form twórczości artystycznej
organizowane najczęściej w kinowym foyer. Do
dyspozycji gości jest również kawiarnia kinowa,
oferująca napoje, słodycze, ciasta i drobne przekąski.
Przed obiektem znajduje się obszerny plac, na
którym organizowane są różnego rodzaju imprezy plenerowe oraz dogodny parking dla zmotoryzowanych.
Kino Drawa
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„Wakacje z Gotami”, czyli wycieczka do Kamiennych Kręgów

W lesie, pomiędzy Pławnem a Starym Kaleńskiem, znajduje się niezwykłe miejsce związane z historią starożytnej Europy. Spomiędzy sosen i leśnej ściółki wyłaniają się większe i mniejsze głazy
oraz kamienie, dając świadectwo bytności na naszych ziemiach w I-III w. n.e. wschodniogermańskiego ludu Gotów. Jest to jedno z nielicznych w pełni zachowanym skupisk kamiennych kręgów
na Pomorzu. Duże nadzieje badacze pokładają
w kurhanie, usytuowanym obok jednego ze znalezionych kręgów. Prawdopodobnie był on miejscem pochówku. Wokół kręgu odnaleźć można
zagłębienia w gruncie, świadczące o innych grobach. Wg danych posiadanych przez badaczy zostały one zrabowane niedługo po odejściu z tych
ziem Gotów, tj. najpóźniej w III w n.e.
Spacery edukacyjne na stanowisko organizuje
Stowarzyszenie Historyczno-Archeologiczne „KaKamienne Kręgi Gotów
mienne kręgi”, tel. +48 502 033 050

Plaża Miejska w Kaliszu Pomorskim

Położona w centrum miasta nad jez. Bobrowo Wielkie – największym i najgłębszym z czterech
jezior leżących w granicach miasta. Na odwiedzających czeka duży parking, strzeżone, wydzielone
miejsce do kąpieli, pomost, przebieralnie, sanitariaty, zjeżdżalnie dla dzieci a także wypożyczalnia
sprzętu wodnego (kajaki, rowery wodne oraz deski SUP). Ponadto plaża wyposażona jest w stół
do gry w tenisa stołowego i boisko do gry w siatkówkę. Tuż przy plaży znajduje się Restauracja
Stanica, a w pobliskim parku można skorzystać
z siłowni na świeżym powietrzu oraz z atrakcji
Plaża miejska w Kaliszu Pomorskim
placu zabaw dla dzieci.

Ścieżka rowerowa „Stary Kolejowy Szlak”

Asfaltowa ścieżka rowerowa Złocieniec – Połczyn Zdrój (27 km), utworzona na starym nasypie
kolejowym. Po drodze możemy podziwiać urozmaiconą rzeźbę terenu Drawskiego Parku Krajobrazowego, ukształtowaną podczas ostatniego
zlodowacenia czy budynki starych dworców kolejki wąskotorowej. Warto dodać, że jest jedną
z pierwszych tego typu inwestycji w Polsce. Ścieżka została włączona do sieci tras rowerowych
woj. Zachodniopomorskiego nr trasy 15. Z Połczyna Zdroju możemy wyruszyć w dalszy odcinek
15, dojeżdżając do Białogardu (35 km).

Ścieżka rowerowa „Stary Kolejowy Szlak”

Szczecineckie Tramwaje Wodne

Statek spacerowy „Księżna Jadwiga” to jedna z najbardziej urokliwych jednostek pływających na
całym Pojezierzu Drawskim. Dzięki przebudowie może obecnie zabierać na swój pokład 174 osoby. Statek ten doskonale nadaje się do organizacji imprez okolicznościowych i różnego rodzaju
eventów (standardowy program obejmuje godzinny rejs po jeziorze i piknik na Mysiej Wyspie).
Drugi szczecinecki tramwaj wodny „Bayern”
to prawdziwa perełka, szkutnicze arcydzieło. Ten
drewniany statek ma 100 lat i jest jedną z nielicznych tego typu jednostek w Polsce i Europie.
Jest on integralną częścią miejskiego systemu komunikacyjnego. Kursuje zgodnie z własnym rozkładem jazdy, zatrzymując się na wyznaczonych
Tramwaj wodny
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przystankach. Zabiera na pokład 54 pasażerów. Polska Organizacja Turystyczna uhonorowała „Bayern” prestiżową nagrodą – „Turystyczny Produkt Roku 2007”. Rejs statkiem trwa około jednej godziny. Miłośnicy leśnych wędrówek mogą wysiąść na drugim brzegu jeziora i urokliwą ścieżką okalającą
Trzesiecko wrócić do miasta lub też mają możliwość skorzystania z atrakcji na Mysiej Wyspy.

Przystań kajakowa przy ulicy Staszica w Drawsku Pomorskim

Przystań kajakowa przy ulicy Staszica

Przystań kajakowa zlokalizowana jest na lewym brzegu rzeki Drawy. Tradycyjny punkt etapowy lub startowy spływów kajakowych. Doskonała baza rekreacyjna. Do dyspozycji kajakarzy
i innych gości jest nabrzeże przystosowane do
wodowania i odbioru kajaków, palenisko ogniskowe, wiata, stoły i ławki, stojaki na rowery a także kontener sanitarny wyposażony w prąd oraz
przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne. Świetne
miejsce na różnorakie imprezy plenerowe. Przystań otwarta i dostępna jest przez całą dobę.

Tajemne głębiny – wycieczka statkiem na Wyspę Bielawę

Ogromne i bardzo głębokie (maksymalna głębokość ok. 80 m) jezioro Drawsko przyciąga swoją urodą turystów i wodniaków. Z jego uroków
korzystają żeglarze, wędkarze i płetwonurkowie,
a także wielbiciele zimowych kąpieli.
Od maja do września można podziwiać ten niezwykły akwen z pokładu statku spacerowego „Perkoz”, który wypływa w dwugodzinny rejs na Wyspę Bielawę dwa razy dziennie – o 11:00 i o 16:00
z Ośrodka Sportów Wodnych w Czaplinku.
Kontakt i rezerwacje: nr tel. 665 777 716
Organizacja regat: Czaplineckie Bractwo Żeglarskie.
Statek Perkoz

Spływy kajakowe Drawą i Korytnicą

Spływ kajakowy Drawą

Dużą atrakcją gminy Kalisz Pomorski są organizowane spływy kajakowe prowadzące przez
przepiękne rzeki Drawa i Korytnica. Spływ Drawą to dzisiaj nie tylko jeden z najpopularniejszych, ale i najbardziej atrakcyjnych szlaków kajakowych w Polsce. To właśnie przez rzekę Drawę
prowadzi „Szlak kajakowy im. księdza kardynała
Karola Wojtyły”. Spływać można też Korytnicą,
wyjątkowo malowniczą i jedną z ostatnich rzek
o niepowtarzalnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych.

Pomnik Zajączka – drogowskaz

Wjeżdżając do miasta z kierunku Połczyna
Zdroju trafimy na oryginalny granitowy pomnik
-drogowskaz zajączka, który na swoich długich
uszach miał kiedyś wyrzeźbione napisy Falkenburg, wskazujące dwie drogi wjazdowe do miasta. Pomnik powstał w 1924 r.

Zajączek drogowskaz
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Wyciąg do nart wodnych i wakeboardu w Szczecinku

Jedna z największych atrakcji miasta, przeznaczona dla osób szukających wyzwań, lubiących
sporty ekstremalne. Zlokalizowany nad jeziorem Trzesiecko, jest jednym z najdłuższych w Europie, ma długość 1100 m. Równocześnie może z niego korzystać 11 osób. Jest to obiekt, na którym
świetnie bawić się mogą narciarze wodni oraz miłośnicy jednej deski, czyli wakeboardu, zarówno
początkujący jak i profesjonaliści. Kompleks wyciągu do nart wodnych w Szczecinku nieustannie się rozwija, stawiając na jakość, atrakcyjne
rozwiązania turystyczne, nowoczesny sprzęt,
funkcjonalność i doskonałą organizację widowiskowych zawodów takich jak Mistrzostwa Europy
w Narciarstwie Wodnym czy Mistrzostwa Polski
w Wakeboardzie. Sportowe wyczyny narciarzy
i wakeboardzistów można obserwować z drewnianych trybun na wodzie, mieszczących do 300stu widzów.
Wyciąg

Środek Powiatu – Geodezyjne
Stanowisko Edukacyjne w Stawnie
Matematycznie obliczony środek powiatu drawskiego położony jest na polu, na wschód od miejscowości i jeziora Stawno. We wrześniu 2012 roku postawiono w tym miejscu granitowy słup o wadze 1000 kg, wystający 90 cm nad ziemię, o przekroju 40 na 40 cm i zagłębiony 110 cm w ziemi. Na
jego górze znajduje się tzw. „róża wiatrów”, precyzyjnie wskazująca strony świata. Pod kamieniem
umieszczona została kapsuła zawierająca m.in. akt erekcyjny oraz czasopisma „Geodeta” i „Przegląd Geodezyjny”. Działanie to było elementem operacji “Geodezyjny środek powiatu drawskiego
– geodezyjne stanowisko edukacyjne”, dofinansowanej przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt PROW na
lata 2007-2013.
Stanowisko zawiera elementy różnych znaków i obiektów geodezyjnych, tablice informacyjne z informacją o punktach osnowy geodezyjnej,
o granicach i znakach granicznych, przykłady stabilizacji różnymi znakami geodezyjnymi, przekroje posadowienia
znaków geodezyjnych z podcentrem,
Stanowisko edukacyjne
wieżę triangulacyjno- widokową oraz
miejsce na wypoczynek (ławka i stół).
Obecnie środek powiatu jest atrakcją
lokalnej
turystyki
pieszej i rowerowej
(zlokalizowany jest
na
pomarańczoGranitowy słup zlokalizowany wym szlaku rowerona środku powiatu drawskiego wym).
Drogowskaz w Stawnie
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Wydarzenia cykliczne
w powiecie drawskim
BóbRRajd

BóbRRajd to otwarty turystyczny rajd nawigacyjny samochodów osobowych. Pierwsza edycja
rajdu odbyła się w kwietniu 2012 roku. Od tej
pory impreza organizowana jest dwa razy w roku
– wiosną i jesienią. Organizatorem jest Starostwo
Powiatowe w Drawsku Pomorskim oraz Stowarzyszenie Land Rover Club PL. Jest to niepowtarzalna okazja, aby spędzić niedzielę poznając uroBóbRRajd kliwe zakątki naszego powiatu, które tak często
są omijane podczas przemieszczania się jedynie
głównymi drogami. Atrakcyjne widokowo trasy oraz przygotowane przez organizatorów zadania
logiczne i sprawnościowe zapewniają wspaniałą zabawę dla całej rodziny.

Mistrzostwa w chodzeniu po Drawie

Mistrzostwa w chodzeniu po Drawie

Mistrzostwa w chodzeniu po Drawie to pieszy
przeprawowy rajd w górę rzeki Drawy, wzbogacony o przeszkody i zadania, marsz rzeką, marsz
terenowy, techniki linowe, m.in. most linowy
i zjazd na rolce, zadania paramedyczne oraz inne
„zadania specjalne”. Rajd organizowany jest już
od 11 lat przez Starostwo Powiatowe w Drawsku
Pomorskim oraz Land Rover Club PL. Odbywa się
on raz w roku, zazwyczaj w czerwcu.

Jarmark Średniowieczny w Żółtym

Jarmark Średniowieczny w Żółtym

Cykliczna impreza kulturalno-rekreacyjna, której motywem przewodnim są odkrycia archeologiczne na „Wyspie Świętych Koni”, położonej na
pobliskim jeziorze Zarańskim. Raz w roku, przeważnie w lipcu, wieś Żółte zamienia się w średniowieczną osadę, gdzie na mieszkańców i turystów
czeka dużo atrakcji: warsztaty rękodzieła, kramy
i stoiska historyczne, pokazy dawnych rzemiosł
i turnieje rycerskie. Odbywają się też liczne konkursy dla publiczności i wspólne zabawy, a także
degustacja potraw kuchni średniowiecznej.

Jarmark nad Jeziorem Ogórkowym
w Kaliszu Pomorskim

Jarmark Ogórkowy
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Ta impreza to swoista wizytówka Kalisza Pomorskiego. Jarmark organizowany jest już od 2005
roku. Corocznie, w lipcu, na dwa dni Kalisz Pomorski zamienia się w światową stolicę ogórka, a nazwa Jeziora Młyńskiego zmienia się na ten czas na
Jezioro Ogórkowe. Celem Jarmarku jest nie tylko
odtworzenie oraz pielęgnowanie lokalnych zwyczajów i tradycji, ale przede wszystkim promocja
regionu poprzez produkt lokalny, jakim jest Jezio-
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rowy Ogórek Kiszony wpisany na listę produktów
tradycyjnych, prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Więcej o imprezie na str. 34-35.

Święto Drawy

Święto Drawy to święto mieszkańców Złocieńca. Jest czasem dobrej zabawy, radości, spotkań
i integracji lokalnego środowiska. To również
możliwość zaprezentowania złocienieckiego potencjału twórczego i miejscowych inicjatyw społeczno-kulturalnych.

Święto Drawy w Złocieńcu

Święto Wody

Impreza o zasięgu regionalnym, w trakcie
której oprócz widowiskowych zawodów na smoczych łodziach odbywa się równie barwny i do
tego smaczny konkurs kulinarny na najsmaczniejsze danie rybne. Tradycyjnie imprezę otwiera parada smoków chińskich wykonanych przez
dzieci i młodzież z terenu powiatu drawskiego.
Rozgrywany jest turniej piłki plażowej i przeciąganie smoczej łodzi.

Festiwal Podróżniczy 16 Południk

W trakcie trzydniowej imprezy uczestnicy wezmą udział w prelekcjach, projekcjach filmów
podróżniczych, koncertach, szeregu warsztatów
dla dzieci oraz dorosłych. Jego niezwykły i niepowtarzalny charakter przyciąga do Złocieńca wiele
osób z regionu i całego kraju, które w ciągu trzech
dni mogą poznać podróżników nagradzanych za
swoje wyprawy na najważniejszych imprezach
podróżniczych w Polsce. Dzięki nim uczestnicy
mogą poznać kulturę, historię odległych krajów,
nie ruszając się z miejsca.

Rajd „Rowerowy Poligon”
Organizowany przez drawski Oddział PTTK

Święto Wody w Żabinie

Festiwal Podrózniczy 16 Południk

Turystyczne rowerowe manewry na poligonie. Celem rajdu jest poznanie walorów i atrakcji
turystycznych Drawska Pomorskiego, a przede
wszystkim zapoznanie uczestników z jednym
z największych poligonów wojskowych w Europie
– Poligonem Drawskim.

Dni Henrykowskie w Siemczynie

Swoiste święto tej miejscowości, podczas której na terenie przyległym do tamtejszego pałacu
miejscowa ludność świętuje powstanie Siemczyna. Ich nazwa zainspirowana została dawną nazwą wsi – Heinrichsdorf, pochodzącą od imienia
jej założyciela. Po powrocie tych ziem do Polski
wieś nosiła nazwę Henrykowo, ale z niejasnych
przyczyn zmieniono ją w 1947 r. na Siemczyno.
Obecni właściciele Zespołu Pałacowo-Folwarcznego dla upamiętnienia jej dawnej nazwy zorganizowali w 2004 roku festyn pod nazwą Henrykowskich Dni. Uczestnicy mogli liczyć na wiele
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atrakcji, m.in.: konferencje historyczne, prezentację stoisk muzealnych, rzemieślniczych, gastronomicznych, pokazy grup rekonstrukcyjnych i pokazy mody pałacowej (odtwórcy historii XVII i XVIII
wiek), występy artystyczne (zespoły ludowe i śpiewacze z regionu)

Piknik Średniowieczny

Piknik Średniowieczny

Wydarzenie mające na celu przybliżenie
mieszkańcom Czaplinka oraz przybyłym turystom historii tego miasta. Ta niezwykła impreza
średniowieczna odbywa się w historycznie unikalnym miejscu, wokół Kościoła Świętej Trójcy,
gdzie usytuowana była komandoria templariuszy. Uczestnicy mają możliwość poznać dawne
rzemiosła, spotkać się z wczesnośredniowiecznymi wojami, posłuchać muzyki średniowiecznej na
żywo i prelekcji historycznych oraz obejrzeć pokazy walk wczesnośredniowiecznych.

Drawa – świetna na kajaki!

Przepływająca przez powiat drawski rzeka Drawa już od
dawna znana jest amatorom spływów kajakowych. To najdłuższa (186 km) i najpiękniejsza rzeka Pojezierza Drawskiego.
Czystość, zmienny charakter nurtu oraz atrakcyjne warunki
przyrodnicze sprawiają, że spływ jej wodami to niezapomniana przygoda.
Jeden z najpiękniejszych szlaków wodnych w Polsce nosi imię
ks. kardynała Karola Wojtyły, który trzykrotnie pokonywał go
kajakiem. Pierwszy spływ przyszłego papieża rozpoczął się 18
lipca 1955 r. w miejscu, gdzie obecnie znajduje się plaża miejska w Czaplinku, kolejne odbywały się w latach 1961 oraz 1967.
W 2005 r., w 50. rocznicę pierwszego spływu kajakowego, w którym uczestniczył Karol Wojtyła, w Czaplinku odsłonięto pomnik
upamiętniający to wydarzenie. Na terenie powiatu drawskiego rzeka przepływa przez cztery gminy: Czaplinek, Złocieniec,
Drawsko Pomorskie oraz Kalisz Pomorski. W górnej części do
Złocieńca jest objęta ochroną Drawskiego Parku Krajobrazowego, środkową i dolną część ochrania Drawieński Park Narodowy.
Drawa niewątpliwie jest prawdziwą ozdobą regionu, jednak
równie atrakcyjne są szlaki kajakowe na rzece Kokna, będącej
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prawym dopływem Drawy oraz na Brzeźnickiej Węgorzy. Ta ostatnia to prawdziwe wyzwanie dla
kajakarzy – jest rzeką wyjątkową, o bardzo wartkim nurcie, wiodącą przez praktycznie bezludne
okolice. Szlak należy do bardzo trudnych ze względu na występujące na trasie przeszkody (ruiny
młyna oraz warte obejrzenia wodospady).
Dla odwiedzających powiat turystów przygotowane zostały pola namiotowe, stanice wodne
oraz miejsca postoju. W każdym mieście funkcjonują specjalistyczne firmy zajmujące się wypożyczaniem sprzętu wodnego oraz organizacją i obsługą spływów kajakowych.
Organizacja spływów kajakowych:
ARBRUKA – Spływy kajakowe Drawą
ul. Drawska 1-3/3, 78-540 Kalisz Pomorski
tel. 607 20 11 25, fax 94 361 63 32
e-mail: arkadia@arbruka.com
www.arbruka.com
T. A. Mati
Stara Korytnica 57, 78-540 Kalisz Pomorski
tel. 605 607 246
e-mail: biuro@splywykajakowe.pl
www.splywykajakowe.pl
Biuro Turystyczne „Mrówka”
ul. Wałecka 3, 78-550 Czaplinek
tel./fax 94 375 50 67
tel. 604 576 361
e-mail: biuro@mrowka.pl
www.mrowka.pl
Centrum Sportów Wodnych „Delfin”
ul. Łąkowa 21, 78-500 Drawsko Pomorskie
tel. kom. 606 890 936
tel./fax (94) 36 34 867 (biuro)
tel./fax (94) 36 33 987 (przystań)
e-mail: biurodelfin@poczta.onet.pl
www.esplywykajakowe.pl
Oddział w Złocieńcu
ul. Czaplinecka 1, 78-520 Złocieniec
tel. 606 890 936
Oddział w Czaplinku
ul. Wałecka 54A, 78-550 Czaplinek
tel. 94 375 43 14 lub 606 890 936
www.esplywykajakowe.pl
delfinczaplinek@poczta.onet.pl

Spływy kajakowe rzeką Drawą
Elżbieta Danielewska
Rzepowo 5, 78-550 Czaplinek
tel. 696 973 218
„Jędrkowe Zakole” – spływy kajakowe Drawą
tel. 607 630 605
ul. Akacjowa 8
e-mail: strzelec.dpta@vp.pl
www.jedrkowezakole.pl
„Przystań kajakowa” – spływy kajakowe Drawą
ul. Staszica, 78 - 500 Drawsko Pomorskie
tel. 607 630 605
e-mail: strzelec.dpta@vp.pl
www.jedrkowezakole.pl
P.H.U Jermak
Gudowo, 78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 500 849 823
e-mail: jermak@jermak.com
www.jermak.com
SKIFF-SLALOM
Sławomir Gręziak
ul. Sobieskiego 3/1, 78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 94 363 39 74, 602 846 561
e-mail: irena.greziak@wp.pl
www.skiff-slalom.pl
Firma Handlowo – Turystyczna “Wodnik I”
Leszek Mazurkiewicz
ul. Jaśminowa 41, 78-500 Drawsko Pom.
tel. 94 363 59 80, 602 782 458
e-mail: kajaki@splywykajakowedrawa.pl
www.splywykajakowedrawa.pl

„Bosman”
ul. Kochanowskiego 20A/25, 78-550 Czaplinek
tel. 509 214 111
Bosman Spływy Kajakowe
radarczaplinek@o2.pl

Lubie Kajaki
Rafał Strajch
Gudowo 32, 78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 664 939 511
www.lubiekajaki.pl
e-mail: strader1@wp.pl

Biuro Turystyki Aktywnej IRENA
Irena Morozowska
Sikory 66, 78-550 Czaplinek
tel. 503 440 004 lub 508 652 652
www.kajaki-sikory.pl
kajaki-sikory@wp.pl

SplywyDrawa.PL
Izabela i Szymon Witkowscy
Agroturystyka OSTOJA
Lubieszewo 10, 78-520 Złocieniec
tel. 695 626 323, tel. 665 999 119
www.splywydrawa.pl
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Wydarzenia cykliczne
w powiecie szczecineckim
BIEG ULICZNY MEMORIAŁ WINANDA OSIŃSKIEGO – trasa biegu prowadzi ulicami miasta
Szczecinek, co roku bierze w nim udział około 800
uczestników. Oprócz biegów głównych odbywają
się także biegi dziecięce.

Bieg Osińskiego fot. Archiwum OSiR

MEMORIAŁ KAROLA ZACHARCZYKA – to wydarzenie, którego celem było upamiętnienie wyjątkowego wędkarza i promotora walorów przyrodniczych naszego powiatu, a przede wszystkim
jeziora Wierzchowo – Karola Zacharczyka. Pomimo atrakcyjnych nagród zawody mają charakter
koleżeński, a ich głównym celem jest integracja
zawodników.

Memoriał Karola Zacharczyka fot. Archiwum SzLOT

FIESTA RYBNA – Głównym celem tego pionierskiego wydarzenia jest rozwijanie zainteresowania naszym regionem od zawsze związanego
z wodą i rybami, popularyzacja wiedzy i świadomości ekologicznej, propagowanie żywności
ekologicznej oraz produktów regionalnych i tradycyjnych, zarówno wśród turystów jak i mieszkańców.

Fiesta Rybna fot. Archiwum SzLOT

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL BALONOWY
– jeden z największych festiwali balonowych
w kraju, od lat ściąga do miasta rzesze fanów
tego widowiskowego sportu. Impreza odbywa się
w centrum miasta dając uczestnikom niezwykłe
widowisko na wyciągnięcie ręki. Szacuje się, że
starty balonów ogląda ogółem kilkanaście tysięcy
widzów.
Festiwal Balonowy fot. Archiwum SzLOT
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ART PIKNIK – festiwal sztuki w każdym wymiarze.
Oprócz plenerowych koncertów największych
gwiazd polskiej sceny muzycznej, np.: Michał
Urbaniak, Leszek Możdżer czy Daria Zawiałow, to
także święto teatrów ulicznych i performance’ów
polskich artystów.

Art Piknik fot. Archiwum SAPiK

MIĘDZYNARODOWY ZLOT POJAZDÓW MILITARNYCH – największa cykliczna impreza plenerowa w powiecie szczecineckim. Gromadzi tysiące miłośników militariów z całego świata. Podczas
tego kilkudniowego wydarzenia odbywają się
m.in. rekonstrukcje historyczne, wystawy, przejażdżki pojazdami wojskowymi, loty samolotami
oraz koncerty.

Zlot pojazdów militarnych fot. Arch. U. M. Borne Sulinowo

DARY LASU – wydarzenie organizowane przez
RDLP i lokalne Nadleśnictwa. Impreza jest połączeniem targów i eventów edukacyjnych. Na
miejscu odbywają się warsztaty, wystawy, pokazy, konkursy, animacje dla dzieci, degustacje lokalnych wyrobów. Oprócz tego na uczestników
czekają stoiska gastronomiczne i strefa relaksu.
Znajdą tutaj dla siebie coś nie tylko miłośnicy lasu
i przyrody, ale także amatorzy aktywnego wypoczynku czy miłośnicy historii.

Dary Lasu fot. S. Włodarczyk

TROPHY SZCZECINEK – największe zmagania
wędkarskie w północnej Polsce. Odbywają się na
wodach dwóch jezior: Trzesiecka i Wierzchowa.
Bierze w nich udział 300 uczestników, nie tylko
z Polski. Nagrody co roku przewyższają kwotę
100 tys. zł w gotówce i sprzęcie wędkarskim z najwyższej półki. Podczas wydarzenia odbywają się
prezentacje łodzi i sprzętu wędkarskiego wszelkiej maści, spotkania z czołowymi postaciami polskiego i zagranicznego wędkarstwa.

Trophy Szczecinek fot. Archiwum SzLOT
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Drawski Oddział PTTK
Oddział PTTK w Drawsku Pomorskim już od 1964 roku rozwija i upowszechnia krajoznawstwo i turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach. Działalność oddziału odbywa się przede wszystkim poprzez:
• organizację rajdów, złazów, zlotów i spływów kajakowych,
• organizację imprez promocyjnych,
• wyznaczanie, oznakowywanie i utrzymywanie sieci szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych i konnych),
• udzielanie informacji turystycznej,
• współpracę z branżą turystyczną (firmy, stowarzyszenia, instytucje publiczne),
• działalność popularyzatorską i edukacyjną.
Oddział PTTK w Drawsku Pomorskim liczy ok.
150 członków, w tym doświadczoną kadrę programową, na którą składają się przewodnicy,
instruktorzy turystyki pieszej i rowerowej oraz
znakarze szlaków turystycznych. Siedziba Oddziału znajduje się w Drawsku Pomorskim przy
ul. Piłsudskiego 12 (II piętro „starego” Ośrodka
Kultury).
W ramach Oddziału funkcjonują: Klub Turystyki Pieszej, Klub Turystyki Rowerowej, Drawski
Klub Morsów, SKKT – PTTK przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Drawsku
Pomorskim oraz Rodzinne Koło PTTK K.R.W. przy
Rajd pieszy pn. Zimowa Brzeźnicka Węgorza Szkole Podstawowej im. mjr. H. Sucharskiego
w Drawsku Pomorskim.
Rozmowa z Mariuszem Ziemeckim, wiceprezesem drawskiego Oddziału PTTK oraz prezesem
Koła Turystyki Pieszej.
Który rodzaj turystyki jest Panu najbardziej
bliski i dlaczego?
Lubię każdy rodzaj aktywności – wędrówki
piesze, rowerowe, spływy kajakowe, czasem nawet bywa ekstremalnie, jednak najczęściej wybieram rower. Na wycieczce rowerowej można
więcej zobaczyć, a w niektóre miejsca łatwiej się
dostać. W powiecie mamy dobrze rozwiniętą sieć
szlaków rowerowych, wytyczoną w ten sposób,
Pamiątkowe butony z pttkowskich rajdów aby po drodze zobaczyć jak najwięcej atrakcji
i ciekawostek turystycznych. Na naszych drawskich szlakach nie ma monotonii – teren jest bardzo zróżnicowany, można się nieźle zmęczyć, ale
dotarcie do niektórych miejsc jest zdecydowanie
warte wysiłku – weźmy na przykład rzekę Brzeźnicką Węgorzę i prowadzący wzdłuż niej szlak
rowerowy „RZEKA BRZEŹNICKA WĘGORZA – WODOSPADY”.
Czy są takie miejsca (lub np. trasy, szlaki itd.)
w powiecie drawskim, które szczególnie Pan poleciłby turystom?
Jest ich oczywiście dużo, ale gdybym miał wyZarząd drawskiego Oddziału PTTK podczas obchodów 55-lecia brać kilka, to zdecydowanie poleciłbym czerwo-
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ny szlak rowerowy „Kraina Zaklętego Trójkąta”
w gminie Czaplinek. Jest bardzo wymagający ze
względu na dużą różnicę poziomów terenu – wiedzie przez malownicze, pofałdowane okolice kilku
jezior – Komorze, Żerdno, Dołgie Wielkie. Na trasie
można też zobaczyć słynne ruiny zamku Drahim.
Muszę również wspomnieć o pieszym czarnym szlaku „Drawskich Grodzisk Średniowiecznych” – ma on długość 75,6 km, dlatego trzeba go
przejść w kilku etapach. Prowadzi przez dziewięć
grodzisk średniowiecznych, poprzez bardzo urozmaicony, pełen walorów przyrodniczych teren
i z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom
Mariusz Ziemecki
historii i archeologii.
Wymarzone miejsce na wypad wakacyjny?
Ze względów rodzinnych często odwiedzam ziemię sandomierską, jest tam przepiękna trasa rowerowa wzdłuż Wisły i wiele innych. Jeśli chodzi o bliższe tereny, to zdecydowanie polecam Wyspę
Uznam, Wolin, Kamień Pomorski, przepiękną i bardzo ciekawą widokowo trasę rowerową Świnoujście- Międzyzdroje, warto także przejechać się pasem nadmorskim po trasie Niechorze – Trzęsacz
– Rewal – Pustkowo – Pobierowo, aby podziwiać przepiękne plaże i klify.

Rowerem przez powiat drawski
Piękno natury, cud jezior, malowniczość wiosek, stare pałace, kościoły i ciekawostki różnego
typu – oto atrakcje rowerowych szlaków powiatu drawskiego. Wystarczy wsiąść na rower i wybrać jedną ze wspaniałych tutejszych tras.
Powiat drawski, jako jeden z wielu urokliwych
zakątków Pojezierza Drawskiego, to wymarzone
miejsce dla miłośników rowerów. Kilkanaście tutejszych szlaków rowerowych wytyczonych zostało starannie, by piękno przyrody przeplatało się
z niezwykłymi miejscami kultury i historii.
Dookoła jednego z najpiękniejszych jezior Pojezierza Drawskiego poprowadzono czerwony
szlak rowerowy – „Wokół Jeziora Lubie”, o długości 50 km. Zaczyna się on i kończy w Drawsku Pomorskim. Trzykrotnie przecina nurt rzeki
Drawy. Wiedzie przez kilka malowniczych wiosek
Rajd rowerowy organizwany przez drawski Oddział PTTK
(Gudowo, Lubieszewo, Sienica, Karwice, Mielenko
Drawskie), umiejętnie łączy piękno krainy jezior
z podziwianiem zabytkowych kościołów i pałaców.
Kolor czerwony przypisano także „Szlakowi
Drawy”. Biegnie wśród pól i lasów doliną Drawy,
w pobliżu dziesięciu jezior i dociera do zachodnich brzegów jeziora Drawsko. Wyruszamy ze
Złocieńca i tam też docieramy, jadąc jednak także
przez teren gminy Czaplinek. Przebycie tych 61
kilometrów dla doświadczonych rowerzystów to
kwestia kilku godzin, ale większość amatorów jazRower na rynku w Czaplinku
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dy na rowerze jechać będzie tędy przez cały dzień
– tym lepiej chłonąć otaczające piękno. Warto zatrzymać się w Siemczynie, żeby obejrzeć barokowy pałac rodziny von Goltz.
Miłośników przyrody zapraszamy także do
gminy Czaplinek, na wycieczkę do Drawskiego
Parku Krajobrazowego – rezerwatu „Dolina Pięciu Jezior”. Taką samą nazwę nosi przebiegający tam – niebieski tym razem – szlak rowerowy
o długości 45 km. Przejechanie tej trasy, z możnością podziwiania jezior o przekonujących naOznakowania szlaków rowerowych zwach: Krzywe, Okrągłe, Długie, Głębokie oraz
Małe to prawdziwa gratka dla amatorów obcowania z naturą! Malownicze leśne zakątki i miejsca
widokowe są tak piękne, że w każdym aż chciałoby się zrobić sobie dłuższy postój i koniecznie
wykonać pamiątkową fotografię.
Szlak zielony „Pętla kaliska” prowadzi wśród
jezior Puszczy Drawskiej aż do południowych
zakątków gminy Kalisz Pomorski. Jadąc tą trasą,
warto zatrzymać się nad Jeziorem Młyńskim, potocznie zwanym „Ogórkowym”, oraz poświęcić
trochę czasu na zwiedzenie ścieżki dydaktycznej,
Na rowerze humor zawsze dopisuje przy której znajduje się kamień szlifierski, tzw.
Scheifstein. Podania głoszą, że dawni mieszkańcy
Kalisza używali go do szlifowania języków kłamcom i gburom, aby nawrócić ich na „drogę prawdy”.
Szlak prawie w całości pokrywa się ze szlakiem rowerowym Greenway – „Naszyjnik Północy”, najdłuższej (870 km) oznakowanej pętli rowerowej w Polsce.
Częścią szlaku Greenway jest także 27-kilometrowa ścieżka rowerowa o wdzięcznej nazwie
„Szlak zwiniętych torów”. Biegnie przy starym nasypie zlikwidowanej linii kolejowej Połczyn Zdrój
– Złocieniec. Jedzie się znakomicie: to droga asfaltowa (za wyjątkiem ok. 2 km odcinka w gminie
Ostrowice) i wolno nią jechać wyłącznie rowerom. A wokół najpiękniejsze krajobrazowo okolice
uzdrowiska Połczyn-Zdrój.
Są tu więc szlaki krótkie i łatwe do pokonania, są też te dłuższe i trudniejsze technicznie. Radość
jazdy na rowerze połączy się na nich idealnie z możnością nasycenia się pięknem malowniczych
krajobrazów i perełek architektury. Więcej informacji o szlakach rowerowych oraz pieszych znajdą
Państwo na stronach internetowych gmin oraz Powiatu Drawskiego.
Gdzie można wypożyczyć rower?
• Drawska wypożyczalnia rowerów w Parku Chopina zaprasza codziennie w godzinach od 10.00
do 18.00. Do dyspozycji rowerzystów jest 14 różnorodnych rowerów dostosowanych do potrzeb
zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych, przyczepka rowerowa, fotelik rowerowy oraz kamizelki odblaskowe. Więcej szczegółów dotyczących zasad wypożyczenia i zwrotu sprzętu znajduje
się w regulaminie wypożyczalni. Rowery można zarezerwować dzwoniąc pod numer: 722 131 227
• Elbit P.H.U.P ul. Mirosławiecka 2b, Złocieniec tel./fax 94 36 72 961 kom 606 368 329
e-mail: elbit1@interia.pl, www.rowery-zlocieniec.keed.pl
• Wypożyczalnia rowerów w firmie ELBIT P.H.U.P. czynna jest cały rok i posiada do dyspozycji rowery dziecięce, młodzieżowe oraz dla dorosłych. W ofercie wypożyczalni dostępne są rowery: MTB,
trekkingowe, miejskie, trójkołowe – rehabilitacyjne a także trójkołowe - rehabilitacyjne dla osób
niewidomych. Oferta wypożyczalni skierowana jest dla osób indywidualnych jak i grup zorganizowanych, firm oraz szkół.
Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00, w soboty 10.00-14.00.
• Ośrodek Wczasowy „Pałac Cieszyno”
Cieszyno 34, 78 – 520 Złocieniec
tel. 94/367 11 70, 697 520 520
www.siecinoresort.pl
e-mail: recepcja@siecinoresort.pl
www.facebook.com/cieszyno.palac
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• Ośrodek Wypoczynkowy Camping „Wajk”
Piaseczno 23
78-551 Siemczyno
tel./fax 94 375 86 24, tel. 602 770 904
www.wajk.pl
e-mail: biuro@wajk.pl
• „Pałac Siemczyno”
Siemczyno 81
78-550 Czaplinek
tel. 94 375 86 21, tel. kom. 663 746 803 lub
609 746 803
www.palacsiemczyno.pl
e-mail:biuro@palacsiemczyno.pl
• Centrum Sportów Wodnych „Delfin”
Oddział w Czaplinku
ul. Wałecka 54A, 78-550 Czaplinek
tel. 94 375 43 14 lub 606 890 936
www.esplywykajakowe.pl
delfinczaplinek@poczta.onet.pl
Rowery oraz inny sprzęt turystyczny można także pożyczyć w wypożyczalni sprzętu pływającego na plaży miejskiej przy
j. Bobrowo Wielkie w Kaliszu Pomorskim
oraz w licznych obiektach noclegowych na terenie całego powiatu (pod warunkiem wykupienia noclegu).

Drawski off-road
Turystyka mobilna

Powiat Drawski jest miejscem szczególnie przyjaznym dla różnych form turystyki zmotoryzowanej/mobilnej. Licznie realizowane na tym terenie imprezy turystyczne oraz sportowe kierowane do użytkowników pojazdów terenowych, kempingowych, motocykli czy wreszcie samochodów
codziennego użytku uzupełniają ciekawymi propozycjami terminowymi oraz całorocznymi ofertę
turystyczną regionu.
Obecnie to ponad 2000 kilometrów szlaków turystycznych (caravaningowych)oraz kilkaset kilometrów szlaków off-road, których uzupełnieniem są liczne poligony off-road. Kolejne szlaki są już
w trakcie przygotowania do udostepnienia.
Powiadano: wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, my powiadamy: wszystkie drogi i bezdroża
prowadzą do powiatu drawskiego. Wykorzystanie dawnego powiedzenia to znak rozpoznawczy
realizowanego od kilku lat projektu, szlaków turystyki mobilnej (zmotoryzowanej) realizowanego według pomysłu Stowarzyszenia Land Rover
Club PL

Turystyka wędrowna zmotoryzowana:

W Drawsku Pomorskim krzyżują się szlaki turystyki mobilnej, kempingowej i off-road’owej. To
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Postój na Rajdzie Bobra
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tu początek (lub koniec) znajduje osiem tras „kempingowych”*, które wraz z dwoma obwodnicami,
małą i dużą oplatają całe województwo siecią prowadzoną po bocznych, widokowych i atrakcyjnych krajobrazowo drogach i dróżkach łącząc atrakcyjne miejsca widokowe, postojowe, biwaki oraz
spełniające oczekiwania turysty zmotoryzowanego ośrodki wypoczynkowe oraz pensjonaty.
W tej kategorii polecamy turystyczny rajd rodzinny „BóbRRajd” organizowany przez Starostwo
Powiatowe oraz Land Rover Club PL (więcej na www.njz.pl)
*-z tras można korzystać również innymi niż samochody kempingowe pojazdami.
Uwaga: trasy nie są przeznaczone do wykorzystania motocyklami z grupy „ścigaczy”

Turystyka wędrowna off-road oraz poligony off-roadowe

W Drawsku Pomorskim krzyżują się również
szlaki turystyki off-road’owej. To tu początek (lub
koniec) znajdują szlaki prowadzące w różne atrakcyjne zakątki województwa, tu również znajduje
centralny punkt przebiegu trasa off-road: „Transpomerania” łącząca Szczecin ze Szczecinkiem.
Miejscem wyjściowym dla wycieczek off-road
jest ogólnodostępny poligon off-road w pobliżu
Mielenka Drawskiego. Można stąd wyruszyć na
trasę okrężną łączącą dwa poligony off-road’owe
drawski „Tor Mielenko” oraz goleniowski „Tor
Przypólsko” (ca 360 km przebiegu).
Podczas jednego z rajdów
W sezonie 2016 oferta tras off-road powiększyła się o trasy:
1. „Pojezierza Drawskiego”, łączącą poligony off-road: „Tor Mielenko”, „Tor Gajewo”, „Tor Niwka”,
„Tor Broczyno”, przeznaczoną w obszarze poligonów off-road dla użytkowników poszukujących
mocniejszych wrażeń.
2. Drawsko Pomorskie - Góra Wisielcza – Drawsko (Fortyfikacje Wału Pomorskiego), jest to turystyczna trasa nawiązująca do fortyfikacji Wału Pomorskiego
3. Drawsko Pomorskie – Góra Śmiadowska - Drawsko Pomorskie (Fortyfikacje Wału Pomorskiego,
która podobnie jak trasa poprzednia nawiązuje do fortyfikacji Wału Pomorskiego
W ramach oferty off-road można skorzystać z pomocy miejscowych organizatorów off-road korzystając z indywidualnych lub grupowych „treków” (wycieczek objazdowych) oraz biorąc udział
w licznych turystycznych czy sportowych imprezach off-road.
W tej kategorii polecamy organizowaną przez Land Rover Club PL imprezę turystyczną „Pomerania” o 20 letniej już tradycji (więcej na www.njz.pl)
Szczegółowe informacje o trasach, poligonach, imprezach, przewodnikach off-road można znaleźć pod adresem: www.njz.pl
Tekst: Norbert Zbróg, Stowarzyszenie Land Rover Club PL

Morsowanie zawsze w modzie

Widowiskowa kąpiel w lodowatej wodzie
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Morsowanie to forma rekreacji, polegająca na
krótkotrwałym zanurzaniu się w wodzie w niskich
temperaturach (poniżej 5 0C), zwykle od jesieni
do wiosny. Zimowe kąpiele to świetna zabawa,
ogromna dawka pozytywnej energii i przede
wszystkim korzyści zdrowotne.
W ostatnich czasach morsowanie stało się jedną z najbardziej popularnych zimowych aktywności. Na terenie powiatu drawskiego działa 5 klu-
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bów miłośników morsowania: Morsy bez forsy
z Czaplinka, Lodołamacze z Kalisza Pomorskiego,
Złocieniecki Klub Morsów, Morsy Zarańsko oraz
Drawski Klub Morsów O”Kra”.
Drawskie Spotkania Morsów, organizowane
corocznie od 2011 roku przez Drawski Oddział
PTTK oraz Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
to już zimowa tradycja Drawska Pomorskiego.
Impreza trwa dwa dni – w sobotę uczestnicy
w ramach rozgrzewki biorą kąpiel nad jeziorem
Okra przy blasku pochodni, następnie bawią
się do samego rana na Balu Morsa, w niedzielę
natomiast odbywa się kolorowy przemarsz na
miejskie kąpielisko, gdzie morsy rozgrzewają się
przy dźwiękach muzyki tanecznej, a potem wskakują do wody. Impreza przyciąga zarówno wielu
uczestników oraz obserwatorów – niektórzy patrzą z niedowierzaniem, inni z podziwem a wielu
z nich z czasem też zaczyna morsować.
Po kąpieli uroczyście wręczane są certyfikaty
uczestnictwa dla poszczególnych klubów oraz
statuetki dla najstarszego i najmłodszego morsa.
Statuetką wyróżniony zostaje także najliczniejszy
klub na zlocie. Na wszystkich uczestników zawsze
czeka pyszny i ciepły poczęstunek.

Pamiątkowe zdjęcie przy pomniku czołgów

Drawskie Spotkania Morsów

Z cyklu – wywiady
z ciekawymi ludźmi
Rozmowa z Anną Kosmecką–Malinowską, mieszkanką Rydzewa, osobą pozytywnie zakręconą, kochającą przyrodę i naturę,
miłośniczką koni, prowadzącą własną działalność w zakresie
produkcji miodów oraz kosmetyków naturalnych.
Skąd wziął się pomysł na taki rodzaj działalności?
Mieszkanie na
wsi oraz hodowla
koni jest spełnieniem moich dziecięcych
marzeń,
reszta to już wypadkowa zdarzeń
i ludzi pojawiających się w moim życiu. Każda
z tych osób ma mniejszy lub większy wkład w rozwój mojej działalności. Otwartość na ludzi, umiejętność rozmowy oraz słuchania, snucie wizji
rozwoju, czasami szalone pomysły realizowane
z dnia na dzień to wszystko składa się na sukces
tego miejsca.
Konie z prowadzonej przez Annę hodowli
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Które z produktów budzą największe zainteresowanie?
Na dzień dzisiejszy warsztaty kosmetyczne oraz miód cieszą się największym zainteresowaniem. Ludzie coraz częściej zaczynają doceniać produkty zakupione bezpośrednio u producenta
rolnego czy też pszczelarza. Mieszkańcy miast zaczynają doceniać ciszę i spokój wsi, uciekając od
stresu, zgiełku i pędu życia. Warsztat kosmetyczny lub pszczelarski pozwala na oderwanie się od
obowiązków, na wyciszenie się, na spojrzenie z dystansem na życie.

Produkty wytwarzane przez pania Anię

Warsztaty z produkcji kosmetyków naturalnych

Jak wygląda Pani dzień pracy?
Mój dzień pracy w znacznym stopniu podporządkowany jest warunkom pogodowym, w zależności od tego organizowana jest praca na zewnątrz, w ogrodzie przy pszczołach lub koniach. Jeżeli warunki pogodowe nie są sprzyjające, wówczas puszczam wodze fantazji w pracowni kosmetycznej. Oczywiście w międzyczasie, domowe obowiązki, przygotowywanie posiłków, pomoc córce
w zajęciach szkolnych lub wyjazdy związane z prowadzeniem firmy.

Kosmetyki naturalne

Plaster miodu

Pasieka
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Najpiękniejsze miejsce
w powiecie drawskim?
Nie jestem w stanie podać żadnego konkretnego
miejsca, gdyż cały powiat
jest
naprawdę
piękny.
Mamy wspaniały Drawski
Park Krajobrazowy, teren
jest urozmaicony, pełen
rzek, jezior i lasów. Dodatkową atrakcją są właśnie takie miejsca jak moje, ukryte
w polach, lasach, agroturystyki i siedliska niewidoczne
dla niewtajemniczonych.

Rozmowa z Norbertem Zbrógiem, miłośnikiem turystyki kwalifikowanej, entuzjastą aktywnego wypoczynku na Pojezierzu
Drawskim, współorganizatorem Rajdu Bobra,
Mistrzostw w chodzeniu po Drawie, organizatorem m.in. Pomerania Trophy/Rescue, pełnomocnikiem Marszałka Zachodniopomorskiego ds. turystyki kamperowej i szlaków off
– road.
Rozmowę przeprowadził Michał Hypki, koordynator projektu
Pojezierze drawskie

Norbert, jakie jest Twoje Pojezierze Drawskie?
Jest to najpiękniejsze miejsce w Polsce, dlatego postanowiłem tu zostać.

Jak się tutaj znalazłeś?
Zastanawiałem się z żoną nad miejscem wypoczynku wakacyjnego. Mazury z powodu zadeptania przez tłumy straciły swój niepowtarzalny charakter. Z dzieciństwa pamiętałem pobyt na Wąsoszu ze szczepem harcerskim – Czarna Trzynastka Krakowska. Był to swoisty obóz przetrwania o jakim dzisiaj sanepid i kurator oświaty nawet nie chcą słyszeć. Pojechaliśmy na cały miesiąc naszym
podręcznym kamperem Starem 660. Kolejne wakacje trwały 3 miesiące i…tak zostaliśmy na stałe.
Naszym nowym domem zostało Zbrojewo.
Co urzeka Twoich gości, kiedy zawitają na Pojezierze Drawskie?
Przyroda. Jej bliskość na wyciągnięcie ręki i brak surowych zakazów z korzystania jej uroków.
Cisza i spokój czy aktywność i zabawa?
Cisza i spokój idealnie łączą się z aktywnością i zabawą. To jest połączenie wolności i poczucia
szczęścia w jednym.
Jakie są ulubione formy aktywnego wypoczynku?
Wszystko co tylko przyjdzie na myśl. Rowery, ryby, fotografia, off road, kajaki, ponton lub wycieczki po ciekawych perełkach architektonicznych, których nie brakuje w naszym regionie i są naprawdę w dobrej formie.
Twoje ulubione miejsca?
Wszędzie. Wskaż palcem na mapę Pojezierza Drawskiego, pojedź lub pójdź tam i znajdziesz coś
wyjątkowego.
Kuchnia?
Nie chodzę do restauracji i nie śpię w hotelach. Wszędzie jadę „własnym domem” z kuchnią
mojej żony, którą cenię najbardziej.
Dzikość miejsc czy komfort?
Dzikość. Ludzie będąc na Pojezierzu Drawskim doskonale się odnajdują, tylko muszą wiedzieć,
że taka kraina istnieje. Trzeba też nowo przybyłym pomóc lub wyjaśnić, dlaczego nagle przed nosem pojawia się żółty znak „TEREN WOJSKOWY, WSTĘP WZBRONIONY”. Pojezierze Drawskie – miejsce, w którym można oddychać.

Norbert Zbróg z uczestnikami jednej z edycji Rajdu Bobra

Odprawa podczas Mistrzostw w chodzeniu po Drawie
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Justyna i Rafał Matusiakowie.
W prostych rozwiązaniach widzą
sposób na życie. W naszym regionie
hodowla owiec i kóz to temat całkowicie niszowy. Te urocze i wbrew
utartym powiedzeniom bardzo inteligentne zwierzątka, mają ludzkie cechy jak to, że trawa u sąsiada
bywa bardziej zielona.

Justyna Matusiak podczas pracy

Jakie jest Wasze Pojezierze Drawskie?
To nasze miejsce. Objechaliśmy kawał świata, jednak tutaj w Drawsku Pomorskim są nasze korzenie i wspaniali
ludzie.

Przy tak wielu obowiązkach w hodowli, produkcji, do tego dom, remonty, projekty. Dajecie radę?
Tak. Dzięki pomocy, uprzejmości sąsiadów i rodziny. Są niepisane zasady pomocy wzajemnej,
takiej jak to drzewiej bywało. Każdy może na sobie polegać w każdej sytuacji życiowej. Goście,
którzy odwiedzają nas w coraz większej ilości są zachwyceni, że wszelkie atrakcje przyrodnicze i dostępność rzek, jezior są tak bardzo blisko, na wyciągnięcie ręki.
Wasze smaczne produkty znajdują uznanie?
Sery przez nas produkowane w zależności od długości dojrzewania mają swoje grupy odbiorców. Im dłużej leżakują tym dalej „wyjeżdżają” – najtwardsze aż do Hiszpanii. Smaki Pojezierza
Drawskiego przenikają do całej Europy.

Sery wytwarzane przez Justynę i Rafała Matusiaków

Sery wytwarzane przez Justynę i Rafała Matusiaków

Rozmawiał Michał Hypki
Zdjęcia Justyna i Rafał Matusiak

Questing – siła wyobraźni
W ostatnich latach coraz modniejszym trendem w turystyce staje się questing - edukacyjna gra
terenowa, metoda polegająca na tworzeniu questów (wypraw) czyli tras „spacerowych”, które prezentują historię lub przyrodę miejscowości bądź okolicznych atrakcji przyrodniczo-kulturowych,
dając możliwość na lepsze poznanie danego miejsca. To innowacyjna forma poznawania danego
obszaru w sposób bezpośredni, doświadczalny, polegający na odkrywaniu jego walorów poprzez
grę, zabawę i poszukiwania.
Uczestnik otrzymuje ulotkę questową, składającą się z reguły z mapy i wskazówek tekstowych
(napisanych wierszem), które w sposób edukacyjny prowadzą po miejscowości lub innym miejscu
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prezentując jego najciekawsze walory. Nagrodą jest znalezienie ukrytego skarbu, do którego prowadzą różne wskazówki i zagadki, które uczestnik musi po drodze odgadnąć.
Questowe wyprawy mogą być piesze, rowerowe, konne lub kajakowe. Mogą też mieć różną tematykę – historyczną, przyrodniczą, krajoznawczą i kulturową.
Elementy ulotki questowej:
a) Informacje praktyczne
• Gdzie to jest? – W kilku zdaniach należy opisać lokalizacje gry z podaniem informacji w jakim
jest to regionie, powiecie, gminie i miejscowości; jak tam dojechać samochodem (należy podać
drogi dojazdowe z najbliższych większych miejscowości; wyraźnie należy opisać miejsce startu!).
• Tematyka – w kilku zdaniach należy opisać jakie informacje/wiedzę uczestnik questu zdobędzie po jej przebyciu.
• Jak szukać skarbu? – w kilku zdaniach należy opisać zasady szukania skarbu na Wyprawie
oraz informacje dotyczące przebiegu gry (czy trasa przebiega po chodnikach w mieście, czy
też po dróżkach leśnych/parkowych, jak należy się ubrać).
• Czas przejścia – średni czas przejścia trasą questu.
b) Wskazówki wierszowane – tj. instrukcje questu pisane rymem, najlepiej AA BB. Rodzaje wskazówek:
• R – wskazówki ruchu – wskazówki używane w grze odpowiedzialne są za przemieszczanie
się uczestnika od startu do mety tak, aby się nie zgubił i zatrzymywał przy drodze co jakiś
czas. W poruszaniu się także pomaga mapa zaprojektowana przez twórców questu;
• E – wskazówki edukacyjne – wskazówki opowieści sprawiają, że wszystkie „opowiadane”
miejsca gry ożywają, a ciekawość uczestników jest rozbudzona. Są nieocenioną możliwością
edukacyjną. Wskazówki opowieści mogą skupić się na przybliżeniu specyficznych powiązanych ze sobą faktów lub wprowadzić w historię na wielką skalę. Tak czy inaczej, utrwalają
motyw przewodni i wzbogacają doświadczenia uczestnika questu;
• S wskazówki skarbu – zadaniem, jakie stoi przed tymi wskazówkami jest pomysłowo i subtelnie podać uczestnikom wystarczającą ilość informacji dotyczących odnalezienia skarbu.
Uczestnicy mogą albo od razu być kierowani do skrzyni ze skarbem, albo zostać poproszeni
o wykonanie różnych zadań, jak np. zbieranie liter do hasła lub zbieranie liczb, które pomogą
skarb odnaleźć.
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Podsumowując, atrakcyjny quest jest wtedy, gdy:
• Stanowi dobrą formę zabawy
• Posiada walor edukacyjny – przekazuje wiedzę!
• Jego przejście stanowi wyzwanie
• Tekst ma zachowany rym i rytm
• Jest rozwiązywalny tylko w terenie
• Ma atrakcyjną formę graficzną (rysunki, mapka) i jest dopracowany w szczegółach
• Opowiada ciekawie jakąś historię
• Ma intrygująco napisane wskazówki
• Oddaje zaangażowanie twórców
• Ma dobrze ukryty skarb
W 2015 roku w Drawsku Pomorskim powstał quest pn. „Odkryj Drawsko Pomorskie” umożliwiający poznanie wielowiekowej historii miasta, bogatego w niemiecką i polską architekturę oraz
docenienie piękna przepływającej przez nie rzeki Drawy.

Szepty Drawy
Pod takim tytułem wydany został album fotograficzny, którego pomysłodawcami i autorami są
władze samorządowe Powiatu Drawskiego oraz Leszek Paradowski – laureat ponad stu międzynarodowych konkursów fotograficznych w kilkunastu krajach na całym świecie. Jego prace wielokrotnie były publikowane w albumach, czasopismach, kalendarzach, katalogach krajowych i zagranicznych oraz brały udział w międzynarodowych wystawach na sześciu kontynentach.
Drawa to rzeka podziwiana za swój niepowtarzalny, fascynujący klimat, urok i swoistą magię. Na
całej swojej długości tworzy malownicze wąwozy i przełomy, a szybki nurt i strome zbocza upodob-
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niają ją do rzek górskich. Jest uważana za jeden
z najpiękniejszych szlaków kajakowych w Polsce.
To rzeka ważna dla historii i kultury naszego powiatu, jest prawdziwą ozdobą i symbolem regionu. Każda chwila uchwycona w obiektywie autora
przenosi nas w przepiękną podróż przez wszystkie pory roku.
Moi rodzice wychowali się w dwóch pobliskich wioskach, Rydzewie oraz Tęczynie – mówi
Leszek Paradowski. Ja urodziłem się i dorastałem w Drawsku Pomorskim. Już od lat szkolnych
mój wolny czas wypełniały pasje. Trenowałem
lekkoatletykę, uczyłem się gry na akordeonie,
później na perkusji. Praktycznie każde wakacje
spędzałem u moich dziadków w Dołgiem, to były
niezapomniane chwile, które zapewne odcisnęły
piętno na moim postrzeganiu przyrody Pojezierza Drawskiego. Myślę, że do dnia dzisiejszego
ta fascynacja trwa, a uzależnienie z każdym kolejnym dniem pogłębia się... Uwielbiam wyprawy
rowerowe oraz wędrówki po okolicznych lasach,
z wielką radością i nadzieją witam kolejne pory
roku, rejestrując zachodzące zmiany. Czuję się
małym lokalnym patriotą i nie wyobrażam sobie
życia w innym miejscu na Ziemi. Tutaj się spełniam i dostaję wszystko, co sprawia, że jestem
szczęśliwym, dumnym mieszkańcem tego regioLeszek Paradowski
nu. Jeziora, rzeki, lasy, trzęsawiska, odludne miejsca, to są moje oazy spokoju, w których lubię się „zaszyć” zapominając o cywilizacji. Nie wyobrażam
sobie życia w innym miejscu, podobnie jak i funkcjonowania bez fotografii czy jazdy na rowerze.
Czymś wyjątkowym jest dla mnie wiosenny, letni czy też jesienny, poranny zapach nie kawy, lecz
drawskich łąk i lasów... uwielbiam tak rozpoczynać dzień.
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Pojezierze Drawskie –
wędkarskie eldorado
Turystyka wędkarska to bardzo prężna gałąź, której potencjał uwidocznił się w ostatnich latach, a nasz region szczególnie wyróżnia się na wędkarskiej mapie Polski. Mnogość i zróżnicowanie
zbiorników wodnych oraz rzek sprawiają, że Pojezierze Drawskie jest miejscem, które jak magnes
przyciąga pasjonatów wędkowania nie tylko z Polski, ale również z Europy. Naturalny potencjał
jakim dysponujemy jest nie do przecenienia. Ponad 280 jezior, z Drawskim, Lubiem, Siecinem, Komorzem, Wielimiem, Wierzchowem i Pilem na czele. Kultowe rzeki: Drawa, Parsęta, Piława i Gwda,
to wszystko wpływa na to, że powiaty drawski i szczecinecki, bez żadnych kompleksów możemy
nazywać wędkarskim Eldorado.
Szacuje się, że w Polsce wędkarstwo uprawia około 2 milionów osób, z czego w Polskim Związku
Wędkarskim zrzeszonych jest ich 600 tysięcy. Gros z nich rokrocznie korzysta z oferty wyspecjalizowanych biur podróży, które wysyłają ich do Finlandii, Norwegii, Szwecji, Hiszpanii, Dani, Włoch,
a także dalej - do Kenii, Patagonii, na Madagaskar czy Malediwy. Kraje te z otwartością ich przyjmują, a w wielu regionach to właśnie wędkarstwo jest najprężniejszą gałęzią turystyki.
W dobie pandemii, kiedy wyjazdy zagraniczne są mocno ograniczone, wielu pasjonatów wędkowania właśnie nas wybiera za cel swoich podróży. Niewątpliwym atutem Pojezierza Drawskiego
są wyjątkowe urokliwe, czyste i atrakcyjne wędkarsko łowiska. Mocną stroną tego rodzaju aktywności, co jest ważne dla wszystkich gestorów branży turystycznej jest to, że najbardziej atrakcyjne
okresy połowu ryb przypadają poza właściwym
sezonem turystycznym. Ryby szlachetne takie jak
łososie i trocie wędrowne najbardziej przyciągają
potencjalnych turystów na początku roku, styczeń – luty. Pozostałe ryby drapieżne, najlepiej
żerują w okresie wrzesień-listopad, tak więc wędkarstwo wpływa na wydłużenie sezonu turystycznego o miesiące, które do tej pory były dla branży
niewykorzystane.
Niewiele jest gatunków ryb, których na PojeWieczorne wędkowanie zierzu Drawskim nie da się złowić. Duże jeziora to
domostwo wielu okazałych szczupaków i okoni.
Wiele ponad metrowych zębaczy łowionych jest w ich odmętach. Garbusy, których rozmiar przekracza magiczne 40 cm, to także nie są incydentalne przyłowy. Sandacze, węgorze, a także sumy,
one również mogą dostarczać nam nie lada wrażeń. Do tego, dla sympatyków mniej aktywnego
wędkowania, mamy możliwość polowania na całe spektrum ryb spokojnego żeru: karpi, leszczy,
linów czy okazałych płoci.
Nasze rzeki, poza walorami krajobrazowymi i tymi związanymi ze spływami kajakowymi, zamieszkiwane są przez ryby szlachetne: pstrągi potokowe, lipienie, trocie wędrowne i łososie. Oczywiście, można w nich łowić także klenie, jazie i bolenie, więc wybór gatunków i metody połowu,
zależny jest tylko i wyłącznie od preferencji wędkarzy.
Aby połowić, trzeba znaleźć się we właściwym czasie, na odpowiednim łowisku, no i mieć trochę
szczęścia. Pojezierze Drawskie daje możliwość przeżycia niesamowitych emocji związanych z rybami.
Oczywiście, nikt nie da gwarancji na udany połów,
ale pewne jest to, że jeśli odpowiednio się do wędkowania przygotujemy, poznamy łowisko i zwyczaje lokalnych ryby, to nasze szanse na sukces są bardzo duże. Aby się o tym przekonać, zapraszamy do
nas! Nie zawsze uda się złowić rybę życia, ale wyjątkowość powiatów drawskiego i szczecineckiego
będziecie Państwo wspominać przez długie lata.
Do zobaczenia nad wodą!
Tekst: Mariusz Getka,
Spinningowy Turniej Trzech Miast
Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna
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Najładniejsze i najaktywniejsze
sołectwo Powiatu Drawskiego
Czyste i zadbane wsie są swoistą wizytówką każdego regionu. Z roku na rok w naszym powiecie
powstaje coraz więcej przedsiębiorstw agroturystycznych, pensjonatów i różnego rodzaju miejsc
noclegowych zlokalizowanych właśnie na wsiach. Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Drawskiego
już od 13 lat przeprowadza konkurs na „Najładniejsze i najaktywniejsze Sołectwo Powiatu Drawskiego”, mającego na celu wyłonienie i nagrodzenie sołectwa, które najbardziej w danym roku wyróżniło się zarówno pod względem estetycznym,
jak i pod względem umiejętności współpracy społeczności lokalnej na rzecz swojego najbliższego
otoczenia.
Przypominamy laureatów z lat ubiegłych:
2009 r.
1. Linowno
2. Dębsko
3. Stawno
Wyróżnienia: Mielenko Drawskie, Ostroróg,
Łabędzie, Sienica

2009 – Linowno

2010 r.
1. Dębsko
2. Sikory
3. Łabędzie
Wyróżnienia: Sienica, Biały Zdrój, Stawno,
Konotop, Żółte

2010 – Dębsko

2011 r.
1. Poźrzadło Wielkie
2. Żółte
3. Biały Zdrój
Wyróżnienia: Suchowo, Stara Korytnica, Sikory,
Świerczyna, Dębsko

2011 – Poźrzadło Wielkie

2012 r.
1. Biały Zdrój
2. Sikory
3. Żółte
Wyróżnienia: Poźrzadło Wielkie, Bolegorzyn,
Sienica, Suchowo, Łabędzie

2012 – Biały Zdrój
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2013 r.
1. Świerczyna
2. Sikory
3. Siemczyno
Wyróżnienia: Łabędzie, Linowno, Pomierzyn,
Konotop, Bralin

2013 – Świerczyna

2014 r.
1. Sikory
2. Konotop
3. Siemczyno
Wyróżnienia: Zarańsko, Stare Worowo,
Chlebowo, Poźrzadło Wielkie, Stara Studnica.
Laureat pierwszego miejsca otrzymał 2 plansze z napisem „Najładniejsze Sołectwo Powiatu
Drawskiego 2014 r.”
2014 – Sikory

2015 r.
1. Łabędzie
2. Dębsko
3. Kluczewo
Wyróżnienia: Chlebowo, Darskowo, Giżyno,
Łąka, Sośnica, Stawno, Zarańsko

2015 – Łabędzie

2016 r.
1. Biały Zdrój
2. Łąka
3. Zarańsko
Wyróżnienia: Chlebowo, Sośnica, Darskowo,
Siemczyno, Linowno , Machliny, Stawno

2016 – Biały Zdrój

2017 r.
1. Darskowo
2. Rzepowo
3. Bralin
Wyróżnienia: Zarańsko, Stare Worowo, Chlebowo, Świerczyna, Machliny, Kluczewo, Sośnica.
Uhonorowano sołectwo Konotop tytułem
„Zawsze piękne”.
2017 – Darskowo
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2018 r.
1. Sośnica
2. Łąka
3. Konotop
Wyróżnienia: Kluczewo, Pomierzyn,
Stare Worowo, Chlebowo, Łabędzie, Stawno.
Sołectwo Biały Zdrój, które otrzymało tytuł
„Zawsze piękne”.

2018 – Sośnica

2019 r.
1. Biały Zdrój
2. Sośnica
3. Machliny
Wyróżnienia: Bolegorzyn, Sienica, Warniłęg,
Świerczyna, Łabędzie

2019 – Biały Zdrój

2020 r.
1. Konotop
2. Darskowo
3. Kluczewo
Wyróżnienia: Mielenko Drawskie, Świerczyna,
Ostroróg, Siemczyno i Stara Studnica.

2020 – Konotop

2021 r.
1. Siemczyno
2. Kluczewo
3. Darskowo
Wyróżnienia: Kosobudy, Konotop, Żelisławie,
Łabędzie, Stara Studnica.

2021– Siemczyno

Powiat Drawski od 2009 roku do 2021 roku przeznaczył na konkurs „Najpiękniejsze Sołectwo
Powiatu Drawskiego” kwotę 190 000 zł. Sołectwa w gminie Czaplinek otrzymały łącznie 51 000 zł,
w gminie Drawsko Pomorskie – 42 000 zł, w gminie Kalisz Pomorski – 50 000 zł, gminie Wierzchowo
– 20 000 zł, w gminie Złocieniec – 21 000 zł, a w nieistniejącej już gminie Ostrowice – 6 000 zł.
Największymi beneficjentami zostały sołectwa Biały Zdrój w Gminie Kalisz Pomorski oraz Sikory
w gminie Czaplinek – łącznie otrzymały nagrody w kwocie po 16.000 zł.
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Smaki powiatu drawskiego
Każdy region Polski ma swoje unikalne i niepowtarzalne potrawy oraz produkty. Powiat
drawski także może pochwalić się kilkoma oryginalnymi produktami lokalnymi.

Miody drahimskie

Najbardziej rozpoznawalną marką powiatu
oraz całego Pojezierza Drawskiego jest niewątpliwie Miód Drahimski. Historia marki Miody
Drahimskie zaczęła się w 2002 roku od chęci
wypromowania naszego regionu jako zagłębia
pszczelarskiego (miodowego).
To pierwszy produkt z województwa zachodniopomorskiego, który został objęty unijną ochroną – w 2011 r. Komisja Europejska zarejestrowała
miód w kategorii Chronione Oznaczenie Geograficzne. Objęcie produktu ochroną unijną daje
gwarancję jego wysokiej jakości, a producentom
Miód lipowy
zapewnia ochronę prawną i eliminację nieuczciwej konkurencji. Kilka lat wcześniej, w 2006 roku
miody zostały wpisane na listę produktów tradycyjnych Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Obecnie tylko pięć pasiek ma prawo do
wytwarzania miodu drahimskiego, a każdy z nich
opatrzony jest odpowiednim certyfikatem.
Drahim to pierwotna nazwa miejscowości
Stare Drawsko, które już od wielu wieków słynie
z tradycji pszczelarskich. O ich istnieniu świadczą
wzmianki w opracowaniach historycznych, kopie
dokumentów oraz inne źródła. Jak wynika z zachowanych dokumentów, już w 1565 roku w starostwie drahimskim było 11 bartników.
Pod nazwą „Miód Drahimski” sprzedawanych
Zestaw miodów
może być pięć różnych miodów: wielokwiatowy,
rzepakowy, lipowy, gryczany i wrzosowy, pochodzących z pasiek leżących na terenie czterech gmin
Pojezierza Drawskiego: Czaplinka, Wierzchowa, Barwic i Bornego Sulinowa oraz Nadleśnictwa Borne Sulinowo. W czym tkwi sekret niezwykłości miodu drahimskiego? Otóż oprócz podstawowych
roślin, od których biorą swoje nazwy, miody te zawierają w sobie pyłki roślin endemicznych, których nie spotkamy już nigdzie poza okolicami Starego Drawska.
Miód drahimski to unikatowy dodatek do potraw i niezastąpiony element domowej apteczki.
Niepowtarzalny smak oraz właściwości prozdrowotne tego wyrobu znane są już od średniowiecza.
Wytwarzany w ekologicznej pasiece doskonale sprawdzi się przy przeziębieniu (miód lipowy
oraz wielokwiatowy), profilaktyce kamicy nerkowej (wrzosowy), suplementacji żelaza i ochronie
naczyń krwionośnych (gryczany), obniżeniu ciśnienia (rzepakowy), a także w łagodzeniu innych
dolegliwości.

Ogórek kiszony z jeziora ogórkowego
w Kaliszu Pomorskim

Jarmark Ogórkowy w Kaliszu Pomorskim
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Warto także wspomnieć o jeziorowym ogórku
kiszonym z Jeziora Ogórkowego w Kaliszu Pomorskim. Od 2008 roku wpisany jest na Listę Produk-
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tów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Już od 17 lat, w trzeci weekend lipca,
miasto staje się światową stolicą ogórka. W mieście odbywa się tzw. Jarmark Ogórkowy, podczas
którego Szambelan Ogórkowy ze specjalnie przygotowanej do tego celu platformy zatapia beczki
wypełnione świeżymi ogórkami i wyławia te zatopione rok wcześniej. Lekko słonawe i twarde
ogórki w mig rozchodzą się wśród jarmarkowych
gości. Tajemnica kiszonych ogórków o unikatowy smaku, na który wpływ ma wyjątkowa jakość wody Jeziora Ogórkowego, rodzaj drewna
użytego do produkcji beczek oraz receptura ich
przyrządzania przyciąga do Kalisza PomorskieBeczki z ogórkami zatapiane podczas
go coraz większe rzesze smakoszy tego bardzo
kaliskiego Jarmarku Ogórkowego
popularnego i lubianego przez Polaków letniego
warzywa. Oprócz ogórków kiszonych, można także spróbować mizerii, zupy ogórkowej oraz wielu
innych wymyślnych ogórkowych dań. W ten sposób miasto nawiązuje do tradycji, kiedy to w Kaliszu Pom. funkcjonowała przetwórnia owocowo - warzywna, w której produkowano ogórki kiszone
w dębowych beczkach wg tradycyjnej receptury. Zatopione beczki wyjmowano po trzech, a czasami nawet po dwudziestu czterech miesiącach. Beczki miały pojemność około 115 litrów i po szczelnym zamknięciu były mocowane i zatapiane w położonym w mieście Jeziorze Młyńskim, nazywanym przez mieszkańców Kalisza Pomorskiego także Jeziorem Ogórkowym. Przetwórnię zamknięto,
ale podobno do dziś na dnie Jeziora Ogórkowego znajdują się beczki z ogórkami, które od czasu
do czasu wypływają na powierzchnię przypominając o historii miasta. Kaliska przetwórnia produkowała kiszone ogórki, w które zaopatrywali
się głównie żołnierze stacjonujący przed laty na
pobliskich poligonach. Potem przetwórnia zbankrutowała. Jednak kaliszanie przypomnieli sobie
o niej i postanowili promować swoje miasto za
pomocą ogórka. Pomysł na święto ogórka wyrósł
z inicjatywy wielu osób, które chciały w charakterystyczny sposób uczcić urodziny miasta i nadać
mu oryginalną, niekonwencjonalną formę, nawiązując jednocześnie do tradycji Kalisza Pomorskiego.

Sielawa wędzona
z pojezierza drawskiego

Sielawa wędzona z Pojezierza Drawskiego – to
ryba wędzona w całości (wg tradycyjnej receptury), wraz z podsuszoną skórą. Ma dymny zapach,
lekko słonawy smak oraz złocisty kolor. Do lat 90tych sielawa występowała w jeziorach drawskich
w znacznych ilościach, będąc doskonałym surowcem wędzarniczym. W latach 70-tych ówcześni
naukowcy pisali wręcz o występowaniu jezior sielawowych. Obecnie, według opinii miejscowych
rybaków, sielawy jest coraz mniej, wciąż jednak
odławiana jest w jeziorach: Pile, Drawsko, Siecino, Komorze i Lubie. Sielawa to obok węgorza,
sandacza i szczupaka największy przysmak pływający w naszych jeziorach. Obiekt westchnień
każdego smakosza.
Od 2013 roku sielawa figuruje na Liście Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
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Festiwal Słoika

I Festiwal Słoika

Produkty biorące udział w konkursie

„Stoisko PZERiI” z Wierzchowa

Powiat Drawski od trzech lat jest pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia pn. „Festiwal Słoika”. I Festiwal Słoika odbył się 31 sierpnia 2019
roku na terenie Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim. Podczas Festiwalu swoje kulinarne talenty w pięciu kategoriach (ryby, owoce,
warzywa, nalewki oraz pasztety i podroby) zaprezentowali wystawcy z powiatu drawskiego. Pierwsze miejsce w kategorii „Owoce” zajęli wystawcy
z Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z Czaplinka. Najsmaczniejsze warzywa ze
słoika przyrządziło Stowarzyszenie „Filar” z Drawska Pomorskiego, natomiast pierwsze miejsce
w kategorii „Ryby” otrzymali przedstawiciele
Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z Drawska Pomorskiego. Najlepsze nalewki
zaprezentowało Sołectwo Kluczewo, a Emeryci
i Renciści z Wierzchowa zdobyli pierwsze miejsce
w kategorii „Podroby i pasztety”. Na zwycięzców
w każdej kategorii czekały nagrody oraz bon pieniężny na kwotę 1000zł. Jury konkursowe przyznało również jedną nagrodę specjalną dla Koła
Gospodyń Wiejskich z Mielenka Drawskiego.
Oprawę artystyczną podczas imprezy zapewniły zespoły śpiewacze Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Czaplinka, Drawska
Pomorskiego, Kalisza Pomorskiego oraz Mielenka Drawskiego. Gwiazdą festiwalu był zespół
„Majtki Bosmana” z Wałcza, który wprowadził
wszystkich zebranych na placu w klimat morski
śpiewając szanty. Tego dnia nie zabrakło również
atrakcji dla najmłodszych. Były zamki dmuchane,
konkursy dla dzieci oraz konkurencje sportowe
prowadzone przez animatorów
II edycja Festiwalu Słoika odbyła się w formie
mobilnej ze względu na panującą sytuację epidemiczną. We wrześniu 2020 roku powołana wcześniej komisja konkursowa dokonywała i degustacji zgłoszonych potraw podczas trzydniowego

Przedstawiciele Sołectwa Zagozd
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Stoisko Sołectwa Kluczewo

objazdu, a w październiku, w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Starym Kaleńsku odbyło się podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom.
W kategorii „Owoce” zwyciężyło Sołectwo Zagozd za wytrawny sos śliwkowy do mięs, pierwsze
miejsce w kategorii „Warzywa” zdobył PZERiI z Wierzchowa za sos Adzika, w kategorii „Podroby
i pasztety” wygrało Sołectwo Stare Worowo za domową tuszonkę, najlepszą nalewkę przygotował Dzienny Dom Seniora z Kalisza Pomorskiego za nalewkę „Bursztynową”, zaś główną nagrodę w kategorii „Ryby” otrzymało Koło Gospodyń
Wiejskich „Suliszewianki’ za rybę Pani Stefci.
Ponadto komisja konkursowa postanowiła
przyznać 3 wyróżnienia dla: Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów z Wierzchowa,
Sołectwa Kluczewo oraz Sołectwa Zagozd za duże
zaangażowanie i przepiękny, różnorodny wystrój
stoisk, w otoczeniu których przebiegała degustacja.
Podczas imprezy wystąpił zespół „Talisman”
oraz wychowanki Młodzieżowego Ośrodka WyStoisko Dziennego Domu Senior+ z Kalisza Pomorskiego
chowawczego w Czaplinku.

Powiat drawski od kuchni
Przysmaki nadesłane przez mieszkańców naszego powiatu. Ukażą się one również w najbliższym czasie w nowej książce kulinarnej pt. „Powiat drawski ze smakiem”.
Bigos Mirelli z Garbowa
SKŁADNIKI:
• średnia główka kapusty
• 2 czerwone papryki
• 1 kg pieczarek
• 2 bardzo duże cebule (lub odpowiednio więcej mniejszych)
• 4 płaty piersi z kurczaka
• liście laurowe
• koncentrat pomidorowy
• sól, pieprz, słodka papryka
• olej, 1 łyżka octu
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Pokroić kapustę i ją obgotować. Odcedzić i pozostawić do lekkiego ostygnięcia. Podsmażyć na
tłuszczu cebulę. Dodać wcześniej pokrojoną obgotowana kapustę i liście laurowe. Całość poddusić na wolnym ogniu. Dodać pokrojoną w kostkę
paprykę i piersi z kurczaka. Dusić pod przykryciem. Posolić i popieprzyć. Dodać koncentrat pomidorowy i podlać trochę wodą, żeby bigos się
nie przypalił. Dodać pokrojone pieczarki. Doprawić pieprzem i słodką papryką i dodać ocet. Dusić
do miękkości.
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Bigos Mirelli z Garbowa

Autor: Mirella
Garbowo
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Krewetkowa bomba witaminowa
SKŁADNIKI:
• 200-300 g krewetek
• 200-300 g mix sałat
• 1 duża pomarańcza (najlepiej
bezpestkowa)
• 2 papryczki chili
• garść borówek
• garść malin
• garść winogron (najlepiej bezpestkowych)
• 4-5 orzechów włoskich
• 10-12 pomidorków koktajlowych
• sos sałatkowy francuski (Knorr)
• masło czosnkowe
• bagietka
• dwa jajka
• panierka do krewetek Panko lub
bułka tarta
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Czosnek przecisnąć przez praskę, koperek
drobno posiekać, dodać olej, Vegetę, sok z cytryWitaminowa bomba krewetkowa ny i wszystko wymieszać. Do tak przygotowanej
marynaty wrzucić krewetki i odstawić na 2 godziny do lodówki. Do miski wrzucić sałatę, borówki, maliny i drobno pokrojone papryczki chili. Pomarańczę obrać, podzielić na cząstki, zdjąć białe błonki, pokroić na kawałki ok. 2-3 cm i dorzucić do
sałaty. Pomidorki i winogron przekroić na pół i wymieszać z pozostałymi składnikami. Wymieszać
sos francuski z wodą i olejem (proporcje na opakowaniu). Wyjąć krewetki z zalewy, rozgrzać olej na
patelni, każdą krewetkę obtoczoną w jajku i bułce lub panierce, smażyć po 3 min na każdej stronie.
Bagietkę pokroić na kromki o grubości około 1 cm i posmarować każdą kromkę masłem czosnkowym, ułożyć na blaszce do pieczenia i upiec na złoty kolor. Na duży talerz wyłożyć sałatę i skropić
sosem francuskim. Na sałacie ułożyć krewetki, a z boku talerza grzanki z bagietki. Porcja starcza dla
czterech głodnych osób lub sześciu nieco mniej.
Autor: Anna Bujkiewicz
Drawsko Pomorskie

Chleb Anetki
SKŁADNIKI:
• 1 kg mąki krupczatki
• 6 łyżek słonecznika
• 6 łyżek siemienia lnianego
• 3 łyżki sezamu
• 1 szklanka otrąb
• 1 l ciepłej wody
• 1,5 łyżki soli
• 2 łyżki cukru
• 0,5 kostki drożdży
Chlebek Anetki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Wszystkie składniki wsypać do miski i wyrobić
łyżką. Odstawić na 20 minut. Przełożyć do foremki i pozostawić na 10 minut. Wstawić do nagrzanego do 220oC i piec przez 10 minut. Następnie obniżyć temperaturę pieczenia do 190oC i piec jeszcze
przez ok. 40 minut.
Autor: Aneta Włodek
Drawsko Pomorskie
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Ciasto marchewkowe
SKŁADNIKI NA CIASTO:
• 1 szklanka mąki gryczanej
• ½ szklanki maki ziemniaczane
• ½ szklanki zmielonych migdałów
• ½ szklanki wiórek kokosowych
• ½ łyżeczki gałki muszkatołowej
• 1 łyżeczka cynamonu
• 1 łyżeczka sody
• 3 jajka
• 2/3 szklanki utartej marchewki
• 1 szklanka puree z dyni lub
dżem dyniowo-jabłkowy
• ½ szklanki cukru kokosowego
lub trzcinowego
• ½ oleju lub roztopione masło klarowane
SKŁADNIKI NA POLEWĘ:
• 4 łyżki serka mascarpone lub philadelphia
• 1/3 kostki masła
• 3 łyżki cukru pudru

Ciasto marchewkowe

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA CIASTA:
Jaja ubić z cukrem na biały puch, mąkę przesiać do miski, dodać pozostałe suche składniki. Połączyć z dynią, marchewką, olejem lub masłem klarowanym. Dodać ubite jaja i delikatnie wymieszać.
Okrągłą blaszkę o średnicy 26 cm wyłożyć papierem do pieczenia i wylać masę. Piec w temp. 180
stopni 45 minut.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA POLEWY:
Cukier utrzeć z masłem, dodać serek. Udekorować orzechami włoskimi.
Autor: Helena Paziewska
Gudowo

W krainie legend
Powiatu Drawskiego
Jarosław Leszczełowski
ilustracje – Ewa Kordek
O pierścieniu dumnej starościny

Przed wiekami w polskiej twierdzy granicznej
Drahim żyła bardzo bogata i bardzo dumna starościna. Była tak pewna swej pozycji, że lubiła wyzywać los. Rozsądne rady przyjaciół odrzucała zwykle,
uważając ich za ludzi przesądnych i strachliwych.
Pewnego pogodnego dnia na zamku trwała
huczna uroczystość. Głośno grała kapela, goście
wirowali w tańcu, a wino lało się strumieniami.
Kiedy zaczęło zmierzchać, goście chwycili za po-
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chodnie i wsiedli do łodzi, żeby wypłynąć na piękne jezioro Drawsko. Zabawa trwała nadal, a tęskne
polskie pieśni rozchodziły się po tafli nadzwyczaj spokojnego jeziora. Wtedy właśnie starościna zdecydowała się zaimponować wszystkim gościom swym bogactwem i odwagą. Można pani ściągnęła
ze swego palca piękny drogocenny pierścień i rzuciła go w fale jeziora, mówiąc te słowa: „Jeśli prawdą jest, że nigdy już nie ujrzę tego pierścienia, to prawdą jest też, że nigdy nie przestanę być bogata!”
Goście byli pod wielkim wrażeniem tego gestu i długo o nim rozprawiali przez następne dni i tygodnie. Tymczasem mijały lata i wszyscy powoli zapominali o incydencie. Starościna była pewna, że
pierścień przepadł na zawsze. Czasy były spokojne i drahimska pani opływała w dostatki. Pewnego
dnia na dziedzińcu zamkowym pojawili się rybacy ze swym połowem. Uwagę wszystkich zwracał
wielki szczupak, którego dźwigał jeden z rybaków. Zaciekawiona starościna wyszła na dziedziniec
i nakazała rozciąć rybę. Kiedy słudzy to uczynili, z rozprutego szczupaczego brzucha wypadł drogocenny pierścień, wrzucony przed laty do jeziora Drawsko.
Drahimska pani przeraziła się, gdyż dobrze pamiętała swe słowa. Odtąd powodziło się jej coraz
gorzej. Wybuchały wojny, a obce wojska łupiły niemiłosiernie starostwo i jego poddanych. Susze,
huragany, pożary i zarazy bydła zdawały się nie ustawać. Starościna popadała w coraz większe
długi. Wkrótce musiała opuścić zamek, a po kilku latach ludzie widywali ją w Czaplinku. Ubrana
w łachmany żebrała o kawałek chleba, chodząc od domu do domu.
Opisano na podstawie legendy zawartej w zbiorze H. Roggego Der Sagenkranz von Neustettin, Szczecinek, 1927 r. s. 107.

O Adamowym Tańcu

Dawno, dawno temu chłopi z Wierzchowa jak
co roku szykowali się do Zielonych Świątek, oddając się żarliwym modlitwom. W pierwszy dzień
świąt niemal wszyscy starsi mieszkańcy wsi udali
się do kościoła na nabożeństwo. Byli to bardzo
pobożni ludzie, wychowani przez swych ojców
i dziadów w zgodzie ze starą chrześcijańską tradycją. Natomiast wierzchowska młodzież wolała
zabawę od modlitwy. Wielu oddawało się tańcom
trwającym przez trzy świąteczne dni. Zaczynali zwykle w sobotni wieczór, a kończyli dopiero
w jasny poniedziałkowy poranek. Młodzi za nic
mieli stare dobre obyczaje, co wywoływało złość
i słowa potępienia ze strony dorosłych. Kto by się
jednak przejmował gderaniem staruchów?
Pewnego dnia grupa głośno hałasującej młodzieży przechodziła koło starszej kobiety, która
pilnie przędła na kołowrotku. Niewiasta rzekła do
nich z wielką powagą: „Jutro jest dzień Zielonych
Świąt. Opamiętajcie się wreszcie. Jeśli nie chcecie
mnie słuchać, idźcie swoją drogą, lecz pamiętajcie, jest ona drogą diabła!”.
Młodzi ludzie roześmieli się jej w twarz, a ich
głośny rechot brzmiał pusto, cynicznie i odpychająco. Młodzież dość już miała zrzędzenia i pouczeń starszych mieszkańców wsi, dlatego – żeby ruszyć w tany – wyszukała sobie ciche miejsce
zwane Wilczym Bagnem, położone na przesmyku między jeziorami Busko i Dramienko. Tutaj mogli
tańcować do woli, co też z zapamiętaniem czynili.
Był ciepły wiosenny dzień, a z oddali niosło się uroczyste bicie dzwonów wierzchowskiego kościoła. Tymczasem dziewczęta i chłopcy nie słyszeli niczego poza muzyką i tańczyli z prawdziwą
rozkoszą. Utworzyli osiemnaście par tanecznych, a przygrywało im trzech muzyków: jeden na
skrzypcach, drugi na klarnecie, a trzeci na kontrabasie. Muzyka mieszała się z wesołymi okrzykami
chłopców i piskami tańczących dziewcząt. Wokół Wilczego Bagna roztaczała się wspaniała wiosenna natura pełna zapachów i ptasiego szczebiotu. Im bliżej było wieczora, tym bardziej powietrze
stawało się duszne i wilgotne. Uczestnicy zabawy pocili się obficie, jednak nikt nie zwracał na to
uwagi. Młodzi ludzie wirowali w tanecznym kole, popijając gorzałkę. Głowy parowały, a gorąco dawało się coraz bardziej we znaki. Dziewczęta i chłopcy, nie przerywając tańca, rozbierali się coraz
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bardziej. Wkrótce na Wilczym Bagnie wirowało osiemnaście kompletnie nagich par. Szaleństwu nie
było końca, podpici muzykanci przygrywali dziarsko, a tancerze pokrzykiwali dziko.
Wtedy właśnie zerwał się gwałtowny wicher, a powietrzem wstrząsnął potężny grzmot. Ziemia
zadrżała, drzewa ugięły się niemal do ziemi pod uderzeniem huraganu! Potem równie niespodziewanie wszystko ucichło i zapadła nieprzenikniona ciemność. Nie było już słychać muzyki i wesołych
okrzyków...
Następnego ranka zaniepokojeni rodzice rozpoczęli poszukiwania swoich nieposłusznych dzieci.
Kiedy wiedzeni złym przeczuciem dotarli do Wilczego Bagna, ujrzeli porozrzucane ubrania i krąg
osiemnastu wielkich głazów. Całkiem z boku stały trzy inne kamienie, a przy nich leżały skrzypce,
klarnet i kontrabas. Lamentom i bezsilnej rozpaczy nie było końca. W przeklęte miejsce przybyli niemal wszyscy wierzchowinie, ale nikt nie mógł nic poradzić. Od tej pory młodzi ludzie z Wierzchowa
omijali to straszne miejsce, a kamienny krąg nazywano Nagim, Adamowym lub Kamiennym Tańcem.
Opisano na bazie legendy ze zbioru G. Kuessela (pseud. Pommer) Am Sagenborn, 1941 r., Berlin
-Leipzig, s. 91-94

O księżniczce Matyldzie w grodzie nad Drawą

Na wschód od granic dzisiejszego miasta Drawsko Pomorskie, na południowym brzegu Drawy
wznosił się niegdyś zamek otoczony wałami i głębokim rowem. Mała warownia stała na pustkowiu,
które odwiedzane było z rzadka tylko przez słowiańskich rybaków. Mieszkała tam piękna księżniczka Matylda o złotych włosach, której towarzyszyła jedynie wierna służka. Jej lud dawno opuścił
ziemie nad Drawą i wyruszył na południe, szukając cieplejszych i zasobniejszych regionów. Księżniczka nie mogła podążyć z nimi, gdyż stała zakładniczką złych i dzikich ludzi, którzy przybyli w te
okolice. Straszny szaman obcego plemienia rzucił na dziewczynę złe zaklęcie, dlatego przez setki lat
musiała tkwić w warowni nad Drawą, przykuta niewidzialnymi złotymi łańcuchami.
Tylko w jednym dniu, raz na sto lat, wiosną, rycerze mogli spróbować uwolnić księżniczkę od
złego zaklęcia, zdobyć jej rękę i tym samym stać się panami całej okolicy. Dzielny mąż musiał zdjąć
z palca księżniczki Matyldy pierścień, ale w taki sposób, żeby nie sprawić jej bólu. Nie było to łatwe,
gdyż pierścień zdawał się być wrośnięty w palec i już wielu śmiałków bezskutecznie próbowało
sprostać temu zadaniu. A zrozpaczona Matylda czekała sto lat do następnego wiosennego dnia...
Kiedy nadszedł wreszcie kolejny dzień próby, księżniczka poszła nad Drawę, pobrzękując niewidzialnymi łańcuchami. Nad rzeką gorzko zapłakała, skarżąc się modrym falom. Wtedy do zapłakanej dziewczyny podpłynęła niewielka ryba. A wiedzieć trzeba, że w tych pradawnych czasach ryby
rozumiały jeszcze ludzką mowę. Ryba spytała młodą kobietę, dlaczego płacze tak rozpaczliwie.
– Rozpaczam, gdyż żaden z rycerzy nie potrafi zdjąć złego czaru. Pewnie dziś znowu daremnie
czekam na uwolnienie – odparła Matylda.
– A w jaki sposób można cię uczynić wolną? – spytała zaciekawiona ryba.
– Nie wolno mi wprawdzie zdradzać tej tajemnicy ludziom, ale ty jesteś przecież tylko lichą zimnokrwistą rybą, więc chyba mogę cię wtajemniczyć. Kiedy wyciągam dłoń na powitanie, rycerz winien pocałować najpierw mój pierścień, wtedy cały czar zniknie. Żaden z nich nie wpadł na ten
pomysł. Całują moją dłoń, a później mocują się z pierścieniem i odchodzą z niczym.
– To naprawdę smutne. Ludzie są przecież tacy mądrzy, a widzą tylko twą dłoń, a nie klejnot,
który ją więzi. Podpłynę nieco, żeby obejrzeć ten twój pierścień– powiedziała ryba i zbliżyła się do
dziewczęcej dłoni.
Kiedy księżniczka dotknęła rybki, ta zamieniła się w dorodnego młodzieńca, który szybko złożył
pocałunek na pierścieniu i zsunął go delikatnie
z dłoni panny. Z hukiem wpadły do wody niewidzialne łańcuchy, uwalniając księżniczkę. Młody rycerz pochwycił pierścień i dostrzegł, że na
szlachetnym kamieniu znajduje się herb, przedstawiający złamany oszczep na czerwonym polu.
Odtąd potomkowie rycerza noszą ten znak na
swych szatach. Młodzieniec miał na imię Arnold
i wkrótce poślubił uwolnioną od zaklęcia księżniczkę. Młoda para posiadała teraz zamek i całą
otaczającą go okolicę. Oboje postanowili podziękować Bogu za swe szczęście i wznieść nad Drawą kościółek, ażeby wokół niego osiedlali się ludzie i powstawało nowe miasto.
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Dziś na miejscu tej niewielkiej świątyni wznosi się wspaniały ceglany kościół, który góruje nad
okolicą. Nowo powstałe miasto nazwano Drawenburgiem (Zamek nad Drawą), a wokół niego powstały liczne wsie i znikł ślad po złych dzikich ludziach. Również dawne zamczysko legło już w gruzach, tylko ślady jego wałów do dziś możemy odszukać nad brzegiem Drawy. W pobliżu tego grodziska jest też miejsce, gdzie woda jest szczególnie czysta. To właśnie tam księżniczka spotkała
zaczarowaną rybę, a wiosną ponoć można jeszcze dosłyszeć brzęk zatopionych złotych łańcuchów.
Legenda została opisana na bazie przypowieści zamieszczonej przez Georga Kuessela (pseud. Georg
Pommer) z Wierzchowa w czasopiśmie „Heimat Kalender für den Kreis Dramburg”, 1929 r., s. 74-76 oraz
w zbiorku G. Kuessela Am Sagenborn, Berlin-Leipzig, 1941 r., s. 85-86

Symbole Powiatu
Herb Powiatu Drawskiego złożony jest
z dwóch połuorłów na
tarczy dzielonej w słup.
W części prawej tarczy
srebrny orzeł wielkopolski, bez korony na
czerwonym tle, w części
lewej tarczy czerwony
orzeł
brandenburski
ze złotą przepaską na
srebrnym tle. Pod nim
błękitna wstęga w poprzek tarczy symbolizująca
przepływającą przez terytorium powiatu rzekę
Drawę. Herb Powiatu Drawskiego został przyjęty uchwałą Rady Powiatu nr XX/142/00 z 19 maja
2000 r.

Flaga Powiatu Drawskiego posiada kształt
prostokąta o wymiarach stanowiących proporcję długości do szerokości 8:5 i składający się
z trzech różnobarwnych trójkątów. Trójkąt wewnętrzny, równoramienny w kolorze białym,
zewnętrzne trójkąty prostokątne: u góry koloru
niebieskiego, u dołu koloru czerwonego.
Flaga Powiatu Drawskiego może posiadać
na białym trójkącie wizerunek herbu powiatu
i wówczas nazywana jest flagą urzędową Powiatu Drawskiego.
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Bóbr Podrawek
Od kilku lat nasze piękne okolice zamieszkuje coraz większa liczba bobrów, toteż warto
nagrodzić je za wspaniały i jakże celny wybór
“nowego mieszkania”, jakim jest powiat drawski. W naszym rejonie znajduje się wiele lasów
i jezior, więc wybór zwierzątka na maskotkę był
ogromny. Idealnym kandydatem jednak okazał
się bóbr, ponieważ żyje zarówno w wodach, jak
i na lądzie. Wybór np. ryby jako maskotki Powiatu Drawskiego byłby krzywdzący dla zwierząt lądowych. Z kolei wybór dzika byłby krzywdzący dla zwierząt wodnych. Tak więc – BÓBR
PODRAWEK, którego imię pochodzi od PO –
powiatu, DRAW – skiego i końcówka – EK.
Maskotka symbolizuje:
• czystość naszych wód,
• pracowitość – ludność powiatu drawskiego
jest pracowita (niczym bobry budujące swoje tamy na rzece),
• rzekę Drawę, na której zamieszkują,
• i oczywiście białe zęby, które symbolizują
trwałość, no i może … dużą liczbę gabinetów
stomatologicznych.
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Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim
Pl. Elizy Orzeszkowej 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
Biuro Obsługi Klienta tel. 94 36 334 64
Sekretariat tel. 94 36 307 83, fax 94 36 320 23
e-mail: powiatdrawski@powiatdrawski.pl
www.powiatdrawski.pl
https://www.facebook.com/PowiatDrawski
Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu
tel. 94 36 301 85, 94 36 301 81
turystyka@powiatdrawski.pl
promocja@powiatdrawski.pl

