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PROJEKT BUDŻETU GMINY  CHOSZCZNO
NA ROK 2008

Działając na podstawie art.61 ust.3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.  
Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) Burmistrz Choszczna 
przedstawia założenia do projektu budżetu, kierunki polityki 
społecznej i gospodarczej oraz wykorzystanie środków budżetowych.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU
1. Prognoza dochodów budżetowych - 51 065 000 zł -   100,0 %
A)  z tego w podziale na : 
1) dochody bieżące - 44 360 000 zł  - 86,9 %
2) dochody majątkowe - 6 705 000 zł  - 13,1 % 
B) z tego struktura dochodów wg źródeł ich pochodzenia:                
1) dochody z podatków, opłat, majątku Gminy - 28 014 299 zł  - 54,9 %
2) subwencje  - 13 401 993 zł  - 26,2 %
3) dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych oraz środki 
pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych Gminy 
(inwestycyjnych i bieżących) - 2 583 000 zł  - 5,1 % 
4) dotacje celowe na zadania realizowane z zakresu administracji 
rządowej i na podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej - 7 065 708 zł  - 13,8 %    
2. Planowane wydatki - 56 000 000 zł  - 100,0 %  z tego: 
1) wydatki bieżące - 41 207 000 zł - 73,6 %  w tym udział:
  a) Oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza  
   - 15 967 070 zł - 28,5 %
  b) Pomoc społeczna i ochrona zdrowia - 11 000 013 zł - 19,7 %
  c) Administracja publiczna ( rządowa, samorządowa, rady  gmin,  
      pobór podatków) - 5 345 180 zł -9,5 %      
  d) Rolnictwo i łowiectwo, transport, gospodarka mieszkaniowa  
      działalność usługowa, gospodarka komunalna i ochrona    
      środowiska - 3 869 819 zł - 6,9 %  
  e) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura  fizyczna 
      i sport - 3 805 910 zł - 6,8 % 
  f) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli               
     i ochrony prawa oraz sądownictwa, obrona narodowa, bezpiecze-
     ństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa - 219 008 zł - 0,4 %
  g) Obsługa długu - 950 000 zł - 1,7 %
  h) Rezerwy - 50 000 zł - 0,1 %
2) wydatki majątkowe - 14 793 000 zł - 26,4 %
3. Wynik finansowy – planowany deficyt budżetowy -  4 935 000 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych 
kredytów i wpływów  ze  sprzedaży papierów wartościowych  
wyemitowanych przez gminę.
4. Przychody - 5 584 000 zł
1)Kredyty długoterminowe zaciągnięte na termomodernizację 
budynków placówek oświatowych i budynku Urzędu Miejskiego
   - 2 538 000 zł
2) Emisja obligacji komunalnych w kwocie - 3 046 000 zł z prze- 
znaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego.

KIERUNKI POLITYKI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ
Utrzymanie porządku i czystości  oraz oświetlenie ulic, placów, 1. 
zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków na terenie 
Miasta i Gminy.
Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, 2. 
szkół podstawowych i gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół,  
dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
Pomoc społeczna dla najuboższych poprzez wypłaty zasiłków 3. 
i dodatków  mieszkaniowych oraz świadczenie usług opiekuń-
czych dla osób samotnych, realizowaną przez Miejsko – Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej.
Organizacja  zajęć dla osób z zaburzeniami psychicznymi                       4. 
w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w Warsztacie 
Terapii Zajęciowej w Piaseczniku.

5.  Inwestowanie m.in. :
1) w dziedziny wpływające na pozyskanie przedsiębiorców mających  
stworzyć nowe miejsca pracy:
- kontynuacja budowy kanalizacji,
- budowa wodociągów,
- budowa i przebudowa nawierzchni dróg i ulic,
- przebudowa chodników,
-dokończenie modernizacji budynku przy ul. Dąbrowszczaków                    
w Choszcznie, w którym działa Środowiskowy Dom Samopomocy oraz 
Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,
- tworzenie publicznych miejsc dostępu do internetu,
- wdrażanie podpisu elektronicznego, e- urząd, elektronicznego obiegu 
dokumentów,
- wykonanie planów miejscowych dla miasta Choszczna wraz                          
z obrzeżami.
2) Wykonanie termomodernizacji budynków placówek oświatowych  
i budynku Urzędu Miejskiego.
3) Budowa placów zabaw na terenie miasta i gminy Choszczno.
6. Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez działalność  Ochotniczych  
Straży Pożarnych .
7.  Prowadzenie zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego 
oraz kultury fizycznej: 
1) Działalność Instytucji Kultury – Choszczeńskiego Domu Kultury          
i Miejskiej Biblioteki.
2) Ochrona i konserwacja zabytków – renowacja Zabytkowych 
Kościołów, modernizacja budynku Barbakanu.
8. Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i roz-
wiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii.
9. Zmiana praw własności majątku komunalnego w tym:
1)lokali mieszkalnych
2)działek pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe i rekreacyjne 
oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH
Środki budżetowe planowane na rok 2008 w kwocie 56 649 000 zł  
proponuje się przeznaczyć na realizację:
1.Zadań własnych Gminy  w kwocie - 48 934 292 zł
( rozdział 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o  samorządzie gminnym 
Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 z  późn.  zmianami) w tym:
1) Inwestycje - 14 793 000 zł
2)Dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych z przezna- 
czeniem dla następujących podmiotów: - 1 060 000 zł
a) Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie - 630 000 zł
b) Miejska Biblioteka Publiczna  w Choszcznie - 430 000 zł
3)Dotacje celowe na  realizację zadań własnych gminy przez 
podmioty  należące i nienależące do sektora finansów  publicznych 
(w tym podmioty wybrane w drodze konkursu ofert ) - 261 000 zł
w zakresie:
a) zapewnienia bezpieczeństwa obywateli na jeziorach i kąpieliskach 
Gminy Choszczno - 8 000 zł
b) propagowania przeciwdziałania narkomanii - 4 000 zł
c) propagowania profilaktyki alkoholowej - 6 000 zł
d) ochrony zdrowia - 11 000 zł
e) edukacyjnej opieki wychowawczej - 2 000 zł
f) konserwacji i remontów zabytkowych Kościołów Gminy  
    Choszczno -20 000 zł
g) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 10 000 zł       
f) kultury fizycznej i sportu - 200 000 zł
4) Realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ( bez 
dotacji celowych i inwestycji) - 270 000 zł
5) Wydatki sołectw i osiedli -  68 610 zł
6) Rezerwę ogólną - 47 000 zł 
7) Rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych
 z zakresu zarządzania kryzysowego - 3 000 zł.               c.d. na str. 3   
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8) Obsługę długu publicznego – spłata odsetek od pożyczek i z tytułu 
emisji obligacji komunalnych - 950 000 zł 
 9)  Pozostałe ustawowe zadania własne - 31 481 682 zł 
2.Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych     zleconych 
ustawami  Gminie - 7 054 708 zł, z przeznaczeniem na: 
1) Pomoc społeczną - 6 897 000 zł
2)Administrację publiczną wykonującą zadania rządowe dotyczące 
rejestracji działalności gospodarczej, prowadzenia USC, ewidencji 
ludności, wydawania dowodów osobistych i obrony cywilnej.                                
- 154 000 zł
3)Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa na aktualizację rejestru wyborców - 3 708 zł
3.Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych  na 
podstawie porozumień z organami administracji rządowej – utrzymanie 
cmentarza wojennego - 11 000 zł
4.Spłatę rat  pożyczek - 649 000  zł     
      Szczegółowo z projektem budżetu można zapoznać się   w Biurze  
Rady Miejskiej w Choszcznie ul. Wolności 13 ( Barbakan )lub w  pokoju  
nr 25  w  budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie ul. Wolności 24. 

                                                
                                                 Burmistrz Choszczna                                                               
                                                    Robert Adamczyk

Inwestycje w Gminie Choszczno
 – obietnice i realizacja.

Przedbramie Bramy Kamiennej - ,,Barbakan” nieodłączny 
symbol miasta Choszczna weselej już wita przybyszów bo ma ku 
temu powody.

Wymienione podwaliny i łaty dachu, nowe pokrycie, 

solidne rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej, 
nowe, równie solidne i dokładnie wykonane drewniane okna, 
ocieplona powała stropu, dostęp do strychu, oryginalne, 
odwzorowane ze zdjęć z lat świetności zabytku zwieńczenie 
iglicowe, w sąsiedztwie solidna stylowa lampa i stare mury już 
przykuwają uwagę przechodnia, a to nie koniec prac przy zabytku. 
W piwnicach zrywa się stare zniszczone wykwitami soli i wilgoci 
tynki, zabezpiecza się powierzchnię murów przed dalszym 
zasoleniem tynków i wilgocią i przygotowuje do nałożenia 
nowych okładzin ścian. Elewacja obiektu czeka na strumieniowe 
czyszczenie, uzupełnienie brakujących cegieł, konieczną po 
czyszczeniu wymianę spoin i ewentualną korektę barwy muru 
w wypadku zaistnienia takiej konieczności. Przywrócenie pełnej 
świetności tego zabytku przewiduje się zgodnie z przyrzeczoną 
umową zawartą z miejscową firmą pod koniec maja 2008 r. 
Dotychczasowe prace na obiekcie wykonywał Zakład Pana 
Kozińskiego z Dobrzan. Współfinansował renowację zabytku 
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie i Gmina 
Choszczno.

Niepełnym byłby sukces restauracji zabytku 
pozostawionego w tle dawno zapomnianej nieodnawianej, 

popękanej i brudnej już elewacji budynku Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Choszcznie. Nie bez powodu zaplanowano 
równolegle docieplenie i wykonanie elewacji tego obiektu                    
z terminem zakończenia do końca maja 2008 roku. Projektując 
i wykonując wcześniej w miesiącu październiku przebudowę 
kotłowni (obiekt Barbakanu i biblioteki ogrzewane są z tej 
samej kotłowni) wyliczono jej moc w odniesieniu do założonych 
przewidywanych parametrów cieplnych. Potraktowano tu 
sprawę kompleksowo, łącząc estetykę, ekonomię, zdobycze 
techniki (kotłownia o dotychczasowej sprawności rzędu   
60% przebudowana została na kotłownię o sprawności 107 %) 
i dbałość o zachowanie naszej obecności na tych ziemiach – 
architektury tworzonej przez naszych przodków będącej gwarancją 
praw do tej ziemi. Lecz to jeszcze nie koniec zamierzeń – mały, 
charakterystyczny placyk z fontanną wrósł już w architekturę 
tego miasta i warto przywrócić ten akcent do życia. Niech w 
Przedbramiu Bramy Kamiennej symbolu miasta pojawiającym się 
w każdym folderze na tle ,,Książnicy Choszczeńskiej”  tańcząca 
para i kaskada wody symbolizują radość życia i ruch i niech łączą 
teraźniejszość i przeszłość.

Zostawmy na chwilę Barbakan i ulicą Piastowską udajmy 
się na ulicę Westerplatte. Zasypany przekop w ulicy wskazuje, 
że coś się tu działo. Rzeczywiście od lat zalewane piwnice 
szkoły podstawowej nr 1 i teren wokół niej pozbędą się wreszcie 
nadmiaru niechcianych wód opadowych. Kończy się odkładane 
przez lata na lepsze czasy odwodnienie szkoły i terenu wokół niej. 
Podjęto w b.r. zdecydowane działania przez Gminę, opracowano 
dokumentację, przystąpiono do robót  i  zamykamy odwieczny 
problem zalań. Pójdźmy dalej ulicą Westerplatte przez wygrodzony 
teren gimnazjum w kierunku ulicy Chrobrego. Za bramą 
wchodzimy w odnowioną w tym roku część ulicy Westerplatte ze 
starannie wyprofilowanym i wzorowo odwodnionym parkingiem 
dla samochodów osobowych jak wszędzie cennym i pożądanym 
nie przypominającym tego starego, na którym można było urwać 
koło lub zderzak. Przejdźmy przez ulicę Chrobrego na jej drugą 
stronę przejściem dla pieszych. W miejsce dziurawego jeszcze we 
wrześniu pełnego kałuż i popękanych płytek chodnika wchodzimy 
na nowy odwodniony chodniczek z polbruku ze schodkami 
i przemyślaną pochylnią dla wózków i pieszych oddzielone 
ozdobnym murkiem. Zauważmy idąc dalej, że starczyło tu 
miejsca nawet na mały, co prawda nienormatywny, lecz jak 
wszędzie konieczny parking. Mijamy ulicę Mur Południowy 
i stajemy przed placem zabaw. Nie spotkamy tu nic nowego 
o czym byśmy już nie pisali w poprzednim biuletynie – plac 
zabaw dziś pusty, bo jesień, bo mokro i zimno, korty też puste. 
Po co więc stajemy? Wejdźmy na plac i zachowajmy jego obraz 
– obraz placu pełnego dziur i łuszczącego się asfaltu zalewanego 
od strony zarysu muru obronnego i Wałów Piastowskich wodą 
po kostki i wyżej o nawierzchni ziemnej i żużlowej. Zajrzymy 
tu po zimie pod koniec maja ponownie. Zgodnie z zawartą już 
umową plac zyska nową nawierzchnię, asfaltową i chodniki 
z polbruku przy murze i wałach na przygotowanej już instalacji 
odwodnieniowej. Wróćmy na ulicę Chrobrego i skierujmy wzrok 
na kompleks gimnazjum. Coś tu nie pasuje w architekturze, wzrok 
pada na nie pasującą do reszty małą starą salę gimnastyczną, 
która w żaden sposób nie wpisuje się w istniejącą starannie 
dobraną architekturę budynku szkoły i hali sportowej. Kończymy 
właśnie inwentaryzację tej małej sali gimnastycznej technicznie 
wyeksploatowanej, wyłączonej z użytkowania i przeznaczonej do 
przebudowy i remontu. 

                                                                  c.d. na str. 4
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Do końca grudnia b.r. zgodnie z zawartą umową oczekujemy 

na przedłożenie nam wytycznych do koncepcji przebudowy, 
w której między innymi zakładamy wykonanie odrębnego wejścia 
do sali, dostosowania do potrzeb wymaganych pomieszczeń 
 i ewentualnie doprojektowanie nowych, rozwiązania bezpiecznego 
zejścia młodzieży do sali z budynku szkoły (dotychczasowe 
zejście stromymi schodami nisko w dół), przystosowania jej 
do korzystania przez zorganizowane grupy z zewnątrz (szatnie, 
sanitariaty, prysznice, magazyny, komunikacja i inne jak wymiana 
parkietu, doposażenie sali) no i oczywiście wpasowanie obiektu  
w  architektoniczną całość kompleksu gimnazjum. Dojdźmy do 
końca nowym chodnikiem i skierujmy się w ulicę Piastowską. 
Długa to ulica, nie ma szczęścia do remontu, wody zbiera aż z trzech 
ulic, a sama nie ma jej gdzie odprowadzić poza dwoma miejscami 
– przy kanale i za ,, Jędrkiem”. Każdy mieszkaniec Choszczna 
wie, a kierowcy przede wszystkim, jakie niespodzianki czekają 
ich w ulewne dni na skrzyżowaniu ulic Chrobrego i Piastowskiej. 
Próbujemy choć połowicznie rozwiązać i ten problem. Jeszcze 
do końca grudnia wbudujemy tu dziesięć wpustów ulicznych 
ze studzienkami osadczymi w odzyskany rurociąg w tej ulicy 
spełniający niegdyś zupełnie inne przeznaczenie. Przejdźmy ulicą 
Piastowską do ,,Jędrka” i odwiedźmy Przedszkole nr 2 przy ulicy 
Sucharskiego. Nie lada kłopot miała Pani Dyrektor przedszkola nr 
2, gdy w miesiącu październiku na jej biurko położono protokół 
nie dopuszczenia do eksploatacji kotłowni i przeciekach instalacji 
c.o. uniemożliwiających jej dalszą eksploatację. Decyzję Gmina 
podjęła natychmiast. Po podjęciu stosownych działań, a dzięki 
bardzo dobrze zorganizowanej miejscowej firmie ,,Kobeszko & 
Syn” nakładem niemalże wszystkich zatrudnionych pracowników 
tej firmy w ciągu jednego weekendu od piątku do niedzieli 
przeprowadzono operację przebudowy kotłowni i wymiany 
instalacji po uprzednim przygotowaniu przez firmę dokumentacji 
technicznej przebudowy, a co ważne z zachowaniem procedury 
przetargowej i to nie tej najprostszej. Niemożliwe stało się możliwe. 
Z ulicy Sucharskiego wejdźmy na ulicę Kościuszki, skierujmy się 
w lewo i wejdźmy w ulicę Wyzwolenia. Wycięto tu już wszystkie 
drzewa w wąskich obustronnych chodnikach uniemożliwiające 
komunikację po nich nie tylko osobom z dziećmi na wózkach 
i niepełnosprawnym, lecz i pojedynczym osobom. Dojdźmy do 
budynku policji i zatrzymajmy się na chwilę na przejściu dla 
pieszych. Okazuje się, że po deszczu stoimy w wodzie.W maju 
przyszłego roku zgodnie z zawartą już umową będziemy tu 
przechodzić suchą nogą, jeździć po nowej nawierzchni asfaltowej 
i chodzić po nowych chodnikach z polbruku. Dla relaksu 
przejdźmy ulicą Chrobrego do ulicy Mickiewicza i skręćmy na 
ścieżkę asfaltową przy jeziorze. Przy kanale skręćmy w prawo 
i wejdźmy na ulicę Niedziałkowskiego, a konkretnie na chodnik 
w tej ulicy. Kto wie, że miejscowy wykonawca wykonywał 
ten chodnik nie może uwierzyć, że swojemu miastu można 
było wyrządzić taką krzywdę, dlaczego?, przekonaj się sam. 
Właśnie do końca grudnia b.r. na biurku winna znaleźć się 
dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy tej ulicy 
uwzględniająca budowę czterdziestu miejsc parkingowych. Łączy 
to się z rozbiórką i odtworzeniem ogrodzenia, budową ściany 
oporowej, przebudową wiaty, lecz także z wymianą chodników 
i krawężników po obu stronach tej ulicy na całej jej długości 
zaaplikowanej nam przez wspomnianego wyżej wykonawcę. 
Opuszczamy ulicę Niedziałkowskiego udając się przejściem przy 
nowo wybudowanej przychodni lekarzy rodzinnych. Schodzimy 
schodami w dół i wychodzimy na ulicę Wolności przed biurem 
turystycznym. Idziemy w kierunku dworca, za Urzędem Miejskim 

przed sklepem ,,Opal” skręcamy w lewo i jeszcze raz w lewo 
kierując się na bramę szpitala. Ta uliczka do końca maja 2008 
r. zgodnie z zawartą umową zyska nowe krawężniki, studnię 
uliczną, dwie kraty uliczne zbierające wody i nową nawierzchnię. 
Pozostańmy nad brzegiem jeziora i udajmy się w kierunku 
Starostwa Powiatowego. Od maja 2008 r. nie będziemy musieli 
wstydzić się za stan naszych dróg i chodników prowadzących 
do Starostwa. Zarówno ulica Nadbrzeżna od ulicy Wolności do 
zabudowań przed starym przedszkolem kolejowym jak i ulica 
Słowackiego zyskają nowe krawężniki, nową nawierzchnię 
ulic i chodników. Przejdźmy przez ulicę Słowackiego w której 
wycięto już stare zrakowaciałe drzewa i którą przygotowano 
pod przebudowę. Poprzez ulicę Kraszewskiego tuż przy dworcu 
PKS wejdźmy na ukończony właśnie w listopadzie finansowany 
w 50 % przez miasto chodnik prowadzący od ulicy do chodnika 
przy wiadukcie. Spostrzegawczy przechodzień zatrzyma się 
na chwile przed boiskiem Szkoły Podstawowej nr 3, na którym 
widzi prowadzone roboty ziemne związane z przygotowaniem 
podłoża. Tu powstaje boisko wielofunkcyjne ze sztuczną trawą 
i czterometrowym ogrodzeniem. 
      Zawróćmy i przejdźmy w kierunku postoju taksówek 
skąd ulicą Kolejową udamy się na Osiedle Południowe – tzw. 
,,Betlejem”. Idziemy lewą stroną wąskiego wysłużonego chodnika 
– z żelbetowym słupem w jego trakcie; dochodzimy do jeziora. 
Tu czeka nas zaskoczenie. Jeszcze w październiku, aby dojść 
do ulicy Kochanowskiego należało brnąć po nierównościach 

starych płytek i kałużach w sąsiedztwie powalonych drzew 
i samosiejek zasłaniających widok na jezioro. Teraz idziemy aż 
do ulicy Kochanowskiego pięknym chodnikiem z polbruku przy 
regularnie posadzonych i zabezpieczonych młodych drzewach. 
Na połowie długości chodnika odkryto już widok na jezioro, 
usunięto samosiejki i odbudowano skarpę. Zrealizowano tym 
samym i chodnik i część ścieżki nad jeziorem. Brak jeszcze 
wykończenia i wyrównania drugiej części skarpy, usunięcia 
zbędnych zakrzewień oraz ustawienia ławek.          c.d. na str. 5
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Te ostatnie ustawimy wiosną. Zawróćmy i od ulicy Kochanowskiego 
wejdźmy w ulicę Kraszewskiego mijając po prawej stronie ulicę 
Żeglarską. Ulica ta nadal czeka na utwardzenie, lecz postawiono 

już lampy uliczne. Po lewej stronie nikną gruzy dawnej 
fabryki BUMAR, po prawej opisana już wcześniej zapisana do 
przebudowy ulica Słowackiego. Wejdźmy poprzez ulicę Wolności, 
Kopernika i dalej Słoneczną na chodnik prowadzący do Szkoły 
Zawodowej. Szeroką drogą asfaltową przy szkole wejdźmy na 
ulicę Polną kierując się w stronę ulicy Reymonta. Jesteśmy już 
na nowoprojektowanej trasie kanalizacji deszczowej odbierającej 
wody z górnych partii ulicy Polnej i Reymonta. Wchodzimy 
w nieutwardzoną ulicę Reymonta. Do końca grudnia bieżącego 
roku na biurku Wydziału IBPP znajdzie się pełna dokumentacja 
techniczna na budowę drogi wraz z jej odwodnieniem. Zejdźmy 
niżej w kierunku ulicy Stargardzkiej nie dochodząc do niej. 
Krzyżują się tu ulica Reymonta i nowoprojektowana ulica 
Artylerzystów. Jeszcze w tym roku rozpocznie się na niej 
budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej, a do 27 grudnia na 
biurko Wydziału IBPP trafi pełna dokumentacja techniczna na 
budowę ulicy Reymonta i części ulicy Artylerzystów. Z ulicy 
Artylerzystów wyjdźmy na ulicę Stargardzką i pójdźmy w dół 
ulicą Polną do małego ronda osiedlowego. Również na ten odcinek 
ulicy powstaje i do końca grudnia zostanie dostarczony projekt 
kanalizacji deszczowej prowadzącej wody istniejącym rowem  
w kierunku oczka wodnego dalej do rzeki Stobnicy. Wycofujemy 
się z tego terenu i ulicą Polną dochodzimy do ulicy Stargardzkiej. 
Tu znów niespodzianka od rozjazdu na Recz po prawej stronie 
nowy chodnik aż do rzeki Stobnicy i nowa zatoka postojowa dla 
autobusów w 50 % sfinansowana  przez miasto. Zatrzymajmy 
się jeszcze chwilkę na ulicy Stargardzkiej i zajrzyjmy na ulicę 
Czarnieckiego. Przedziwna to ulica, aby dojechać do jej końca 
trzeba pokonać cztery zakręty pod katem 90˚. Nie ma tu sieci 
wodociągowej i hydrantów, a wodę mają wszyscy. Szerokość 
ulicy, aż dziwne ma, tylko 5,0 m, odwodnienia ulicy brak, 
możliwości odbioru ścieków sanitarnych z ostatnich budynków 
brak, a niby wszystko jest w porządku. Co niektórzy twierdzą, 
że jeśli sąsiad się kąpie to drugi musi poczekać -  nie wiemy 
czy to prawda, lecz tak jak wszędzie i tu porządek musi być, 
czy jak kto woli należy  posprzątać. Do końca grudnia również 
trafi do nas dokumentacja zawierająca niezbędną dokumenację 
na uzbrojenie tej ulicy zabezpieczające dostawę wody dla celów 
spożywczych i przeciwpożarowych, odbiór wód deszczowych 
i ścieków sanitarnych z ostatnich budynków oraz dokumentacja 
na utwardzenie tej ulicy. Wróćmy na ulicę Stargardzką  
i na CPN. Po lewej naszej stronie utwardzone w ostatnich 
miesiącach, prawidłowo zorganizowane i wyposażone  
w  podstawowe  urządzenia targowisko miejskie,   któremu  niegroźne  
już zamknięcie przez SANEPID. Skręćmy w ulicę Bohaterów 

Warszawy. Pomyślmy jak mogłaby to być piękna ulica gdyby 
przywrócić jej walory odbudowując chodniki, nawierzchnię, 
uzbrajając w system odbioru wód deszczowych. Z tą myślą 
dochodzimy do budynku Choszczeńskiego Domu Kultury. Stajemy 
na chwilę. Przedziwna to budowla, gdzie spojrzysz przybudówka: 
tu hotelik, tam scena, tu kawiarnia, tu jeszcze jedna, tu  holl i tam 
holl garderoba na trzy czwarte sceny, sanitariaty przejściowe, nie 
wiadomo gdzie mur, gdzie przepierzenie, czyja tu własność, czyja 
dzierżawa, czyj teren  i co tu jeszcze można wymyślić,  podpowiedz 
kolego. Oj wiele kolego by jeszcze tu można. Oj chyba można  
i jak dalej tak pójdzie to kultura w kąt pójdzie a szkoda, bo ludzie 
tu chętni kulturę krzewić: plastyka, muzyka, rytmika i taniec  
i balet i jak pamiętam i wiersze i stroje, wyjazdy, a były i czasy 
wojaży po świecie, czas to odnaleźć kolego, jesteśmy w Unii 
przecież, a młodzież naprawdę chętną tu mamy. Na dobry początek 
policzmy co mamy i ile i co jeszcze nam trzeba, by każdy mógł 
znaleźć to czego szuka i kino, i teatr, i hobby, i szachy, galerię, 
muzykę, plastykę i taniec, herbatę i kawę, muzykę i to wszystko 
co – Wy Państwo z Kultury najlepiej wiecie, by każdy artysta co 
wart jest zachodu pospieszał do Choszczna, bo scenę tu mamy tak 
wielką, że nie jeden teatr zazdrościć jej może, i ludzi łaknących 
dobrych spektakli, teatrów i kina. 
    Właśnie kończymy prowadzoną od dobrych dwóch miesięcy 
inwentaryzację tego obiektu. Po co to wszystko spytasz kolego, bo 
przyszedł już czas na remont tego obiektu. Nic nie trwa wiecznie 
i dach, i pokrycie, i elewacja, i otoczenie, i środek, i wyposażenie 
i całość tego obiektu wymaga już nakładów i mecenatu jaki może 
zapewnić chyba tylko Gmina, a ściślej mówiąc Burmistrz. Stąd 
podjęta decyzja o opracowaniu założeń do koncepcji modernizacji 
CHDK wraz z jego remontem, w tym rozszerzeniem funkcji 
o Urząd Stanu Cywilnego. Niezorientowanych uświadamiamy, 
że obecnie pomieszczenia dla USC użycza nam Starosta 
Choszczeński. Mamy nadzieję, że pozwoli nam jeszcze korzystać 
ze swej gościnności do czasu zrealizowania podjętych przez nas 
zamierzeń. Ujęte w formę opracowania wytyczne do koncepcji 
przebudowy CHDK. odbieramy pod koniec miesiąca grudnia 
2007r., by uzgodnić je i do końca lutego 2008 roku uzyskać pełne 
jej opracowanie.
  Zostawmy dom kultury i pójdźmy dalej. Nieoczekiwanie 
znów znaleźliśmy się przed Przedbramiem Bramy Kamiennej - 
,,Barbakanem” – czyżby wszystkie drogi wiodły do Barbakanu? 
Zmęczeni już długim spacerem z nieujawnionymi planami na rok 
przyszły kończymy nasz spacer po mieście w miejscu wyjścia 

i zapewne byłby on zakończony gdyby nie pytanie kolegi. A co 
z wioskami? Tam też mieszkają ludzie i płacą podatki i chcą 
godnie żyć.” Odrzekłem -  „Przyjacielu nie mamy sobie nic do 
zarzucenia”.                                                               c.d. na str. 6
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Wsiadamy w samochód i ruszamy w teren. Wyruszamy 
spod „Barbakanu” jedziemy ulicą Piastowską i długo stoimy 
przed wjazdem na ulicę Jagiełły po czym skręcamy w ulicę 
Dąbrowszczaków i  zatrzymujemy się dopiero w Rzecku. Obchodźmy 
całą trasę sieci kanalizacyjnej i aż dziw bierze, że po pracach firmy 
EKOWARK trudno bez mapy namierzyć trasę kolektorów. To już 
kunszt kierownika budowy, który potrafił przywrócić teren do 
stanu pierwotnego prawie że nie pozostawiając śladów interwencji 
w naturę. Wyjeżdżamy z Rzecka i jedziemy w kierunku Rzeczek 
cały czas trasą kolektora zostawiając skanalizowane już Reczki. 
Wjeżdżamy do Suliszewa i tu również trudno odnaleźć trasę 
kolektora puszczonego przez ogródki przydomowe nieraz pod 
wjazdami do garażu, w środku utrzymanych pięknie iglaków. 
Zostawmy Suliszewo i ulicę Zieloną i ruszamy w kierunku 
Krzowca i Kołek. Tu już końcówka robót. Wracamy odwiedzając 
jeszcze Chełpę, gdzie założono już kanalizację i przygotowuje się 
materiały projektowe dla budowy wodociągu.
            Wracamy do Choszczna i kierujemy się do Radunia. Oglądamy 
pozostałość po drodze, a właściwie ruiny drogi i zastoiska wody. 
Tu do końca maja 2008 roku powstanie zgodnie z zawartą umową 
droga szerokości 5,5 metra z możliwością pobudowania chodnika. 
Wracając do Choszczna zatrzymujemy się jeszcze przy stadionie, 
a konkretnie w holu budynku sportowo-wypoczynkowego by 
obejrzeć kolejne zobowiązanie umowne do końca marca 2008 
roku budowy dźwigu osobowego. Informuję jeszcze kolegę, że 
zinwentaryzowaliśmy już 15 świetlic wiejskich i do końca grudnia 
bieżącego roku mamy nadzieję zgodnie z umową uzyskać pełną 
informację o kosztach remontów obiektów oraz podjąć budowę 
kanalizacji w Oraczewicach, a ponadto przygotowaliśmy audyty 
energetyczne na jedenaście obiektów w tym cztery przedszkola, 
budynek Urzędu Miejskiego i sześć szkół.
   Zmęczeni obaj spacerem, dyskusją i objazdem Gminy wjeżdżamy 
w ulicę Wolności tym razem od strony banku spółdzielczego. 
Zapalają się właśnie nowe choszczeńskie latarnie - ostatni nabytek 
Gminy Choszczno w wyniku przeprowadzonej w br. modernizacji 
oświetlenia. Słyszę: o wreszcie lampy pasujące do zagospodarowania 
terenu, starej zabudowy kościoła, wysokie, czyste, nie oślepiające 
a oświetlające  nawet przejścia dla pieszych bez dodatkowych 
reflektorów. Tak?, spytałem, podzielam twoje zdanie, ty chyba jesteś 
elektrykiem i wiesz co to luminancja? i jak ma działać oświetlenie 
skoro takie jest twoje zdanie na ten temat. Ależ nie, mówię to co 
widzę i co myślę. Podziwiam Cię. Właśnie niedawno pewnemu 
dziennikarzowi miejscowemu nie podobał się dobór lamp  – 
stwierdził, że jest za ciemno i że nowe oświetlenie nie przypada mu 
do gustu. Wiesz przypomniały mi się czasy kiedy to gdy brakowało 
gwoździ, budowało się fabrykę gwoździ, a jak brakowało prądu 
budowało się elektrownie, a nikomu nie przychodziło do głowy, że 
są technologie w wyniku których można uzyskać przy kilkukrotnie 
mniejszym zużyciu energii taki sam efekt oświetlenia, ogrzewania, 
etc... Zobacz jak długo już od czasów sławetnych ogłaszania 
stopni zasilania-wyłączeń w godzinach szczytu - nie wybudowano  
w kraju nowych elektrowni, to już dwadzieścia siedem lat, a jak do 
tej pory prądu starczyło. Oświetlenie uliczne jest nie po to by można 
było w nocy czytać gazety czy też oglądać zdjęcia. Ma ono dawać 
równomiernie rozłożone oświetlenie bez tzw. dziur świetlnych, 
uwidaczniające sylwetkę samochodu czy też przechodnia, bez 
odblasków i poświat, nie powinno oślepiać i razić. A czy Ty 
wiesz ile energii  zużywała dotychczasowa lampa o czterech 
kulach?, policz: cztery razy 150 Wat równa się 600 Wat, a ile Wat 
zużywa nowa lampa o dwóch źródłach światła? dająca lepszy 
efekt oświetlenia: 2x75 Wat równa się 150 Wat. Ile zyskujemy 
na wymianie ?- 450 Wat. Trzeba Ci jeszcze wiedzieć kolego, że 

zdemontowane lampy w wyniku zastosowania błędnych rozwiązań 
(nieszczelne połączenia kul i opraw) są tak skorodowane, że 
korony nie nadają się do ponownego wbudowania i muszą zostać 
wymienione na nowe chcąc je wykorzystać, do wykorzystania 
pozostaną jedynie słupy. Dziś nie produkuje się już nawet tych 
kul, które zastosowano w zdemontowanych lampach uznając je 
zapewne za  skonstruowane błędnie. Policz ile zyskujesz rocznie 
oszczędności na jednej lampie. 450 Wat x 35 groszy razy 1KW  
x 365 dni równa się 689 złotych 85/100. Ile to oszczędności na 
wymianie wszystkich lamp?, pochodź, policz i sprawdź. Procentowo 
oszczędność wynosi 75% dotychczasowych rozwiązań, chyba 
warto, prawda? Zaaferowani dyskusją zauważamy, że minęliśmy 
właśnie ,,Barbakan”i zmierzamy na parking Urzędu Miejskiego 
gdzie kolega zostawił swój samochód. Kończymy wreszcie  
i spacer i objazd zmęczeni, lecz kalkulując szybko  wyliczam 
stwierdzam i pytam kolegę: czy wiesz o tym, że nakłady na 
inwestycje poczynione w tym roku na wsi są dwukrotnie większe 
jak w mieście? To należy zapamiętać na przyszłość by zachować 
przyzwoitą proporcję. Kończąc – obietnice powoli stają się faktem. 
Przerwano czteroletnią niemoc i marazm. Opisane tu inwestycje 
należy przyjąć za fakt, gdyż na wszystkie tematy spisano konkretne 
umowy o realizację.
                                                                   Eugeniusz Ziemczonek

Spotkanie z pisarzem Jerzym Sosnowskim                                  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej                                  

im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie
          15 listopada 2007 roku na spotkanie z członkami  Dyskusyjnego 
Klubu Książki, przyjechał z Warszawy niecodzienny gość, 
Jerzy Sosnowski, pisarz, historyk literatury, krytyk, publicysta, 
dziennikarz radiowej Trójki, obecnie dziennikarz TVP Kultura. 
Spotkanie miało charakter otwarty, mogli w nim uczestniczyć 
wszyscy, zainteresowani rozmową z autorem książek:  „Śmierć 
czarownicy! Szkice o literaturze  i zwątpieniu” (wyd. SEMPER, 
1993); „Chwilowe zawieszenie broni. O twórczości tzw. pokolenia 
bruLionu” (współautor Jarosław Klejnocki, wyd. Sic!, 1996); 
„Apokryf Agłai” (powieść, wyd. WAB 2001; wyd. II Wydawnictwo 
Literackie 2007); „Wielościan” (opowiadania, WAB 2001 - 
nagroda Fundacji Kościelskich); „Linia nocna” (opowiadania, 
WAB 2002); „Prąd zatokowy” (powieść, WAB 2003 - nagroda 
Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych „Książka 
Jesieni 2003”); „Ach” (eseje, Wydawnictwo Literackie 2005); 
„Tak to ten” (powieść, Wydawnictwo Literackie 2006). Pomimo 
nietypowej pory roku, bowiem tradycyjny sezon turystyczny już 
się skończył, zaproponowaliśmy naszemu gościowi, wycieczkę 
do Drawieńskiego Parku Narodowego. Chociaż dzień był chłodny, 
słoneczna pogoda sprzyjała krótkim spacerom po Puszczy Drawskiej 
pod opieką przewodnika, Aleksandry Gancarczyk. Pisarz odwiedził 
również księgarnię „Pegaz” w Choszcznie. Przed godziną 17:00 
w Czytelni dla Dorosłych, na gościa czekali członkowie obydwu 
grup Dyskusyjnego Klubu Książki: młodzież i dorośli. Pisarz łatwo 
nawiązał kontakt z publicznością, interesująco odpowiadał na 
zadawane pytania, czym zjednał sobie podziw i sympatię zebranych. 
Uczestnicy Wieczoru  z Jerzym Sosnowskim uznali, iż było to 
jedno z najciekawszych spotkań autorskich w naszej Bibliotece. 
Koordynatorem spotkania był Paweł Kamienowski z Książnicy 
Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie.                                                                                                

                                                                                   Anna Lewicka
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Zalety życia gdzie indziej - Jerzy Sosnowski

      Przypominam sobie recenzję z „Tak to ten”, której autor, 
pochodzący zresztą ze sporego miasta, ale leżącego na uboczu, 
napisał w zakończeniu mniej więcej tak (cytuję z pamięci, ale 

oddaję chyba zasadniczą myśl): „Gdyby Sosnowski naprawdę 
mieszkał w Kołobrzegu, wiałby z niego tak, jak ja wiałem 
z P.”. Uświadomiło mi to, że upodobanie do miejsc innych, 
niż własne, skłania do idealizowania ich; ale też, że niechęć do 
miejsca, w którym się żyje, utrudnia zobaczenie jego zalet. Oba 
te mechanizmy działają zresztą równocześnie  i  w obie strony.  
    Urodzony w Warszawie, co jak wiadomo nie jest ani 
moją winą, ani zasługą, stąpam po gruncie dość grząskim, 
bo nawet słowa nie są tu niewinne. Kiedyś świeżo poznany 
kołobrzeżanin powitał mnie pytaniem: „Jak się czujesz na 
naszej prowincji?”    – i zapaliły mi się od razu wszystkie lampki 
alarmowe: wydało mi się oczywiste, że wrabia mnie w rolę 
gościa, który przyjechał ze „stolycy” i patrzy na wszystko 
z góry. Jakkolwiek „prowincja” pochodzi od „Prowansji”, 
w języku polskim ma konotację dość paskudną, zresztą 
zrodzoną chyba relatywnie niedawno, skoro do dziewiętnastego 
wieku nasza kultura była agrarna i to, co najważniejsze, 
rozgrywało się raczej po majątkach wiejskich, niż w dużych 
miastach. Jeszcze Mickiewicz pokazuje ostępy litewskie jako 
centrum świata; lecz już w komediach Fredry pojawia się 
termin „parafiańszczyzna” na określenie tego, co od centrum 
oddalone. W takich np. „Ślubach panieńskich” Gucio nudzi się 
wśród „parafiańskich” (czyli „prowincjonalnych”) klimatów 
i nocami wyrywa się do miasta, skądinąd nieodległego, jeżeli 
konno może między pogaszeniem świateł we dworze a świtem 
obrócić  i jeszcze się w mieście zabawić, nota bene wszetecznie.  
    Potężnymi zygzakami zbliżam się do powiedzenia czegoś 
prostego: wyjazdy na spotkania z czytelnikami mam za jeden 
z najprzyjemniejszych profitów, płynących z publikowania 
książek, ponieważ dają one okazję, by poznać fajnych ludzi, 
z którymi inaczej bym się nie zetknął. I, nic nie ujmując 
siódemce Warszawa - Kraków - Gdańsk - Poznań - Wrocław 
- Łódź - Katowice, to właśnie poza nią zdarzają mi się 
zwykle spotkania najbardziej ekscytujące. Coś podobnego 
uderzało mnie regularnie, gdy bywałem na imprezach Ośrodka 
Pogranicze w Sejnach i słuchałem tam o zamieszkiwaniu 
„małych ojczyzn”: bardzo mi się ten program podobał, ale 

nie potrafiłem sobie w żaden sposób wyobrazić, jak mam go 
zaaplikować do Warszawy. Specyfika mieszkania w „dużym” 
mieście (cudzysłów wymuszony przez świadomość istnienia 
takich monstrów, jak Buenos Aires, Rio de Janeiro, Nowy Jork, 
a nawet Londyn czy Paryż, przypominających, że prawdziwie 
dużych miast w Polsce po prostu nie ma) polega na tym, że 
własnego miejsca (z przestrzenią i ludźmi) właściwie nie 
da się tu oswoić. Po Warszawie umiem się poruszać i znam 
pewnie kilka ciekawych historii o tym czy owym zaułku. Ale 
stosunek mój do tego wszystkiego jest raczej chłodny, a ludzi 
wokół właściwie nie znam; zwłaszcza, że przeprowadzałem się 
już osiem razy, od Woli, przez Żoliborz, Bemowo, Mokotów, 
Ursynów i Śródmieście. Co miałoby być przedmiotem 
mojego przywiązania: suma tych adresów? To za dużo. Pisząc 
„Wielościan” i „Agłaję”, a jeszcze i „Prąd zatokowy”, starałem 
się być lojalny wobec swojej rodzinnej dzielnicy. Pamiętałem 
jednak coraz mniej szczegółów – książki powstawały na 
Bemowie, Mokotowie i Ursynowie – i już w „Prądzie” są drobne 
wpadki geograficzne, oczywiste dla autentycznych „wolaków”.  
    Więc w zeszłym tygodniu najpierw pojechałem do Szczecina. 
Wielkie miasto – więc nie bardzo do tych rozważań pasuje 
– które odwiedziłem po raz trzeci, znowu naskórkowo, bo 
pospiesznie, i jego słynna uroda, na której swoje piętno odcisnął 
baron Haussman, projektując gwiaździste place à la Paryż, 
pozostaje mi znana wciąż teoretycznie. Tyle, że poprzednim 
razem popędziłem w okolice Jasnych Błoni, obejrzeć miejsca 
dzieciństwa Ukochanej, która się tam urodziła. Teraz nawet 
tyle nie: krążyłem w obrębie kilku ulic między dworcem 
PKP a Książnicą Pomorską. Za to ludzie – z pasją. Zgoda, że 
i w Warszawie pewnie tacy bywają, ale nie ma okazji, by się 
z nimi zetknąć, a może po prostu skrywamy te swoje pasje, 
zamknięci w formę, robiącą chyba z zewnątrz wrażenie pewnego 
zblazowania. Poza tym tu jestem niby   u siebie, więc żaden 
współmieszkaniec mnie nie będzie przekonywał, że znajdujemy 
się w ważnym miejscu. A tam, jak mi pokazano niektóre 
pamiątki zgromadzone w Książnicy, to mi oko zbielało. Trudno 
nie czuć się nieswojo nad biedniutkim zresztą biureczkiem, 
przy którym Witkacy pisał swoje dramaty (skądinąd przy 
ul. Brackiej   w Warszawie…). Albo w pomalowanej na 
żółto, z mandalą zamiast plafonu, czytelni orientalistycznej, 
zorganizowanej pod patronatem samego Dalajlamy.  
         A nazajutrz znalazłem się w Choszcznie. Aż sprawdziłem          
w wikipedii: szesnaście tysięcy mieszkańców. Nieopodal 
puszcza (Drawieński Park Narodowy), po której mnie 
przepędzono  w ekspresowym tempie, a warto było, zwłaszcza 
że towarzyszyła nam jako przewodnik pani Ola Gancarczyk, 
dzięki której miałem wrażenie, że pierwszy raz w życiu 
wiem, na co patrzę (z zakłopotaniem wyznam, że choć lubię 
chodzić po lesie, mam kłopoty z odróżnieniem buku od dębu, 
nie mówiąc o bardziej wyrafinowanych gatunkach roślin). 
Tyle że na spotkanie autorskie dotarłem w związku z tym         
w stanie szoku tlenowego, który nie sprzyja popisywaniu 
się swoim IQ. Tam zaś – ludzie, którzy kochają książki.                                                              
I którzy albo spontanicznie czują związek  z miejscem swojego 
zamieszkania (niektórzy je wybrali, zjeżdżając do Choszczna  
z przeciwległych krańców Polski jak dyrektorka biblioteki, 
pani Anna Lewicka), albo w sobie ten związek wypracowali.  
I dla których takie spotkanie –                              c.d. na str. 8
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nie ma co udawać, że tego nie rozumiem – nie jest jedną  z tysięcy 
imprez, które im się proponuje, więc w końcu nie idą na żadną, 
ale stanowi jakiś rodzaj święta. Zresztą ponad miarę, zważywszy, 
że to przyjechałem ja, a nie jakiś Coetzee, Eco albo pani Lessing.  
 Komentarz najwłaściwszy usłyszałem od mojego 
szczecińskiego Cicerone (panie Pawle, nieustające wyrazy 
radości, żeśmy się poznali!): opowiadał mi o swoim 
dzieciństwie w nieodległej od Choszczna wiosce  i mówił o nim 
prawie dokładnie słowami, które zapamiętałem z przeczytanej 
bardzo wiele lat temu książki dla młodzieży „Ząb Napoleona”, 
więc nie wiem, czy teraz bardziej streszczam pana Pawła, 
czy Aleksandra Minkowskiego. To jest takie miejsce, mówił 
któryś z nich, że wszystko zależy od ciebie. Chcesz, żeby coś 
się ciekawego tu działo, to sam to zorganizuj. Nikt cię w tym 
nie wyręczy. Świat zależy od tego, co z nim zrobisz. Żadnego 
podsuwania możliwości na tacy. Dyskusyjny klub książki? 
Mecz siatkówki? Koło ornitologów? No to rób. Wyobrażam 
sobie (to już ja), że wyrabia się w ten sposób pewnego 
rodzaju charakter, pierwotną aktywność, bo od takiej właśnie 
postawy zaczynała się kiedyś ludzka kultura. Którą większość 
warszawiaków już tylko przeżuwa (i oby przynajmniej tyle).  
           Do Choszczna i Szczecina pojechałem mocno nadgryziony 
jesienną chandrą. Dostałem tam mnóstwo dobrej energii. 
Kartkuję kalendarz i zastanawiam się, czy mi to starczy do wiosny.                                                                                

         PS. Ponieważ tej jesieni odmówiłem kilkakrotnie przyjazdu na 
spotkania autorskie, winienem wyjaśnić: na wyjazd do Szczecina 
zgodziłem się wstępnie jeszcze wiosną, tyle że przerażony 
ówczesną zgęstką, poprosiłem o zorganizowanie go jesienią, co 
subiektywnie oznaczało “kiedyś-tam”;  a gdy to “kiedyś-tam” 
w końcu nastąpiło, nie chciałem wychodzić na niesłownego. 
Poza tym jednak założyłem sobie, że póki się nie rozpędzę 
z nową książką, z Warszawy nie dam się ruszyć.  I dlatego, choć, 
jako się rzekło, spotkania  z czytelnikami sprawiają mi wielką 
przyjemność, na razie ich sobie odmawiam.                                                                      
                                                             Jerzy Sosnowski

        Klub Plastyka „Impresja” istnieje 30 lat  
  W tym roku obchodził jubileusz 30-lecia swojej działalności. 
Uroczystości jubileuszowe wraz z otwarciem wystawy prac 
członków klubu odbyły  się dnia 07 grudnia  2007r.  Z tej okazji 
przygotowywany został okolicznościowy album prezentujący 

poszczególnych twórców i ich prace, a także ważniejsze wydarzenia 
z 30-letniej historii klubu.        
      Z okazji 30 rocznicy działalności twórczej  Klubu Plastyka 
„Impresja” składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej 
pomyślności, aby pasja malarska nigdy nie przeminęła.      
   Relacja z tego wydarzenia w następnym wydaniu
                                                                  Zbigniew Garzyński

                     Kawiarenka Artystyczna
     Rozpoczęto  cykl spotkań pod wspólnym tytułem „kawiarenka 
artystyczna”. Zamysłem organizatorów jest szeroko pojęta 
promocja twórczości artystycznej w naszym lokalnym 
środowisku.
      Do kapituły  która  ma zająć się organizacją spotkań zaproszono: 
Annę Lewicką – dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej,  
Andrzeja Jędrzejaka  - dyrektora CHDK,
dr Grzegorza Jacka Brzustowicza – dyrektora ZS Nr 1 oraz 
Małgorzatę Kozłowską – plastyka CHDK. Na przewodniczącego 
kapituły wybrano: Zbigniewa Garzyńskiego – Biuro Promocji  
i Turystyki UM. 
Pierwsze spotkanie poświęcone było twórczości dr Grzegorza 
Jacka Brzustowicza oraz promocji jego najnowszej książki  
„Bitwa pod Granowem 1627”.
 Ciekawa, a zarazem nowatorska forma przedstawiania 

swojego dorobku zainteresowała 
wszystkich obecnych. Prezentacja 
multimedialna zawierała zdjęcia, 
film, komentarz oraz muzykę. 
Słuchający siedzieli przy stolikach 
na których płonęły świece. Była 
kawa oraz lampka szampana.To 
wszystko sprawiło, że kawiarenka 
już znalazła miłośników lokalnej 
literatury i na stałe wpisze się do 
kalendarza zamierzeń artystycznych 
Choszczna.              
 

      Organizatorem spotkania był Choszczeński Dom Kultury wraz 
z Miejską Biblioteką Publiczną w Choszcznie.

                                                                       Zbigniew Garzyński

      Kalendarium publicznego gimnazjum
   12 października 2007r. uroczyście obchodzono w naszej 
szkole Dzień Edukacji Narodowej. Głównym punktem święta 
było spotkanie, w czasie którego członkowie koła teatralnego 
zaprezentowali spektakl inspirowany dramatem Adama 
Mickiewicza pt. „Dziady cz. II”. Płynące ze sceny słowa 
skłaniały widzów do refleksji nad sensem pracy nauczyciela 
i jego rolą w kształtowaniu młodych umysłów.
  W ramach wychowania patriotycznego i obwatelskiego 
uczniowie Publicznego Gimnazjum w Choszcznie w miesiącu 

październiku wyjeżdżali do Szczecina na projekcję filmu 
„Katyń”. 
                                                                                  c.d. na str. 9
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Swoje wrażenia młodzi ludzie zawarli w pracach pisemnych.                                                               
   Natomiast w ramach ścieżki dziedzictwa kultury narodowej 
młodzież miała możliwość wyjazdu do rezydencji Raczyńskich 
znajdującej się w Rogalinie niedaleko Poznania.
    Inni uczniowie rozwijali swoje zainteresowania na fizycznej 
i geologicznej wystawie EUREKA, na której mieli możliwość 
wykorzystania w praktyce znanych praw fizycznych związanych 
z przyciąganiem ziemskim,  środkiem ciężkości, obserwowali 
załamanie światła i odbicia lustrzane. Zapoznali się również |
z bogactwem Ziemi, które stanowią złoża minerałów.
   11 listopada 2007r. minęła 89 rocznica odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Z tej okazji w gimnazjum odbył się montaż 
słowno- muzyczny upamiętniający to wydarzenie. Stał się on dla 
wszystkich dobrą lekcją patriotyzmu i „lustrem wspomnień”.
                                                                               Beata Wójcik

Jesień w jedynce
  Pracowicie, radośnie i interesująco mija jesień w Jedynce. 
Wykorzystując ostatnie promienie jesiennego słońca uczniowie 
klas I-III uczestniczyli w Święcie Pieczonego Ziemniaka – 
Pikniku Rodzinnym, który w sobotę 20 października zorganizował 
działający  w naszej szkole Klub Rodziców przy współpracy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ks. Andrzeja Lemieszko, Rady Parafialnej, Caritas, Rady Ro-
dziców oraz żołnierzy Jednostki 4403. Dzieci wraz   z rodzicami 
uczestniczyły w konkursach, pieczeniu kiełbasek, wspólnym 
poczęstunku, na który składała się „wojskowa grochówka” oraz 
różne potrawy przygotowane z ziemniaków. Impreza cieszyła się 
dużym zainteresowaniem uczniów, rodziców i nauczycieli.
      Natomiast starsi uczniowie udowodnili, że potrafią świetnie bawić 
się podczas szkolnej dyskoteki zorganizowanej przez Samorząd 
Uczniowski.                                             
    W październiku skorzystaliśmy z oferty Choszczeńskiego Domu 
Kultury i uczestniczyliśmy w spektaklach profilaktycznych
 pt. „Shrek i tajemnica osła” oraz „Dziecko w sieci”. Młodsi uczniowie 
obejrzeli również spektakl teatralny „Marzenia o Bullerbyn” 
przygotowany przez Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia.
  22 października obchodziliśmy w Jedynce Międzynarodowy 
Dzień Bibliotek Szkolnych. Ten szczególny dzień był okazją, 

aby zainteresować uczniów książką oraz działalnością naszej 
biblioteki. Starsi uczniowie czytali swoim młodszym kolegom bajki                                                
i wiersze. Z okazji święta została zorganizowana zbiórka książek 
pod hasłem „Podziel się książką, z której wyrosłeś”.
  Zachęcanie uczniów naszej szkoły do wszelkich działań 
charytatywnych jest w Jedynce powszechne. Tradycyjnie, jak co 
roku wszyscy uczniowie włączyli się do ogólnopolskiej akcji Góra 
Grosza organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Zebrane 
przez uczniów grosze na łączną kwotę 207, 30 zł zostały przekazane 
na tworzenie rodzinnych domów dziecka, pogotowiom rodzinnym, 
kwalifikowanym rodzinom zastępczym. Natomiast świetlica szkolna 
przeprowadziła wśród uczniów zbiórkę gier i zabawek, które 
wzbogaciły jej wyposażenie. Najmłodsi ekolodzy naszej szkoły już 
po raz dziewiąty zorganizowali akcję pn. „Pełna miska dla pieska 
ze schroniska”, której celem jest zbiórka suchej karmy dla zwierząt 
przebywających w choszczeńskim schronisku.
     Uczniowie klas VI mieli możliwość sprawdzić swoją wiedzę 
i umiejętności  w zorganizowanych w październiku i listopadzie 
konkursach. Młodzi literaci uczestniczyli w konkursie na opowiadanie 
„Moja wymarzona podróż”, który zorganizował Szkolny Klub 
Europejski EPSILON oraz redakcja gazetki „Szkolne Wieści”. 
Odbyły się również szkolne eliminacje Konkursu Przedmiotowego 
z Języka Polskiego z Elementami Historii i Sztuki oraz z Matematyki 
z Elementami Przyrody, które wyłoniły reprezentantów eliminacji 
rejonowych. 25 października w ramach realizowanego projektu 
Neokompetencje edukacyjne nauczycieli odbyły się zajęcia on-
line z udziałem uczniów klas V-VI ze studentami Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Lekcje z wykorzystaniem komunikatorów inter-
netowych prowadzone były w języku angielskim. Nowa forma 
zajęć podobała się zarówno naszym uczniom i nauczycielom, jak 
i studentom. W ramach tego samego projektu odbyły się zajęcia 
otwarte matematyki i nauczania zintegrowanego z wykorzystaniem 
tablicy interaktywnej, które  obserwowali pracownicy naukowi 
Uniwersytetu Szczecińskiego.
     Jak co roku została przeprowadzona w naszej szkole akcja Zważ 
tornister, której celem jest m.in. uświadomienie uczniom i ich 
rodzicom, że bardzo często w tornistrach znajdują się nieprzydatne 
w szkole przedmioty. Tradycyjnie, od wielu lat w trzeci czwartek 
listopada przeprowadzana jest w Jedynce ogólnopolska akcja Rzuć 
palenie razem z nami. Tegorocznej akcji 15 listopada towarzyszyły 
plakaty i hasła antynikotynowe przygotowane przez uczniów 
oraz pogadanki przeprowadzone przez wychowawców na temat 
szkodliwości  palenia papierosów.
    Wcześniej, bo 12 listopada odwiedzili naszą szkołę członkowie 
Terenowego Komitetu Praw Dziecka w Szczecinie, którzy 
przeprowadzili spotkania warsztatowe z uczniami klas I-VI, 
nauczycielami oraz rodzicami na temat: Prawa dziecka i jego 
potrzeby emocjonalne. 
    Listopad to przede wszystkim miesiąc zadumy, pamięci i dumy 
narodowej. O tym wszystkim pamiętali uczniowie i nauczyciele 
naszej szkoły przygotowując montaż słowno-muzyczny z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości oraz prezentując projekty 
międzyprzedmiotowe pt. Nasze symbole narodowe. Celem 
przygotowanych projektów było poznanie symboli narodowych, 
ich historii i roli w życiu każdego Polaka oraz kształtowanie więzi 
z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej. Przygotowane 
przez uczniów klas IV-VI pod kierunkiem wychowawców 
projekty stworzyły wystawę, która była wspaniałą lekcją historii 
i patriotyzmu. Delegacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym 
uczestniczyła 11 listopada w miejsko-gminnych uroczystościach 
z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
                                                                               
                                                                  Beata Rygucka
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Praca dydaktyczno – wychowawcza 

Szkoły Podstawowej nr 3 w Choszcznie 

    Nasza szkoła kolejny raz wzięła udział  w ogólnopolskiej 
akcji „GÓRA GROSZA”. Zbieraliśmy pieniądze na pomoc 
dzieciom wychowującym się poza własną rodziną. Tej akcji 
towarzyszył międzyklasowy konkurs plastyczny. Wykonane 
plakaty wyeksponowano w holu szkoły. Laureatami konkursu 
zostały następujące klasy:  Kl. I a, Kl. V b. Główni organizatorzy: 
Sylwia Suchecka, Elżbieta Klepczarek.               
    Dnia 14.10.2007r. uczniowie SP nr 3 w Choszcznie z kl. IIIc 
oraz uczennice: Klaudia Duchnicz, Aleksandra Fałczyńska, 
Oliwia Bagińska, Iga Gumulińska i Eryk Ożyński wzięli udział 
w uroczystych obchodach VII Dnia Papieskiego, który odbył 
się w centrum Choszczna na placu przy fontannie. 
Program artystyczny obejmował:  
- występ zespołu „Mali Instrumentaliści” 
- recytację wiersza w wykonaniu uczennicy Klaudii Duchnicz 
- piosenkę w wykonaniu uczniów z klas: IIIb, IIIc i IVa. 
     
   Występy uczniów zostały nagrodzone gorącymi brawami  
i cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczności 
choszczeńskiej. Główni organizatorzy: Ewa Szymczak  
i Elżbieta Klepczarek). 
   Wspaniałym sukcesem zakończyły się „Powiatowe Biegi 
Przełajowe” dziesięcioosobowych składów, osobno dziewcząt 
i chłopców, które rozegrane zostały 8 października  
w Pełczycach. Jest to wielki sukces naszych nauczycieli w-f, 
Anny Zawady-Kunowska i Andrzeja Fika. 

Skład dziewcząt: Natalia Szysz, Wiktoria Bartos, Adriana 
Kubiak, Malwina Kokolus, Klaudia Stecyk, Marlenia Winter 
, Patrycja Korzeb, Magda Rzepa, Lulita Nitecka, Adrianna 
Kowalska. 

Skład chłopców: Patryk Tarczyński, Szymon Czapiga, 
Krzysztof Mormon, JędrzejSkrzypek, Szymon Popielarczyk, 
Wojtek Wadecki, Oskar Lewandowski, Karol Jasiukiewicz, 
Oskar Ziółkowski, Konrad Bielas, rez. Łukasz Ciborowski.
 Choć konkurs szkolny o tytuł „Mistrza Klawiatury” 

przewidujemy w styczniu 2008 roku, to spełniając prośby 
dzieci, już teraz (piątek, 9.11.2007r., godz. 13:30) rozegrano 
eliminacje klasowe - klasy piąte i szósta „b”. 
Spośród 25 startujących najlepsza z klasy VI b okazała się 
Klaudia Król (11519 punktów).                                                                                       

      Ewa Klińska

    Olimpiada „Niepełnosprawnych”

Dnia 26.10.2007 roku o godzinie 900 w hali  
sportowej Jednostki Wojskowej w Choszcznie odbyła się „II 

Spartakiada dla Osób Niepełnosprawnych” zorganizowana 
przez  Środowiskowy Dom Samopomocy. Do wzięcia udziału 
w Spartakiadzie zostało zaproszonych łącznie około 120 osób 
niepełnosprawnych z zaprzyjaźnionych Ośrodków i Placówek  
z województwa zachodniopomorskiego:
- Środowiskowe Domy Samopomocy z Łobza, Recza, 

Drawna, Krzęcina, Stargardu 
Szczecińskiego,
- WTZ z Piasecznika
- DPS z Brzezin
- SOS-W z Suliszewa i Niemieńska.
Zawody o charakterze sportowo 
- integracyjnym miały na celu 
doskonalenie sił psychofizycznych 
poprzez popularyzację sportu, 
czynny i zdrowy wypoczynek osób 
niepełnosprawnych, kształcenie 
umiejętności współpracy i współ-
działania w grupie, w szerszym 
środowisku a także rozwijanie 
pozytywnych cech takich jak 
zdrowa rywalizacja, wola walki  
i pokonywanie własnych słabości.

Środowiskowy Dom Samopomocy 
planuje aby impreza odbywała się corocznie, ponieważ jest 
jedną z najlepszych form integracji osób niepełnosprawnych ze 
środowiskiem lokalnymi zapobiegania izolacji społecznej tych 
osób. O tym, że zawody należały do udanych mogli świadczyć 
rozweseleni i pełni pozytywnych wrażeń uczestnicy.  
 
          Spartakiada mogła odbyć się przy dofinansowaniu  ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
które otrzymaliśmy z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.     
                                                          
                                                                      Joanna Czechowicz
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 Kolejna nagroda

 w rękach uczestnika Warsztatu!

    W dniu 07 listopada br. uczestnicy Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Piaseczniku wzięli udział w imprezie, 
która była podsumowaniem Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego dla Osób Niepełnosprawnych p.n. „Jan 
Paweł II – wspomnienie o Wielkim Polaku” połączonej 

z obchodami Jubileuszu 15 – lecia Działalności Fundacji 
„Miłosierdzie” w Kaliszu – organizatora konkursu. Celem 
konkursu było ukazanie możliwości twórczych osób 
niepełnosprawnych, promowanie  ich dorobku artystycznego 
oraz dowartościowanie twórców i budzenie zainteresowań 
sztuką. Impreza odbyła się w Centrum Kultury i Sztuki 
w Kaliszu.
          Prace uczestników Warsztatu już po raz trzeci wzięły udział 
w konkursie organizowanym przez Fundację „Miłosierdzie”, 
a po raz drugi jedna z nich została wyróżniona. Tym razem 
nagroda przypadła Robertowi Wiśniewskiemu za pracę „Nasz 
kochany Jan Paweł II”. Robert  jest uczestnikiem od początku 
istnienia Warsztatu i ma na swoim koncie wiele sukcesów 
plastycznych. Imprezę  rozpoczęło  przywitanie zaproszonych 
gości przez Prezesa Fundacji - Pana Stanisława Bronza. 
Zdecydowaną ich większość stanowiły osoby niepełnosprawne 
z zaprzyjaźnionych Warsztatów, oraz Środowiskowych 
Domów Samopomocy. Wiele emocji wzbudziło barwne 
widowisko teatralne w wykonaniu osób niepełnosprawnych 
przy udziale aktorów z Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego 
w Kaliszu. Nagrodzone zostało gromkimi brawami. 
Jednak dla nas najważniejszą częścią całej imprezy było 
podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień. 
Na tę chwilę czekaliśmy z niecierpliwością. Po uroczystym 
wręczeniu nagród udaliśmy się do galerii, gdzie obejrzeliśmy 
nagrodzone prace, a wśród nich pracę Roberta. Widok ten 
wzruszył samego autora, jak również nas wszystkich. Żal było 
rozstać się z nagrodzoną pracą, która pozostanie w rękach 
organizatorów konkursu. Po długiej podróży, do domu 
wróciliśmy pełni nadziei, motywacji i nowych pomysłów.  
Z Kaliszem zobaczymy się za rok, podczas kolejnego konkursu, 
w którym uczestnicy Warsztatu z pewnością wezmą udział. 
                                                           
                                                        Elwira Gumulińska-Łuka

Świetlice Środowiskowe dla dzieci

 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej               
w Choszcznie prowadzi 3 świetlice środowiskowe dla dzieci. 

Głównym ich zadaniem jest organizowanie czasu wolnego, 
bezpiecznej zabawy i nauki w godzinach popołudniowych.
W trakcie zajęć dzieci otrzymują posiłek. Świetlice funkcjonują 
w Choszcznie, Stradzewie oraz Starym Klukomiu. Dwie 
pierwsze funkcjonują od kilku lat, natomiast świetlica w Starym 
Klukomiu funkcjonuje od 01.09.2007 r. Uroczyste otwarcie 
odbyło się 9.10.2007r. W świetlicach zatrudnione są opiekunki, 
które czuwają nad bezpieczeństwem dzieci. Łącznie w zajęciach 
organizowanych w świetlicach udział bierze około 70 dzieci. 
Dzieci biorą udział w wielu konkursach i przedstawieniach, 
zdobywając nagrody i wyróżnienia. Organizowane są również 
imprezy okolicznościowe (mikołajki, Dzień Dziecka, Dzień 
Matki). W okresie wakacji organizowane są wspólne wyjścia do 
kina, wyjazdy na wycieczki itp.
                                                                 Daniela Lewandowska

„Akademia zdrowego Żywienia”
 Dnia 30.10.2007 roku w Publicznym Przedszkolu nr 4 
w Choszcznie odbyły się kolejne zajęcia otwarte dla rodziców 
pod nazwą „Akademia zdrowego żywienia”. W tym dniu od rana 
panowała wyjątkowa atmosfera. W szatni można było spotkać 
podekscytowane dzieci i zaciekawionych rodziców, szczególnie 

tych, których pociechy dopiero od września tego roku chodzą do 
przedszkola. Wszystkie grupy czyli: „Krasnoludki”, „Biedronki”, 
„Muchomorki”, „Motylki” i „Pszczółki” przygotowywały się do 
wspólnego wykonania dań z ryżu. Już od rana we wszystkich 
salach było wesoło  i gwarnie. Obraz dzielnych maluchów 
przyodzianych w fartuszki,                                    c.d. na str. 12
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chustki na głowie i wyposażonych we wszelaki sprzęt kuchenny, 
przywoływały uśmiech na ustach. Rodzice, których pociechy 
uczęszczają do przedszkola już kolejny rok wiedzieli, że w tym 
dniu dzieci będą zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności, 
będą utrwalać prawidłowe nawyki dotyczące zdrowego sposobu 
odżywiania, ale przede wszystkim na gruncie przedszkolnym 
przeżyją wspólnie z rodzicami pozytywne emocje. W czasie 
zajęć dzieci zdobyły wiedzę dotyczącą pochodzenia ryżu, 
jego walorów smakowych, zdrowotnych, wykorzystania  
w kuchni oraz sposobu spożywania go przy pomocy pałeczek. 
Z upływem czasu w poszczególnych salach powstało wiele 
sałatek i innych specjałów ryżowych. Menu tego dnia było 
bardzo urozmaicone. Największą radością dzieci okazał się 
moment degustacji. Specjalnie dla rodziców  przygotowano 
„szwedzki stół”, na którym pojawiły się wszystkie przygotowane 
potrawy. Przychodzący po dzieci rodzice i dziadkowie nie kryli 
zdziwienia, że potrawy są dziełem naszych przedszkolaków. 
Wszyscy zachwalali walory smakowe przygotowanych dań. 
Kolejne zajęcia otwarte dla rodziców sprawiły przedszkolakom 
wielką radość. Dzieci wzbogaciły swoją wiedzę i zdobyły nowe 
umiejętności. Przekonaliśmy się, że w „Słonecznej Czwórce” 
ciepła atmosfera panuje również chłodną jesienią. 

                                                   
                 Barbara Zaniewska

 U nas w przedszkolu jest bardzo ciekawie                

         Dnia 23 października odwiedzili przedszkole nr 5 funkcjonariusze 
Policji i ulubieniec dzieci  ,, Stopek’’. Dużym zainteresowaniem cieszył 
się pokaz tresury psa policyjnego. W czasie spotkania dzieci uzyskały 
wiedzę na temat: jak zachować się wobec nieznanych i groźnych psów.
Dzieci zapoznały się z podstawowymi zasadami ruchu drogowego m.in.
doskonaliły umiejętność przechodzenia przez przejście dla pieszych. 
Na zakończenie spotkania dzieci uścisnęły dłoń ,,Stopkowi’’ oraz 
mogły pogłaskać policyjnego psa.  14  października nasze pszedszkolaki 
brały udział w obchodach Dnia Papieskiego zorganizowanego przez 
Oddział Akcji Katolickiej przy parafi N.N.M.P. W październiku 
również odbyła się uroczystość, Pasowanie maluszków na prze-
dszkolaka’’ przygotowana przez wychowawczynie grup panią Iwoną 
Węgierską i Monikę Strzelczyk. W święcie uczestniczyły dzieci, 
rodzice i personel pszedszkola, 3 – latki przedstawiły króciutką część 
artystyczną: były piosenki, wierszyki i tańce. Po udanym koncercie 
maluchy złożyły ślubowanie, przysięgały być dzielnymi i zawsze 
uśmiechniętymi. Potem pani dyrektor Katarzyna Lewandowska do-
konała uroczystego aktu pasowania. Na pamiątkę tego wydarzenia 
dzieci otrzymały dyplomiki i drobne niespodzianki. Ślubowanie zło-
żyli również rodzice, obiecali przytulać swoje pociechy  i cieszyć 
się ich dzieciństwem. Po uroczystości przedszkolaki i goście zostali 
zaproszeni na wspólny, słodki poczęstunek. Był to wspaniały dzień. 
W listopadzie wszystkie 6-latki wraz z nauczycielami panią Magdaleną 
Miciul i Magdaleną Sieradzką odbyły wycieczke po najciekawszych 
miejscach historycznych Choszczna. Odwiedziły m.in. Pomnik 
upamiętniający XXV rocznicę wyzwolenia powiatu choszczeńskiego 
i Pomnik ku czci jeńców Oflagu II B. Wycieczka rozbudziła  
w dzieciach zainteresowania swoim rodzinnym miastem i nauczyła 
postaw patriotycznych. Kolejnym wydarzeniem była wycieczka do 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie  w ramach akcji ,,Cała 
Polska czyta dzieciom’’. Było bardzo interesująco, dzieci słuchały 
bajek czytanych przez panie bibliotekarki i zwiedzały bibliotekę. Tyle 
się już u nas wydarzyło ,a wiele jeszcze przed nami!                    

                                                                      Katarzyna Lewandowska

                         SP w Suliszewie

Mistrzostwa powiatu w sztafetowych biegach przełajowych
 8 października 2007r. 24 uczniów naszej szkoły wzięło udział 
w Mistrzostwach Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych 
10 x 800m. dziewcząt i chłopców zorganizowanych przez 
Zespół Szkół w Pełczycach. Dziewczynki zajęły X miejsce, 
chłopcy – VI miejsce. Obydwa zespoły zdobyły po 2 punkty do 
klasyfikacji ogólnej Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
na rok szkolny 2007/2008. Uczniów  przygotował do zawodów  
p. Andrzej Kozanecki – nauczyciel   wychowania   fizycznego.   
A oto  nasi  biegacze: Ewa Śpiewak, Magdalena Kozioł, Joanna 
Wejman, Anna Nowakowska, Adrianna Łuczak, Kinga Czyżo, 
Monika Feszczuk, Magdalena Borowska, Alicja Cymbor, Sandra 
Zięba, Monika Garbicz, Jarosław Płotek, Michał Garbicz, 
Radosław Kraszewski, Mateusz Nowogrodzki, Cezary Paciorek, 
Wiktor Sobczyk, Grzegorz Skory, Patryk Kras, Dawid Garbicz, 
Oskar Mintus, Krzysztof Pisarczyk, Wojciech Szuberski, Artur 
Krawcewicz.
Dzień Edukacji Narodowej
 W piątek 12 października 2007r. odbył się w naszej szkole uroczysty 
apel z okazji DNIA EDUKACJI NARODOWEJ. Uczestniczyła 
w nim cała społeczność szkolna oraz emerytowani nauczyciele. 
Mieliśmy przyjemność gościć panią Krystynę Wiśniewską – Bugaj 
– Naczelnik Wydziału, Edukacji, Kultury i Sportu, która skierowała                                              
w stronę pracowników szkoły wiele słów uznania i życzenia 
satysfakcji z wykonywanej pracy. Podobne życzenia popłynęły 
od dyrektora szkoły – Krystyny Kozaneckiej. Do życzeń 
i podziękowań dołączyła się przewodnicząca rady rodziców 
– Anna Kinga Dudziak oraz uczniowie, a przede wszystkim 
czwartoklasiści, którzy pod kierunkiem swej wychowawczyni 
– Joanny Konopackiej wygłosili i wyśpiewali pod adresem 
nauczycieli wiele miłych słów. Zaprezentowali się też w scenkach 
obrazujących szkolne życie i relacje uczeń – nauczyciel, dostarczając 
sporą porcję humoru. Życzylibyśmy sobie, aby ta wyjątkowa 
atmosfera panowała we wszystkich szkołach każdego dnia.
Jesienna olimpiada sportowa
 Dnia 20.10.2007r. na zaproszenie SP  w Sławęcinie grupa 28 uczniów 
z kl. I-III pod opieka swoich wychowawców: p. Aliny Szymańskiej  
i  p.Bernardy Dziubczyńskiej wzięła udział w „Jesiennej Olim-
piadzie Sportowej Państw Unijnych”. Reprezentowaliśmy Wielką 
Brytanię . Ciekawe konkurencje i zdrowa rywalizacja sprawiły 
wszystkim wiele radości. 
Pasowanie na ucznia
   Tradycyjnie w październiku odbywa się w naszej szkole 
uroczystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów. Tegoroczna 
uroczystość miała miejsce 26.10.2007r. Uczniami, którzy  
w tym roku złożyli przyrzeczenie i symbolicznym ołówkiem  
w obecności wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców zostali 
pasowani przez Panią dyrektor Krystynę Kozanecką na uczniów 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suliszewie byli: Karolina Baran, Nikola 
Czyżak, Jan Dudziak, Ol.iwia Kras, Patrycja Pawłowska, Sara 
Radelicka, Sylwia Sieniawska, Marek Skory, Emilia Sokołowska, 
Sandra Szymulewicz, Jakub Wojtowicz, Hubert Wójcik.
    Pierwszaki wzorowo zdały egzamin przygotowany przez 
starszych uczniów. Wykazały się umiejętnościami w czytaniu, 
pisaniu, wysoką sprawnością fizyczną i bogatą wiedzą ogólną. 
Zaprezentowały się też w ciekawej części artystycznej. Dla 
upamiętnienia tego dnia zostały obdarowane licznymi upominkami. 
Otrzymały akty pasowania na ucznia z rąk wychowawcy – 
p. Bernardy Dziubczyńskiej, kolorowe czapeczki od swych 
starszych kolegów i koleżanek z klasy III,                                                                      
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                                                                             c.d. na str. 13

oraz przybory szkolne od Rady Rodziców. Na koniec uczniowie 
kl. I wraz z wychowawczynią, panią dyrektor i rodzicami stanęli 

dumnie do pamiątkowego zdjęcia, po czym spędzili czas na 
wspólnym poczęstunku. W przebieg całej uroczystości włączyła 
się p. Bernarda Dziubczyńska, p. Alina Szymańska oraz opiekun 
Samorządu Uczniowskiego – Małgorzata Serediak.
                                                  Krystyna Kozanecka

„Szkoła promująca zdrowie, jest inwestycją dla 
edukacji, zdrowia i demokracji”

   Decyzją nr  36/2005 Wojewódzkiego Zespołu do spraw 
Szkół Promujących Zdrowie z dnia 18 sierpnia 2005 r. 
SZKOŁA PODSTAWOWA w ZAMĘCINIE została przyjęta do 
Zachodniopomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Jesteśmy 
dumni z tego faktu, gdyż jesteśmy jedyną taką szkołą w gminie. 
Pragniemy w ciągu 3 lat uzyskać certyfikat zdrowej szkoły. 
W ramach tego projektu będziemy dążyć, aby nasza szkoła była 
szkołą przyjaznych spotkań, demokratycznych zasad, zdrowych 
nawyków, optymistycznie nastawioną do życia i otwartą na 
drugiego człowieka w myśl przysłowia: „Serca, gdy się cieszą, stoją 
otworem”. Rodzice popierają działania szkołyi aktywnie się do nich 
włączają, bo mają świadomość, że jest to inwestycja w przyszłość 
ich dzieci. W tym roku szkoła ubiegać się będzie o „certyfikat 
Szkoły Promującej Zdrowie” w związku z tym zaplanowanych 
zostało wiele działań, które umożliwiają zdobycie tego certyfikatu. 
Szkoła aktywnie włącza sięw życie kulturalne gminy. Współpracuje 
z innymi szkołami, uczestniczy w konkursach międzyszkolnych  
i imprezach o charakterze regionalnym i krajowym. Jest organizatorem 
międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Środowisku Naturalnym  
i Ekologii. Współorganizatorem konkursu i jednocześnie spon-
sorem jest Nadleśnictwo Choszczno i Wydział Gospodarki 
Komunalneji Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 
W tym roku szkolnym 24 kwietnia 2008r. odbędzie się IV edycja 
konkursu. Bardzo ważnym dla szkoły i środowiska lokalnego 
przedsięwzięciem jest organizowany od 3 lat festyn integracyjny. 
Czwarty już festyn pod hasłem „Między nami partnerami” odbędzie 
się 2.06.2008r. W organizację tego festynu zawsze aktywnie 
włącza się społeczność szkolna, Rada Rodziców, Zespół Inicjatyw 
Rodzicielskich oraz sołectwa z obwodu szkoły.                                                   

,,Szkoła równych szans”                                                                                                                                          

W maju 2007 roku Szkoła Podstawowa w Zamęcinie została 
laureatem projektu ,,Szkoła równych szans – programy rozwoju 
szkół      wwojewództwie zachodniopomorskim”. Celem programu 
jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zwiększenie aspiracji 
edukacyjnych i społecznych uczniów ze środowisk wiejskich.  
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej oraz 
budżetu państwa. Czas trwania projektu V 2007r. - I 2008r. Kwota 
jaką otrzymaliśmy to 67.846,00 zł i  jest ona przeznaczona na 

organizację zajęć pozalekcyjnych. Koordynatorem projektu jest dyr. 
Danuta Stróżyńska-Gryćko. Dzięki temu programowi stworzyliśmy 
bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: świetlica socjoterapeutyczna, 
koło teatralne, koło fotograficzne, klub piłki nożnej, klub ,,małego 
matematyka”, klub pływacki, zespół wokalny, kółko informatyczne, 
wizyta kontrolna u stomatologa dla uczniów całej szkoły. Ponadto 
nasi uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach pod hasłem:  
spotkania z kulturą (2 wyjazdy do Szczecina i 6 wyjazdów do 
Choszczna) lekcja historii w Biskupinie (wycieczka dla klasy IV 
i V). Uczniowie z klasy VI będą mieli możliwość uczestniczenia  
w dodatkowych zajęciach z: języka polskiego, matematyki. Mamy 
nadzieję, że realizacja tego projektu stworzy naszym uczniom 
możliwość wyrównania szans i podniesienia efektów nauczania.                                                    

Pracownia komputerowa W czerwcu 2007 roku w szkole 
zainstalowana została nowoczesna pracownia komputerowa  
z dostępem do Internetu. Pracownia została sfinansowana w ramach 
projektu „Pracownie komputerowe dla szkół 2006”, a jej wartość 
wynosi 40.776 zł. Wyposażenie pracowni stanowi wysokiej klasy sprzęt 
komputerowy, projektor multimedialny oraz programy dydaktyczne. 
Ucząc się w takiej pracowni uczniowie poznają najnowsze technologie 
informacyjne, a także poznają komputer i internet jako nieocenione 
źródła informacji i ważne środki dydaktyczne. 

Modernizacja bazy w Szkole Podstawowej w Zamęcinie. Z inicjatywy 
Biura Aktywizacji Gospodarczej przy Urzędzie Miejskim w Choszcznie 
Szkoła Podstawowa w Zamęcinie przystąpiła do programu ,,Pomoc 
finansowa dla samorządu terytorialnego na rozwój infrastruktury 
sportowej na terenach wiejskich”. Wniosek o dotacje został pozytywnie 
zaopiniowany i zatwierdzony do realizacji. Projekt zakładał przebudowę 
modernizacyjną istniejącego pomieszczenia magazynowo-szatniowego  
sali gimnastycznej. Remont   przeprowadzono  we  wrześniu 2007r. 
w wyniku, którego powstały 2 osobne szatnie z toaletami. Brak 
osobnych pomieszczeń dla dziewcząt  i chłopców do przebierania 
się przed zajęciami wf rodziło liczne problemy a nawet konflikty. 
Modernizacja zlikwidowała sytuacje stresogenną. Koszt inwestycji 
36.425,00 zł. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego w Szczecinie i Urzędu Miejskiego w Choszcznie. 
Dziękujemy!                                              Danuta Stróżyńska-Gryćko

Dzień kolorowych witamin                  
          7 listopada laureaci całorocznego konkursu „Dzień Kolorowych 
Witamin”  ze Szkoły Podstawowej w Zamęcinie pojechali w nagrodę do 
multipleksu w Gorzowie Wielkopolskim na film „Ratatuj”. Po emocjach 
związanych  z ekranizacją filmu 48 uczniów czekała kolejna niespodzianka. 
Po krótkiej podróży autokarem wszyscy mogli poczuć się jakby znaleźli się  
w innym świecie albo w dalekiej prehistorii. Ze wszystkich stron uczniowie 
naszej szkoły zostali otoczeni przez Tyranozaury, Stegozaury i ponad  

27 metrowego Diplodoka. Jednym słowem znaleźli się w Parku Dinozaurów 
w Nowinach Wielkich. Mimo niesprzyjającej pogody wszyscy uczniowie 
wraz z opiekunami Danutą Stróżyńską-Gryćko, Anną Czerniak, Kamilą 
Kmitą i Sławomirem Kolańskim byli bardzo zadowoleni z wyjazdu do 
kina i leśnej ścieżki edukacyjnej z pradawnymi gadami. Cały wyjazd 
odbył się dzięki panu Burmistrzowi Robertowi Adamczykowi, który na 
ten cel przekazał 1000 zł.
W imieniu wszystkich uczestników wycieczki składamy serdeczne 
DZIĘKUJEMY.                                    
                                                                                     Sławomir Kolański 
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                         XVII Memoriał Szachowy 
im. Aleksandra Kubaszewskiego 

i Edwarda Kramka        
      

    W dniach 17-18 listopada 2007 roku w Choszczeńskim 
Domu Kultury rozegrany został XVII Memoriał Szachowy  
im. A. Kubaszewskiego i E. Kramka. Patronat nad Memoriałem 

objął Burmistrz Choszczna Pan Robert Adamczyk. Turniej 
poświęcony pamięci znanych choszczeńskich szachistów. 
Memoriał  rozgrywany  jest  nieprzerwanie  przez 17 lat.  
Co roku uczestnikami są znani szachiści nie tylko z Choszczna 
ale także z naszego regionu i kilku województw ościennych. 
Organizatorami turnieju są Uczniowski Klub Szachowy 
„Skoczek” i Choszczeński Dom Kultury. W tym roku, podobnie 
jak w 2006, w  Memoriale grała rekordowa liczba szachistów 
- 62 osoby m.in. z Gorzowa Wlkp., Barlinka, Stargardu Szcz. 
oraz pan Weisigh Joahim   z Berlina. Grała też liczna grupa 
choszczeńskich szachistów, uczniów choszczeńskich szkół  oraz 
uczniowie Szkoły Podstawowej  w Korytowie.
 Wyniki turnieju
Kategoria open (seniorzy):
 1. miejsce Boła Zbigniew „Start” Gorzów Wlkp. 7,5 pkt.
 2. miejsce Gigoła Jacek „Start” Gorzów Wlkp. 7,5 pkt.
 3. miejsce Lotko Bogdan „Start” Gorzów Wlkp. 7,0 pkt.
 4. miejsce Stecyk Józef Stargard Szcz.  7,0 pkt.
 5.miejsce Findysz Tomasz Barlinek  6,5 pkt.
 6. miejsce Weisigh Joahim Berlin (Niemcy) 6,5 pkt.
Kategoria juniorzy:
 1. miejsce Łuczak Filip UKSz „Skoczek” 6,0 pkt.
 2. miejsce Ciborowski Szymon UKSz „Skoczek” 5,5 pkt.
 3. miejsce Sielicki Krzysztof UKSz „Skoczek” 5,5 pkt.
Kategoria juniorki:
 1. miejsce Śliwa Marta UKSz „Skoczek” Choszczno 5,0 pkt.
 2. miejsce Gacia Karolina SP Korytowo 4,0 pkt.
 3. miejsce Kaniecka Alicja SP Korytowo 3,5 pkt  
      Magdalena Sielicka, która upiekła bardzo smaczne ciasto 
dla uczestników zawodów. Klub Szachowy „Skoczek” działa 
w Choszczeńskim Domu Kultury. Tu są prowadzone zajęcia 
dla dzieci i młodzieży oraz organizowane turnieje szachowe. 
Zapraszamy wszystkich, dzieci i młodzież na zajęcia,  
a wszystkich chętnych na wieczory szachowe, które odbywają 
się w środy w godzinach 10.00 - 18.30. Turniej przeprowadził  
i sędziował Czesław Szyjka.

                                                                            Czesław Szyjka

Turniej Szachowy w Holandii
       W dniach 23-25 listopada 2007 roku na zaproszenie partnerskiego 
miasta Wolvega, klubu szachowego oraz poprzedniego burmistrza 
Remco Heite, w Holandii przebywała grupa choszczeńskich 
szachistów. Była to czwórka szachistów Uczniowskiego Klubu 
Szachowego „Skoczek” oraz wiceprezes Klubu Czesław 
Szyjka. W skład drużyny szachowej wchodzili: Jakub Kaszak, 
Jan Pietkiewicz, Oskar Rosłon, Tomasz Gajowski. Ci młodzi 

szachiści brali udział w turnieju szachowym im. Remco Heite 
rozgrywanym w sobotę dn. 24.11.2007r. Był to turniej drużynowy  
rozgrywany na dystansie 7 rund. Drużyna składała się z czterech  
zawodników. W turnieju startowały 22 zespoły. Drużyna 
„Skoczka” wygrała wszystkie  mecze prezentując dużo wyższy 
poziom gry niż dzieci z Holandii. Sam turniej oraz cały pobyt 
 w Wolvedze był bardzo dobrze zorganizowany.  Drużyna „Skoczka” 
była  na spotkaniu w Urzędzie  Miejskim w Wolvedze  i w klubie 
szachowym. Turniej rozgrywany był w sąsiedniej miejscowości  
Osterwelde.  Wyjazd do Holandii był możliwy dzięki wsparciu 
Urzędu Miejskiego.                                                                                   
                                                                                Czesław Szyjka

Międzynarodowy Turniej
 z okazji 25-lecia badmintona w Choszcznie

   
  W hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie 
20.10.2007r. odbył się turniej badmintona. Impreza ta skupia 

fot. Tadeusz Krawiec 
sympatyków tej dyscypliny nie tylko z Choszczna, ale również  
z Polski i Europy dzięki charyzmie i poświęceniu człowieka, 
który bez reszty oddał się tej dyscyplinie sportu. Wiesław 
Drewicz, bo o nim mowa, wychował kilka pokoleń badmintona, 
wielu z nich uczestniczyło w turnieju z okazji 25-lecia.                                                              

c.d. str. 15 
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 Obchody 25-lecia zwieńczone  zostały balem, w którym 
uczestniczyli sportowcy oraz przedstawiciele władz samo-
rządowych na czele z Burmistrzem Choszczna Panem 
Robertem Adamczykiem. Wręczono statuetki oraz dyplomy 
uznania dla zasłużonych. Do Wiesława Drewicza skierowano 
słowa podziękowania za aktywne propagowanie badmintona 
i promowanie Choszczna. 
       A oto wyniki turnieju w poszczególnych kategoriach:
Dziewczęta – szkoła podstawowa

Kornelia Czukiewska – SP 31. 
Klaudia Karpało – SP 32. 

Chłopcy – szkoła podstawowa
Kajetan Mruk – SP 31. 
Mateusz Wolniak – SP 32. 

Elita mężczyzn
Jean-Sylvain Delepaut  - Paryż1. 
Dominik Mazurczak - Wrocław2. 

Starsi seniorzy
       1.   Bogdan Mieżyński – Szczecin

2.   Mirosław Adamczyk – Bydgoszcz
Weterani

Wiesław Drewicz - Choszczno1. 
Adam Kuliński – Cloppenburg-Niemcy2. 

Radośni amatorzy
Günter Jurkschaft – Schwarzenbeck – Niemcy1. 
Andrzej Nieżyński – Poznań2. 

Amatorzy do lat 40 
Maciej Tarnowski – Choszczno1. 
Bartosz Lemierzewicz – Mirosławiec2. 

Amatorzy powyżej 40 lat
Ryszard Drążkowski – Bydgoszcz1. 
Piotr Lipiński – Choszczno2. 

Gry mieszane -  starsi seniorzy
Izabella Białek - Choszczno1. 
Tomasz Płonka - Choszczno

       2.     Adam i Marzena Kulińscy – Cloppenburg  
Gry mieszane- weterani 

Uschli Jurkschat – Niemcy1. 
Wiesław Drewicz – Choszczno
Joanna Olejnik – Choszczno 2. 
Ryszard Chruściel – Choszczno

Gra podwójna - elita
Jean-Sylvain Delepaut  - Paryż1. 

        Dominik Mazurczak – Wrocław 
Zbigniew Dorna –Bydgoszcz2. 
Mirosław Adamczyk – Bydgoszcz

Gra podwójna - starsi seniorzy      
Krzysztof Bobala – Szczecin1. 
Bogdan Mieżyński – Szczecin
Andrzej Stuensee – Bydgoszcz2. 
Zbigniew Bartosz – Bydgoszcz

Gra podwójna - amatorzy
Kajetan Tarnowski - Choszczno1. 

       Piotr Lipiński - Choszczno
Michał Zotczyk - Choszczno2. 
Maciej Tarnowski – Choszczno    

  Podajemy również wyniki Ogólnopolskiego Turnieju 
Badmintona który odbył się  11.11.2007r. z okazji Święta 
Niepodległości.

Radośni amatorzy
1.    Michał Smoleń – Szczecin
2.    Zbigniew Starostka – Choszczno

Amatorzy do 40 lat
Maciej Tarnowski – Choszczno1. 
Grzegorz Łuka – Choszczno2. 

Amatorzy powyżej 40 lat
Marek Pniewski – Szczecin1. 
Ryszard Drążkowski – Bydgoszcz2. 

Starsi seniorzy
Zbigniew Bartosz – Bydgoszcz1. 
Robert Wyszyński – Choszczno2. 

Weterani
Wiesław Drewicz – Choszczno1. 
Jan Kaczanowski – Szczecin2. 

Gry podwójne – radośni amatorzy
Jerzy Gumuliński - Choszczno1. 
Michał Łakos – Choszczno
Zbigniew Kozerawski – Choszczno2. 
Zbigniew Starostka - Choszczno

Gry podwójne - amatorzy
Jarosław Byczko-Choszczno1. 

        Ryszard Drążkowski – Bydgoszcz
Maciej Tarnowski –Choszczno2. 
Michał Zotczyk –Choszczno

Gry podwójne – starsi seniorzy
Izabella Białek – Choszczno1. 
Iwona Rybnik – Choszczno
Robert Wyszyński – Choszczno2. 
Grzegorz  Łuka -Choszczno 

Już dzisiaj zapraszamy na Noworoczny
Turniej Badmintona który zostanie rozegrany 
01.01.2008r. o godz. 12.00 w hali sportowej Zespołu 
Szkół Nr 1 w Choszcznie.

   
                                                             Zbigniew Garzyński

Centrum Rekreacyjno Sportowe
Regulamin choszczeńskiej  halowej  ligi 

 piłki  nożnej seniorów w sezonie 2007/2008  
– V edycja

Turniej zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy gry PZPN 
z wyjątkami:
1.Zawodnicy muszą mieć ukończone 16 lat. Za prawdziwość 
powyższych danych pełną odpowiedzialność ponosi osoba zgłaszająca 
drużynę do rozgrywek (Kierownik drużyny).
2.Sędziego, punkt medyczny i halę zapewnia organizator.
3.Na czas rozgrywek ligi drużyny ubezpieczają się we własnym 
zakresie. Pełną odpowiedzialność w tym zakresie ponoszą osoby 
zgłaszające drużynę do rozgrywek  (Kierownik drużyny).
4.Tylko protesty złożone na piśmie oraz wszelkie spory i sprawy nie 
ujęte w regulaminie rozpatruje komitet organizacyjny.
5.Wpisowe wynosi 400 zł od drużyny, całość wpisowego przeznaczona 
jest na organizację ligi. Opłatę uiszczamy w CRS – Kryta Pływalnia 
„Wodny Raj” do godz.15.00 (PN-PT).
6.Termin wpłaty do 19.11.2007r. 
Drużyna, która nie opłaciła wpisowego w terminie wypada z gry.  
W takim przypadku do ligi wchodzą drużyny z tzw. „korytarza”
7.Punktacja :
a.zwycięstwo - 3 pkt.                                                          c.d. str. 16
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b.remis - 1 pkt.
c.porażka - 0 pkt.  
8. O kolejności w tabeli decyduje w I  i  II  Lidze
a.suma punktów
b.wynik bezpośredniego spotkania ( w przypadku zdobycia 
takiej samej ilości punktów przez więcej niż dwie drużyny – 
tabela z wynikami meczy pomiędzy tymi drużynami)
c.różnica bramek
d.większa ilość zdobytych bramek. 
9. Z  I ligi dwie ostatnie drużyny przechodzą do II ligi, a z II ligi 
dwie pierwsze przechodzą do I ligi według punktu 8.
10.Zgłoszenie drużyn na listach imiennych najpóźniej do 
dnia 19.11.2007r. do Centrum  Rekreacyjno – Sportowego 
w Choszcznie przy ul. Promenada 2. Po tym terminie lista 
zostaje zamknięta.
11.Lista imienna musi zawierać :
a.imię, nazwisko i rok urodzenia zawodnika
b.stałe numery zawodników na całą ligę.
c.maksymalnie 15 zawodników
d.imię i nazwisko kierownika 
e.adres i telefon kontaktowy.
12.   Niedostarczenie kompletnej listy zgodnie z pkt 10. powoduje 
niedopuszczenie drużyny do rozgrywek ligi.
13. Zawodnicy  pod wpływem alkoholu nie będą dopuszczeni 
do gry. Za uzyskanie 3 żółtych  kartek (w całym turnieju) lub  
2 żółtych w jednym meczu, lub 1 czerwonej zawodnik będzie 
dyskwalifikowany  na jeden  mecz. Za rażące   naruszenie  dyscy-
pliny i regulaminu gry, zawodnik może być zdyskwalifikowany 
na cały turniej. W takim przypadku decyzję podejmuje komitet 
organizacyjny na pisemny wniosek sędziego głównego.
13.Zespół bez usprawiedliwienia nieobecności dwóch kolejek  
rozgrywek jest  automatycznie dyskwalifikowany z rozgrywek.
14.  Nagrody:
a.puchary + nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech drużyn  
z I i II ligi
b.nagroda dla najlepszego bramkarza z I i II ligi
c.nagroda dla najlepszego strzelca z I i II ligi
 15.W razie rezygnacji lub wykluczenia drużyny  z ligi wpisowe 
nie podlega zwrotowi.
 16.Każdy zawodnik musi posiadać dokument.
                                                                       Bogusław Znaczko

    Informacja  o działalności  oddziału  PTTK
  
      Oddział PTTK „Ziemi Choszczeńskiej” w Choszcznie 
istnieje od 26 kwietnia 1964 r.W ramach oddziału działają: 
Klub Turystyki rowerowej „Voyager” oraz Klub Turystyki 
Motorowej „Oktawa”. Oddział weryfikuje oddziałową odznakę 
„Rowerem po Ziemi Choszczeńskiej”. 
Kierownik referatu weryfikacyjnego - tel. 0601 931 476. 
Przy oddziale działa referat weryfikacyjny odznak turystyki 
motorowej PTTK do stopnia „Mały złoty”.
Kierownik referatu weryfikacyjnego – tel. 0602 646 719
ul. Wolności 19, 73-200 Choszczno, Skr. poczt.106
Klub Turystyki Rowerowej „Voyager” tel. 601 931 476 
ul. Wolności 19; 73-200 Choszczno.
Klub Turystyki Motorowej „Oktawa” - tel. 0602 646 719
ul Wolności 19, 73-200 Choszczno,  Skr. poczt. 106  

Kalendarz  Imprez  2008 Oddziału PTTK 
 „Ziemi Choszczeńskiej” w Choszcznie

(pierwsze półrocze)

1.     Szampański Rajd Rowerowy  - 6 stycznia 2008r. 
2.     Rajd rowerowo – pieszy  ”Krajobraz choszczeński 
        w zimowej scenerii - 3 lutego 2008r.
3.     Otwarcie sezonu motorowego - 23 lutego 2008r.
4.     Rozpoczęcie sezonu rowerowego, „Witamy wiosnę  
        rowerem”,  Krzęcin i okolice - 16 marca 2008r.
5.     Rajd „Wiosna – 2008”, Chełpa - 29 marca 2008r.
6.     I etap rajdu ”Rowerem po powiecie choszczeńskim – 
       odwiedzamy najładniejsze zakątki powiatu Choszczeńskiego   
        - 6 kwietnia 2008r.
7.     Rajd „Pałace i parki podworskie”, Stradzewo -19 kwietnia
        2008r.
8.    VI Rowerowy Zlot Gwiaździsty, Gimnazjów Ziemi 
       Choszczeńskiej, Korytowo - maj 2008r.
9.    III etap rajdu wzdłuż Odry - maj 2008r.
10.  II Choszczeński Maraton Rowerowy – 14-15.06.2008r.
        Organizatorem ww. zamierzeń jest również Klub 
Turystyki Rowerowej „Voyager” i Klub Turystyki Motorowej 
PTTK „Oktawa” . Kolejne informacje dotyczace zamierzeń 
na II półrocze oraz reportaż z rekonesansu tras rowerowych 
w następnym biuletynie. Rekonesans ma na celu wytyczenie tras 
rowerowych i przygotowanie dokumentacji do ich oznakowania. 
W rekonesansie udział wezmą Pan Jerzy Gumuliński, Aleksander 
Mazur i przedstawiciel Biura Promocji i Turystyki.  

                                                                       T. Kiełtyka                     
                                                                     
                                                       SP Korytowo

15 października Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Korytowie obchodziła 62 urodziny. Panie Anna Marciniak 
i Elżbieta Pyrzyńska przygotowały uroczysty apel. Były 
wspomnienia, podziękowania i życzenia dla nauczycieli  
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wywiad z absolwentami 
i najważniejszy punkt – ślubowanie pierwszoklasistów. Po 
apelu można było wziąć udział w kiermaszu. W jego organizację 
zaangażowali się rodzice: mamy upiekły pyszne ciasta, 
przeprowadziły loterię fantową i zorganizowały malowanie 
twarzy dla wszystkich chętnych uczniów. Na zakończenie 
uroczystości w Ośrodku Wspierania Rodziny przygotowano 
ognisko, przy którym uczniowie mogli upiec kiełbaski.  

23 października 2007 r. w sali widowiskowej 
Choszczeńskiego Domu Kultury uczniowie klas 0 - IV 
obejrzeli spektakl teatralny pt. „Shrek i tajemnica Osła” 
w wykonaniu aktorów Teatru Profilaktycznego im. Marka 
Kotańskiego z Krakowa zorganizowany w ramach programów 
profilaktycznych. Celem spektaklu było pokazanie dzieciom 
jak rozróżniać dobro i zło w kontekście dziecięcej przemocy. 
Treść przedstawienia przestrzegała przed nałogami, paleniem 
papierosów czy piciem alkoholu, ale przede wszystkim 
ukazywała znaczenie wartości takich jak dobro, przyjaźń, 
wytrwałość i mądrość. 

25.10.2007 r. odbył się szkolny konkurs MISTRZ 
RACHUNKU. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań  
i umiejętności matematycznych. Uczestniczyli w nim 



Biuletyn choszczeński nr 2
uczniowie klas IV-VI. W każdej z grup wiekowych wyłoniono 
jednego laureata. W klasie IV - Karolina Grzelak, w klasie V - 
Tomasz Gajowski, w klasie VI - Patryk Kiciński. 

Tradycją naszej szkoły stały się obchody Święta Pieczonego 
Ziemniaka. Dnia 27 października wychowawcy klasy V i VI 
zorganizowali z tej okazji imprezę. Również rodzice włączyli 
się w przygotowanie imprezy. Uczniowie odbyli pieszą 
wycieczkę przez Korytowo na boisko, na którym rozpalono 
przygotowane przez rodziców ognisko. Po upieczeniu kiełbasek, 
do popiołu wrzucono ziemniaki. Czas oczekiwania na nie 
urozmaicono sobie konkursami m.in. na Znawcę Ziemniaków, 
zabawami, wyścigami rzędów oraz grą w piłkę nożną. 
Rodzice przygotowali dla swoich dzieci słodycze i napoje. 
    Nauczyciele zadbali o zachowanie 

bezpieczeństwa przy wyjmowaniu ziemniaków 
z popiołu oraz przy smażeniu kiełbasek.  
W październiku szkoła otrzymała nieodpłatnie od prywatnej 
firmy ze Szczecina 2 komputery. W tym samym czasie szkoła 
została podłączona do Internetu (stałe łącze – neostrada).  
Z dostępu do Internetu mogą korzystać nie tylko uczniowie 
na zajęciach informatycznych oraz pozalekcyjnych, ale 
także nauczyciele. Dotychczas dostęp ten był ograniczony ze 
względu na to, że jedyną możliwością połączeń był modem. 
Niestety ze względu na wysokie koszty, połączenia te były 
używane tylko w wyjątkowych sytuacjach. 13 listopada, 
w szkole odbył się uroczysty apel zorganizowany dla 
społeczności szkolnej i mieszkańców wsi z okazji 89 rocznicy 
odzyskania niepodległości przez uczniów klasy szóstej, pod 
kierownictwem polonistki pani Lucyny Dombek, z aranżacją 
muzyczną pana Marka Szemiela.

 Uczniowie zaprezentowali wiersze zawierające treści 

patriotyczne, odśpiewali i zagrali na fletach pieśni legionowe. 
Była to ciekawa lekcja patriotyzmu, przypominająca 
ważne wydarzenie z kart historii naszego kraju.  
            15 listopada do naszej szkoły przyjechało 
Pogotowie Teatralne. W ramach edukacji teatralnej naszych 
uczniów aktorzy Teatru Lalek „Pleciuga” ze Szczecina 
przygotowali przedstawienie pt. „W bajkowym ogrodzie”. 
W trakcie przedstawienia uczniowie włączani byli w różne 
ćwiczenia dykcyjne i oddechowe. Po przedstawieniu 
uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach. 
Grupa dzieci najmłodszych (klasy 0-II) ćwiczyła swoją 
wymowę, grupa uczniów z klasy III i IV zapoznawała 
się z podstawowymi terminami związanymi z teatrem  
i poznała bliżej lalki – kukiełki oraz ćwiczyła swoją dykcję. 
Grupa najstarsza, z klasy V i VI brała udział w warsztatach 
poświęconych ćwiczeniu pamięci i równowagi. Zajęcia 
warsztatowe były bardzo przydatne, gdyż zadaniem uczniów 
jest przygotowanie pod koniec roku szkolnego przedstawienia 
dla rodziców i mieszkańców wsi. Na koniec uczniowie 
mieli możliwość otrzymania od aktorów ich autografów.                                              
   W dniach 17-18 listopada reprezentacja uczniów wzięła udział 
w XVII Memoriale Szachowym im. A. Kubaszewskiego i E. 
Kramka. Dwie uczennice zajęły czołowe miejsca w swoich 
kategoriach wiekowych: Karolina Gacia - II miejsce, 
Alicja Kaniecka - III miejsce. Chłopcy: Tomasz Gajowski, 
Marcin Stolarek i Paweł Fiłka, uzyskali wyróżnienia. 
        24 listopada 2007 r. działający przy naszej szkole Uczniowski 
Klub Sportowy ,,IKAR” był organizatorem I Powiatowych 
Mistrzostw w Unihokeja. Gościliśmy u siebie drużyny 
dziewcząt i chłopców z następujących szkół: Zieleniewa, 
Będargowa, Pełczyc, Łaska, Sławęcina i Zamęcina. Łącznie  
w rozgrywkach brało udział 113 zawodników. W wyniku 
sportowej, zaangażowanej rywalizacji startujące drużyny zajęły 
następujące miejsca: w kategorii dziewcząt: I miejsce UKS 
,,IKAR”- Korytowo, II miejsce Szkoła Podstawowa Pełczyce, 
III miejsce Szkoła Podstawowa Sławęcin,  IV miejsce Szkoła 
Podstawowa Łasko, V miejsce Szkoła Podstawowa Zieleniewo,  
VI miejsce Szkoła Podstawowa Będargowo, VII miejsce Szkoła 
Podstawowa Zamęcin. 
            W  kategorii chłopców: I miejsce UKS ,,IKAR” –Korytowo, 
II miejsce Szkoła Podstawowa Zieleniewo, III miejsce Szkoła 
Podstawowa Zamęcin, IV miejsce Szkoła Podstawowa Łasko, 
V miejsce Szkoła Podstawowa Będargowo, VI miejsce Szkoła 
Podstawowa Pełczyce, VII miejsce Szkoła Podstawowa 
Sławęcin.
      30 listopada odbyła się zabawa andrzejkowa. Najwięcej 
radości sprawiły dzieciom wróżby, podczas których można 
było poznać najbliższą przyszłość. Było lanie wosku, losy 
z zawodami, wróżby z butów, szpilek, kostek do gry oraz 
przekłuwanie serc z imionami. Oczywiście nie zabrakło tańców 
przy muzyce  i słodkiego poczęstunku.     

                                                  Katarzyna Kladzińska            
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Nowe numery telefonów

Z przyjemnością informujemy, że zakończylśmy pracę zmiany 
numeracji telefonów w Urzędzie Miejskim w Choszcznie. Po-
niżej zamieszczamy wykaz aktualnych numerów.

Centrala – informacja - (095) 765 9300
Sekretariat Burmistrza - (095) 765 9301, 
fax  (095) 765 9306 

Skarbnik Miejski - (095) 765 9305
Naczelnik  Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa
 - (095) 765 9340
Pracownicy - (095) 765 9341-345
Naczelnik  Wydziału Infrastruktury, Budownictwa 
i Planowania Przestrzennego - (095) 765 9368
Pracownicy - (095) 765 9369-372
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich 
 - (095) 765 9347
Ewidencja ludności - (095) 765 9348
Dowody osobiste - (095) 765 9349
Ewidencja podmiotów gospodarczych
 - (095) 765 9350
Naczelnik Wydziału Podatkowego - (095) 765 9361
Pracownicy - (095) 765 9362-366
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
 - (095) 765 9310
Pracownicy - (095) 765 9311
Kadry - (095) 765 9312
Naczelnik Wydziału Budżetu - (095) 765 9354
Z-ca Naczelnika Wydziału Budżetu - (095) 765 9359
Pracownicy - (095) 765 9355-358
Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu - (095) 
765 9320
Pracownicy - (095) 765 9321-323
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska - (095) 765 9335
Pracownicy - (095) 765 9336-338
Biuro Aktywizacji Gospodarczej 
 - (095) 765 9324-325
Biuro Promocji i Turystyki - (095) 765 9326-327
Biuro Prawne - (095) 765 9307-308
Główny Specjalista ds. informatyki - (095) 765 9329
Główny Sepcjalista ds. wewnętrznej kontroli finansowej 
 - (095) 765 9328
Pełnomocnik Burmistrza ds. patologii społecznej, osób 
niepełnosprawnych i pomocy społcznej
 - (095) 765 9309
Audytor wewnętrzny, Kontrola podatkowa 
- (095) 765 9333
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego -(095) 765 2352

Więcej informacji na temat numerów poszczególnych 
wydziałów na stronie BIP – www.bip.choszczno.pl

                                                                      Robert Marciniak

Biuletyn Choszczeński
Urząd Miejski

ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno
Opracowanie: Biuro Promocji i Turystyki

Kontakt: tel. 095 765 9326
e-mail:promocja@choszczno.pl, htp://www.choszczno.pl

        Zapraszamy na spektakl teatralny 
         
      Teatralna wersja “Goło i wesoło”, podobnie jak w filmie 
“Full Monty”, który otrzymał Oskara w 1997 r, opowiada 

historię kilku bezrobotnych, którzy będąc zupełnie bez kasy, 
bez perspektyw, wpadają na pomysł, aby założyć grupę 
striptizerów. I tutaj podobieństwa się kończą. W przedstawieniu, 
które będziemy mogli obejrzeć w Choszcznie, akcja 
dzieje się w Polsce, w Tomaszowie Mazowieckim,  
a bohaterowie, to nasi potencjalni sąsiedzi i znajomi. 
Najpierw oglądamy jak w magazynie tomaszowscy bezrobotni 
próbują rozbierać się (występować) w swoim gronie, potem 
oglądamy przesłuchanie w klubie “Eden” przed Bernardem, 
właścicielem klubu. Wypada ono fatalnie. Następny jest występ 
przed tomaszowską publicznością, który wypada jeszcze 
gorzej. Jesteśmy świadkami komicznych prób “baletowych”, 
na których bohaterowie uczą się podstaw profesjonalnego 
striptizu. Przedstawienie kończy spektakularny finał. 
Oglądamy “Napalonych Nosorożców”, którzy na scenie, przed 
publicznością rozbierają się z taką swobodą, jakby robili to od 
urodzenia. A piękniejsza część widowni zadaje sobie pytanie 
“Ile dzisiaj zdejmą z siebie?!”...
         Dodam tylko, że w rolach głównych zobaczymy Andrzeja 
Andrzejewskiego, Henryka Gołębiewskiego, Pawła 
Królikowskiego, Radosława Pazurę, Tomasza Sapryka, 
Mirosława Zbrojewicza i Jacka Lenartowicza. 

Więcej na temat przedstawienia na stronie internetowej
 www.goloiwesolo.art.pl

         Już dzisiaj zapraszamy Państwa na spektakl  
„GOŁO I WESOŁO” w reżyserii Arkadiusza Jakubika, 

który zagrany zostanie na deskach  
Choszczeńskiego Domu Kultury w dniu 8 marca 2008 r. 

                 
Informacji dotyczących biletów i rezerwacji udziela sekretariat 
Choszczeńskiego Domu Kultury.
                   Iwona Fieweger
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