
  
 W 217 rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja i w uroczystoœæ NMP   

Królowej Polski mamy zaszczyt zaprosiæ mieszkañców Gminy Choszczno
na uroczyst¹ Mszê œw. polow¹ w dniu 3 maja 2008r.  o godz. 10.00
 na placu przy budowanym koœciele, przy ul. W³adys³awa Jagie³³y.

                                       
          Ks. Proboszcz                 Starosta Powiatu                          Burmistrz Choszczna
      (-) Andrzej Lemieszko          (-) Roman Lubiniecki                          (-) Robert Adamczyk

Program uroczystoœci
      10.00 - uroczyste rozpoczêcie Mszy œw.  w intencji Ojczyzny i naszej spo³ecznoœci lokalnej
      10.45 - inscenizacja historyczna pt. “Witaj Maj, Trzeci Maj” przygotowana przez Publiczne  
                  Gimnazjum  w Choszcznie  
      12.00 - festyn dla mieszkañców  - plac Witosa

 

                            
 

W dniach 7-9 maja 2008 r. w Choszcznie odbêdzie siê
      XXI Festiwal Twórczoœci Dzieciêcej Pomorskiego Okrêgu Wojskowego.

  cd. na str. 11
POW

1920

Program uroczystoœci  z okazji Dnia Zwyciêstwa 

i Œwiêta Szko³y Podstawowej Nr 1 w Choszcznie 8 maja 2008 r.
                  Msza Œw. na placu przy ul. Jagie³³y

                  Uroczystoœci patriotyczne z udzia³em wojska. Apel poleg³ych.

                         Zapalenie zniczy przez delegacje klas Sp1

                Kolorowy korowód ulicami miasta. Z³o¿enie wi¹zanek pod pomnikami

                         przez delegacje w³adz choszczeñskich i wojska wraz z uczniami Sp1

                  Koncert na boisku szkolnym w wykonaniu uczniów SP1 

                      Piknik na boisku dla zaproszonych goœci, uczniów, rodziców i pracowników szko³y
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CHOSZCZNO



      Inwestycje w Gminie Choszczno 2007/2008
Inwestycje w trakcie realizacji i zrealizowane do marca 2008r.

Remont nawierzchni chodnika przy ul. Bolesława Chrobrego.
W 2007 r. wykonano nawierzchnię z kostki betonowej -1002m². Koszt poniesiony: 139 000 PLN

Przebudowa ul. Nadbrzeżnej. Zadanie inwestycyjne na lata 2007-2008. Inwestycja w trakcie realizacji – termin zakończenia 
do 15.05.2008 r.  Przedmiotem realizacji jest wykonanie kanalizacji deszczowej, nawierzchni z kostki brukowej - 530m² oraz 
nawierzchni z betonu asfaltowego -1920m². Koszt: 284 000 PLN

Przebudowa ul. Kolejowej - zadanie inwestycyjne na lata 2007-2011.
Przedmiotem realizacji jest wymiana nawierzchni asfaltowej, chodników, elementów stałych drogi – krawężników.
W 2007 r. wykonano ciąg pieszy - chodnik z kostki betonowej - 1310m². Koszt poniesiony: 222 000 PLN

Zagospodarowanie terenu placu zabaw, rekreacji, sportu i wypoczynku. Wykonano zagospodarowanie dwóch placów za-
baw dla dzieci, odwodnienie terenu oraz oświetlenie terenu kortów tenisowych – do wykonania utwardzenie alejek, przebudowa 
schodów – aktualnie w trakcie realizacji - termin zakończenia do 15.05.2008 r. Koszt:  271 000 PLN
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Przebudowa dojazdu do jeziora przy ul. Nadbrzeżnej -  zadanie inwestycyjne na lata 2007-2008 .
Inwestycja w trakcie realizacji - termin zakończenia do 15.05.2008 r. Przedmiotem realizacji jest wykonanie kanalizacji
deszczowej, nawierzchni z betonu asfaltowego - 590m². Koszt: 60 000 PLN

Przebudowa ul. Słowackiego. Zadanie inwestycyjne na lata 2007-2008. Inwestycja w trakcie realizacji - termin zakończenia 
do 15.05.2008 r. Przedmiotem realizacji jest wykonanie kanalizacji deszczowej, nawierzchni z kostki brukowej - 270m² oraz 
nawierzchni z betonu asfaltowego - 670m².  Koszt: 119 000 PLN

Przebudowa ul. Wyzwolenia. Zadanie inwestycyjne na lata 2007-2008. Inwestycja w trakcie realizacji - termin zakończenia do 
15.05.2008 r. Przedmiotem realizacji jest wykonanie nawierzchni z kostki brukowej - 730m² oraz nawierzchni z betonu 
asfaltowego - 1180m². Koszt: 200 000 PLN

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej przy ul. Artylerzystów. Inwestycja w trakcie realizacji - termin zakończenia do 
30.04.2008 r. Przedmiotem realizacji jest wykonanie kanalizacji sanitarnej – 122,5 mb oraz sieci wodociągowej 133 mb
Koszt: 120 000 PLN
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Przebudowa ul. Wolności i ul. Stargardzkiej. Inwestycja przebudowy chodników i zatoki, wykonana w 2007 r. przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich przy udziale finansowym Gminy Choszczno. Udział gminy: 116 000 PLN

Wymiana oświetlenia - ul. Artylerzystów, Kanałowa, Kruczkowskiego, Miodowa, Ogrodowa, Polna, Reymonta, Sportowa, 
Wolności, Żeglarska.  Modernizacja lamp i opraw na energooszczędne. Spłata inwestycji następuje automatycznie z oszczędności 
ze spadku zużytej energii. Czas ok. 7 lat. Koszt: 2 200 000 PLN

Termomodernizacja budynku oraz przebudowa kotłowni gazowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Zadanie inwestycyj-
ne na lata 2007-2009. Modernizacja kotłowni, izolacja ścian, docieplenie ścian zewnętrznych. Wymiana chodników i naprawa 
fontanny. Koszt: 563 000 PLN
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Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Południowym, 
Północnym i ul. Dąbrowszczaków (tzw. Korzedo) oraz  
w miejscowościach: Stradzewo, Oraczewice, Piasecznik, Gosty-
czyn, Rudniki, Rzecko, Chełpa, Rzeczki, Suliszewo, Krzowiec, 
Kołki. Koszt: 13 808 PLN. W tym 3 000 000 PLN  z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Szczecinie.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do budynków jednorodzinnych w Choszcznie przy ul. Władysława 
Jagiełły, 

Budowa sieci wodociągowej bez przyłączy w miejscowościach: Sławęcin, Sławęcin Kolonia, Sławęcin-Sulino. 
Koszt: 347 000 PLN

                                                              Inne inwestycje

Remont dojazdu do budynku przy ul. Wolności 32.  
W 2007 wykonano nawierzchnię z kostki betonowej -110m². 
Koszt poniesiony: 24 000 PLN

Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wymianą centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Choszcznie.
Koszt: 122 000 PLN



Przebudowa ul. Piastowskiej. Odtworzenie nawierzchni asfal-
towej, odwodnienie, przebudowa chodnika. 
W 2007 r. wykonano dodatkowe wpusty uliczne z podłączeniem 
do kanalizacji deszczowej. Koszt: 792 000 PLN
Budowa drogi gminnej- Raduń (skrzyż. z dr. woj. Nr 160). In-
westycja w trakcie realizacji - termin zakończenia do 15.05.2008r. 
przedmiotem realizacji jest wykonanie nawierzchni z betonu as-
faltowego - 2325m². Koszt: 275 000 PLN
Odwodnienie terenu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie. 
W 2007 r. wykonano kanalizację deszczową z odprowadzeniem 
do studni w drodze przy ul. Obrońców Westerplatte. 
Koszt: 124 000 PLNRemont toalet w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 3 w Choszcznie.

Działania związane z finansowaniem przedsięwzięć

1. Budynek socjalno klubowy na Stadionie Miejskim w Choszcznie - dofinansowanie  z Ministerstwa  Sportu ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej   – 1 038 000PLN
(w tym:  w roku  2002 –  37 000 PLN; 2003 – 421 000 PLN;  2004 – 457 089,41 PLN;  2007 – 122 910,59 PLN)  
2. Ośrodek Sportowo Wypoczynkowy w Choszcznie - utworzenie 2 miejsc pracy w ramach projektu „ Praca w posagu – model wychodzenia 
z rodzinnego bezrobocia na wsi” dofinansowanego z Działania 2 Programu Operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej  Equal 
dla Polski 2004 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 27 000 PLN 
3. Wyposażenie obiektu oraz montaż dźwigu osobowego w budynku socjalno-klubowym. W zakres inwestycji wchodzi 
zagospodarowanie terenu przy budynku. Wykonano montaż dźwigu osobowego wraz z wyposażeniem obiektu. Koszt: 558 000 PLN 

4. Remont XII- wiecznego Kościoła Parafialnego p.w. Św. Stanisława Kostki w Korytowie – pomoc finansowa w formie 
dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego – 17 000 PLN
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6. Szkoła Podstawowa w Zamęcinie – pomoc finansowa w formie dotacji celowej  z  Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego na zadanie pn. „ Przebudowa z modernizacją istniejącego pomieszczenia magazynowo – szatniowego 
przy sali sportowej w Szkole Podstawowej w Zamęcinie – 16 425 PLN.

6. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Choszcznie – dofinansowanie  z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 200 000 PLN

5. Barbakan Bramy Kamiennej przy ul. Wolności 13 w Choszcznie – dotacja celowa od Zachodniopomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane: 
wymianę pokrycia dachowego wraz z elementami konstrukcji dachu oraz wymianę stolarki okiennej w Baszcie przedbramia 
bramy kamiennej – 50 000 PLN
Odbudowa Barbakanu w Choszcznie. Zadanie inwestycyjne na lata 2007-2008. Wykonano remont konstrukcji więźby 
dachowej, wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennej w ilości 6 sztuk, ocieplenie i uszczelnienie stropu poddasza. 
Trwa realizacja renowacji elewacji. Koszt: 197 000 PLN
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8. Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin  
w ramach realizacji rządowego programu wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych 
warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” (Szkoła 
Podstawowa Nr 1 w Choszcznie, Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie, Publiczne Gimnazjum w Choszcznie) – 37 568 000 PLN.

8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie - dotacja celowa z budżetu  państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na remont poddasza i adaptację pomieszczeń 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie – 110 000 PLN 

                   Opracowanie: Iwona Maślak, Sebastian Kuliński, Robert Marciniak, 
                                             Andrzej Korzeniewski, Maciej Kamiński, Zbigniew Garzyński

   
   Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  

dba o to, aby wielu z nas nie zabrakło ciepła
         Ciepło powoduje, że czujemy się komfortowo oraz bezpiecznie, zaś miejski scentralizowany system grzewczy czyni życie 
przyjemniejszym i łatwiejszym.  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  dba o to, aby wielu z nas nie zabrakło ciepła domowego 
ogniska dostarczając do naszych domów czystą, niezawodną  oraz ekologiczną energię cieplną. 

PEC  jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje na lokalnym rynku już ponad 15 lat. W skład 
Przedsiębiorstwa wchodzą źródła ciepła zlokalizowane  
w różnych częściach miasta: na ul. 23 Lutego (paliwo 
węglowe) oraz na ul. Polnej i ul. Wolności (paliwo gazowe). 
Miejska sieć ciepłownicza jest najbezpieczniejszym sposobem 
dostarczania energii. Nośnikiem ciepła jest tutaj czysta woda, 
nieszkodliwa dla ludzi i środowiska naturalnego. Nie istnieje 
więc groźba wybuchu, skażenia czy pożaru. Produkcja ciepła 
odbywa się w zgodzie z wszelkimi przepisami o ochronie 
środowiska obowiązującymi w Polsce oraz w Unii Europejskiej. 
Energia z PEC dociera do wielu choszczeńskich mieszkań  
i lokali użytkowych. Powoduje to konieczność stałych zmian 
i przekształceń oraz unowocześniania sieci przesyłowej  
w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców gminy. Obecnie 
najistotniejszym przedsięwzięciem jest modernizacja sieci na rury 
preizolowane, które pozwalają na zminimalizowanie strat ciepła 
podczas przesyłu. Ciepło wędruje do naszych domostw sieciami 
cieplnymi o łącznej długości ok. 8 km, z czego sieci preizolowane 

stanowią zaledwie 3.7 km. Całkowite zmodernizowanie infrastruktury pozwoli zwiększyć sprawność systemu, komfort korzystania 
z ciepła, ale także spowoduje oszczędności energii cieplnej skutkujące niższymi opłatami.  Inwestycje wymiany starej sieci  
w 2007 roku zostały częściowo wykonane przy ul. Westerplatte oraz na osiedlu Grunwaldzkim. Nie bez znaczenia pozostaje 
izolacja termiczna kotła oraz wyciągu spalin na ul. 23 Lutego oraz wymiana kotła gazowego w kotłowni przy ulicy Wolności 
co pozwoliło na unowocześnienie, podniesienie sprawności a co za tym idzie wzrost ekologiczności produkcji energii. Łączny 
koszt nakładów na te inwestycje to kwota 214 642 złotych.  Mimo stałego trendu ocieplania klimatu oraz  wzrostu średnich 
temperatur w miesiącach zimowych Przedsiębiorstwo, które 2006 rok ukończyło z ujemnym wynikiem finansowym, w 2007 roku 



przyniosło już zysk, zaś porównanie miesiąca stycznia 2007 ze styczniem 2008 wykazuje ponad dwukrotny wzrost dochodu. Taki 
zysk był możliwy również dzięki innej działalności spółki,  która zajmuje się instalacjami centralnego ogrzewania oraz usługami 
sprzętu transportowego i budowlanego oraz sprzedażą gazów 
technicznych w imieniu Firmy MESSER z Polic. Prowadzi także 
skład opału dla ludności, gdzie zakupić można wysokiej jakości 
środki opałowe w konkurencyjnych cenach wraz z transportem 
samochodem dostawczym. Mimo tak wielu odbiorców ciepła, 
centralna kotłownia opalana miałem węglowym oraz kotłownia 
gazowa przy ul. Polnej mają jeszcze rezerwy cieplne co pozwala 
potencjalnym klientom przyłączyć się do najpewniejszego oraz 
taniego źródła energii.

Ciepło w postaci centralnego ogrzewania zdecydowanie 
upraszcza życie. Aby uzyskać efekt wystarczy odkręcić zawór 
przy grzejniku i cieszyć się ciepłem wypełniającym nasz 
dom. Nie należy jednak zapominać, że jest to efekt pracy 29 
ludzi znajdujących zatrudnienie w przedsiębiorstwie – kadry 
zarządzającej, osób czuwających nad należytą pracą urządzeń, 
kontrolujących sieć przesyłową czy dbających o kontakt  
z klientem. PEC jest firmą, która ciągle się rozwija. Coraz 
surowsze normy dotyczące ochrony środowiska oraz troska 
o komfort odbiorcy ciepła powodują konieczność ciągłego 
udoskonalania produkcji i wdrażania najnowszych rozwiązań 
technologicznych. Pozwala to zastanowić się nad przyszłością firmy, która z pewnością powinna zmierzać ku wykorzystaniu źródeł 
energii odnawialnej oraz jeszcze większemu ograniczeniu emisji szkodliwych substancji do środowiska.

                                                                    Prezes Zarządu
                                                                            mgr inż. Piotr Kaszak
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Informacja nt działalności 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

 Sp. z o.o. w Choszcznie.
 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie prowadzi działalność w zakresie wszelkich 
usług komunalnych na terenie miasta i gminy Choszczno, a także na terenie sąsiednich gmin (m.in. Krzęcin, Recz, Suchań). 
              Do podstawowych usług świadczonych przez firmę należą:
- ujmowanie, uzdatnianie i zbiorowe dostarczanie wody oraz zbiorowe odprowadzanie  i oczyszczanie ścieków na terenie gminy 
 Choszczno;
- kompleksowa obsługa miast i gmin w zakresie gospodarki odpadami, wywóz i utylizacja odpadów, wywóz  nieczystości stałych  
i płynnych, oczyszczanie ręczne, mechaniczne chodników, ulic i placów, powierzchni na  zewnątrz i wewnątrz budynków, zbiórka  
i segregacja surowców wtórnych, usługi warsztatowo-transportowe;
- usługi pogrzebowe;
- obsługa w zakresie projektowania zieleni i zagospodarowania terenów.
 W ostatnim czasie przedsiębiorstwo bierze udział w kilku dużych inwestycjach prowadzonych na terenie miasta i gminy 
Choszczno. Głównie jest to kompleksowa kanalizacja Gminy Choszczno. Przede wszystkim firma prowadzi rozszerzoną działal-
ność w zakresie wykonawstwa przyłączy wodnokanalizacyjnych do prywatnych odbiorców i instytucji, co znacznie przyczyni się 
do wzrostu efektu ekologicznego przedsięwzięcia jakim jest kompleksowe kanalizowanie gminy Choszczno. Obecnie firma wyko-
nuje zlecenia ściśle powiązane z działalnością Gminy Choszczno ale także proponuje swoje usługi przedsiębiorcom, instytucjom   
a także klientom indywidualnym, co wpływa na coraz lepszą sytuację finansową przedsiębiorstwa.
 Dużym przedsięwzięciem jest rozszerzenie działalności w zakresie wywozu odpadów komunalnych o odbiorców w gminie 
Suchań. Jest to dla przedsiębiorstwa duży sukces, ze względu na fakt, iż staje się ono konkurencyjną firmą dla innych dużo większych  
zajmujących się taką działalnością. W związku ze wzrostem liczby klientów przedsiębiorstwo podnosi jakość swoich usług poprzez wy-
mianę pojemników na odpady stałe, z metalowych na estetycznej i bardziej funkcjonalne plastikowe. Ponadto zostały zakupione dwie 
nowe śmieciarki, które pozwolą na sprawniejszą obsługę klientów w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
 Przedsiębiorstwo dynamicznie rozwija działalność dotyczącą zagospodarowania terenów zielonych miasta Choszczna. 
Zakład Zieleni Miejskiej zajmuje się między innymi projektowaniem, doradztwem oraz realizacją projektów dotyczących nasadzeń 
i planowania zieleni. Dużą popularnością cieszy się stosunkowo nowe przedsięwzięcie, jakim jest szkółka prowadzona na terenie 
oczyszczani miejskiej. W tunelach foliowych hodowane są różnorodne rośliny ozdobne jednoroczne jak i byliny (m.in. chryzan-
temy, coleusy, fuksje oraz pelargonie). W ostatnim czasie na terenie miasta Choszczna zostały wysadzone również bratki własnej 



produkcji.
 Pracownicy Zakładu są współtwórcami projektów oraz wykonawcami planów zagospodarowania terenów wokół wielu 
instytucji, znajdujących sie na terenie Choszczna (m.in. zieleń wokół Szkoły Muzycznej w Choszcznie) a także nasadzeń, alei 
drzew oraz kwiatów. Firma bierze udział także w realizacji inwestycji jakimi są place zabaw dla dzieci (m.in. plac zabaw przy ul. 
Mur Południowy, oraz przy ul. 22 lipca).
             Zakład Zieleni Miejskiej ma w swoim zakresie opiekę nad cmentarzami: komunalnym, żołnierzy radzieckich oraz 
cmentarzami wiejskimi, które w ostatnim czasie Gmina przekazała przedsiębiorstwu w zarządzanie. Na cmentarzu komunalnym  
w Choszcznie planuje się nasadzenia roślin ozdobnych, wymieniane jest ogrodzenie a także został wykonany murek z ozdobnych 
gazonów na kwaterze grobowców. 
 Przedsiębiorstwo podniosło także poziom świadczonych usług pogrzebowych. Posiada windę, baldachim oraz nowy 
karawan. Oprócz tradycyjnych oferowane są także pogrzeby urn do przygotowanego już kolumbarium. 
       Firma prowadzi specjalną stronę internetową tzw. internetowy cmentarz, na której można znaleźć grób swo-
ich bliskich na mapie cmentarza, zamówić usługę dotyczącą utrzymania grobu lub dowiedzieć się o historii cmentarza,  
a także o oferowanych przez przedsiębiorstwo usługach. Powyższa strona znajduje się pod adresem internetowym 
www.choszczno.icmentarz.pl
              W ostatnim czasie przedsiębiorstwo odnotowuje wzrost liczby wykonywanych zleceń nie tylko dla Gminy Choszcz-
no, ale także dla klientów indywidualnych oraz dla różnych instytucji. Przez to może oprócz środków uzyskanych od Gminy  
(z racji 100% udziału skarbu Gminy) pozyskiwać inne dochody.
Dzięki ciągłemu doskonaleniu swoich usług poprzez zakup nowego sprzętu (np. śmieciarki, zamiatarka, nowoczesne kosiarki) 
oraz szkolenie swoich pracowników, firma staje się coraz lepszym partnerem do współpracy i może pochwalić się swoją konku-
rencyjnością wśród firm oferujących podobne usługi nie tylko na terenie Gminy Choszczno ale także w gminach sąsiednich. 
Wszelkie informacje dotyczące działalności firmy można znależć na stronie www.pgk.renado.pl   lub w siedzibie przedsiębior-
stwa mieszczącej sięprzy ul. Wolności 26.                                                 
                                 Prezes Zarządu 
                                                                                                                                                                          Konrad Bil
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                  Co nam się udało,  a co jeszcze przed nami
     Kampania informacyjno – promocyjna nowego okresu budżetowania unijnego 2007 - 2013  trwa już od dwóch lat . Już na 
początku roku 2007  wiadomo było, że trwać będzie nadal, a rzeczywiste możliwości  pozyskania unijnych pieniędzy jeszcze przed 
nami. Wykorzystaliśmy ten czas na przygotowanie dokumentów strategicznych niezbędnych do procesu aplikowania: Planu Rozwoju 
Lokalnego, Lokalnego Programu Rewitalizacji Choszczna i Wieloletniego Plany Inwestycyjnego. Nie czekając na pieniądze unijne 
dostępne w programach operacyjnych składaliśmy wnioski do innych donatorów .    
          
      Pozyskaliśmy środki na następujące inwestycje: 
1. „Wymiana pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej w baszcie przedbramia bramy kamiennej”, w ramach dotacji celowej ze 
środków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony  Zabytków. Dofinansowanie wynosiło 50 000 PLN.
2. „Klub przedszkolaka i starszego dzieciaka w Wardyniu”, współfinansowany przez Fundację Wspomagania Wsi  
w ramach konkursu „Nasza wieś naszą szansą”. Celem jest tworzenie lub przyczynianie się do tworzenia nowych miejsc pracy, 
nowych możliwości pozyskania dochodów lub obniżenia kosztów życia mieszkańców wsi. Projekt realizowany wspólnie  
z sołectwem Wardyń otrzymał max. dofinansowanie 10 000 PLN. Trwają prace przystosowawcze obiekt. Beneficjentami 
są głównie bezrobotne kobiety, które jako powód bezrobocia wymieniają: brak możliwości zostawienia dzieci pod opieką  
w godzinach pracy, i na czas szkoleń, jakie oferuje KIS w Starym Klukomiu i dzieci wymagające w tym czasie opieki.
3. „Klub Integracji Społecznej w Starym Klukomiu „Dajmy sobie szanse” spółfinansowany przez  MPiPS w ramach 
programu „ KIS w środowisku wiejskim”. Uplasowany na drugim miejscu, uzyskał max. dofinansowanie 15 000 PLN.  
Z oferty KIS skorzystało już 57 osób. Na bieżąco trwają spotkania z pracownikiem socjalnym, pedagogiem, psychologiem. 4.  
„Centrum Kształcenia na Odległość w Korytowie”, realizowany w ramach porozumienia zawartego pomiędzy konsorcjum „Centra 
kształcenia na odległość na wsiach, a Gminą Choszczno. Projekt  jest w trakcie realizacji i będzie trwał  co najmniej jeszcze przez 
dwa lata. Z centrum korzysta obecnie 31 osób. W ramach projektu ze środków unijnych  wyposażono centrum. Wartość wyposażenia 
opiewa na kwotę 28 462,60 PLN.
5. „Monitoring wizyjny w Publicznym Gimnazjum i Szkołach Podstawowych Nr 1 i 3 w Choszcznie zrealizowany w ramach 
Rządowego programu wspierania w latach 2007 - 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 
wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach.” Uzyskano 100% wnioskowanego dofinansowania: 37 568 PLN
6. „Przebudowa z modernizacją istniejącego pomieszczenia magazynowo – szatniowego przy sali sportowej w SP 
Zamęcinie” w ramach programu „Pomoc finansowa dla samorządu terytorialnego na rozwój infrastruktury sportowej na 
terenach wiejskich” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski. Celem było zapewnienie równego startu w życie dzieci  
z różnych środowisk. Na realizację zadania uzyskano 100% wnioskowanej kwoty: 16 425 PLN. Projekt zakończono  
i   rozliczono  zgodnie z umową. 
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7. „Budowa boiska wielofunkcyjnego  z trawy syntetycznej przy SP Nr 3 w Choszcznie w ramach dotacji  z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej. Dofinansowane w kwocie 200 000 PLN. Zagospodarowanie nowoczesnym i bezpiecznym wielofunkcyjnym boiskiem wolnej 
przestrzeni pozwoli na: urozmaicenie zajęć wychowania fizycznego, rozgrywanie międzyszkolnych zawodów sportowych (dzieci tej 
placówki mimo braku warunków do uprawiania sportu zajmują czołowe miejsca w takich dyscyplinach jak czwórbój, koszykówka, 
piłka nożna), prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, organizowanie imprez sportowych typu „Dzień Sportu”, „Sportowy 
Dzień Dziecka”, „Ferie ze Sportem”. Realizacja zadania przyczyni się do: propagowania sportu jako czynnika niezbędnego dla rozwoju 
i wychowania młodych ludzi i promocji zdrowego stylu życia, propagowania wychowania poprzez sport – jako skutecznej formy 
walki z patologiami w tym szczególnie z chuligaństwem, narkomanią czy alkoholizmem, rozwoju umiejętności społecznych, poprzez 
umożliwienie dzieciom i młodzieży dokształcania i rywalizacji podczas organizowanych imprez sportowych.
     Złożyliśmy również wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „ Edukacja 
Kulturalna i Upowszechnianie Kultury  - nabór drugi„ pn  „Poznajemy różne kultury -  lekcja modyfikacji stereotypów  
i uprzedzeń „Niestety w związku  z wyczerpaniem wszystkich środków w naborze pierwszym wniosek nie uzyskał 
wsparcia. Podobnie  nie uzyskały wsparcia projekty „Utworzenia stref rekreacji dziecięcej w Wardyniu, Korytowie, Kołkach  
i Piaseczniku. Zostały wpisane na listę rezerwową  - do dofinansowaniaw następnych naborach. Tak zamknęliśmy rok 2007.     
        W styczniu  b.r. skorzystaliśmy z zaproszenia Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego i  złożyliśmy projekt pn” Pejzaż bez barier 
– plenerowe warsztaty malarskie wraz  z wystawą poplenerową” w  ramach Programu  Operacyjnego  „Rozwój Inicjatyw Lokalnych”. 
Celem nadrzędnym projektu jest  wyrównywania szans w dostępie do zjawisk kultury, umożliwienie naszym niepełnosprawnym warunków 
do  rozwoju twórczości, popularyzowanie lokalnej tradycji i historii naszego regionu, integracja  osób niepełnosprawnych (szczególnie 
z zaburzeniami psychicznymi) z lokalną  społecznością, włączenie  jak najwięcej osób i instytucji lokalnych w działania pomocowe 
na rzecz osób niepełno-sprawnych, przełamywanie tkwiących w społeczności lokalnej stereotypów dotyczących niepełnosprawnych. 
Wniosek jest w fazie oceny. 
          Na wniosek Rady  Rodziców i Dyrektora SP Nr 1 w Choszcznie  opracowujemy wniosek  o dofinansowanie realizacji takiej samej 
inwestycji i złożymy go do Ministerstwa Sportu pod koniec kwietnia  br.
   Trwają prace nad wnioskiem na budowę boiska sportowego w Sławęcinie, który zostanie złożony również  
w  kwietniu. Jednocześnie, na wniosek dyrekcji SP Nr 3 i Rady Rodziców opracowujemy wniosek  pn „Utworzenie Zielonej 
Sali Gimnastycznej przy SP Nr 3” w ramach programu „Pomoc finansowa dla samorządu terytorialnego na rozwój infrastruktury 
sportowej”, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski. Złożony zostanie do 14 kwietnia br. Rok 2007 już dawno za nami, 
a promocja dotowania unijnych pieniędzy na lata 2007 – 2013  trwa nadal. 
        Zapowiadano duże zmiany  w rozdzielaniu unijnych środków - lepszy podział, nowe zasady , lepsze warunki – jednym słowem 
łatwy dostęp do unijnych pieniędzy. Tymczasem…. idea szczytna lecz  z wykonaniem może być różnie. Długo czekaliśmy na ostateczną 
wersję uszczegółowienia  Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego  -  podstawowego źródła 
pieniędzy unijnych dla takich gmin jak Choszczno i…. mamy. 
     Dnia 28 lutego 2008 r. Zarząd Województwa Zachodnio-pomorskiego przyjął trzecią wersję Uszczegółowienia Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.  Co to za dokument i dlaczego jest tak istotny? Otóż 
uszczegółowienie zawiera informacje odnoszące się do ogólnych zasad i reguł realizacji programu operacyjnego, jego priorytetów oraz 
poszczególnych działań. Określa w szczególności  inwestycje na jakie przeznaczane są pieniądze unijne, kto może po nie sięgać, jakie 
warunki musi spełnić, by  o nie wystąpić. 
       Jednocześnie dokument ten przedstawia kryteria oceny wniosków (inwestycji). Wydawać mogłoby się, że teraz po pierwszym 
roku nowego okresu budżetowania możemy wreszcie wyciągnąć rękę po unijne pieniądze... Niestety jak wynika z  ogłoszonego 
ostatnio (20.03.08r.) harmonogramu rund aplikacyjnych  (być może nie ostatniego  - wersja z 20.03.08r. jest już trzecią) gminy 
takie jak nasza jeszcze muszą poczekać na  unijne  dotacje. I tak nabór wniosków np. na infrastrukturę drogowa, zaplanowano 
na grudzień tego roku, na działania w zakresie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na 2009 rok, na  działania związane  
z rozwojem kultury na 2009 rok, na działania w zakresie edukacji – szkolnictwo gimnazjalne  na 2009 rok.  
      Bez wsparcia pozostawiono infrastrukturę edukacyjną na poziomie podstawowym,  a także termomodernizacje budynków 
użyteczności publicznej. 
      Również infrastruktura sportowa nie otrzyma wsparcia z  RPO w tym roku.  Najgorzej przedstawia się sytuacja w zakresie inwestycji 
związanych z ochroną i zachowaniem  dziedzictwa kulturowego i rewitalizacją obszarów zdegradowanych. Planowany termin naboru  
wniosków w ramach tych działań nie jest znany. 
      Trwa jeszcze opracowanie programu pomocowego określa-jącego warunki dopuszczalności pomocy  oraz proces uzyskania 
akceptacji  Komisji Europejskiej. Jest szansa, że w połowie tego roku  ruszy nabór projektów w ramach infrastruktury turystycznej, choć 
i to może ulec zmianie.  Równie niedobrze przedstawia się sytuacja  w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z posiadanych 
informacji wynika, że nabór wniosków na działania w infrastrukturę wiejską rozpocznie się na przełomie  2008 – 2009 roku. 
    Lepiej przedstawia się sytuacja we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  W tym roku w ramach tego 
programu uruchomiono nabory w zakresie kilku priorytetów  w tym Priorytetu IX  „Rozwój wykształcenia i kompetencji  
w regionach”, poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności  w stopniu upowszechniania  edukacji przedszkolnej”. W ramach tego 
działania złożyliśmy projekt  pn ”Kluby przedszkolaka w Gminie Choszczno”. Projekt zakłada  utworzenie 4 punktów przedszkolnych 
dla dzieci w wieku 3 - 5 lat w miejscowościach: Sławęcin, Korytowo, Suliszewo i Zamęcin.  Wybór miejsca utworzenia  punktów 
zdeterminowany został wymogami BHP i wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przepisy te, po  niewielkim dostosowaniu  
i doposażeniu spełnią sale „ zerówkowe” przy  wiejskich szkołach podstawowych.   
          Mamy nadzieje, że projekt, mimo ogromnej konkurencji i niedużych pieniędzy przeznaczonych  na realizację działania 9 1.1. 
zostanie sfinansowany w pierwszym naborze. Jeśli nie ponowimy próby w następnych naborach. 
                                                                                                                                                                                  Małgorzata. Bartoszek
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XXI Festiwal Twórczości Dziecięcej 
Pomorskiego Okręgu Wojskowego. 

      
     W dniach 7-9 maja 2008 r. w Choszcznie odbędzie się  
XXI Festiwal Twórczości Dziecięcej Pomorskiego Okręgu 
Wojskowego. 
          Konkursy i przeglądy festiwalowe gromadzą corocznie 

ponad pięciuset dziecięcych wykonawców z różnych miast 
Polski, co jest ogromną promocją naszego regionu skierowaną 
poza obszar lokalny. Festiwal dziecięcy jest największą 
choszczeńską imprezą, obejmującą swym zasięgiem 
wykonawców, od Suwałk, na wschodzie, po Szczecin; od 
Gdańska, na północy, po Warszawę.     

       Przeglądy festiwalowe obejmują bardzo szerokie spektrum 
form artystycznych – od spektakli teatralnych, poprzez estradę, 
kabaret, miniatury taneczne, duety i zespoły wokalne – po 
solowe prezentacje wokalne i instrumentalne oraz konkurs 
plastyczny. 
A. ATEGORIE INDYWIDUALNE:
  a/ interpretacje dziecięce
  b/ teatr jednego aktora
  c/ soliści  - wokaliści 
  d/ konkurs plastyczny
B. KATEGORIE ZESPOŁOWE
 a/ duety i zespoły wokalne
 b/ przedstawienia (teatr, estrada i kabaret)
 c/ miniatury taneczne
Liczba uczestników festiwalu wynosi ok. 600 osób.
Festiwal odbędzie się w CHDK.

       Organizatoroami imprezy są, Pomorski Okręg Wojskowy  
z Klubem POW z Bydgoszczy, Klub Garnizonowy 
z Choszczna, Urząd Miejski w Choszcznie, JW 4403  

w Choszcznie, Choszczeński Dom Kultury.
     Więcej szczegółów można uzyskać w Biurze Organizacyjnym 
Klubu Garnizonowego w Choszcznie 
tel. 095 746 7476   
                                                                Zbigniew Garzyński                         

  FERIE ZIMOWE BLISKO SZKOŁY

SP  Nr 1 w Suliszewie
   Zaplanowane w czasie ferii zajęcia cieszyły się dużym 
zainteresowaniem uczniów. W każdej z zaproponowanych 
form  uczestniczyły    ponad 20-osobowe grupy. 
Nasi uczniowie podejmowali matematyczne zmagania 
pod kierunkiem J. Ozon i J. Konopackiej, brali udział  

w grach i zabawach z okazji Walentynek zorganizowanych 
przez  M. Serediak  i  A. Szymańską, wyjeżdżali pod opieką  
A. Kozaneckiego na basen. Jak co roku wielu zwolenników 
miało wyjście do lasu , podczas którego przebywanie na 
świeżym powietrzu, obserwacja zimowego krajobrazu, drobne 
„prezenty” dla leśnej zwierzyny i zabawy na leśnej polanie 
dostarczyły wyjątkowych wrażeń. Spacer do lasu odbył się 
pod opieką L. Rączkiewicz i B. Dziubczyńskiej.                                                                 
                                                          
                                                          Krystyna Kozanecka





- szkolenia dokształcające i podnoszące kwalifikacje  
  zawodowe dla niewidomych i słabo widzących   masażystów                                                  
  i fizjoterapeutów, 
- współpraca z Krajowym Centrum Kultury w Kielcach, 
- kluby aktywności twórczej, 
- kluby wsparcia „Sami dla siebie”.
 
                   Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski 
prowadzi również Program Wczesnej Rehabilitacji, wspierający 
rodzinę dziecka niepełnosprawnego wzrokowo w procesie 
wychowania, rehabilitacji i edukacji.
       Zachodniopomorskie Centrum Rehabilitacji i Edukacji 
Dzieci i Młodzieży z Dysfunkcją wzroku obejmuje:
- wczesną rehabilitację, 
- terapię tyflopedagogiczną, rewalidacje, rehabilitacje wzroku, 
- naukę pisma Braille’a, naukę orientacji przestrzennej, 
- terapię logopedyczną, wczesną interwencję dla osób  
   nowoociemniałych. 
          Przed rokiem 5-osobowa grupa członków Polskiego 
Związku Niewidomych w Choszcznie uczestniczyła w 10-
dniowych warsztatach programu prowadzonemu przez Caritas 
Polska Archidiecezję Szczeińsko-Kamieńską – Ośrodek  
w Stargardzie Szczecińskim. W ramach warsztatów organizowane 
były zajęcia z psychologiem, pedagogiem i doradcami zawo-
dowymi.
   Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna, 
motywacja do zmian, wzmacnianie własnej wartości, 
komunikacja z ludźmi i asertywność. Zajęcia prowadziły  
z ogromnym zaangażowaniem młode, wykształcone osoby. 
Bardzo życzliwe i wymagające. 
Ten ich upór w wyprostowaniu naszego myślenia spowodował 
wiarę w swoje możliwości, odwagę wyjścia z domu i poczucie, 
że jesteśmy potrzebni.
      Finałem tego kursu było zaproszenie nas uczestników w dniach 
12-13.02.2008 r. do Warszawy na konferencję podsumowującą 
projekt „Indywidualne ścieżki kariery zawodowej szansą dla 
osób niepełnosprawnych” oraz koncert charytatywny na rzecz 
chorych dzieci pt. „S.O.S. Dzieciom”.
  Patronat Honorowy nad imprezą objęła Pani Maria 
Kaczyńska, małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Koncert odbył się w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki.
        Gościnnie wystąpili artyści: Maryla Rodowicz, Perfect, Anna 
Maria Jopek, Full Power Spirit, Mezo z Kasią Wilk, Mieczysław 
Szcześniak, Chór Alla Polacca. 
Organizatorami byli Caritas Polska, PFRON i TVP 2.
     Pragnę w imieniu członków – moich koleżanek i kolegów 
serdecznie podziękować pracownikom Ośrodka w Stargardzie 
Szczecińskim i Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 
 w Szczecinie – organizatorom wycieczki do Warszawy za 
możliwość uczestnictwa, doznania bogatych wrażeń, opieki  
i życzliwości.
PZW Okręg Zachodniopomorski koło w Choszcznie
ul. Wolności 29, 73-200 Choszczno
Konto: Bank PEKAO SA I/O Szczecin
Nr Konta: 20124038131111000043756504 
                                                         Teresa Oliwa
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     Organizacje pozarządowe
Polski Związek Niewidomych

    Polski Związek Niewidomych zrzesza 
osoby niepełnosprawne wzrokowo w stopniu 
umiarkowanym i znacznym w celu ich 
społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony 

interesów zawodowych, ekonomicznych oraz   przeciwdziałania 
ich dyskryminacji.
 Cele te realizowane są poprzez organizowanie 
różnorodnych form rehabilitacji (podstawowej, społecznej, 
leczniczej i zawodowej), działanie na rzecz zaopatrzenia 
niewidomych w sprzęt rehabilitacyjny, współpracę  
z innymi specjalizowanymi instytucjami oraz organizowanie 
działalności kulturalnej i artystycznej w kraju i za granicą.
   Celem stowarzyszenia jest udzielanie pełnej informacji, 
przeprowadzenie wstępnego szkolenia, zapoznanie ze 

specjalistycznym sprzętem rehabilitacyjnym, zaopatrzenie  
w odpowiednio dobrane pomoce do indywidualnych potrzeb, 
udostępnianie materiałów instruktażowo-informacyjnych osobie 
nowoprzyjętej do Stowarzyszenia.
 
           Formy działalności naszej organizacji: 
- specjalistyczne szkolenia członków PZN,  
- spotkania i konferencje dotyczące spraw osób niewidomych 
 i słabo widzących, 
- 

zajęcia aktywności kulturalnej, 
- szkolenia nauczycieli, 
- szkolenia rodziców, 
- wczesna rehabilitacja dzieci do 7 roku życia, 
- szkolenia wolontariuszy, 
- turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 



Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Choszcznie jako e-szkoła

Gwałtowny postęp informatyzacji i jego wkraczanie 
we wszystkie niemal dziedziny życia sprawia, iż kształcenie 
multimedialne staje się jednym z najważniejszych zadań 
współczesnej szkoły. Szkoła Podstawowa Nr1 w Choszcznie od 
lat stara się sprostać wymaganiom wciąż bardziej „medialnej” 
edukacji i od dawna przygotowuje swoich wychowanków do 
życia w społeczeństwie informacyjnym, wzbogacając tradycyjną 
edukację zdobyczami nowoczesnych technologii. Aby ułatwić 
nauczycielom i uczniom korzystanie z komputera, tablicy 
interaktywnej i innych multimediów, w szkole obok pracowni 
komputerowych i 8 stanowiskowej czytelni multimedialnej, 
powstała pracownia medialna.

Kształcenie z wykorzystaniem nowoczesnych 
narzędzi informatycznych prowadzone jest w SP1 nie tylko 
na informatyce, ale też i na lekcjach innych przedmiotów. 
Wymaga to oczywiście odpowiedniego przygotowania kadry 

pedagogicznej, dlatego też w naszej szkole nauczyciele 
regularnie podnoszą swoje umiejętności pracy z komputerem. 
Skutki tych działań są widoczne. Tylko w minionym półroczu 
ponad 320 lekcji różnych przedmiotów – nie licząc lekcji 
informatyki – to lekcje z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, 
zestawu multimedialnego lub lekcje przeprowadzone  
w pracowni informatycznej. A liczba ta mogłaby być jeszcze 
większa gdyby pozwoliły na to zasoby sprzętowe szkoły. 

Szczególnym uznaniem i zainteresowaniem cieszą się 
lekcje z tablicą interaktywną, którą posiadamy od roku, dzięki 
realizacji wspólnego projektu z Uniwersytetem Szczecińskim. 
Zajęć wspomaganych tablicą jest coraz więcej i obecnie używana 
jest ona już średnio na 20 lekcjach tygodniowo. 

Czy uczniom się to podoba? Z całą pewnością – tak. 
Wystarczy posłuchać ich opinii czy przyjrzeć się z boku wybranym 
lekcjom – np. lekcja matematyki z tablicą w klasie IV. Zespoły 
rozwiązują zadania interaktywne samodzielnie przygotowane 
przez nauczycielkę. Każdy komunikat zwrotny o 100% wykonaniu 

zadania wywołuje spontaniczne okrzyki radości. Trudno 
powiedzieć o tej lekcji, że przebiega w ciszy i spokoju, ale wypieki 
na twarzach uczniów świadczą o ich ogromnym zaangażowaniu. 
Brak przykładu interaktywnego do samodzielnego wykonania  
w jednej z grup wywołuje burzę protestów, bo każdy chce wykonać 
coś na tablicy. Ważne jest nawet naciśnięcie przycisku Sprawdź. 
Tak samo aktywni są uczniowie innych klas - na języku polskim, 
niemieckim czy angielskim lub na przyrodzie - i nasi najmłodsi 
– dzieci z klas II i III, które doskonale radzą sobie z ćwiczeniami 
na tablicy.

Wszyscy zgodnie twierdzą, że lekcje z wykorzystaniem 

tablicy nie tylko uatrakcyjniają zajęcia, ale przyczyniają się do 
lepszego zapamiętywania i rozumienia omawianego materiału. Na 
efektywność i atrakcyjność zajęć mają też wpływ bogate zasoby 
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szkolnej, komputerowej EduBazy, czyli biblioteki elektronicznych 
pomocy dydaktycznych do wykorzystania na lekcjach  
z komputerem. Pomoce te wykonują często sami nauczyciele, 
choć są i takie, które wspólnie z naszymi nauczycielami  
w ramach podjętej współpracy opracowali studenci Uniwersytetu 
Szczecińskiego. 

Swoją ofertę informatyczną kierujemy również do 
uczniów wykazujących zainteresowania nowymi technologiami. 
Na początku roku szkolnego zapoczątkowała swoją działalność 
Szkolna Liga Informatyczna. Co miesiąc na internetowej 
stronie szkoły umieszczane są dodatkowe zadania / projekty, 
umożliwiające uczniom realizację własnych pomysłów. Aktualnie 
młodzi informatycy z Jedynki przygotowują prace, które wezmą 
udział w organizowanym przez naszą szkołę IV Konkursie 
Informatycznym Szkół Podstawowych Powiatu Choszczeńskiego. 
W przyszłości SP1 w Choszcznie przymierza się do pełnienia roli 
gospodarza Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego Szkół 
Podstawowych. 

Nasza e-szkoła planuje bardzo szerokie wykorzystanie 
w swojej pracy sieci internetowej. W chwili obecnej realizujemy 
w tym zakresie wiele zadań. Obok zajęć informatycznych  
i z wykorzystaniem technologii informacyjnych na zajęciach 
szkolnych, oferta edukacyjna Jedynki poszerzona została  
o zdalny dostęp do materiałów i zadań, realizowany poprzez 
sieć internetową. Od niespełna miesiąca mamy własną, szkolną 
platformę e-learningową, na razie z materiałami uzupełniającymi 
do lekcji informatyki dla niektórych klas, ale z czasem chcemy ją 
rozszerzyć również na inne klasy i przedmioty. Jest to propozycja 
mająca na celu rozwijanie umiejętności komputerowych  
i zainteresowań uczniów. Korzystanie z platformy pozwoli 
także na indywidualizację pracy na lekcjach i w domu oraz na 
przygotowanie propozycji dodatkowych zadań dla tych, którzy na 
lekcjach pracują nieco szybciej.

W tym roku, dzięki współpracy z Uniwersytetem 
Szczecińskim, w klasach V i VI odbył się cykl zajęć językowych 
w formie on-line. Nasi uczniowie porozumiewali się  
w języku angielskim ze studentami wykorzystując w tym celu 
komunikatory internetowe. Ponadto każdy z uczniów otrzymał 
zadania w wersji elektronicznej do pracy indywidualnej, które po 
wykonaniu były odesłane do oceny studentom. 

Nie bagatelizujemy też bezpieczeństwa pracy w sieci. 
Od kilku lat bierzemy czynny udział w międzynarodowych 
obchodach Dnia bezpiecznego Internetu. Wszyscy uczniowie klas 
IV-VI zarejestrowani są na platformie e-learningowej Dziecko  
w sieci, gdzie uczestniczą w szkoleniu dotyczącym bezpiecznego 
korzystania z sieci. 

To tylko niektóre działania informatyczne podejmowane 
przez nauczycieli naszej szkoły. Wszystkie one spotykają się  
z aprobatą i uznaniem uczniów. Ich zaangażowanie i aktywność, 
a później opinie wyrażane po medialnych lekcjach niezbicie 
świadczą o tym, że te lekcje są ciekawe, podobają się 
 i powinny odbywać się możliwie często. Chcemy, aby nasza 
szkoła stała się wzorcową szkołą łączącą tradycyjną edukację 
ze zdobyczami nowoczesnych technologii informacyjnych,  
w której uczeń nie tylko zdobywa wiedzę, ale uczy się jak przy 
pomocy komputera samodzielnie ją poszerzać i skutecznie  
w przyszłości wykorzystywać. Bo taka jest nasza szkoła... powoli 
zmierzająca do miana e-szkoły. A wszystko na miarę potrzeb 
obecnych czasów.

                                                           Krystyna Górecka                                                                     
                                                            Krzysztof Nowak

          Młode talenty
              Sukces uczennicy 

z choszczeńskiej „Jedynki”
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 systematycznie 

biorą udział w konkursach przedmiotowych, których 
organizatorem jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty. 
Zmagania obejmują konkursy z języka polskiego z historią  
i sztuką oraz matematyki z przyrodą. Cele konkursów 
przedmiotowych to motywowanie szkół do podejmowania 
różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym 
oraz wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu 
wiedzy i umiejętności oraz przygotowanie ich do nauki  
w szkołach wyższego stopnia.           

Konkursy te cieszą się sporym zainteresowaniem wśród 
uczniów „Jedynki”. W tym roku 27 uczniów wzięło udział  
w eliminacjach szkolnych. Na etapie rejonowym naszą szkołę 
reprezentowało 8 uczniów – po 4 w każdym konkursie.

Uczniowie oczekują pomocy i wsparcia od nauczycieli  
w ukierunkowaniu i przygotowaniu do konkursów 
przedmiotowych. Dobrze, jeżeli pedagog jest dla takich 
uczniów inspiratorem i autorytetem. Klimat wspólnej pracy 
jest wtedy przyjemny i satysfakcjonujący. Uczeń zdolny 
rozwija swoje zainteresowania i umiejętności biorąc udział  
w zajęciach kół zainteresowań. W naszej szkole takich kół jest 
wiele i każdy uczeń może realizować się na zajęciach kółka języka 
polskiego, historycznego, matematycznego, informatycznego 
czy przyrodniczego. Oczywistym jest fakt, że ograniczenie 
pracy do zajęć koła nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, ale 
na pewno wspomaga rozwój ucznia uzdolnionego. Właśnie na 
tym obszarze działalności szkoły „Jedynka” może pochwalić się 
dużym sukcesem.

W Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego  
z Elementami Historii i Sztuki w eliminacjach rejonowych 
nasza uczennica Jadwiga Follendorf uzyskała tytuł Finalisty.

Drugiej naszej reprezentantce Antoninie Zimny 
zabrakło zaledwie 1 pkt. do zdobycia tego tytułu. W styczniu 
Jadzia Follendorf wzięła udział w etapie wojewódzkim 
konkursu, który odbył się w Szczecinie. Warto dodać, 
że do etapu wojewódzkiego doszło około 100 uczniów 
na około 800 biorących udział w etapie rejonowym 
 w całym województwie. Na tym ostatnim etapie nasza uczennica 
uzyskała tytuł Laureata, a punktowo uplasowała się na III 
pozycji w województwie zachodniopomorskim. To wielki 
sukces i satysfakcja dla Jadzi, jej nauczycieli oraz całej szkoły.

Jadzia należy do grupy uczniów uzdolnionych. 
Swoje humanistyczne zainteresowania rozwijała już w IV 
klasie na zajęciach koła języka polskiego pod kierunkiem pani 
Ewy Bednarz. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych 
w Konkursie Języka Polskiego z Elementam Historii  
i Sztuki jest bardzo szeroki. Trzeba podkreślić, że uczennica 
pracowała ciężko, systematycznie i konsekwentnie. 
Przygotowanie do konkursu pochłonęło wiele godzin 
pracy zarówno ze strony Jadzi jak i nauczycieli. Uczennica 
pracowała pod kierunkiem Ewy Bednarz (język polski) 
 i Elżbiety Murskiej (historia).

Uczennica otrzymała również duże wsparcie ze 
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strony domu. Rodzice bardzo umiejętnie ukierunkowywali 
zainteresowania córki poprzez podsuwanie ciekawej lektury 
lub po prostu dyskusję nad książką czy filmem. Takie działania 
domu i szkoły niewątpliwie przynoszą rezultaty.

Wielką satysfakcją są dla Jadzi przywileje, jakie 

przysługują Laureatom konkursów przedmiotowych. Uczennica 
jest zwolniona ze sprawdzianu szóstoklasisty, otrzymuje 
automatyczny wpis maksymalnej ilości punktów. Jako 
Laureatka otrzymuje również celujące oceny klasyfikacyjne 
roczne i końcowe z przedmiotów objętych konkursem: język 
polski, historia, plastyka i muzyka oraz możliwość przyjęcia do 
dowolnie wybranego gimnazjum w całej Polsce.

Wraz z Jadzią Follendorf cieszymy się z jej sukcesu 
i wierzymy, że i w gimnazjum nadal będzie rozwijała 
swoje zainteresowania, a my jeszcze wiele razy usłyszymy  
o osiągnięciach naszej wychowanki.

Ewa Bednarz

  Jadwiga Follendorf

Młode Talenty w  Publicznym    
Gimnazjumw Choszcznie

Przez cały rok szkolny w gimnazjum odbywa się wiele 
różnorodnych imprez. W tym numerze powiemy o tym, co zdarzyło 
się w ciągu ostatnich trzech miesięcy oraz o pracy gazety szkolnej.  
To może od początku…

Dnia 18 grudnia 2007 roku w Publicznym Gimnazjum 
w Choszcznie przeprowadzona została lekcja otwarta  
z języka niemieckiego – Boże Narodzenie w Niemczech. 
Miała ona formę montażu słowno-muzycznego, gdzie narrację  
i recytację przygotowała nauczycielka języka niemieckiego 
Sylwia Cabaj; kolędy zaś wykonał chór szkolny pod kierunkiem  
Wioletty Kołodziejskiej. By lekcję uatrakcyjnić i ułatwić jej 
odbiór przygotowano dodatkowo prezentację multimedialną  
w języku polskim. Nad jej właściwym przebiegiem podczas pokazu 
czuwał uczeń Kamil Kmetyk. Temat lekcji i zwyczaje panujące  
w Niemczech doskonale nawiązywały do przedświątecznej 
atmosfery w naszej szkole. Lekcja pokazała, że nasze kraje są 
rzeczywiście sobie bardzo bliskie, co jak mamy nadzieję, pomoże 

w zwalczaniu uprzedzeń i stereotypów wobec innych nacji.
 „Wszedł między lud ukochany”- tak zatytułowane 
były tegoroczne jasełka, dzięki którym doświadczyliśmy wielu 
przyjemnych i refleksyjnych doznań. 20.12.2007r. o godz. 
15.30 jak co roku w auli szkolnej miało miejsce spotkanie 
wigilijne. Młodzież szkolna tworząc wspaniałą grupę aktorską 
przygotowała dla wszystkich pracowników naszej szkoły oraz 
rodziców piękne przedstawienie przybliżające nam po raz 
kolejny tajemnicę narodzin Boga-Człowieka. W blasku świec, 
zapachu ciasta, nucąc kolędy, mogliśmy poczuć atmosferę 
bliskości i serdeczności jaką okazać przez cały rok jest nam 
czasami trudno. Przełamując biały opłatek, dzieliliśmy się 
dobrym słowem i życzliwością. „To dzień, na który czekam 
cały rok”- te słowa najlepiej oddają wagę tego spotkania i budzą 
wielką radość, że szkoła jest nie tylko miejscem wykonywanej 
pracy, ale jest też miejscem ,gdzie ludzie czują się dobrze, 
budując prawdziwe więzi przyjaźni pełne życzliwości 
 i ciepła.

Wielu  uczniów Gimnazjum „ostatki” spędziło tańcząc  
w hali sportowej. Dyskotekę zorganizowaną przez Radę 
Rodziców i Samorząd Uczniowski prowadził Zbigniew 
Garzyński. Tym razem dyskotekowe kawałki brzmiały  
z profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego, w rytm 
rozbłyskiwały kolorowe światła, a dodatkową atrakcją był dym 
parafinowy. Wśród uczestników rozlosowano cenne nagrody: 
odtwarzacz MP3, kamerę internetową i mysz komputerową, 
które ufundowała Rada Rodziców oraz Firma „LOGOS”  
z Choszczna. 

W Publicznym Gimnazjum w Choszcznie odbył się 
konkurs wiedzy ku czci Wielkiego Jana Pawła II. Celem konkursu 
było przygotowanie młodzieży do obchodów VII Dnia Papieskiego 
pod hasłem Jan Paweł II Obrońca Godności Człowieka.  
W konkursie wzięło udział 20 osób. Laureatami konkursu zostali: 
Karolina Strejko – I miejsce, Beata Mintus – II miejsce, Honorata 
Gossa i Pamela Guzowska – III miejsce. Organizatorami byli  
ks. Łukasz  Huszcza i Małgorzata Prawucka.

5 stycznia 2008 roku w Kościele NNMP w Choszcznie 
odbył się Koncert Kolęd. W koncercie wzięły udział dzieci  
z choszczeńskich przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych  
i gimnazjum oraz chor emerytów „Pogodna Jesień” oraz 
parafialna „Schola’. Publiczne Gimnazjum reprezentowały 
dwie solistki: Kinga Jakubowska i Nikola Maligłówka. 
Dziewczęta zostały przygotowane przez nauczyciela muzyki 
Panią Wiolettę Kołodziejska i wykonały kolędy pt.: „Cicha 
noc” i „Gdy śliczna panna”. 
 28 lutego, tuż po feriach, pod hasłem „ŚPIEWAĆ 
KAŻDY MOŻE”, a szczególnie o miłości, w auli Publicznego 
Gimnazjum w szranki stanęło czternaście zespołów i siedmiu 
solistów. Konkurs rozpoczął się o godzinie 14:30, a zakończył 
o 16:10. Przez cały ten czas wykonawcom towarzyszyła 
wspaniała publiczność, która gorąco dopingowała każdego, kto 
brał udział. Śpiewali nie tylko uczestnicy konkursu, ale również 
wszyscy obecni, gdyż wykonywane piosenki pochodziły  
z polskiego repertuaru. 
Jednogłośnie zwyciężczynią została Justyna Pasek, 
uczennica klasy II „i”, która zaśpiewała piosenkę Natalki 
Kukulskiej „Im więcej Ciebie tym mniej”, akompaniując 
sobie na gitarze. Drugie miejsce z piosenką „Chłopiec  
z gitarą” wyśpiewały dziewczęta z II „a” w składzie: Natalia, 
Joanna, Kornelia i Ada, natomiast trzecie miejsce zdobyła 
 z klasy I „k” Joanna Rybka, która wykonała przebój Rubika & 
Georginy „Niedorosła miłość”. 
                Jednak na widzach największe wrażenie wywarł zespół  
z III „j”. Paweł Gajdzis, Jakub Miński i Piotr Worach tak 



zaśpiewali i zatańczyli, że wszystkie „serduszka pukały  
w rytmie cza-cza” i tym samym zdobyli Nagrodę Publiczności oraz 
wyróżnienie jury. Nad całością czuwały Panie: Edyta Wypchło 
 i Agnieszka Piskuła, dekoracją zajęła się Pani Magdalena Kiela,  
a o nagłośnienie zadbał Pan Sławomir Giziński.

W tym samym czasie po raz kolejny uczniowie naszej 
szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym. Ich zadaniem 
było sporządzenie w dowolnej technice karty walentynkowej.  
W konkurencji wzięło udział 24 uczniów z jedenastu klas. 
Ośmioro najlepszych uczniów otrzymało pamiątkowe dyplomy, 

wszyscy zaś nagrody rzeczowe.
Wyniki:

I miejsce: Mateusz Mędyk– kl. II „g”
II miejsce: Elżbieta Wołoszyn – kl. I „a” 
III miejsce: - Natalia Rynkiewicz – kl. III „h”
Wyróżnienia:
Olimpia Cichosz – kl. I „g”
Anna Duber – kl. I „c”
Natalia Hubert – kl. II „d”
Marlena Przybylak – kl. II „d”
Paulina Sompolińska – kl. I „c” 
 W sobotę 15 marca 2008 r. w Choszczeńskim Domu 
Kultury odbył się Mały Konkurs Recytatorski. W zmaganiach 
wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych 
z Powiatu Choszczeńskiego. Wszyscy recytatorzy w ciągu  
5 minut musieli przedstawić wybrany wiersz oraz fragment prozy. 
Nasze gimnazjum reprezentowały laureatki etapu szkolnego, 
który odbył się dnia 6 lutego br., czyli Aleksandra Gizińska, klasa 
I „h”, Kinga Jakubowska, klasa III „a”, Milena Kopczyńska, 
klasa III „a”, Agata Potapska, klasa II „f”,
Joanna Rybka, klasa I „k”, Karolina Strejko, klasa III „f”.
Na szczeblu powiatowym pracował zespół sędziowski  
w składzie: 
Dorota Dobak – Hadrzyńska - poetka, laureatka wielu 
ogólnopolskich konkursów poetyckich, autorka sztuk teatralnych, 
hymnów szkolnych i tekstów piosenek, nauczycielka informatyki 
w Chojnie; Barbara Ostrowska – nauczycielka języka polskiego 
 i Agnieszka Szuba – poetka, nauczycielka języka polskiego, 
który przyznał liczne wyróżnienia, jednak bezkonkurencyjna 
okazała się po raz kolejny laureatka etapu szkolnego - Joasia 
Rybka z klasy I „k” Publicznego Gimnazjum w Choszcznie. 
To właśnie ona reprezentować będzie nasz powiat na szczeblu 
wojewódzkim, który odbędzie się w kwietniu w klubie „Delta” 
w Szczecinie.
 7 marca 2008 roku grupa uczniów Publicznego Gimnazjum 
zrealizowała zdobytą w zeszłym roku na Giełdzie Turystycznej 
„Przygoda z Przyrodą”. Wraz z opiekunkami, panią Magdaleną 
Kielą, Edytą Wypchło i Agnieszką Piskułą, odwiedzili Teatr Lalek 
„Pleciugę” i obejrzeli przedstawienie pt.: „Syn Gwiazdy” wg książki 

Oscara Wilde’a. Następnie odbyło się spotkanie z pracownikami 
teatru, którzy umożliwili gimnazjalistom obejrzenie teatru 
 i zapoznanie się z arkanami pracy aktorów. Jeśli już mowa 
o Giełdzie Turystycznej, to 2 kwietnia 2008 roku ponownie 
przedstawiciele Publicznego Gimnazjum, wraz z opiekunkami 
wymienionymi wyżej, zachwalali uroki naszej miejscowości  
i jej okolic. Tym razem w finale wojewódzkim wzięło udział 20 
najlepszych szkół, w tym  i nasza.  Po całodniowej prezentacji 
o godzinie 16:00 komisja ogłosiła wyniki. Publiczne Gimnazjum 
w części „Świat w zmysłach”  zajęło 3 miejsce, a uczestnicy 
otrzymali cenne nagrody. O taki wynik walczyło pięć dziewcząt 
reprezentujących szkołę na stoisku: Beata Mintus z kl. III „i”, 
Karolina Strejko z kl. III „f”, Nikola Maligłówka z kl. III „k”, Justyna 
Pasek z kl. II „i” oraz Malwina Sroczyńska z kl. I „e”. Ponadto 
swoje zdolności plastyczne prezentowali, tworząc graffiti, chłopcy  
z klasy III „j”: Maciej Grajczyk i Rafał Chrzan. Straszym 
koleżankom pomagały, rozdając ulotki i foldery, pierwszoklasistki 

Aleksandra Gizińska  i Patrycja Markiewicz, obie z klasy I „h”. 
Teraz pozostaje zbierać pomysły i wykorzystać je w przyszłym 
roku podczas X edycji Giełdy Turystycznej. 

W tym roku szkolnym “zaowocowali “ w naszej szkole 
finaliści konkursów przedmiotowych. Oto nasza “ZŁOTA 
SIÓDEMKA”: 
geografia: Dariusz Rutkowski i Michał Grzelczak
historia: Cyprian Natkaniec
biologia: Mateusz Przytuła
chemia: Michał Skrzypiec i Marek Grabowski
fizyka: Mateusz Przytuła
informatyka: Marek Grabowski
matematyka: Marek Grabowski i Dariusz Rutkowski
        Niestety w tym roku nikt nie został laureatem konkursu 
przedmiotowego, chociaż najbliżej zdobycia tego tytułu był 
Marek Grabowski, który wywalczył w Wojewódzkim Konkursie 
Informatycznym siódme miejsce. Jest to jeden z najzdolniejszych 
i najbardziej elokwentnych uczniów naszego gimnazjum. Zresztą 
przeczytajmy, co Marek mówi na swój temat:

„Nazywam się Marek Grabowski. Jestem uczniem klasy 
trzeciej naszego choszczeńskiego gimnazjum. Cóż mogę o sobie 
powiedzieć?

Interesują mnie filmy, literatura fantastyczna i sport: 
piłka nożna oraz tenis. Na pasje te poświęcam większość mojego 
wolnego czasu. Wbrew pozorom nie przeszkadza to w zdobywaniu 
wiedzy oraz uczestniczeniu w przeróżnych olimpiadach,  
w których często biorę udział.

Podczas mojej trzyletniej nauki w Publicznym 
Gimnazjum im. Władysława II Jagiełły w Choszcznie osiągnąłem 
kilka sukcesów. W 2007r. zostałem laureatem Wojewódzkiego 
Konkursu Języka Polskiego oraz Wojewódzkiego Konkursu 
Informatycznego. Jest to najwyższy możliwy szczebel konkursowy 
dla gimnazjalisty, więc tak wysoka lokata daje mi szczególną 
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satysfakcję. Jestem również finalistą Wojewódzkiego Konkursu 
Chemicznego, a także Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego 
dla uczniów gimnazjum. Często reprezentuję moją szkołę  
w olimpiadach o charakterze powiatowym lub ogólnopolskim 
(np. matematyczny „Kangur” lub „Alfik”, Powiatowy Konkurs 
Ortograficzny).

Wkrótce stanę przed wyborem nowej szkoły. Chciałbym 
zostać uczniem II Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na 
kierunku matematyczno-fizycznym. Sukcesy, które osiągnąłem, 
zwiększają moją szansę na dostanie się do wymarzonej szkoły. 
Nie udałoby mi się to bez pomocy nauczycieli i wychowawców, 
którzy przygotowywali mnie do tych zmagań konkursowych: pana 
Krzysztofa Bolenia, pani Elżbiety Wareliś, pani Doroty Łyko i pani 
Renaty Świątek oraz nauczycieli przedmiotowych. Mam nadzieję, 
że w przyszłości również będę mógł pochwalić się Wam równie 
dobrymi, a może i lepszymi efektami nauki.”
Jesteśmy pewni, że Marek osiągnie postawione przed sobą cele 
i tego życzymy mu najbardziej!
     Jednym z zajęć pozalekcyjnych jest „pracowanie” w gazecie 
szkolnej „Żądło Gimnazjalisty”. Zaczęła ona funkcjonować 
od momentu powstania gimnazjum i założyły ją Panie 
Jolanta Dobrzyńska i Magdalena Parla. Po kilku latach Panią 
Dobrzyńską zastąpiła Pani Agnieszka Piskuła. Obecnie  
w zespole redakcyjnym pracuje „młody narybek”, który dopiero 

poznaje tajemnice tego zawodu, ale na pewno zrobi wszystko, 
żeby powtórzyć sukcesy odniesione w zeszłym roku- czyli 
zdobycie Nagrody Pulitzera i ośmiu nagród indywidualnych dla 
poszczególnych uczniów. Do obecnego składu redakcji należą 
m.in. Beata Mintus, Alicja Kaczmarek, Marta Kopczyńska, Joanna 
Jagielska, Oliwia Ukleja, Róża Czapiga, Aleksandra Niesłuchowska, 
Aleksandra Gizińska, Patrycja Markiewicz, Natalia Michalak, 
Gabriela Siwko, Angelika Kiepas, Ewa Kołodziej, Korneliusz 
Rejek.
       Pracujący zespół redakcyjny co miesiąc wydaje nowy numer 
gazety szkolnej, z którym można zapoznać się w bibliotece 
szkolnej lub na stronie internetowej Publicznego Gimnazjum: 
www.gimnazjum.choszczno.edu.pl

                                                                            Agnieszka Piskuła
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 IV Olimpiada Sportowa Przedszkolaków

Dnia 28. 03. 2008 r. w hali Publicznego Gimnazjum 
przedszkolaki małe i duże rywalizowały ze sobą w konkurencjach 
sportowych. Organizowana tradycyjne od 4 lat przez 

Choszczeńskie Przedszkola  i Centrum Rekreacyjno – Sportowe 
Olimpiada Sportowa Przedszkolaków cieszy się popularnością 
nie tylko wśród wychowanków ale i ich rodziców.

 Celem Olimpiady jest zachęcenie dzieci i rodziców 
do zabaw związanych z ruchem, promowanie sportu jako 
stymulatora prawidłowego rozwoju dziecka.

Wskaźnikiem świadczącym o zainteresowaniu taką 

formą nauki połączonej z zabawą jest frekwencja zawodników 
i ich najbliższych. 
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W Olimpiadzie uczestniczyło ok. 400 dzieci w wieku 
od 3 do 6 lat ze wszystkich przedszkoli, 800 rodziców oraz 100 
pracowników placówek. Głośny doping dla małych zawodników 
płynący z trybun podczas trwania konkurencji potwierdzał liczbę 
zgromadzonych osób. 

Uroczyste otwarcie Olimpiady poprzedzone 
pochodem sportowców przypadło w udziale Radnej Sejmiku 
Zachodniopomorskiego pani Krystynie Wiśniewskiej – Bugaj. 

Na Olimpiadzie nie zabrakło „Stopka” – ulubieńca dzieci, 
maskotki programu edukacyjnego dla przedszkolaków. Komendę 
Powiatową Policji w Choszcznie oraz  Klub „Kiwanis – Kobieta 
2000” współpracujących w programie reprezentowali dzielnicowi 
: Jarosław Przybyliński, Krzysztof  Wodnicki oraz   panie Anetta 

Bikowska i Alicja Kost. 

W ramach programu dla dzieci zostały ufundowane 
nagrody – plansze edukacyjne nawiązujące tematycznie do 
bezpieczeństwa najmłodszych. 

Do uczestnictwa w Olimpiadzie aktywnie włączyła się 
młodzież z Zespołu Szkół Nr 1 ( klasa II TE wychowawca pani 
Beata Follendorf) demonstrując maluchom sposób wykonania 
zadań. 

Rywalizacja o laur zwycięstwa była ogromna. Walczyły 
nie tylko przedszkolaki, ale również rodzice i pracownicy placówek 
stanęli w szranki. Wyścig rydwanów (konkurencja dla rodziców) 
dostarczył wiele emocji nie tylko zawodnikom, ale i widowni. 

Na tej Olimpiadzie nie było przegranych, każde 
przedszkole otrzymało pamiątkowy puchar ufundowany przez 
Burmistrza Choszczna, a każdy sportowiec złoty medal. Dekoracji 
zawodników dokonała Wizytator Zachodniopomorskiego 
Kuratorium Oświaty w Szczecinie pani Urszula Kowalska.
                                                                          
         Filomena Bireta

                                                                     
Premiera „Harry’ego Pottera i Insygniów 

Śmierci”  w Miejskiej Bibliotece Publicznej  
im. Marii Dąbrowskiej  w Choszcznie

       
       Po raz kolejny Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii 
Dąbrowskiej w Choszcznie przygotowała spotkanie związane 
z postacią Harry`ego Potter`a. Była to impreza, dla wszystkich 
chętnych: dzieci i dorosłych. Do współpracy włączyła się  

zaprzyjaźniona  z Biblioteką miejscowa księgarnia Pegaz. 
Wieczór zorganizowano z wyjątkowej okazji – polskiej premiery 
- siódmego już tomu przygód Harry`ego i jego przyjaciół.  
Z materiałów zakupionych przez MBP pięknie ozdobiono 
salę, postarano się również o wyjątkowy nastrój  i atmosferę 
trzymającą gości w napięciu. Pod sufitem wisiały kolorowe 
gwiazdy, a na parapetach okiennych, regałach i stolikach paliły 
się świece i lampiony. Na oknach umieszczono plakaty z postacią 
Harry`ego i wielką sowę; była też zaczarowana miotła, różdżki 

i regał z książkami o Harrym Potterze. Ustawiono też dwie duże 
tablice, przypominające mury Hogwartu. Punktualnie o godzinie 
19.00 zabrzmiał gong i przy dźwiękach muzyki pojawiła się 
pierwsza wróżka z książką w ręku, która rozpoczęła wieczór 
czytaniem fragmentu książki Harry Potter i Książę Półkrwi. 
Następnie druga wróżka przywitała wszystkich uczestników 
spotkania i zaprosiła do wspólnej zabawy. Na scenie pojawili się 
dwaj magowie – wróżki przekazały im czarodziejskie różdżki 
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 i rozpoczęła się zabawa.  Dla dzieci przygotowano m.in. quizy 
– „Książę Półkrwi” i „Zaklęcia”, w których dzieci wykazały 
się dobrą znajomością lektury. Quiz poprowadzili uczniowie 
gimnazjum Bartek Kaźmierczak i Michał Carewicz, którzy 
współtworzyli z bibliotekarkami scenariusz imprezy.
Mała sala Biblioteki z trudem pomieściła dzieci, które 
bardzo aktywnie uczestniczyły we wszystkich zabawach, 
zagrzewane gorącym dopingiem swoich rodziców. Prawidłowe 
odpowiedzi nagradzane były wyjątkowymi czekoladkami, 
które otrzymaliśmy od Wydawnictwa Media Rodzina. Był też 
słodko – owocowy poczęstunek zorganizowany przez MBP. 
Była też zabawa ruchowa „Tak – Nie” –  trzeba było szybko 
zdecydować, która z wiadomości o Harrym jest prawdziwa,  
a która jest kłamstwem. Odbył się konkurs plastyczny „Freski 
na ścianach Hogwartu”, w czasie którego dzieci pochłonięte 
pracą nie zauważyły, że na sali pojawił się niezapowiedziany 
gość. Był to Zgredek, który zachęcał dzieci do zabawy  
i rozbawiał publiczność do łez.
      Uczestnicy zadania wykazali się również talentem 
plastycznym. Przepiękne prace natychmiast ozdobiły mury 
słynnej szkoły czarodziejów. Duże emocje wzbudził pokaz 
magicznych sztuczek w wykonaniu magów – amatorów, 
m.in. „Magiczny pieprz”, „Sznurek”, „Znikająca moneta”. 
Przedostatnim zadaniem było ułożenie tajemniczego hasła. 
Dzieci podzielone na dwie grupy  z rozsypanych liter układały 
wyrazy – dzieci młodsze układały litery żółte, młodzież – litery 
czarne. Następnie na głos odczytywały poszczególne wyrazy 
 i składały z nich hasło, które brzmiało: Harry Potter  i Insygnia 
Śmierci. Rozwiązanie ozdobiło drugą ścianę Hogwartu. 
Gdy pierwsza część wieczoru dobiegła końca, pojawiła się 
wróżka, która podziękowała magom za przeprowadzenie 
wspaniałej imprezy, wręczając im drobne upominki w postaci 
szkolnych kalendarzy z wizerunkiem Harry`ego, ufundowane 
przez księgarnię Pegaz, a Zgredkowi – atrakcji wieczoru,  
w którego wcielił się Artur Tworzewski dużą czekoladę od 
Organizatorów. 
         Następnie wróżka zaprosiła dzieci na sesję zdjęciową 
przy murach Hogwartu; zapowiedziała też, że nikt nie może 
opuścić sali, ponieważ za chwilę nastąpi ostatnia już - niestety 
niespodzianka. Nagle w całym budynku zgasły światła, zgasły 
też świece i lampiony. Przed dziećmi otworzyły się drzwi do 
tunelu, który miał zaprowadzić je do magicznej - tej nocy - 
księgarni. W tunelu było ciemno, brzmiały dziwne dźwięki, 
można było poczuć obecność „duchów”, które straszyły  
i zaczepiały przechodzące dzieci. Po przejściu przez „Tunel 
Strachu” wszyscy uczestnicy wieczoru przy blasku pochodni 
udali się do księgarni Pegaz, gdzie czekały ich dalsze atrakcje. 
Po drodze wróżki rozdawały dzieciom plakaty, zakładki do 
książek, kalendarze. Gadżety ufundowało Wydawnictwo Media 
Rodzina i MBP w Choszcznie. W księgarni ustawiła się długa 
kolejka po książkę Harry Potter  i Insygnia Śmierci Był to 
wspaniały wieczór, który z pewnością na długo pozostanie  
w pamięci szczególnie młodszych dzieci, które po raz pierwszy 
miały okazję uczestniczyć w takim spotkaniu. 

       Alicja Prawica
                                                                        Irena Kozłowska

X Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników 
Oświaty w Badmintonie

     W dniu 15 marca 2008 r. odbyły się Jubileuszowe  
X Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty 
w Badmintonie. Organizatorem był Zarząd Oddziału 
ZNP w Choszcznie przy współudziale Centrum Sportowo 
Rekreacyjnego w Choszcznie. Sponsorami imprezy był Zarząd 
Główny ZNP, Zarząd Zachodniopomorskiego Okręgu ZNP, 
Burmistrz Choszczna, Starosta Powiatu, Szczecińska Szkoła 
Wyższa Collegium Balticum, Centrum Rekreacyjno - Sportowe, 
Przewodniczący Powiatowej Rady LZS, Konwent Klubu 99, 
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie, Spółka „Absolut”, 

Cukiernia „Bakers”, Zarząd Oddziału ZNP  w Choszcznie.  

W Mistrzostwach uczestniczyło ponad 40 zawodników  
z różnych stron Polski. Po raz pierwszy byli zawodnicy z Nowego 
Sącza, Bartoszyc i Kwidzyna. Impreza przebiegła w miłej 
atmosferze i sportowej rywalizacji.  Na zakończenie Mistrzostw 
po rozdaniu pucharów, medali i pamiątkowych znaczków 
odbyło się integracyjne spotkanie, na którym uczestnicy  
i organizatorzy dzielili się uwagami i wrażeniami z przebiegu 
imprezy. Uczestnicy podkreślali miłą atmosferę i perfekcyjność 
organizacyjną zawodów. Mistrzostwa i spotkanie na zawsze 
pozostaną w pamięci uczestników i organizatorów. 
                                                                            Marta Naskręt
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„...Ta matma da się lubić, naprawdę da się 
lubić...”

       Dzień 14 marca jest na świecie obchodzony, jako wielkie święto 
matematyki. Zwykle jest ono po prostu nazwane „Urodzinami 
liczby Π”. Z tej okazji odbywają się różnego rodzaju zawody 
 i konkursy matematyczne, organizowane są konferencje. 
Wszystko po to, by zaszczepić wśród ludzi matematyczne idee,  
a w dzieciach wzbudzić ciekawość i zapał. Tak też stało się w tym roku 
 i w Szkole Podstawowej w Korytowie. Marcowa aura przesiąknięta 
była matematyką. A zaczęło się tak....
       Jeszcze przed feriami zimowymi w każdej klasie pojawiło się 
zaproszenie do turnieju o tytuł Mistrza Π. Zwycięzcą miał zostać 
ten, który w uczciwym pojedynku pokona rywali i zapamięta 
największą ilość cyfr z rozwinięcia dziesiętnego liczby Π. 
Obok ogłoszenia pojawiły się także drobno zadrukowane kartki 
zawierające owo rozwinięcie. Śmiałkowie marzący o tytule Mistrza 
kserowali je w tajemnicy.
      Później uczniowie zaczęli mieć „trójkątne sny”. Opowiadali je 

sobie po cichu, a w końcu ukazali w pracach plastycznych, które 
wzięły udział w konkursie „Śniło mi się, że świat zbudowany był 
z trójkątów”. 
       Nadszedł wreszcie 13 marca. Rano na szkolnych korytarzach 
pojawili się wielcy matematycy: Pitagoras, Euklides i Eratostenes. 
Pośród braci uczniowskiej krążyły uśmiechnięte punkty i tajemnicze 
liczby, a wśród nich sama dostojna jubilatka - Liczba Π. Okazało 
się, że to uczniowie starszych klas przygotowali przedstawienie 
„Przygody w krainie matematyki”. Do dziś czasem na lekcji, któryś 
z uczniów zaśpiewa „bo z tą łamaną nigdy nie wie, oj nie wie się, 
co nam utworzy kiedy złamie, kiedy złamie się..”. 
   Potem przyszedł czas turniejowych zmagań. Do walki o tytuł 
mistrza stanęło 9 śmiałków. Widzowie z zapartym tchem sprawdzali 
poprawność wypowiadanych cyfr. Walka była bardzo wyrównana. 
Mistrzem został Marcin Łukomski z VI klasy, który zapamiętał aż 
82 cyfry!!!! Niewielką różnicą przegrała z nim Klaudia Kociuba  
z V klasy. Powodem do dodatkowej dumy było to, że wśród 
uczniów naszej szkoły był prawdziwy Mistrz Matematyki, czyli 
Adela Chuszno - zwyciężczyni tegorocznego Powiatowego 
Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego!
       Nagrodzeni zostali też autorzy najciekawszych prac plastycznych: 
Wiktoria Sól kl. 0, Wiktoria Stefańska kl. I, Klaudia Kociuba kl. V, 
Marcin Fidosz kl. V, Karolina Gacia kl. VI.
     Wszyscy doskonale się bawili. Niektórzy uczniowie już dziś 
zapowiadają, że w przyszłym roku pokonają Marcina. Liczba Π 
stała się znana i lubiana. Okazało się, że „Ta matma da się lubić”! 
          Agnieszka Czukiewska

Wydarzenia Szkoły Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Sławęcinie

Przełom zimy i wiosny 2008 r. upłynął w Szkole 
Podstawowej w Sławęcinie pod znakiem sukcesów sportowych. 
1 marca 2008 r. w hali sportowej Publicznego Gimnazjum  
w Choszcznie odbyły się Otwarte Mistrzostwa Choszczna  
w Tenisie Stołowym. Wzięło w nich udział szesnaścioro uczniów 
naszej szkoły. Grono pedagogiczne reprezentowali Dorota 
Jarmarkiewicz oraz Marek Pluta. Największy sukces odniosła 
Joanna Pakos. Uczennica klasy VI B zajęła II miejsce. 

Szkoła Podstawowa w Sławęcinie poświęca dużo uwagi 
pogłębianiu umiejętności pływackich uczniów. Efekty pracy 

można było podziwiać podczas VI Mistrzostw Wiejskich 
Szkół Podstawowych w Pływaniu, które odbyły się 14 marca 
na pływalni „Wodny Raj” w Choszcznie. Nasi reprezentanci 
odnieśli duży sukces, zajmując drugie miejsce w klasyfikacji 
ogólnej. Miejsca na podium wywalczyli: 

Kategoria klas I-II
Janusz Kozanecki - miejsce I, Aleksandra Rogan – m. II,   
Nikolina Duda - m. III
Kategoria klas III-IV 
Karolina Pluta - miejsce I, Michał Bracichowicz - III 
Kategoria klas V-VI 
Marta Piotrowska - m. III

Badminton to kolejna dyscyplina, dzięki której młodzież ze 
Szkoły Podstawowej w Sławęcinie rozwija swoją pasję sportową. 
Podczas IV Powiatowego Turnieju Badmintona uczniowie 
pełnili nie tylko rolę zawodników, ale i gospodarzy. 28 marca 
do Sławęcina przyjechali zawodnicy reprezentujący szkoły  
z Choszczna, Korytowa, Pełczyc, Suliszewa i Zamęcina. 
Rozegrano 72 spotkania indywidualne. Szkoła w Sławęcinie 
okazała się najlepsza w klasyfikacji drużynowej. Podobnie 
przedstawiały się wyniki rozgrywek indywidualnych.

Uczniowie przejawiający zainteresowania artystyczne mieli 
szansę wziąć udział w Szkolnym Konkursie Recytatorskim, 
który odbył się 7 marca. Prezentowali prozę i poezję patronki 
szkoły – Marii Konopnickiej. Organizacją Konkursu zajęły się 
Krystyna Grzelczak oraz Mariola Romańska.

Występ stworzył okazję, by wykazać się umiejętnością 
interpretacji tekstu, nienaganną dykcją oraz talentem scenicznym. 
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Drugim celem Szkolnego Konkursu Recytatorskiego było 
wyłonienie grupy uczniów, którzy wezmą udział w konkursie 
w Korytowie. Jury zdecydowało, że Szkołę Podstawową  
w Sławęcinie reprezentować będą: Katarzyna Pawłowska, Ewa 
Nahorska, Bartosz Karczmarek i Jakub Rogan.

17 marca klasa I wraz z wychowawcą – D. Jarmarkiewicz 
wybrała się do Zakładu Energetycznego ENEA w Choszcznie. 

Podczas wycieczki uczniowie przebywali w pomieszczeniach 
dyspozytorni oraz oglądali przyrządy i narzędzia niezbędne 
pracownikom w terenie. Uczniowie obejrzeli również film 
dydaktyczny Pt: „Ostrożnie z prądem”. Długo będą pamiętać 
przestrogi z filmu, który w sposób przystępny pouczał jak nie 
należy postępować z prądem. Na zakończenie odbył się mały 
egzamin zdobytych wiadomości. W nagrodę wszyscy uczestnicy 
otrzymali drobne upominki. 

          28 marca Daniel Kurlit (kl. V B) oraz Łukasz 
Goliszek (kl. VI A) wzięli udział w gminnych eliminacjach 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”. Konkurs organizuje Zarząd Główny 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Szkoła Podstawowa  
w Sławęcinie uczestniczyła w nim po raz drugi.  
W przygotowaniach do konkursu wspierała uczniów Agnieszka 
Jarek-Kopczyk. 
 2 kwietnia uczniowie i pracownicy szkoły uczcili 
trzecią rocznicę śmierci Jana Pawła II. Z tej okazji odbył się 
montaż słowno-muzyczny „Tyś na polskiej ziemi wyrósł” 
przygotowany przez uczniów klas VI pod opieką Barbary 
Popowskiej i Agnieszki Pluty. W czasie występu młodzież 
przedstawiła kalendarium życia Karola Wojtyły. Nie zabrakło 
ulubionych piosenek Papieża Polaka odśpiewanych przez chór 
szkolny. Do wykonania słynnej „Barki” przyłączyła się cała 
publiczność. Występ był zarówno dla niej, jak i dla występujących 
na scenie młodych ludzi wzruszającym przeżyciem. 

Najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Sławęcinie wzięli udział w IV Przeglądzie Programów 
Artystycznych Promujących Zdrowie, który odbył się 3 kwietnia 
w Choszczeńskim Domu Kultury. Dzieci z oddziału zerowego 
pod kierunkiem Krystyny Grzelczak przedstawiły inscenizację 
„Jak dobrze jest żyć zdrowo”. Publiczność z uznaniem przyjęła 
prozdrowotne przesłanie występu. Zachwyt wywołała oprawa 
plastyczna, a także talent i naturalność małych aktorów.

                         Dorota Jarmarkiewicz, 

 

  Wiosenny Salon Artystyczny 2008

Celem    organizacji  tego  przedsięwzięcia  jest 
prezentacja  twórczości  choszczeńskich  twórców 
nieprofesjonalnych  w  różnych  dziedzinach  – 
malarstwie,  rysunku,  grafice,  rzeźbie,    biżuterii  itd. 

Jako  organizator  wyszliśmy  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 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. W  tym roku   11 osób     odpowiedziało na 
nasze zaproszenie  i prezentuje swoje prace na wystawie 
po  raz  pierwszy.    Są  w  różnym  wieku  i  reprezentują 
różne  środowiska.    W  gronie  uczestników  są  również 
ubiegłoroczni debiutanci. Cieszy nas niezmiernie ten fakt, 
gdyż  z  myślą  o  takich  właśnie  osobach  organizowany 
jest  salon.  Stworzenie  początkującym  twórcom    okazji 
do  prezentacji swoich prac  i konfrontacji z twórczością 
tych,    którzy mają  już  ugruntowaną  pozycję  na    rynku 
twórczym  zapewne przyczyni się rozwoju ich własnych 
możliwości artystycznych i zachęci do dalszej pracy nad 
doskonaleniem    warsztatu.  Ci,  którzy  już  wielokrotnie 
wystawiali  swoje  prace  w  naszej  galerii  mają  okazję 
do  pokazania    tych  najnowszych,  nigdzie  jeszcze  nie 
prezentowanych.    Tegoroczna  wystawa  charakteryzuje 
się  dużą  różnorodnością      tematyki  prac  i  technik,  
w  których    zostały    wykonane.  Tradycyjne  malarstwo 
olejne na płótnie  przeplata się   z wyszukanymi formami 
fakturowymi,  które  wykonano  na  kartonach.  Z  kolei 
mocne w formie płaskorzeźby z bogatym wzornictwem   
finezyjnie  mocowanej  srebrem  lub  cyną  biżuterii. 
Mamy nadzieję,  że   wszyscy  -    zarówno uczestnicy  jak 
 i zwiedzający nasz  salon -  będą z jego tegorocznej, trzeciej 
edycji  bardzo  zadowoleni,  czego  jako  organizatorzy 
serdecznie życzymy !                  

                                   Małgorzata Kozłowska
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”  

Eliminacje Gminne.
           W dniu 28 marca 2008 roku w sali narad Urzędu Miejskiego 
w Choszcznie odbyły się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA 
POŻAROM”. Trzy osobowe jury w składzie: dh Tadeusz 
Szczepański – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP  
w Choszcznie, przedstawiciel PSP dh Marek Popławski oraz 
dh Marlena Waszkiel - pracownik Urzędu Miejskiego, oceniło 
pracę 18 zawodników w dwóch grupach wiekowych. Wszyscy 
uczestniczy wykazali się bardzo dobrą znajomością wiedzy ppoż.. 
Młodzież ze szkoły podstawowej nr 3 w Choszcznie okazała 

się bezkonkurencyjna deklasując rywali w swojej kategorii 
wiekowej. Ogromną rolę w przygotowaniu chłopców odegrał 
opiekun grupy, nauczyciel Zespołu Szkól nr 3 w Choszcznie Pan 
Zdzisław Modrzejewski za co serdecznie dziękujemy, a zarazem 
gratulujemy.
        Wszyscy uczestniczy wręczono pamiątkowe dyplomy oraz 
upominki z logiem Choszczna, laureaci konkursu otrzymali  
atrakcyjne nagrody m.in. aparaty cyfrowe i odtwarzacze mp3, 
ufundowane przez Burmistrza Choszczna. 
          Zawodnicy z pierwszych trzech miejsc w swoich kategoriach 
będą reprezentować Gminę Choszczno w eliminacjach 
powiatowych, które odbędą się w Reczu. Gratulujemy i życzymy 
powodzenia w przyszłych etapach.
Grupa wiekowa – szkoły podstawowe
I miejsce – Konrad Bielas  SP NR 3 w Choszcznie
II miejsce – Bartłomiej Wasilewicz SP NR 3 w Choszcznie
III miejsce – Piotr Zmitrowicz SP NR 3 w Choszcznie
Grupa wiekowa – gimnazjum
I miejsce – Piotr Kabat OSP  Kołki
II miejsce – Patryk Pareniak OSP Zamęcin
III miejsce – Patryk Sanocki OSP Suliszewo
                                                                   Łukasz Młynarczyk
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Szkoła Promująca Zdrowie,  
a demokracja.

Jak uczniowie rozumieją demokrację w Szkole 
Podstawowej w Zamęcinie?

	 Szkoła	 Promująca	 Zdrowie	 zbudowana	 jest	
na	zasadach	demokracji.	Nie	jest	to	jedynie	sztywne	
hasło	 wpisane	 w	 regulaminy	 i	 programy	 naszej	
placówki.	 Staramy	 się	 wpajać	 zasady	 demokracji	
poprzez	doświadczanie	ich	przez	społeczność	szkolną.	
Uczniowie	 wspólnie	 rozwiązują	 problemy,	 uczą	 się	
trudnej	 sztuki	 kompromisu	 i	 negocjacji,	 dialogu	 
i	 wzajemnego	 poszanowania	 wszystkich	 członków	
społeczności	 szkolnej	 oraz	 autentycznego	 udziału	 
w	samorealizacji	i	współrządzeniu.
	 Dlatego	od	wielu	już	lat	wpisany	jest	w	nasze	
życie	Dzień	Samorządności	organizowany	w	pierwszy	

dzień	 wiosny.	 Na	 początku	 chcieliśmy	 zapobiec	
modnym	 wówczas	 wagarom,	 pomysł	 „chwycił”,	 
a	 uczniom	 tak	 spodobała	 się	 „zamiana	 ról”	 w	 tym	
dniu,	że	problem	ucieczek	przestał	istnieć.

Ponieważ	 w	 tym	 roku	 szkolnym	 21	 marca	
przypadł	 na	 czas	 ferii	 świątecznych,	 członkowie	
Samorządu	 uczniowskiego	 postanowili	 przełożyć	
Dzień	 Samorządności	 na	 1	 kwietnia.	 I	 nie	 był	 to	
wcale	primaaprilisowy	żart,	ale	trudna	i	ciężka	(jak	
się	później	okazało!)	praca	tej	części	uczniów,	którzy	
pełnili	rolę	nauczycieli	 i	pracowników	administracji	
i	obsługi	szkoły.	Do	zajęć	przygotowywali	się	długo	
i	 starannie.	 Wcześniej	 otrzymali	 od	 nauczycieli	
rozkłady	materiałów	na	ten	dzień	i	musieli	opanować	
tę	partię	wiedzy	i	umiejętności,	jaką	mieli	przekazać	
swoim	koleżankom	i	kolegom.
	 1	kwietnia	rozpoczął	się	od	przekazania	władzy	
przez	 panią	 dyrektor	 Danutę	 Stróżyńską-Gryćko	
symbolicznym	kluczem	przewodniczącej		SU-	Agnieszce	
Dukindorf.	Nowa	„pani	Dyrektor”	przedstawiła	swoje	
niemałe	 grono	 pracowników	 wszystkim	 uczniom	 
i	poprosiła	o	kulturalne	i	bezpieczne	zachowywanie	
się	 na	 lekcjach	 i	 przerwach.	 W	 tym	 dniu	 także	 
i	 pomieszczenia	 zmieniły	 swoje	 nazwy,	 znalazły	 się	
między	innymi:	pokój	nauczycielski-	„Średniowiecze”,	
sekretariat-	„Sejm”,	klasa	VI-	„Piękne	i	bestie”

Nowi	 nauczyciele	 i	 personel	 zabrali	 się	
ochoczo	 do	 pracy.	 W	 ten	 sposób	 wszyscy	 uczyli	
się	 demokratycznych	 postaw	 przejawiających	
się	 w	 nieuprzedzaniu	 się	 do	 innych	 bez	 względu	
na	 stanowisko	 i	 rodzaj	 wykonywanej	 pracy.	
Dzieci	 przekonały	 się,	 jak	 wygląda	 praca	
nauczyciela,	 sekretarki	 czy	 woźnej.	 Zrozumiały,	
że	 każdy	 pracownik	 jest	 potrzebny,	 aby	 placówka	
sprawnie	 funkcjonowała,	 że	 nie	 ma	 „bardziej	
i	 mniej	 ważnych”	 zawodów	 w	 naszej	 szkole.	 
I	w	końcu,	że	każda	praca	jest	odpowiedzialna.
	 Na	 podsumowującym	 apelu	 nie	 zabrakło	
słów	 zrozumienia	 dla	 pracy	 nauczycieli.	 Uczniowie	
stwierdzili,	 że	 trzeba	 włożyć	 dużo	 wysiłku,	 trudu	
i	 cierpliwości,	 aby	 przeprowadzić	 poszczególne	
zajęcia.	 Nie	 zazdroszczą	 już	 nauczycielom	 pozycji	
„z	drugiej	 strony”,	 jak	 im	się	wydawało	do	 tej	pory	
dużo	łatwiejszej	niż	 ich	–	uczniów.	Z	pewnością	też	
lepiej	 im	 będzie	 zrozumieć	 decyzje	 i	 postępowanie	
wychowawców.
	 Również	rodzice	włączyli	się	czynnie	do	święta,	
organizując	 wiosenną	 loterię	 fantową,	 tak	 lubianą	
przez	dzieci.	W	demokratycznej	szkole	akceptujemy	
i	 uwzględniamy	 kreatywne	 pomysły	 wszystkich	 jej	
członków.
	 Dzień	Samorządności	minął,	uczniowie	oddali	
władzę	 i	 choć	 zmęczeni,	 to	 już	 z	 niecierpliwością	
czekają	na	następne	atrakcyjne	wydarzenia.
	 Po	 raz	 kolejny	 sprawdziło	 się	 powiedzenie,	
iż	 poprzez	 zabawę	 najlepiej	 się	 uczymy,	 nawet	 tak	
trudnej	sztuki,	jak	demokracja.
Mamy	 nadzieję,	 że	 takie	 doświadczenia	 zaowocują	 
w	 przyszłości	 większą	 otwartością,	 zaufaniem	 
i	wzajemnym	zrozumieniem.																											
                                         Joanna Szczupakiewicz



            Burmistrz Choszczna podj¹³ dzia³ania w zakresie przyst¹pienia do Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Efektem tych dzia³añ jak informuje „Gazeta Lubuska” jest przesuniêcie wolnych terenów miêdzy 
strefami, cyt. z art.red. Stefana Cieœli „….. Ministerstwo Gospodarki postanowi³o, ¿e do czasu nowelizacji ustawy 
o strefach, nie bêd¹ one powiêkszane, mo¿liwe bêdzie tylko przesuwanie wolnych terenów miêdzy strefami. Mamy
w strefie wolnych 70 ha i chcemy z nich zrezygnowaæ, w zamian za objêcie stref¹ podobnego obszaru w gminach 
Choszczno, Górzyca i Skwierzyna, gdzie mamy chêtnych inwestorów - zapowiada Prezes  Kostrzyñsko-S³ubickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej  Krzysztof Do³ganow”.
A oto tereny planowane pod strefê.

opracowa³ Zbigniew Garzyñski
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