
TURNIEJ KYOKUSHIN BUDOKAI                   
              O PUCHAR KANCHO HENK’A KUIPER’SA 8 DAN 

               W dniu 1 grudnia 2007 roku w hali sportowej gimnazjum w Choszcznie odby³ siê turniej karate w konkurencji KATA 
 i KUMITE w formule KNOCK DOWN kategorii dzieci i m³odzie¿y. W zawodach udzia³ wziê³o 90 zawodniczek i zawodników 
z Polski, Niemiec i Holandii. Organizatorem turnieju by³ Choszczeñski Klub Karate, CRS w Choszcznie oraz IBK Polska. 
Ceremonii otwarcia dokona³ Burmistrz Choszczna Robert Adamczyk oraz dyrektor miêdzynarodowej organizacji kyokushin 
budokai Holender Kancho Henk Kuipers 8 dan.                                                

Zawodnicy w pozycji seiza podczas ceremonii otwarcia turnieju.                                     

                    30-lecie
    Klubu Plastyka “Impresja”                                                       
                                                                      czytaj str. 14

 
28.354,77 z³

                                           

W Choszcznie podczas XVI Fina³u  WOŒP    
 zebrano  

                                        czytaj str. 2
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XVI  Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej    
Pomocy

W niedzielę 13 stycznia 2008r. po raz XVI zagrała  
w Choszcznie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

W odróżnieniu od ubiegłego roku całość imprezy 
zorganizowano wewnątrz i wokół budynku domu kultury. 
Decyzję podjęto celowo, uwzględniając brak miejsca, zajętego 

przez  ogrodzony plac zabaw dla dzieci, a ponadto przez   rosnące 
co roku w zastraszającym tempie  koszty organizacji imprezy  

(wynajem dużej sceny plenerowej, oświetlenie, nagłośnienie, 
koszty transportu, koszty przyłączy energetycznych itp.) 

            
                 
       
   

         
                    
    

Jak co roku mogliśmy liczyć  na bezinteresowność wielu 
osób, które włączyły się w przygotowania i organizację.  
Na ulicach miasta w tym dniu spotkać można było 55 
wolontariuszy. 

Na miejscu, w sztabie, pracowało 9 osób, które jak co roku 
wspierali wszyscy pracownicy  Choszczeńskiego Domu Kultury. 
Finansowo całość obsługiwał Bank PeKaO SA., który okazał się 
również hojnym sponsorem. Takich sponsorów, którzy wsparli 
finansowo imprezę  było wielu. Podobnie jak darczyńców.  
Ci z kolei przekazali rożne przedmioty i podarki, które następnie  
zlicytowano, bądź przekazano na loterię fantową. 

Dużą frekwencją odwiedzających w tym dniu dom kultury 
cieszyły się smakołyki serwowane na przygotowanych min. 
przez koła gospodyń wiejskich  stoiskach i kiermaszach.

Można  było pomalować sobie  twarz, „wyczesać coś” 
dziwnego na głowie, wygrać pewny los na loterii fantowej, 
posmakować wojskowej grochówki, słowem – dla każdego coś 
miłego.

Odbywającym się na scenie występom zespołów muzy-
cznych, wokalnych, tanecznych i kabaretu towarzyszyła licytacja 
różnych przedmiotów. Niewątpliwą atrakcją tegorocznych 
występów był występ gwiazdy europejskiego formatu  Jay 
Delano.

Wokół budynku również wiele się działo –  pokazy straża-

ków i policjantów, a także przejazd motocyklowej grupy wsparcia 
przyciągnęły liczna grupę obserwatorów. Dla dzieci atrakcją był 
policyjny Stopek, którym można było się sfotografować. Całość 
imprezy  zakończono tradycyjnym „światełkiem do nieba”  
o godz. 20.00

Tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli 
się w organizację tegorocznego finału WOŚP - wolontariuszom, 
sponsorom, darczyńcom, wspierającym, klubom, stowarzy-
szeniom, placówkom oświatowym składamy serdeczne 
podziękowanie. 
                                                                Małgorzata Kozłowska
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Młode Talenty - Michał Gryćko

W czerwcu 2003 roku ukończył z wyróżnieniem  
(z wszystkich przedmiotów oceny celujące) choszczeńską szkołę 
muzyczną w klasie saksofonu Grzegorza Konopczyńskiego.

Naukę kontynuował w Zespole Szkół Muzycznych  
im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie. O jego sukcesach 
z uznaniem pisała prasa codzienna i muzyczna. Uzyskał kilka 
znaczących nagród:
I miejsce - XII Poznański Konkurs Instrumentów Dętych 
Drewnianych (2004), I miejsce - Ogólnopolski Konkurs 
Duetów Saksofonowych w Szczecinie (2005), I miejsce - III 
Międzyregionalny Konkurs Instrumentów Dętych „Etiuda”  
w Szczecinie 2005, II miejsce – XXXII Konkurs Młodego 
Muzyka w Szczecinku (2006), Stypendysta Artystycznego 
Miasta Szczecina (2005, 2006, 2007), Stypendysta Otwartej 
Filharmonii Agrafki Muzycznej (2006/2007), Stypendysta 
Towarzystwa Przyjaciół Szczecina (2004, 2005, 2006).
      
                 

Brał udział w XIV Światowym Kongresie Saksofonowym 
w Lubljanie (Słowenia) 2006r. Od września 2007 roku jest 
studentem Konserwatorium Muzycznego w Amsterdamie. 
Swoje umiejętności muzyczne doskonali pod kierunkiem prof. 
Arno Bornkampa. Z sentymentem wspomina czas spędzony 
 w choszczeńskiej szkole muzycznej. 
                                                                                                                       
                                                             Tomasz Wacław Jabłecki

Co słychać w Przedszkolu Nr 1?
W naszym przedszkolu uczą się nie tylko dzieci! 

10 listopada odbyły się interesujące warsztaty plastyczne dla 
nauczycieli, poprowadzone przez  Halinę Gołąb, animatora 
zabaw plastycznych Polskiego Stowarzyszenia „KLANZA”  
z Olsztyna. Czynnie uczestniczyli w nich nauczyciele  naszej 
placówki oraz pozostałych choszczeńskich przedszkoli.
Tematem zajęć było „Coś z niczego – zima”. Wspaniałe 

pomysły na dekoracje świąteczne, kartki z życzeniami, 
lampiony i wiele innych zostaną wykorzystane w pracy 
z dziećmi. Rodzice będą mogli również wykorzystać  
te pomysły podczas spotkania Klubu Rodzica działającego  
w  przedszkolu.  W ramach tego klubu, zgodnie z propozycjami 
rodziców, odbędzie się spotkanie z pedagogiem, na którym 
rodzice będą mogli porozmawiać ze specjalistą na temat 
niepokojących zachowań u ich dzieci, m.in.: nadpobudliwości, 
agresji czy lęków. 

Przedszkolaki na koniec października uczestniczyły  
w interesującej wycieczce do lasu w okolicach Radunia. 
Wyjechały na spotkanie z  „Panią Jesienią”, która  oprowadziła  je 
po lesie, opowiedziała o jego mieszkańcach. Dzieci poznawały 
dary jesienne, piękno lasu o tej porze roku. Wraz z opiekunami 
każda grupa wykonała przygotowane zadania - niespodzianki. 
Dzieci odczytały list do „Pani Jesieni”, podziękowały za 
wycieczkę. Na zakończenie odbyło się ognisko, przy którym 
rozbrzmiewały piosenki i degustowano upieczone kiełbaski. 
W przedszkolu realizowany jest program profilaktyczny, 
bezpieczne dziecko. Przedstawiciele policji - sierż.  
J. Przybyliński i st. sierż. I. Kozicz, zasiadający w komisji kon- 
kursu sześciolatków „Bezpieczny Pedszkolak” potwierdzili, 
że wyniki uzyskane przez drużyny świadczą o wysokim 
poziomie wiedzy  dzieci na temat telefonów alarmowych, 
adresu zamieszkania, znaków drogowych, zagrożeń jakie 
mogą przydarzyć się podczas uczestnictwa w ruchu drogowym 
oraz zabaw w rożnych miejscach. Dzieci otrzymały dyplomy, 
indywidualne upominki oraz nagrody w postaci układanek  
i gier dla grupy.                                                          
                                                                                                                               

                                                 
                                                                Edyta Bogdanowicz 
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   Publiczne Przedszkole nr 5

W październiku w naszym przedszkolu rozstrzygnięty 
został konkurs plastyczny o tematyce ,,Las jesienią''. Celem 
naszego konkursu było: dostarczenie wielu doznań artystycz-
nych, rozwijanie wyobraźni twórczej poprzez wykorzystanie 
różnych technik plastycznych, kształcenie czynnych postaw 
wobec zdrowia w kontaktach z przyrodą oraz opiekuńcze-
go stosunku do przyrody, utrwalanie wiadomości przyrod-
niczych, propagowanie zdrowego stylu życia. W konkursie 
udział wzięły wszystkie grupy wiekowe. Zadaniem uczestni-
ków konkursu było wykonanie pracy pt. ,,Las jesienią''. Prace 
dzieci były wykonane dowolną techniką plastyczną z mate-
riału przyrodniczego lub przetworzonego, np. papier, karton, 
korek, itp. Każdy zespół został nagrodzony upominkiem, oraz 
pysznymi słodkościami. 

W  piątek, ostatniego  dnia  listopada  nasze  dzieci  
wzięły  udział w zabawie andrzejkowej. Dzieci miały oka-
zję poznać swoją przyszłość, imię sympatii, a także zawód, 
który być może w przyszłości będą wykonywać. Były rów-
nież tańce oraz konkursy przy muzyce. Nie zabrakło także 
słodkiego poczęstunku. Dyrektor przedszkola mgr Kata-
rzyna Lewandowska uczestniczyła we wspólnej zabawie.  
W naszym przedszkolu zapanowała czarodziejska atmosfera.  
6 grudnia nasze przedszkolaki brały udział w Mikołajkach. 
Wczesnym rankiem na dzieci czekała miła niespodzianka.  
Tuż po śniadaniu w naszym przedszkolu pojawił się Św. Miko-
łaj. Nasze maluszki w tym dniu miały również gościa była nią 
pani wizytator ze Szczecina U. Kowalska, która brała udział  
w uroczystościach przedszkolnych.. Święty Mikołaj przyjechał 
do dzieci piękną bryczką zaprzężoną w małe kucyki. Każde dziec-
ko witał tańcząc i śpiewając, zaskoczył nie tylko najmłodszych. 
W udekorowanych salach słychać było świąteczną muzykę.  
W każdej grupie czekały na Św. Mikołaja grzeczne dzieci, któ-
re przygotowały różnorodne niespodzianki. Oprócz wierszy  
i piosenek dzieci narysowały portret Mikołaja. Każde dziecko 
otrzymało wielką torbę z prezentami, dla wszystkich dzieci 
znalazł się upominek w postaci klocków  i innych zabawek, 
oraz mnóstwo słodyczy. Był czas na współne pamiątkowe 
zdjęcia, a także tańce przy świątecznych utworach.
                                                           
                                 Katarzyna Lewandowska

        
                           Aktorska gra w trójce

Liczne grono gości, dzieci, przedstawicieli władz  
i kościoła zgromadził wyjątkowy Koncert Świąteczny w Trójce, 
połączony z kiermaszem ozdób choinkowych i własnych 
wypieków. Wszystkim podobały się świąteczne występy naszych 
dzieci a przedstawienie w wykonaniu nauczycieli (gościnnie,  

w roli Józefa wystąpił Zbigniew Garzyński) pt. „Jasełka na 
wesoło” nagrodzone było gromkimi brawami. Profesjonalnie 
odegrany spektakl, w pięknej oprawie scenograficznej (Jolanta 
Urbanowicz i Ela Gawron), wspaniale ułożonej choreografii  
i w reżyserii Anetty Bikowskiej, wzbudził powszechne uznanie 

i zachwyt. Aktorzy poraz kolejny udowodnili, że gra aktorska 
nie jest im obca.  Bogata okazała się zbiórka pieniędzy na nowy 
Sztandar Szkoły. Zebrano 2.178,50 zł - dziękujemy wszystkim 
darczyńcom!!! Tych, których przy tym wydarzeniu nie było 
zapraszam do obejrzenia naszych albumów ze zdjęciami.           

Spełniając życzenie ks. dziekana  Grzegorza Suchomskiego, 
trupa aktorów wystąpiła również w kościele p.w NNMP  
w Choszcznie w niedzielę, 20.01.2008r. Sceneria w której 
odbywał się spektakl oddała w pełni charakter i powagę 
widowiska.                                           
                                                       Grzegorz Winiarski

                          
                   Wiosenny Salon Artystyczny

Zapraszamy do udziału w Wiosennym Salonie Artysty-
cznym – 3 edycji wystawy organizowanej w Choszczeńskim 
Domu Kultury, której otwarcie zaplanowane jest na  dzień 28 
marca 2008r.

Celem organizacji tego przedsięwzięcia jest prezentacja 
twórczości choszczeńskich plastyków nieprofesjonalnych 
w różnych dziedzinach – malarstwie, rysunku, grafice, 
rzeźbie, metaloplastyce itd. Wychodzimy z naszą propozycją 

zarówno do tych, którzy mają spore osiągnięcia i wielokrotnie 
uczestniczyli w różnych wystawach, jak i do tych, którzy chcą 
w ten sposób zadebiutować przed choszczeńską publicznością. 
Mamy nadzieję, że wystawa ta pozwoli  szczególnie na 
zaprezentowanie się osobom młodym, które nie do końca 
wierzą w swoje możliwości i artystyczny talent. Być może 
udział w naszej wystawie będzie dla nich wielką szansą 
zaistnienia w choszczeńskim środowisku plastycznym.

Prace plastyczne w ilości 1-2 szt. odpowiednio 
przygotowane do ekspozycji – z zawieszkami lub na podsta-
wkach, oprawione i opisane – prosimy o dostarczenie do 
pracowni plastycznej domu kultury do dnia 20.03.2008r. 
Wystawa będzie udostępniona przez miesiąc  - licząc od dnia 
otwarcia.
                                                             Małgorzata Kozłowska
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SP Zamęcin - ,,Szkoła równych szans”

Od maja do grudnia 2007 roku w Szkole Podstawowej 
w Zamęcinie został zrealizowany projekt ,,Szkoła równych 
szans”, sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu 
państwa. Wartość projektu wyniosła 67 846,00 zł.. Ponieważ 
działania  zakończyły się, czas na małe podsumowanie.  
W projekcie uczestniczyła cała społeczność szkolna, czyli 97 
uczniów. Dzięki temu projektowi dzieci uczestniczyły w re-
gularnych zajęciach pozalekcyjnych, które pozwoliły im na 
rozwijanie zainteresowań oraz zdobywanie dodatkowej wiedzy 
i umiejętności. Działały następujące formy zajęć: 

Kółko teatralne - opiekun Iwona Marciniak. Uczniowie 
uczyli się sztuki aktorskiej, przygotowali 2 przedstawienia 
,,Zdrowie na wesoło” oraz ,,O smoku, który zmienił jadłospis” 
zaprezentowane na forum szkoły. W okresie przedświątecznym 
wielkim przedsięwzięciem było przygotowanie ,,Jasełek  
z Małym Księciem”, które obejrzały nie tylko dzieci szkolne, 
ale także ich rodziny. Uczestnicy kółka teatralnego pojechali do 
Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie, aby móc obserwować grę 
aktorów podczas spektaklu ,,Piękna i bestia”. Na potrzeby kółka 
teatralnego w ramach projektu zakupiono zestaw reflektorów na 
stelażach wartości 1 000 zł.

Kółko fotograficzne -  opiekun Danuta Bartos. Uczestnicy 
kółka zapoznali się z techniką wykonywania zdjęć, wykorzystali 
technologię komputerową w obróbce zdjęć, przygotowali kilka 
wystaw fotograficznych, w tym:,, Nasze pierwsze przyjaźnie”, 
W szkolnym obiektywie” i ,,Czynny odpoczynek rodziców  
i dzieci”. Młodzi fotograficy mieli okazję zwiedzić profesjonalny 
Zakład Fotograficzny ,,Adach” w Choszcznie. Na potrzeby kółka 
zakupiono 2 cyfrowe aparaty fotograficzne, drukarkę do zdjęć, 
papier, tusz i gilotynę wartości ok. 1 800 zł.

Zespół wokalny – opiekun Wioletta Kołodziejska. Ucznio-
wie mieli możliwość doskonalenia umiejętności wokalnych  
i zaprezentowania ich na forum szkoły. Młode solistki wspoma-
gały programy artystyczne z okazji Dnia Edukacji, Święta 
Niepodległości oraz podczas jasełek. Na potrzeby zespołu 
zakupiono dodatkowy mikrofon bezprzewodowy.

Szkolny Klub Piłki Nożnej – opiekun Marek Pluta. 
W tej dziedzinie realizowali się miłośnicy piłki nożnej. 
Podsumowaniem działań było zajęcie I miejsca przez  naszą 
drużynę w Turnieju Piłki Nożnej w Sławęcinie.. Młodym 
piłkarzom zakupiono w ramach projektu stroje sportowe oraz 
piłki o wartości ok. 700 zł. 

       
Kółko informatyczne – opiekun Aneta Zaczek. Zajęcia 

odbywały się w 2 grupach po 10 osób, w nowej, szkolnej 
pracowni informatycznej. Uczniowie doskonalili swoje 
umiejętności w zakresie obsługi komputera, poznali możliwości 
Internetu oraz przygotowywali się do świadomego i krytycznego 
odbioru informacji. 

Klub Małego Matematyka ,,Rusz główką makówką” -  
opiekun Mirosława Płotek. Mali matematycy mieli okazję, aby 
przekonać się, że matematyka jest rzeczywiście ,,królową nauk” 
oraz, że nie jest taka ,,straszna jak ją malują”. Na zajęciach 
uczniowie korzystali z zeszytów ćwiczeń oraz demonstracyjnych 
pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu, 
wartości ponad 1 400 zł.

Klub Pływacki – opiekun Sławomir Kolański. 
Utworzono 2 grupy wiekowe, które uczestniczyły w zajęciach 
na Pływalni ,,Wodny Raj” w Choszcznie. Młodsza grupa 
uczyła się pływania stylem grzbietowym i kraulem w formie 
zabawowej, a starsza grupa doskonaliła już poznane techniki 
pływania. Podsumowaniem działań w ramach tego klubu było 
zorganizowanie zawodów, które wyłoniły najlepszych szkolnych 
pływaków

Świetlica socjoterapeutyczna – opiekun Anna Czerniak. 
W czasie zajęć uczestnicy świetlicy poznali zasady dobrej 
komunikacji, rozwijali umiejętności asertywne i empatyczne, 
uczyli się właściwego podejmowania decyzji, radzenia sobie ze 
stresem oraz współdziałania w grupie. Dodatkową atrakcją były 
zajęcia ruchowe z chustą animacyjną i tunelem przeprowadzone 
przez trenerkę Katarzynę Wodnicką-Sałacińską zgodnie  
z Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne. Na 
potrzeby świetlicy zakupiono rzutnik z ekranem wartości 1 300 
zł. Dzieci korzystały z bezpłatnego dożywiania (wartość 1 000 
zł.).

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego 
– opiekun Joanna Szczupakiewicz. Zajęciami objęto obecną 
klasę VI, która doskonaliła umiejętności o użytkowych formach 
wypowiedzi, ćwiczyła poprawność pisania listów, sprawozdań, 
charakterystyk itp. pod względem ortograficznym, stylistycznym, 
językowym i estetycznym. Zajęcia mają pomóc uczniom  
w lepszym przygotowaniu do Sprawdzianu zewnętrznego. Na 
zajęciach wykorzystano demonstracyjne pomoce dydaktyczne 
wartości 1 000 zł. 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 
– opiekun Elżbieta Popielarczyk. Uczniowie klasy szóstej 
doskonalili swoje umiejętności matematyczne, powtórzyli  
i utrwalili materiał, aby dobrze przygotować się do Sprawdzianu 
zewnętrznego. Na zajęciach wykorzystano pomoce dydaktyczne 
wartości 1 000 zł. 

Lekcja historii w Biskupinie i Gnieźnie – koordynator 
Joanna Szczupakiewicz. Lekcja odbyła się w formie 
jednodniowej wycieczki do Biskupina i Gniezna 4 X 2007 roku. 
Uczestniczyło w niej 41 uczniów z klas IV-VI. Dzieci zwiedziły 
Katedrę Gnieźnieńską oraz osadę w Biskupinie. Tam też 
przeprowadzono lekcję historyczną. Po zabytkowych miejscach 
oprowadzali 2 przewodnicy. Uczestnicy wycieczki skorzystali  
z wyżywienia. Całkowity koszt wycieczki to 4 450 zł.

Cykl zajęć ,,Spotkania z kulturą” – W ramach cyklu od-
było się 5 wyjazdów do Choszczna i 2 do Szczecina:

2 spotkania w Publicznej Bibliotece w Choszcznie (lekcje 	
biblioteczne w 2 grupach wiekowych),
2 wyjazdy do Choszczeńskiego Domu Kultury na wystawę 	
,,W poszukiwaniu nowego domu. Migracje ludności na 
Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1950”,

                  
                      Zaproszenie na spotkanie 
          

Choszczeński  Dom  Kultury, zaprasza miłośników 
tańca  ludo wego na spotkanie organizacyjne które odbędzie 
się w sali baletowej  11.03.2008 (wtorek) o godz.18.00.  

Spotkanie poświęcone będzie reaktywowaniu działalności  
zespołu tańca ludowego i poprowadzi je, instruktor tańca 
ludowego - Janusz Winiecki  z Gorzowa Wlkp. Powrócimy też 
wspomnieniami do jubileuszu 20-lecia zespołu „Stobniczanie”.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. 

                                                               Małgorzata Kozłowska
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         W Korytowie wiele imprez...
01.12.2007r. nasi uczniowie wzięli udział w Powia-

towym Turnieju Unihokeja chłopców w Bierzwniku. Wśród 
uczestników znalazło się 9 szkół podstawowych: Zamęcin, 
Sławęcin, Pełczyce, Zieleniewo, Łasko, Chrapowo, Będargowo, 
Korytowo i Bierzwnik. 
I - miejsce zajęła szkoła z Będargowa, II – miejsce  
z Bierzwnika, III – miejsce IKAR Korytowo w składzie: Patryk 
Kiciński, Paweł Fiłka, Kacper Duliński, Łukasz Zbyszewski, 
Krystian Kamuda, Tomasz Gajowski, Marcin Stolarek i Michał 
Piątek.

W sobotę, 08.12.2007r. w Szkole Podstawowej w Peł-
czycach, odbył się Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w którym udział wzięło aż 10 szkół podstawowych. Naszą 
szkołę reprezentowali: Kornela Domowicz, Alicja Kaniecka, 
Tomasz Gajowski, Krystian Kamuda i Patryk Kiciński. Chłopcy 
i dziewczęta zajęli V miejsce.

W środę 12.12.2007 r. w Szkole Podstawowej  
w Bierzwniku odbył się Powiatowy Turniej Unihokeja dziewcząt. 
Wśród 8 szkół znalazła się również nasza reprezentacja. Drużyna 
dziewcząt, w składzie: Klaudia Jeziorna, Alicja Kaniecka, 
Klaudia Kociuba, Karolina Gacia, Paulina Kidula, Katarzyna 
Kroczak, Kornela Domowicz, Anna Majcher, zajęły V miejsce.

Pojawił się pierwszy numer szkolnej gazetki. „Szkolniak” 
– w nowej formie i szacie graficznej został bardzo ciepło przyjęty 

wyjazd na ,,Mikołajkową lekcję umuzykalniającą” 	
przygotowaną przez Szkołę Muzyczną w Choszcznie,
wyjazd do Teatru ,,Pleciuga” w Szczecinie na ,,Baśń  	
o Roszpunce”,
wyjazd do Multikina w Szczecinie na bajkę: ,,Magiczna 	
kostka”.

Całkowity koszt organizacji cyklu zajęć ,,Spotkania z kulturą” 
to ok. 4 800 zł.

Profilaktyka zdrowotna – koordynator Iwona Marciniak.  
W ramach tego działania zorganizowano badanie stomatologiczne 
dla wszystkich uczniów z klas 0-VI, które przeprowadziła  
lekarz stomatolog p. Marzena Kiejrys. Celem badania było 
zdiagnozowanie stanu uzębienia dzieci. Ponadto pani doktor 
przeprowadziła 2 prelekcje, dla uczniów i rodziców dotyczące 
profilaktyki zdrowotnej. Zapoznała także zainteresowanych 
z raportem z diagnozy oraz przekazała  ewentualne zalecenia 
stomatologiczne. Koszty tego działania to 1 880 zł.

Festyn integracyjny ,,W zdrowym ciele zdrowy duch” 
– koordynator Joanna Szczupakiewicz. Impreza odbyła się  
w czerwcu 2007 roku i jej głównym celem było promowanie 
zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety wśród 
uczniów i społeczności lokalnej. Odbył się m.in. kiermasz 
sałatkowy, ,,bieg trzeźwości”, pokazy tańca i aerobiku, badania 
profilaktyczne ciśnienia krwi. Przygotowano 2 wystawy: 
fotograficzną:,,Czynny wypoczynek naszych rodzin i dzieci 
w szkole” oraz plastyczną: ,,Moja szkoła promuje zdrowie”. 
Przeprowadzono zawody sportowe dla uczniów i ich rodziców 
oraz zaproszonych gości. Wśród uczestników festynu rozdano 
specjalnie wydaną na tę okazję ulotkę: ,,Jedz pięć razy dziennie 
warzywa i owoce”. Dofinansowanie z projektu wyniosło 
1500 zł.

Działania w ramach projektu ,,Szkoła równych szans” 
dobiegły końca. Trwa żmudny okres sprawozdawczo-rozlicze-
niowy projektu z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej  
w Szczecinie. Szkoła przez kilka miesięcy żyła w dużym tempie. 
Intensyfikacja zajęć pozalekcyjnych oraz wycieczek sprawiła,  
że uczniowie nie mogli narzekać na nudę. Co najwyżej brakowało 
dyspozycyjności, aby mogli brać udział  w kilku formach zajęć. 
Jeden z największych kosztów uwzględnionych w projekcie 
to transport, ale dzięki temu uczniowie spoza Zamęcina mogli 
uczestniczyć w zajęciach późnym popołudniem. Ponadto 
mogliśmy zorganizować tyle wycieczek, aby każde dziecko 
ze szkoły miało możliwość kontaktu z kulturą masową. Jako 
,,szkoła promująca zdrowie” szczególnie cenimy sobie działania 
prozdrowotne. Wszakże krzewienie kultury prozdrowotnej jest 
misją naszej szkoły. Wierzymy, że diagnoza stomatologiczna 
dzieci wpłynie na poprawę ich stanu uzębienia.

Czy szkoła odczuje pustkę po skończonym projekcie?  
Z pewnością tak! Nie mniej mamy ogromną satysfakcję,  
że chociaż  przez pół roku mogliśmy naszym uczniom ,,zafundować” 
szkołę marzeń. Dzięki środkom unijnym i budżetowym 
uczniowie otrzymali ,,przepustkę” do interesujących miejsc,  
mogli realizować swoje pasje, korzystać z bogatszej oferty zajęć 
pozalekcyjnych oraz nowych  pomocy dydaktycznych. Jednakże, 
aby zdobyć te środki musieli znaleźć się ludzie pełni zapału, 
kreatywni, których nie zraził ogrom pracy przy opracowywaniu 
wniosku. Z pewnością nauczyciele ze Szkoły Podstawowej  
w Zamęcinie do takich należą. Słowa uznania należą się także 
pani Oldze Barczyńskiej, księgowej Biura Obsługi Szkół 
Samorządowych w Choszcznie, odpowiadającej za rozliczenie 
finansowe projektu. Kto miał możliwość uczestniczenia  
w sprawozdawczości finansowej projektu unijnego, najlepiej 
orientuje się jakiego wysiłku i zaangażowania wymaga ta 

najmniej widoczna strona projektu.                                                                  
Dziękujemy także wszystkim partnerom, którzy wspo-

magali nas przy realizacji tak ogromnego przedsięwzięcia. Czy 
pokusimy się w przyszłości o kolejny projekt? Jestem pewna, że 
tak! Zważywszy jednak na fakt, że szkoły ocenia się głównie po 
wynikach egzaminów a nie po zadowolonych twarzach uczniów, 
skupimy się teraz w głównej mierze na procesie dydaktycznym.

                                                Koordynator projektu                                                                                                                                 Danuta Stróżyńska-Gryćko   
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                         Co nowego w Sławęcinie ?
Szkolny konkurs kolęd i pastorałek 

18 stycznia 2008 r. odbył się w Szkole Podstawowej  
im. M. Konopnickiej w Sławęcinie Konkurs Kolęd i Pastorałek. 
Organizatorką konkursu była nauczycielka religii Barbara 
Popowska. Szansę zaprezentowania talentu otrzymali wszyscy 
uczniowie szkoły. Osoby, które z niej skorzystały, wykazały się 
niezwykłą odwagą i opanowaniem. Musiały bowiem występować 

przed wymagającą publicznością złożoną z szkolnych kolegów 
i pracowników szkoły. Uczestnicy zmagań wokalnych zostali 
podzieleni na trzy kategorie wiekowe: klasy 0 - II, klasy III - IV oraz 
klasy V - VI. Szczególny aplauz wywołały występy najmłodszych 
artystów. Jury w składzie: Wioletta Kaszak (dyrektor szkoły), 
Krystyna Frost (pedagog) oraz Agnieszka Pluta (nauczyciel muzyki  
i plastyki) przyznało wyróżnienia trzem uczestnikom z każdego 
przedziału wiekowego. Komisja wybrała również grupę uczniów, 
którzy będą reprezentować Szkołę Podstawową w Sławęcinie 
podczas Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Korytowie. Są to: Julia 
Wasilew, Izabela Solska, Weronika Nahorska, Małgorzata Fryauf.                                                                   
                                                                           
                                                                             Anna Stetkiewicz
Dzień babci i dziadka 

Dla najmłodszych artystów szansą na wykorzystanie 
licznych zdolności artystycznych był również Dzień Babci  
i Dzień Dziadka.  Najhuczniej te sympatyczne święta obchodzili 
uczniowie klas młodszych, którzy pod opieką swoich nauczycielek: 
Krystyny Grzelczak (grupa „0”), Doroty Jarmarkiewicz (kl. I), 
oraz Beaty Pareniak (kl. II), przygotowali  programy artystyczne. 
Każda z klas przygotowała z tej okazji niespodzianki: napisane 
przez uczniów wiersze, recytację poezji, laurki, portrety, itp. 
Na widowni zasiedli główni bohaterowie Dnia Babci i Dnia 
Dziadka, którzy z dumą i wzruszeniem obserwowali występy 
wnucząt. Nie zabrakło oczywiście drobnych upominków  
i słodkiego poczęstunku.     
                                                                      Dorota Jarmarkiewicz 
Sławęciński bal maskowy 

Okres Bożego Narodzenia i karnawału zakończył się  
w Szkole Podstawowej w Sławęcinie Szkolnym Balem Maskowym,  
w którym udział wzięli uczniowie klas 0 - VI, nauczyciele  
i rodzice. Wielu uczestników zabawy, która odbyła się 31 stycznia, 
nie poprzestało na ukryciu twarzy za maską karnawałową 
i wystąpiło w pomysłowych przebraniach. Oprócz tańca  
i konkursów z nagrodami niezwykłą atrakcję stanowiła loteria 
fantowa oraz układy taneczne przygotowane przez większość  
z klas. Organizacją balu zajęły się Danuta Stróżyńska i Marzena 
Cześnin. Do tańca przygrywał nam pan Piotr Nahorski .      
                                                                         
                                                                        Anna Stetkiewicz

przez uczniów i nauczycieli.
W grudniu, odbyła się wycieczka do Leśnego Centrum 

Ekologicznego w Dankowie. Wśród atrakcji przygotowanych 
dla dzieci znalazła się wizyta w Centrum Zabaw w Gorzowie, 
ścieżka edukacyjna tropem roślin i zwierząt leśnych, ognisko 
z kiełbaskami, gorąca grochówka, zabawy (m.in. karaoke), 
występ aktorów szczecińskiego teatru. Tuż przed kolacją zjawił 
się Mikołaj. Wszystkie dzieci otrzymały prezenty – plecaki  
i przybory szkolne, a także coś słodkiego. Na zakończenie był 
pokaz fajerwerków. Wycieczkę zorganizował ks. Sławomir 
Kokorzycki.

15 grudnia uczniowie klas I-III uczestniczyli w Mikołaj-
kowych Zawodach Sportowych, które odbyły się na hali 
sportowej w Choszcznie. W zawodach wzięło udział 19 uczniów 
naszej szkoły, którzy bardzo dzielnie zmagali się z różnymi 
konkurencjami sportowymi. Nasza szkoła zdobyła w tych 
zawodach V miejsce. Na zakończenie rozgrywek każda drużyna 
otrzymała puchar i dyplom, a Mikołaj wręczył wszystkim 
zawodnikom słodki poczęstunek.

Tuż przed świętami, odbyła się uroczysta kolacja wigilijna, 
na którą zaprosił nas ks. Sławomir Kokorzycki. Wspólne 
życzenia, łamanie opłatkiem, kolędowanie. Było również 
przedstawienie jasełkowe przygotowane przez uczniów, a także 
Mikołaj oraz prezenty. 

19.01.2008 r. uczestniczyliśmy w VII Indywidualnych 
Mistrzostwach Powiatu w Tenisie Stołowym, których 
organizatorem była Szkoła Podstawowa w Zieleniewie. 
W zawodach uczestniczyły dziewczęta i chłopcy w trzech 
grupach wiekowych. Naszą szkołę reprezentowali z klas 
I-II Daria Kończalik - zajęła I miejsce i Patryk Kociuba  
-VI miejsce. Z klas III - IV Agata Sól – IX miejsce i Justyna 
Mańka – VII miejsce oraz Krystian Kamuda – IV miejsce i Tomasz 
Dybaś – XIII. Z klas V-VI Ala Kaniecka – III miejsce i Kornela 
Domowicz – VII miejsce oraz Tomasz Gajowski – VI miejsce  
i Patryk Kiciński - XV miejsce. 

W styczniu ogłoszone zostały wyniki Międzyszkolnego 
Konkursu Informatycznego na świąteczną grafikę komputerową, 
organizowanego przez SP1 w Choszcznie. 
3 miejsce w kategorii klas V – VI, zajęła nasza uczennica klasy 
VI – Adela Chuszno. 

Już niedługo ferie, podczas których szkoła proponuje 
uczniom zajęcia sportowe, komputerowe oraz z języka 
angielskiego. 14 lutego nasi uczniowie wezmą udział w zawodach 
szachowych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszcznie.                                                                                  

                       Anna Marciniak 
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      Czytamy razem - interaktywnie w „jedynce”
Po raz pierwszy w tym roku szkolnym przy współpracy 

z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną pedagogiem Ewą 
Datoń przystąpiliśmy do realizacji projektu pod patronatem 
Polskiego Towarzystwa Dysleksji.
Czytamy razem-interaktywne czytanie 2007/2008

Program „Czytamy Razem” został opracowany przez 
prof. zw. Martę Bogdanowicz inicjatorkę powstania Polskiego 
Towarzystwa Dysleksji. Współpracę z naszą szkołą podjęło 
10 wolontariuszy. Przeważnie są to nauczyciele naszej szkoły, 
którzy po przeszkoleniu z zakresu dysleksji objęli opieką 
wskazane przez nauczyciela-koordynatora programu Ilonę 
Kozubską dzieci w okresie: styczeń-czerwiec 2008. Uczniowie 
objęci opieką mają trudności w czytaniu; w szczególności są 
to uczniowie dyslektyczni. Praca z dzieckiem polegać będzie 
na wspólnym, systematycznym i interaktywnym czytaniu 
wolontariusza z uczniem. Wolontariusze spotykają się ze 
swoimi podopiecznymi na terenie szkoły 2 razy w tygodniu po 
30 minut. Po zakończeniu programu wolontariusze otrzymają 
referencje Polskiego Towarzystwa Dysleksji, a u uczniów 
nastąpi poprawa umiejętności czytania w zakresie techniki, 
tempa i rozumienia tekstu w głośnym i cichym czytaniu oraz 
wzrośnie zainteresowanie czytelnictwem.      

W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy również 
do programu edukacyjnego „Jem kolorowo!”. Jest to 
program skierowany do uczniów klas V, ich nauczycieli  
i rodziców. Opiekę merytoryczną oraz patronat nad projektem 
sprawuje Rada Promocji Zdrowego Żywienia Człowieka. 
Celem programu jest propagowanie wśród dzieci i dorosłych 
prawidłowych nawyków żywieniowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem spożywania warzyw i owoców pięć razy 
dziennie. Otrzymaliśmy pakiet materiałów edukacyjnych dla 
uczniów, które będą niezwykle pomocne w uatrakcyjnieniu 
lekcji przyrody, informatyki, języków obcych oraz lekcji 
wychowawczych. Proponowany pakiet jest punktem wyjścia 
do zajęć integrujących różne przedmioty, a przeprowadzone 
zajęcia przyczynią się do ukształtowania prozdrowotnych 
zachowań młodzieży i ich środowiska. Koordynatorem 
programu jest pedagog szkolny Ilona Kozubska.

11 stycznia przy współudziale Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Choszcznie zorganizowano w świetlicy 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie Bal Karnawałowy. Na 
bal zaproszono wszystkie dzieci ze świetlic środowiskowych 
ze Stradzewa, Starego Klukomia i Choszczna wraz  
z opiekunami, które miały okazję poznać się i wspólnie  pobawić  
w przygotowanej na tę okazję świetlicy szkolnej. Dzieci przybyły 
w kolorowych przebraniach postaci z bajek. Pani dyrektor 
Krystyna Górecka powitała gości i zaprosiła do wspólnej zabawy.  
Na początku obejrzeliśmy „Współczesną opowieść wigilijną”  
w wykonaniu zespołu teatralnego RYMTONKI działającego pod 
opieką  p. Tatiany Skrzypiec, następnie zaprezentowały się dzieci 
ze Stradzewa i Starego Klukomia, które również przygotowały 
bogaty repertuar i zaprezentowały swoje umiejętności taneczne 
i wokalne. Wszyscy z uwagą i skupieniem wpatrywali się  
w prezentujących się aktorów i nagradzali ich gromkimi 
brawami. Po występie młodych aktorów nagle pojawił się 
Mikołaj, który obdarował wszystkie dzieci prezentami. 
Wszyscy chcieli mieć zdjęcie z Mikołajem. Był czas na 
rozpakowanie prezentów i słodki poczęstunek. Ciasto, pierniczki 

i kolorowe ciasteczka upiekły dzieci ze świetlic środowiskowych. 
Były pyszne. Nie zabrakło też zabawy przy muzyce oraz wielu 
ciekawych i śmiesznych  konkursów, w których dzieci chętnie 
i licznie uczestniczyły. Wszyscy wspaniale tańczyli i świetnie 
się bawili, jednak co dobre szybko się kończy i tak też było tym 
razem. Nadszedł czas pożegnania i rozstania. Umówiliśmy się 
na spotkanie w przyszłym roku. Najprawdopodobniej będzie to 
Stary Klukom. 

W styczniu uczniowie „Jedynki” brali udział w wielu 
konkursach uczennica klasy VI Jadzia Follendorf awansowała 
do eliminacji wojewódzkich Konkursu Przedmiotowego  
z Języka Polskiego z Elementami Historii i Sztuki. Jadzia 
przygotowywała się pod kierunkiem  E. Bednarz i  E. Murskiej. 
W Międzyszkolnym Konkursie Informa-tycznym na 
świąteczną grafikę komputerową otrzymaliśmy 2 wyróżnie-
nia, 4 uczniów wzięło udział w eliminacjach rejonowych 
Konkursu Przedmiotowego z Matematyki z Elementami 
Przyrody, Ania Zakrzewska z klasy IIIa otrzymała wyróżnie-
nie w Konkursie Kolęd i Pastorałek. Za udział  w ogólnopol-
skiej akcji „Wielkie kasztanobranie” otrzymaliśmy również 
wyróżnienie, wzięliśmy także udział w 8 edycji  ogólnopolskiego 
konkursu „Super Szkoła”. W finale Halowych Mistrzostw 
Szkoły w Piłce Nożnej tytuł Mistrza zdobyli chłopcy z klasy  
VI e. Obronili tytuł z zeszłego roku.

W ramach realizowanego w szkole programu edukacji 
teatralnej uczniowie klas VI obejrzeli spektakl teatralny pt. „Ten 
obcy” w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. W ramach 
profilaktyki 122 uczniów klas VI wzięło udział w prelekcji  
i projekcji filmu pt. „Pierwsza pomoc”, a dziewczęta objęto 
programem edukacyjnym ”Między nami kobietkami”.

W bibliotece szkolnej odbyło się uroczyste pasowanie 
uczniów klas I na czytelników. Dzieci zostały wprowadzone 
w cudowny i magiczny świat książek przez swoich starszych 
kolegów, którzy zaprezentowali pierwszakom korowód postaci 
baśniowych. Po półrocznej  pracy czekamy na zasłużony 
odpoczynek - ferie zimowe. Życząc wszystkim udanego  
i bezpiecznego wypoczynku oraz odrobiny prawdziwej zimy.
           
                                                                           Ilona Kozubska

        
     
        Spektakl teatralny „Goło i wesoło”
         

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 
- tel. 095 765 7296.

                     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



                      Szkoła Podstawowa w Suliszewie
                  
Wycieczka do Szczecina kl. IV - VI

13 listopada 2007 r. 44 uczniów z kl. IV-VI pod opieką 
wychowawców: Lucyny Rączkiewicz, Jadwigi Ozon i Joanny 
Konopackiej odbyło autokarową wycieczkę do Szczecina.  
W programie wycieczki było zobaczenie Zamku Książąt 
Pomorskich – zabytku i ośrodka życia kulturalnego 
umieszczonego na Wzgórzu Zamkowym w sąsiedztwie Odry, 
spacer Wałami Chrobrego – reprezentacyjnej części miasta, 
posiadającej tarasy widokowe o długości 500 m. Mimo nie 
najlepszej pogody uczniowie byli pod wrażeniem tych miejsc.  
W zwiedzaniu kolejnych objętych programem, deszczowa 
pogoda już nikomu nie przeszkadzała, gdyż były to: Muzeum 
Morskie, Wystawa Geologiczna i Wystawa Naukowo – 
Techniczna „Eureka”. Pobyt w tych niecodziennych obiektach 
i obejrzenie zgromadzonych tam eksponatów poszerzyły 
teoretyczną wiedzę uczniów, zwłaszcza zdobywaną na lekcjach 
historii i przyrody. Bez wątpienia nasi uczniowie najbardziej 
zachwyceni byli pobytem w „Eurece” gdyż mogli tam połączyć 
posiadaną wiedzę z nauką i dobrą zabawą.     

Celem wystawy było zwrócenie uwagi na zjawiska, 
których nie zauważamy, mimo że towarzyszą w życiu 
codziennym. Były tam - dynamiczne słońce, unosząca 
się w powietrzu piłka, przedmioty, które widać, lecz nie 
można ich dotknąć, kolorowe cienie, biurko, na którym 
pisanie jest sztuką, mini błyskawice,  figury geometryczne 
oszukujące zmysł wzroku, ogromne kolorowe bańki mydlane. 
          Włączając się aktywnie w doświadczenia uczniowie mieli 
dużo radości, przez co wynieśli z wystawy tak wiele wrażeń. 
Wszyscy uczestnicy wycieczki zgodnie twierdzą, że wycieczka 
była bardzo interesująca i pozostawiła po sobie wiele 
niezapomnianych przeżyć.

Szkolny etap Konkursu Języka Polskiego z Elementami 
Historii i Sztuki        

W I etapie (etapie szkolnym) Konkursu Języka Polskie-
go z Elementami Historii i Sztuki, który odbył się 22 listopada 
2007r. wzięło udział 10 uczniów z kl. V i VI. 
Oto oni: 
- Zięba Sandra, Drewke Magdalena, Reszka Dominik, 
- Nowogrodzki Mateusz, Dudziak Barbara, 
- Sokołowska Natalia, Feszczuk Monika, 
- Borowska Magdalena, Feszczuk Cezary, 
- Gołębiewski Mikołaj. 
Największą wiedzą wykazali się uczniowie kl. VI: 
- Sandra Zięba, Magda Drewke,  Dominik Reszka.
Oni przystąpili do II etapu konkursu, który miał miejsce 
03.01.2008r. w choszczeńskim gimnazjum. Szkolnym organi-
0zatorem konkursu i opiekunem uczniów jest polonistka Lucyna 
Rączkiewicz.

Wycieczka do Szczecina kl I-III
W dniu 29.XI.2007r. – wszyscy uczniowie kl. I – III 

tj. 42 osoby oraz 8 osób z kl. IV-VI wyjechali na wycieczkę 
edukacyjną sponsorowaną przez ks. Sławomira Kokorzyckiego 
prowadzącego Ośrodek Wspierania Rodziny P.Z Caritas  
Uczestnicy zwiedzali:
- Muzeum Narodowe, w którym wpisali swoje wrażenia do  
   księgi pamiątkowej.
- w Teatrze Lalek „Pleciuga” przeżyli niezapomniane chwile. 
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Obejrzeli adaptację baśni duńskiego pisarza H. Ch. Andersena 
„Krzesiwo”. Bardzo podobały im się stroje, dekoracja, światła 
i gra aktorów.  Wycieczkę uatrakcyjniła pływalnia „Laguna”  
w miejscowości Gryfino. Część z nich doskonaliła umiejętności 
pływania. Następni korzystali z atrakcji typu: spływ  
w rurze czy pokonywanie fal. Zadowoleni wracali do domu. 
Wycieczka wzbogaciła uczniów w wiedzę o naszym regionie 
oraz wpłynęła na ich integrację

Andrzejki 2007
Zabawa andrzejkowa (30 listopada w godzinach  

popołudniowych od 16:00 – 19:00) jak co roku integrowała cała 
społeczność szkolną. Nie zabrakło na niej również rodziców. Nad 
przebiegiem zabawy, zwłaszcza części dyskotekowej, czuwał 
Samorząd Szkolny pod prężnym okiem Małgorzaty Serediak. 
Natomiast w przerwach tańców pod opieką wychowawców  
i przybyłych rodziców. Przeprowadzono w klasach wróżby i był 
czas na słodki poczęstunek.

Mikołajki 2007
Mikołajkowy zwyczaj obdarowywania się prezentami miał 

miejsce w każdej klasie. Do uczniów kl. 0 III przyszedł nawet 
prawdziwy Mikołaj. Radości było co niemiara. Starsi uczniowie 
tradycyjnie losowali osobę, której przygotują podarunek. 
Mimo, że nie udało się wszystkim utrzymać w tajemnicy 
swojego wyboru, to i tak towarzyszyło każdemu wiele emocji 
i panowała życzliwa, przyjacielska atmosfera. Oby takich chwil 
wśród dzieci i młodzieży było jak najwięcej. Nasi uczniowie 
pamiętali również o Justynie, która z uwagi na chorobę tego 
dnia przebywała w szpitalu. Każda klasa przygotowała paczkę 
z prezentami. Tuż po powrocie ze szpitala do domu, Justynie 
dostarczyła wszystkie paczki jej wychowawczyni Jadwiga 
Ozon. Justyna nie kryła wzruszenia i poprosiła aby wszystkim 
serdecznie podziękować.

Zawody Mikołajkowe
15.XII.2007r. – uczniowie klas I – III uczestniczyli  

w Mikołajkowych Zawodach Sportowych Szkół Podstawowych 
Gminy Choszczno. Halę sportową Publicznego Gimnazjum 
w Choszcznie wypełnili uczestnicy, ich rodzice, opiekunowie 
i sędziowie. Wszystkich przybyłych przywitał dyrektor 
Centrum Rekreacyjno – Sportowego Zdzisław Kliński. 
Otwarcia zawodów dokonała Krystyna Wiśniewska – 
Bugaj – Naczelni Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu  
w Choszcznie, jednocześnie Radna Sejmiku Wojewódzkiego. 
Przebieg zawodów bardzo ciekawie relacjonował Wiesław 
Drewicz, który na bieżąco przedstawiał zajmowane miejsca 
poszczególnych szkół. Nasi uczniowie wykazywali ogromne 
zaangażowanie. Już po kilku konkurencjach zajmowaliśmy  
II miejsce wśród szkół. Wiele emocji wzbudziła rywalizacja  
o II miejsce między naszą, a szkołą z Zamęcina. Niestety w ostatniej 
konkurencji zostaliśmy przez nich pokonani i w rezultacie nasz 
szkoła zajęła III miejsce. W punktacji poszczególnych klas II  
i III zajęły III miejsca.  Z rąk Burmistrza Choszczna Adama 
Andriaszkiewicza – dyrektor szkoły Krystyna Kozanecka 
wraz z delegacjami uczniów poszczególnych klas – otrzymali: 
piękny duży puchar dla szkoły oraz mniejsze puchary dla klasy 
II i III. Do pucharów dołączono dyplomy za zajęte miejsca,  
a dla kl. I za uczestnictwo. Wielkie zainteresowanie wzbudził 
Mikołaj, który podczas zawodów rozdawał uczestnikom pyszne 
czekoladowe cukierki.  Nie mniejsze emocje wywołał taniec 
naszych dziewcząt z kółka tanecznego „Trzpiot”, do którego 
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dołączył się Mikołaj i dlatego odtańczono go jeszcze dwukrotnie. 
Na pożegnanie – każda ze szkół dla uczestników zawodów 
otrzymała od Mikołaja pudełko pysznych cukierków. 
Wracaliśmy z zawodów w doskonałych humorach.

Wigilia szkolna
21 grudnia 2007 r. w piątek było w naszej szkole nie-

zwykle uroczyście, gdyż jak co roku przed Świętami Bożego 
Narodzenia spotkali się wszyscy uczniowie, nauczyciele, 
zaproszeni goście, a wśród nich:
Krystyna Wiśniewska – Bugaj - Naczelnik Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu, 
Ks. Stefan Marcyniuk – Proboszcz parafii Suliszewo, 
Maria Kowal – bibliotekarka, 
Anna Kinga Dudziak – Przewodnicząca Rady Rodziców, 
Jerzy Garbicz – Sołtys wsi Suliszewo, 
Emerytowani nauczyciele.
By w świątecznej atmosferze obejrzeć jasełka, w tym roku 
przygotowane przez uczniów kl. IV pod kierunkiem p. Joanny 
Konopackiej, oraz Anny Ludwisia wspólnie pośpiewać kolędy 
 i oczywiście łamiąc opłatkiem złożyć sobie wzajemnie życzenia. 
Te pełna wzruszenia chwile dodatkowo wypełniło przyjście 
Mikołaja ze słodkimi upominkami dla każdego ucznia.

                        

Ogólnopolska Olimpiada Języka Polskiego „Olimpus”
07.01.2008r.  23 uczniów  naszej szkoły z kl. IV-VI  

przystąpiło do Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Polskiego 
„Olimpus”. Oto oni: 

Kl. IV: Czyżo Kinga, Drewka Aleksandra, Garbicz Łukasz,  
Garbicz Dawid, Kokot Michał, Kłoda Marta, Kupska Sara,  
Łuczak Adrianna, Mazur Dariusz, Świtaj Olimpia,  Wejman 
Joanna.

Kl. V: Borowska Magda,  Gołębiewski Mikołaj, Feszczuk Moni-
ka,Sokołowska Natalia, Sztubecki Jakub.

Kl. VI: Drewke Magda, Dudziak Barbara, Mazur Patryk, No-
wogrodzki Mateusz, Paciorek Cezary, Reszka Dominik, Zięba 
Sandra.       
  Szkolnym organizatorem olimpiady była Lucyna Rączkiewicz – 
nauczycielka języka polskiego. Z niecierpliwo-ścią oczekujemy 
na wyniki, które mają nadejść pod koniec lutego.

W okresie ferii odbyło się wiele imprez w naszej szkole, 
a oto niektóre:  

11.02.2008 „Matematyczne ferie” – gry matematyczne
12.02.2008  „Dokarmiamy zwierzęta” – wyjście lasu                                                                                              
14.02.2008  „Poczta Walentynkowa”                                        
20 i 22. 02.2008 Wyjazd na basen

                                                                   Krystyna Kozanecka

    Stowarzyszenie Miłośników Doliny Wardynki 
                           EKO-FOLK Rzecko

Stowarzyszenie zostało powołane w lutym 2005 roku 
 i otrzymało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie  
pod numerem KRS 0000237272. Choć właśnie w lutym mijają 
dopiero trzy lata naszej działalności to już możemy się pochwalić 
sporymi sukcesami. Założycielami Stowarzyszenia były  
23 osoby. W większości są to młode kobiety, które szybko stały 
się motorem napędowym na wsi.Wsi która została pozbawiona 
jedynej placówki edukacyjno- kulturalnej jaką była szkoła wokół 
której toczyło się życie całej wsi. Stowarzyszenie postawiło 
przed sobą następujące cele: 
1 Działalność ekologiczna i ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
2 Dzialalność na rzecz dzieci i młodzieży.
3 Promowanie tradycji i kultury. 
4 Działalność charytatywna.
Swoje cele realizujemy poprzez:

Uzmysłowienie, uczulenie i uświadomienie mieszkańcom 
naszej wsi jak ważna  jest czystość wokół własnych obejść, 
segregacja śmieci i dbałość o środowisko. 

Cyklicznie wiosną organizowane jest  wielkie sprzątanie 
naszej miejscowości, w którym udział bierze  każdy mieszkaniec 
Rzecka. Działalność na rzecz dzici i młodzieży prowadzimy pod 
hasłem: ,,Zima na wsi” i ,,Lato na wsi’. Zimą organizujemy 
kuligi, gry i zabawy na śniegu, corocznie fundujemy dzieciom 
około 100 paczek świątecznych. Pieniądze zbieramy w różny 
sposób: szukamy sponsorów, organizujemy kiermasze i loterie 
oraz stajemy do konkursów.  

Latem organizujemy wycieczki krajoznawcze, wyje-
żdżamy z dziećmi nad morze, robimy pikniki, jesteśmy 
współorganizatorami Dożynek, nasze wieńce dożynkowe 
corocznie nagradzane są na szczeblu gminy powiatu  
i województwa. Nie zapominamy o twórcach ludowych których 
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rękodzieła  promujemy na wystawach  w Dniach Choszczna, 
Recza, Drawna. Corocznie jesteśmy wolontariuszkami  
w WOŚP.

Współpracujemy z organizacjami rządowymi i po-
zarządowymi, Kołami Gospodyń Wiejskich z powiatu choszcz-
eńskiego, przedsiębiorcami, ChDK Choszczno,  wspieramy 
ludzi potrzebujących. Członkinie Stowarzyszenie napisały 
w 2006 r. projekt pt. „Alkohol niszczy narkomania zabija” 
i uzyskały dofinansowanie z budżetu Gminy Choszczno na 
zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci w czasie wakacji 
letnich i ferii zimowych. Jesteśmy współtwórcami Powiatowego 
Centrum Organizacji Pozarządowych w Choszcznie.

W chwili obecnej członkinie Stowarzyszenia są wolonta-
riuszkami - Kolegami Doradcami w projekcie realizowanym 
przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, projekt Praca  
w Posagu – model wychodzenia z rodzinnego bezrobocia na 
wsi,w ramach tego projektu Stowarzyszenie prowadzi Klub 
Wsparcia Koleżeńskiego w Rzecku. 

Uczestniczymy również w projekcie ,,Stereotyp,  
a równe szanse społeczne kobiet i mężczyzn w środowiskach 
wiejskich - „Akademia Kobiet Aktywnych” oraz w projekcie 
,,Kobieta Potrafi”. Projekty również są realizowany ze środków 
EFS.

W grudniu 2007 zorganizowałyśmy zabawę mikołaj-
kową z paczkami dla 130 dzieci z sołectwa Rzecko, na którą 
zostali zaproszeni  policjanci  z oddziału Sekcji  Prewencji 
Komendy Powiatowej Policji z Choszczna wraz z maskotką  

programów edukacyjnych STOPKA I GRYFUSIA, którzy  
w jasny i prosty sposób zaprezentowali dzieciom podstawowe 
zasady bezpiecznego poruszania się na drodze. W chwili 
obecnej czekamy na wyniki  konkursu ,,Nasza Świetlica 
,Nasz Klub”  (roztrzygnięcie30.01.2008), dzięki  pozyskanym 

funduszom spełniłoby się marzenie nasze i mieszkańców 
Rzecka o utworzeniu ,,Wiejskiego Centrum Edukacji i Kultury 
w Rzecku”.   
                                   Iwona Potapska - Prezes Stowarzyszenia                                       

Kawiarenka Artystyczna

    Choszczeński  Dom   Kultury i Miejska Biblioteka 
Publiczna zapraszają  05.03.2008r. O godz.17.30  (Sala 
baletowa chdk) do  kawiarenki artystycznej na spotkanie  
z Arturem Danielem Liskowackim.

Artur Daniel Liskowacki, urodzony w 1956 r., zajmuje się 
od lat historią Pomorza i niemiecką przeszłością Szczecina  
w kontekście historii polsko-niemieckiej. Tematyce tej poświęcił 
tomik ”Ulice Szczecina” (1995), słuchowisko ”Przez drzwi” 

(1996),  jak również eseje 
”Cukiernica pani Kirsch” 
(1998) i powieśc ”Eine 
kleine”. Poeta, prozaik, autor 
utworów dla dzieci, eseista, 
krytyk teatralny. Pracował w 
re-dakcji tygodnika Jantar, 
Morze i Ziemia, od 1990 
w Kurierze Szczecińskim 
(kierownik działu kultural-
n e g o ) . W s p ó ł p r a c u j e  
z miesięcznikiem Teatr, 
d w u m i e s i ę c z n i k i e m 
Pogranicza oraz z Twórczo-

ścią. W latach 1996-1999 
pełnił funkcję prezesa    
szczecińskiego oddziału Sto-warzyszenia Pisarzy.         

Podczas spotkania w KAWIARENCE ARTYSTYCZNEJ 
promowana będzie nowa powieść autora pt.”Mariasz”.    
                                                               
                                                                 Zbigniew Garzyński
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XXVI Noworoczny Turniej Badmintona - Choszczno 1 stycznia 2008r.

Sportowej tradycji stało się zadość. Już poraz 26-ty badmintoniści powitali nowy rok. Punktualnie o godzinie 12.00,  
1 stycznia 2008roku w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie rozpoczął się XXVI Ogólnopolski Turniej Badmintona.  
W zawodach wzięło udział ponad 40-tu zawodników ze Szczecina, Gorzowa, Stargardu Szcz. Góralic, Chojny, Choszczna, a  nawet 
z Anglii przyjechali i grali, Radosław i Marta Strejko. Najstarszym uczestnikiem zawodów był znany działacz i sportowiec Kazi-
mierz Wyszyński. Najmłodsza to 5-letnia Martyna Hałajda ze Szczecina  i 6-letnia Zosia Kucharska z Choszczna.

Ponad 6 godzin trwały zmagania na badmintonowych  boiskach, tradycyjnie wygrywali najlepsi: Izabela Białek, Leszek Bo-
rys, Wiesław Drewicz, Marek Mitera i Jerzy Gumuliński. Dużą niespodziankę sprawił grający lekarz Grzegorz Łuka, który pierwszy 
raz pokonał w finale Maćka Tarnowskiego! Wielkim wydarzeniem był udział w zawodach Marty i Radka Strejko, którzy przyjechali 
na święta z Angli, 29 wzięli ślub a w Nowy Rok zagrali w turnieju i zdobyli puchary za grę w finałach. Na nowej drodze życia ży-
czymy tej sympatycznej parze wszelkiej pomyślności i sukcesów na niwie sportowej! 

W turnieju miał zagrać vice-Burmistrz Adam Andraszkiewicz, ale tym razem kontuzja uniemożliwiła mu start. Jednak Pan 
Adam obiecał, że zagra za rok!

Organizatorami imprezy byli ZS Nr 1 w Choszcznie i Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Choszcznie. Wszyscy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy a finaliści puchary. Gratulujemy!

 
A oto wyniki turnieju w poszczególnych kategoriach:
Dziewczęta – szkoła podstawowa

Kornelia Czukiewska – SP 3 Choszczno1. 
Chłopcy – szkoła podstawowa

Bartek Mieżyński SP Nr 51 Szczecin1. 
Jakub Orzechowski SP Nr 10 Szczecin2. 
Kajetan Mruk – SP 3 Choszczno3. 

Elita kobiet
Izabela Białek  - Choszczno1. 
Iwona Ryśnik - Choszczno2. 

Elita mężczyzn
       1.    Leszek Borys - Choszczno
       2.    Radosław Strejko - Anglia
       3.    Bogdan Mieżyński - Szczecin
Weterani

Wiesław Drewicz - Choszczno1. 
Ryszard Chruściel – Choszczno2. 
Andrzej Strejko - Choszczno3. 

Radośni amatorzy
Jerzy Gumuliński –Choszczno1. 

       2.    Emilian Osetek (Góralice)
       3.    Mateusz Łangowski-Gorzów 
Amatorzy do 40 lat

Grzegorz Łuka – Choszczno1. 
Maciej Tarnowski - Choszczno2. 
Maciej Osetek - Góralice/Chojna 3. 

Amatorzy powyżej 40 lat
Ryszard Drążkowski – Bydgoszcz4. 
Marek Pniewski - Szczecin5. 
Zdzisław Kiliński - Choszczno6. 

Amatorki - kobiety
       1.    Sabina Schabek - Szczecin
       2.    Marta Strejko - Anglia
Chłopcy - szkoły średnie
       1.    Piotr Karwik - ZS Nr 2 - Choszczno
       2 .   Paweł Andriaszkiewicz - Student - Choszczno 
                                                                         Wiesław Drewicz
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Misterium Kolędowe 
19.01.2008 roku o godz. 19.00  w Kościel p.w. Narodze-

nia NMP w Choszcznie wystąpił po raz kolejny Akademicki 
Chór Politechniki Szczecińskiej po dyrekcją Szymona Wy-

rzykowskiego z programem, który na długo pozostanie w pa-
mięci mieszkańców Choszczna. Barwne widowisko i udział 

wielu artystów min. Zespołu Młodych Chóru Akademickiego 
Politechniki Szczecińskiej pod dyrekcją Iwony Charkiewicz, 
kapeli Zespołu folklorystycznego „Siermięgi” spowodował,  
że widowisko przerodziło się w  wielki spektakl,  którego po czę-

ści aktorami była licznie zgromadzona publiczność. Nie brakło 
kolędników z diabłem, którzy znakomicie wkomponowali się  
w chóralny spektakl.

Reżyserem misterium był Szymon Wyrzykowski, który 

edukację muzyczną rozpoczął mając 6 lat, a pierwsze zespoły 
prowadził już w siedemnastym roku życia. Studiował w Aka-

demii Muzycznej w Poznaniu, Filia w Szczecinie na wydziale 
Dyrygentury Chóralnej pod kierunkiem prof. Jan Szyrockiego.  
W roku 2000  rozpoczał drugie studia w Akademii Muzycznej 
im. F. Chopina w Warszawie, na wydziale Kompozycji, Dy-
rygentury i Teorii Muzyki, w specjalności Dyrygentura Sym-
foniczno-operowa pod kierunkiem prof. Antoniego Wita. Pro-
wadzi różne zespoły wokalne i instrumentalne w całej Polsce. 
Dyrygował następującymi orkiestrami i chórami: Sinfonia Var-
sovia, Filharmonia Szczecińska, Filharmonia Świętokrzyska, 
Orkiestra Akademia, chór i orkiestra Stowarzyszenia Mozart 
2003, Chór Polsko-Niemieckiej Akademii Chóralnej „In terra 
pax”, Chór Allegrezza del Canto.

Jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Mozart 2003,  
w którym pełni funkcję dyrektora artystycznego i w przeciagu 
trzech lat działalności zorganizował i wykonał ponad czter-

dzieści koncertów oratoryjnych w większych miastach Polski.  
W ramach działalności w Stowarzyszeniu Mozart 2003  
i w Chórze Akademickim Politechniki Szczecińskiej współpra-
cował z następującymi osobistościami świata sztuki: Jan Szy-
rocki, Antoni Wit, Kurt Masur, Jerzy Salwarowski, Richard Zie-
liński, Billy Harper, Marek Tracz, Paweł Łukaszewski, Andrzej 
Nikodemowicz, a także Ernest Bryll i Krzysztof Kolberger.

W roku akademickim 2006/2007 objał funkcję dyrygenta 
i dyrektora artystycznego w Chórze Akademickim Politechniki 
Szczecińskiej im. prof. Jana Szyrockiego.
                                                                   
                                                                    Zbigniew Garzyński
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30 lat Klubu Plastyka Impresja

30 lat minęło od momentu ukształtowania się w naszym mieście prężnie działającego środowiska plastycznego. Entuzjaści 
sztuk plastycznych: malarstwa, rzeźby, grafiki i różnych technik własnych zrzeszyli się 30 lat temu w Klubie Plastyka Choszczeń-
skiego Domu Kultury, który w późniejszym czasie otrzymał nazwę „Impresja”. Ostatnie kilka lat to wzmożony okres działalności 

Klubu. Przybywało nowych twórców, bardzo mocno zaangażowanych, prawdziwych pasjonatów. Twórczość członków Klubu „Im-
presja” jest coraz bogatsza, ciekawsza i na coraz wyższym poziomie artystycznym. Prace członków Klubu są eksponowane w du-
żych ośrodkach kultury w kraju i za granicą. Członkowie „Impresji” biorą udział w wielu konkursach regionalnych, ogólnopolskich 
oraz międzynarodowych gdzie często są nagradzani i wyróżniani.

Od samego początku „duszą” choszczeńskich plastyków jest Pan Edmund Jerzy Pokorniecki – inicjator utworzenia Klubu. 
Pan Pokorniecki, dzięki swojej wieloletniej, systematycznie realizowanej pracy środowiskowej rozmiłował i skupił wokół siebie 
miłośników sztuk plastycznych. Jesteśmy również wdzięczni kolejnym dyrektorom Choszczeńskiego Domu Kultury, u których  
w mijającym 30-leciu znajdowaliśmy zrozumienie i miłą atmosferę dla rozwijania naszej twórczości artystycznej. 

Słowa uznania należą się także Pani Małgorzacie Kozłowskiej za 
codzienne zaangażowanie w promowanie naszego Klubu.

Szczególnie serdeczne podziękowania członkowie Klubu    
Plastyka „Impresja” kierują pod adresem obecnego Burmistrza 
Choszczna –  Roberta Adamczyka, dzięki któremu ukazało się 
opracowanie jubileuszowe na temat działalności Klubu.
                                                                               
     A oto aktywni członkowie Klubu:
Barbara Widła, Jerzy Białach, Kazimierz Pyż, Stanisław Chłopek, Władysław Miklis, Sławomir Szewczyk, Tadeusz Orlikowski, 
Henryk Radecki, Stefan Szymoniak, Wojciech Dudziński, Zdzisław Michałek, Bronisława Popławska, Krystyna Ignaszak, Izabe-
la Gonerko, Artur Baczyński, Mieczysława Kacprzak, Alfreda Bożek, Krystyna Szalast, Elżbieta Markiewicz, Dorota Sajewicz-
Raczek, Teresa Łukaszewicz, Ryszard Wachowski, Waldemar Widła, Jacek Bielawski, Anna Jastrząbek, Robert Krzemionka, Barba-
ra Kusal, Andrzej Ślusarski, Piotr Korzeniewski, Monika Reda, Edyta Widła, Alicja Sowińska, Joanna Czechowicz, Łukasz Hertel, 
Jolanta Ziółkowska, Mieczysława Ciesińska, Piotr Masłowski, Nina Królik, Dorota Aleksiun, Daniela Tejchman, Renata Parzygnat, 
Ryszard Sitko, Ryszard Sak, Sabina Musiał.   
                                                                    
           Choszczeński Dom Kultury
                                                               Klub Plastyka „Impresja”  
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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

Sport i Rekreacja
      „Sport to zdrowie” jest stwierdzeniem powszechnie 
znanym. Aktywną formę wypoczynku uprawiać można również, 
a może nawet przede wszystkim na Ziemi Choszczeńskiej. 
Szczególnie popularne są w tym regionie nasze jeziora wraz 
z bazą rekreacyjno-sportową. Stosunkowo dobrze rozwinięta 
baza sportów wodnych, trzy połączone kanałami jeziora i wiele 
innych atrakcji, zachęcają do wzięcia udziału w spływach 
kajakowych, wycieczkach na łódkach lub żeglowaniu. Przyznać 
musimy, że pływanie i nurkowanie w Choszczeńskich akwenach 
to prawdziwa przyjemność. Serdeczne zaproszenie kierujemy 
także do wędkarzy, dla których tereny Ziemi Choszczeńskiej, tak 
bogate w zarybiane wody, będą z pewnością rajem. „W zdrowym 
ciele zdrowy duch” - według tego motta zachęcamy bardzo 
gorąco wszystkich turystów do wykorzystania możliwości 
aktywnego spędzania wolnego czasu, tym bardziej, że wybór 
jest duży i każdy może znaleźć tu coś dla siebie.   

Ostatnio - w celu poszerzenia oferty turystycznej - podjęto 
starania w zakresie oznakowania tras rowerowych i ścieżek. 
W styczniu br. przeprowadzono rekonesans trasy rowerowej 
„Rowerem po Ziemi Choszczeńskiej” w którym udział wzięli  
Jerzy Gumuliński,  Aleksander Mazur oraz Zbigniew Garzyński. 
Podczas rekonesansu odwiedzono wszystkie miejscowości, 
przez które przebiega trasa (począwszy od Choszczna przez 
Piasecznik, Radaczewo, Sławęcin, Stradzewo, Pomień, Chełpę, 
Rzecko, Antoniewo, Suliszewo, Kołki, Korytowo, Raduń, 
Nowy Klukom, Krzęcin, Wężnik, Zwierzyń, Zamęcin, Gleźno 
kończąc w Choszcznie). W każdej z tych miejscowości jest 
wiele urokliwych miejsc, które naprawdę warto odwiedzić. 

Warto wspomnieć chociażby o parku w Staradzewie, gdzie 
można spotkać wyjątkowe okazy drzew min. dęby piramidalne  

(bardzo dekoracyjny dąb o pokroju piramidalnym osiągający po 
wielu latach wysokość do 20 m.  Jest drzewem samopylnym, 
kwitnie IV-V. Liście jesienią pięknie przebarwiają się na 
złoto brązowy kolor). Czynione są starania, aby właściciel 
przyległego do tego parku gospodarstwa, pozwolił na przejazd 
przez ww. obiekt  turystom, którzy chcieliby odwiedzić park. 
Bardzo duże wrażenie robią obiekty historyczne, ustyowane na 
trasie przejazdu. W Sławęcinie niepozornie wyglądający murek 

ozdobny posesji, dopiero po bliższym przyjrzeniu okazuje się 
prawdziwym arcydziełem. Takich perełek na trasie rowerowej 
jest wiele. Trasa przebiega przez teren, w którym nie brakuje 
jezior, lasów.  Kiedy już zdecydujecie się na rodzinną wyprawę, 
to zaplanujcie przejazd właśnie tą trasą, a nie pożałujecie.                                                      

Wracając do rekonesansu, nadmieniamy iż miał on 
na celu wyznaczenie punktów informacyjnych (tablic 
wielkoformatowych, tablic orientacyjnych, oznakowania), 
które będą pomocne podczas pokonywania trasy rowerowej. 

Wybrano  punkty, które według nas będą spełniać swoją rolę 
dostępności i  widocznści. Na bazie dokumentacji, opracowana 
zostanie wstępna koncepcja (mapa szczegółowa trasy  
z punktami orientacyjnymi oraz dołączonymi zdjęciami z każdej 
miejscowości – skrzyżowania). Następnie opracowana zostanie 
koncepcja zagospodarowania trasy (miejsca postoju itp.) oraz 
wstępny kosztorys. 
                                                                     Zbigniew Garzyński
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