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Trasa przejazdu kolarzy 3 i 4 czerwca 2008 r.

CHOSZCZNO

Urz¹d Miejski w Choszcznie
ul.Wolnoœci 24

tel. 095 765 9301

www.choszczno.pl
umch@choszczno.pl 
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       XVI Miêdzynarodowy Wyœcig Kolarski

        DHL Ba³tyk - Karkonosze 

km  

Trasa 

czas przejazdu 

od startu do mety 45 km/h 40 km/h 

0,0 168,4 CHOSZCZNO ul Wolnoœci - START OSTRY 12:30 12:30 

62,2 106,2 DREZDENKO ul. Nowogrodzka - LOTNA PREMIA 13:52 14:03 

82,3 86,1 KRZY  ̄ul Pl Zwyciêstwa - LOTNA PREMIA 14:19 14:34 

117,0 51,4 CZ£OPA ul Witosa - LOTNA PREMIA 15:05 15:27 

149,0 19,4 WA£CZ ul Kiliñszczaków - LOTNA PREMIA 15:47 16:17 

168,4 0,0 WA£CZ ul Kiliñszczaków - META ETAPU 16:10 16:45 

 

2. etap: Choszczno - Waùcz 168,4 km 04.06.2008

1. etap: Trzebiatów - Choszczno 217,4 km 03.06.2008

         Historia organizacji wyúcigu "Baùtyk-Karkonosze Tour" siæga 1993 roku. Jej inicjatorami byli dziaùacze 
Towarzystwa Cyklistów "Sudety" w Waùbrzychu: Janusz Maceluch, Kazimierz Pisarek i Andrzej Nowakowski.
Pierwszy wyúcig rozegrany zostaù w dniach 29.06-4.07 1993 roku jako "Karkonosze Tour", a jego trasa — liczàca 8 
etapów — przebiegaùa tylko przez woj. waùbrzyskie i jeleniogórskie. Wystartowaùo w nim 124 zawodników z 44 polskich 
zespoùów oraz ekipy zagraniczne z USA, Ukrainy i Wægier. Patronat nad wyúcigiem objæùo Ogólnopolskie Porozumienie 
Zwiàzków Zawodowych, a jego kolejni Przewodniczàcy — Ewa Spychalska i Józef Wiaderny — byli Honorowymi 
Protektorami Imprezy. W 1996 roku wyúcig zostaù ujæty w Kalendarzu Miædzynarodowej Unii Kolarskiej UCI w kat 2.5 i 
od tego czasu jest on zaliczany jest do najwiækszych imprez kolarskich w swojej kategorii w Europie. Z upùywem lat 
wyæcig staù siæ bardzo popularnà imprezà i ýeby go jeszcze bardziej uatrakcyjniã organizatorzy postanowili, poczàwszy 
od 1997 roku, organizowaã wyúcig "Baùtyk-Karkonosze Tour" (od morza do gór). Od 2000 roku, po likwidacji TC 
"Sudety" w Waùbrzychu, organizacjæ wyúcigu przejmuje nowo powstaùe Towarzystwo Kolarskie "Karkonosze Tour" w 

Jeleniej Górze. Dyrektorem wyúcigu zostaje Janusz Maceluch — Prezes Towarzystwa, natomiast jego zastæpcà — 

Stanisùaw Kaszuba. Poczàwszy od 2001 roku Patronat nad wyúcigiem przejmuje Ministerstwo Obrony Narodowej i jest 
on rozgrywany o Puchar Ministra Obrony Narodowej.
W trzynastoletniej historii wyúcigu startowaùy w "Baùtyk-Karkonosze Tour" i zwyciæýaùy takie sùawy kolarskie jak: 
Radosùaw Romanik, Andrzej Sypytkowski, Raimondas Rumsas, Piotr Chmielewski, Robert Radosz, Piotr Przydziaù, 
Aleksander Klimenko, Ondrej Sosenka, Piotr Wadecki, Christian Lademan, Bogdan Bondariew, Tomas Konecny, 
Frantisek Trkal, Sùawomir Chrzanowski, Jacek Mickiewicz, Grzegorz Rosoliñski, Marcin Gàbka, Grzegorz 
Gronkiewicz, Piotr Mazur, Sùawomir Kohut czy Cezary Zamana. 
        Od blisko 10 lat startujà w wyúcigu wszystkie polskie grupy zawodowe oraz ekipy zagraniczne ze Szwajcarii, 
Holandii, Niemiec, Sùowacji, Czech, Danii, Ukrainy, Rosji, Wùoch oraz Japonii. Na przestrzeni lat 1993-2005 sponsorami 
wyúcigu byùy, miædzy innymi, takie firmy jak: OPZZ, Totalizator Sportowy, Druk-Pol Warszawa, Orlen, Browar 
Bosman, Browar Piast, PZU, Bank BGÝ, FSO-DAEWOO, Jelfa, Polfa Kutno, Impel, KWB Turów, Elektrownia Turów, 
Paola Wrocùaw, Zakùady Miæsne Mróz, Geovita, Krajowy Zwiàzek Rolników, Kóùek i Organizacji Rolniczych, 
Vitrosilicon Ciech.

Przebieg ca³ego wyœcigu
Prolog: Trzebiatów (poza klasyfikacjà)
1. etap: Trzebiatów - Choszczno 217,4 km 03.06.2008         2. etap: Choszczno - Waùcz 168,4 km 04.06.2008
3. etap: Waùcz - Wolsztyn 174,4 km 05.06.2008                    4. etap: Siedlec - Bolków 198,8 km 06.06.2008
5. etap: Kowary - Przeù. Okraj 11,6 km 07.06.2008              6. etap: Bolków - Sulików 162,0 km 07.06.2008
7. etap: Lwówek Úl.–Lwówek Úl. 146,4 km 08.06.2008

 
Polsat 

 
Polsat 2 

 
TV4 

 
Polsat Sport 

 
Polsat Sport Extra 

 
pro-cycling.org 

 
TV Biznes  

Magazyn Rowerowy 
 

Przegl¹d Sportowy 

 

Patronat medialny

Organizatorzy:
1.  Towarzystwo Kolarskie “Karkonosze Tour”.
2.  Zwi¹zek Gmin Karkonwskich.
3.  Urz¹d Miejski w Choszcznie.
4.  Urz¹d Miasta i Gminy w Trzebiatowie.
5.  Urz¹d Miasta w Wa³czu.
6.  Urz¹d Miasta w Wolsztynie.
7.  Urz¹d Gminy Siedlec.
8.  Urz¹d Miasta w Bolkowie.
9.  Urz¹d Miasta w Kowarach.
10.Urz¹d Gminy w Sulikowie.
11.Urz¹d Miasta w Lwówku Œl¹skim 

km  

Trasa 

 

czas przejazdu  

od startu  do m ety 45 km/h 40  km/h 

0,0 217,4 TRZEBIATÓW Rynek - START OSTRY 11:30 11:30 

18,3 199,1 GRYFICE ul. Wojska Polskiego - P lac Zwyc iêstwa - LOTNA 

PREMIA 

11:53 11:55 

53,1 164,3 NOWOGARD P l. Wolnoœci - LOTNA PREMIA 12:41 12:50 

105,0 112,4 ŒWIDWIN ul N iedzia³kowskiego (zatoka PKS) - LOTNA 
PREMIA 

13:51 14:07 

136,1 81,3 £OBEZ - LOTNA PREMIA 14:32 14:53 

200,6 16,8 CHOSZCZNO ul Piastowska (Hala Sportowa) - LOTNA 

PREMIA 

15:57 16:31 

217,4 0,0 CHOSZCZNO ul. Piastowska (Hala Sportowa) -  META ETAPU  16:18 16:55 
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Wiêcej informacji na temat Dni Choszczna na stronie ...........

XVI Miêdzynarodowy Wyœcig Kolarski  

DHL Ba³tyk - Karkonosze 3-4 czerwca 

               fot. Andrzej Dyszyñski
c.d. na str 6

Fotoreporta¿ z uroczystoœci 2, 3 i 8 maja 2008 r.

c.d. na str. 26P
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Mapa sytuacyjna opracowana dla potrzeb wyœcigu.

Szanowni Pañstwo!
Mieszkañcy Gminy Choszczno! 

    Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkañców Gminy Choszczno oraz Szanownych Goœci na uroczyste 
obchody Dni Choszczna 2008, które odbêd¹ siê w dniach 13-15 czerwca 2008 r. na terenie miasta.
     Tegoroczne obchody Dni Choszczna obfitowaæ bêd¹ w koncerty, wystêpy artystyczne i zmagania sportowe. 
Gwiazdami bêd¹ zespo³y: De Mono, Budka Suflera, Ma³gorzata Ostrowska.
    Mam nadziejê, ¿e nasz bogaty program wzbudzi zainteresowanie ka¿dego z Pañstwa, a Dni Choszczna 
bêd¹ okazj¹ do wielu spotkañ w gronie rodziny i przyjació³
                                                                                                                            Burmistrz Choszczna

                            (-) Robert Adamczyk

Start do II etapu oraz 
trasa przejazdu
Choszczno - Wa³cz 
04.06.2008 r. o godz. 12.30
u.Wolnoœci - plac przy 
Pomniku Wdziêcznoœci 

Start do II etapu
04.06.2008 r.
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    Inwestycje w Gminie Choszczno 2007/2008 
Inwestycje w trakcie realizacji i zrealizowane do maja 2008r. 

Zakup małej architektury (ławki, kosze, 
gazony) przy ul. Wolności
Termin:   zakończona, 
Koszty:  7 233 PLN

Przebudowa ul. Nadbrzeżnej w tym budowa 26 nowych miejsc parkingowych (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych) i związana  
z tym niezbędna przebudowa  oświetlenia. Termin: do 31.05.2008 r.  Koszt: 367 000 PLN (w tym 70 000 PLN Starostwo Pow.).

Budowa drogi gminnej w miejscowości Raduń,   Termin: zakończona    Koszty: 345 000 PLN

Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Rynek,  koszt: 18 000 PLN 

Zagospodarowanie terenu placu zabaw, rekreacji, 
sportu i wypoczynku. Wykonano zagospodarowanie 
dwóch placów zabaw dla dzieci, odwodnienie oraz 
oświetlenie terenu kortów tenisowych  - do wykonania: 
odbudowa alejek asfaltowych, przebudowa schodów, 
budowa nowych alejek z polbruku – aktualnie w trakcie 
realizacji - termin zakończenia do 31.05.2008 r. 
Koszt:  284 000 PLN

Sprostowanie
Informujemy, iż w Biuletynie Choszczeńskim Nr 2/2008 powstał błąd drukarski na stronie 8, podano błędną kwotę monitoringu 
wizyjnego w szkołach i placówkach. Właściwa kwota to 37 568 PLN  
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Termomodernizacja budynku oraz przebudowa kotłowni gazowej w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej. Zadanie inwestycyjne na lata 2007-2009. Modernizacja kotłowni, izolacja 
ścian, docieplenie ścian zewnętrznych. Wymiana chodników i naprawa fontanny.
Koszt: 563 000 PLN

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                                                                

„Dostawa i montaż dźwigu osobowego  wraz z adaptacją 
szybu dźwigowego w budynku Ośrodka  Sportowo - 
Wypoczynkowego w Choszcznie”. 
Winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych 
(przyciski Breila, zestaw głośnomówiący)   
Koszty:  231 101 PLN                                           
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Zaproszenie na uroczystość  odnowienia sztandaru  
i otwarcia boiska wielofunkcyjnego

w Szkole Podstawowej Nr 3
         Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie w imieniu uczniów, rodziców 
i pracowników szkoły zaprasza 6 czerwca 2008 r .  wszystkich  przyjaciół i sympatyków 
„Trójki” na uroczystości związane z odnowieniem sztandaru szkoły i otwarciem 
nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego. Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.00   
w Kościele pod wezwaniem N.N.M.P poświęceniem nowego sztandaru. Po Mszy nastąpi 
przemarsz  ulicą Wolności do szkoły, gdzie odbędzie się przekazanie przez Radę Rodziców 
odnowionego sztandaru społeczności szkolnej. W dalszej części uczniowie klas pierwszych 
złożą Ślubowanie na nowy sztandar. Następnie uroczystego otwarcia nowoczesnego boiska 
wielofunkcjnego dokona Burmistrz pan Robert Adamczyk. Uroczystości zakończy festyn 
dla gości, uczniów, rodziców i pracowników szkoły.
                                                                                                 Dyrektor SP Nr 3

                                                                                                    Ewa Klińska                                  

                                                                                                      Sprzęt MPGK 
       2 x śmieciarki  Reno                            - 750 000 PLN
       VW karawan                                        - 130 000 PLN
       zamiatarka                                            - 130.000 PLN
       VW samochód serwisowy                   - 160 000 PLN
       samochód serwisowy - mercedes        -   45 000 PLN
       samochód hakowy-wielozadaniowy    - 130 000 PLN
                                                                                     2 koparki-ładowarki                            - 450 000 PLN
       Sprzęt Miejskiego Przędsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej w Choszcznie spełnia światowe standardy  
i jest nieodzowny do realizacji zadań na najwyższym możliwym poziomie. Zleceniodawcami dla firmy są: 
Gmina Choszczno i coraz częściej sąsiednie Gminy oraz  instytucje, firmy i osoby fizyczne. MPGK jest kon-
kurencyjne cenowo i jakością nie odbiega od innych firm, .                                                                                                         
                                                                                                                                           Zbigniew Garzyński
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                                                 Jednogłośne absolutorium
      dla Burmistrza Choszczna

         W dniu 25 kwietnia 2008 r. Radni Rady Miejskiej w Choszcznie jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia  
Burmistrzowi Choszczna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Choszczno za rok 2007. 
      Na podkreślenie zasługuje wystąpienie radnej Aleksandry Rytwińskiej, która zwróciła uwagę, że dzięki staraniom  

Burmistrza, Choszczno pięknieje z dnia na dzień (prowadzonych jest 
wiele inwestycji), Gmina odzyskała płynność finansową, stała się wia-
rygodnym partnerem na rynku gospodarczym. Po 4 latach stagnacji 
Choszczno tętni życiem (wykonano w mieście m.in.: przebudowę ulic: 
Kolejowej, Nadbrzeżnej, Słowackiego, Wyzwolenia, Piastowskiej, Wol-
ności oraz Stargardzkiej; przebudowano dojazd do jeziora przy ul. Nad-
brzeżnej; dokonano remontu dojazdu do budynku przy ul. Wolności 32; 

wykonano remont nawierzchni chodnika przy ul. Bolesława Chrobrego; zagospodarowano teren placu zabaw, rekreacji, sportu  
i wypoczynku; została dokonana wymiana oświetlenia; wybudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną do budynków jednoro-
dzinnych w Choszcznie oraz przy ul. Artylerzystów; zrobiono termomodernizację budynku oraz przebudowę kotłowni gazowej  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej; przebudowano kotłownię gazową wraz z wymianą centralnego ogrzewania w Publicznym Przed-
szkolu Nr 2, odwodniono teren Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie). To tylko niektóre z zrealizowanych inwestycji.
        Podjęto starania w zakresie przystąpienia do Kostrzyńsko – Słubicka Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., co zaowocuje  
w przyszłości rozwojem gospodarczym i ekonomicznym.    

    

Fotoreportaże z majowych uroczystości 
                      

                      

Zaproszenie na uroczystość  odnowienia sztandaru  
i otwarcia boiska wielofunkcyjnego

w Szkole Podstawowej Nr 3
         Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie w imieniu uczniów, rodziców 
i pracowników szkoły zaprasza 6 czerwca 2008 r .  wszystkich  przyjaciół i sympatyków 
„Trójki” na uroczystości związane z odnowieniem sztandaru szkoły i otwarciem 
nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego. Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.00   
w Kościele pod wezwaniem N.N.M.P poświęceniem nowego sztandaru. Po Mszy nastąpi 
przemarsz  ulicą Wolności do szkoły, gdzie odbędzie się przekazanie przez Radę Rodziców 
odnowionego sztandaru społeczności szkolnej. W dalszej części uczniowie klas pierwszych 
złożą Ślubowanie na nowy sztandar. Następnie uroczystego otwarcia nowoczesnego boiska 
wielofunkcjnego dokona Burmistrz pan Robert Adamczyk. Uroczystości zakończy festyn 
dla gości, uczniów, rodziców i pracowników szkoły.
                                                                                                 Dyrektor SP Nr 3

                                                                                                    Ewa Klińska                                  
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217 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
i uroczystośc NMP Królowej Polski

Festyn Majowy - 3 maja
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Obchody Dnia Zwycięstwa i Święta SP Nr 1 w Choszcznie - 8 maja 
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Informacja na temat działalności Choszczeńskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o.

                  e-mail: choszcztbs@poczta.onet.pl
Choszczeńskie TBS Sp. z o.o. powstało w 1998 r. w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego  

w spółkę, w której Gmina Choszczno posiada 100% udziałów.
Spółka poza budowaniem budynków mieszkalnych i ich eksploatacją na zasadach najmu zajmuje się 

zarządzaniem nieruchomościami na terenie całej Gminy (wspólnoty mieszkaniowe i komunalny zasób 
mieszkaniowy).

Przy udziale środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, firma wybudowała dwa osiedla -  
5 budynków mieszkalnych o łącznej liczbie 200 mieszkań.

Spółka administruje 109 wspólnotami mieszkaniowymi (w tym 7 wspólnotami stanowiącymi w 100% 
własność osób fizycznych). Wspólnoty administrowane przez Choszczeńskie TBS Sp. z o.o. posiadają 
własne konta bankowe i własną wyodrębnioną księgowość. Zarządy Wspólnot ściśle współpracują z naszą 
administracją, mając na bieżąco wgląd w sprawy finansowe i eksploatacyjne swojej Wspólnoty. Wykonujemy 
remonty, konserwacje, drobne naprawy i usuwamy awarie w nieruchomościach wspólnych. Dbamy  
o właściwą dostawę  mediów bytowych (wody, gazu, energii elektrycznej i cieplnej oraz odprowadzenie ścieków  
i nieczystości stałych). Zapewniamy należyty porządek i czystość pomieszczeń  oraz urządzeń budynków 
służących do wspólnego użytku właścicieli lokali i  terenu nieruchomości. Przygotowujemy i obsługujemy 
zebrania roczne wspólnot mieszkaniowych. Świadczymy dodatkowe usługi w zależności od potrzeb włścicieli.  
W ramach administrowania spółka podejmuje decyzje i dokonuje czynności mające na celu zapewnienie właściwej 
gospodarki ekonomiczno - finansowej nieruchomości oraz zapewnia bezpieczeństwo użytkowania i właściwą     

eksploatację budynków. Wykonujemy czynności 
zmierzające do uzasadnionego inwestowania  
w nieruchomościach ze zgromadzonych środków 
na funduszach remontowych i zaciągniętych 
kredytów - dużym zainteresowaniem cieszą się 
przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Remonty 
wykonywane są przez specjalistyczne firmy na 
podstawie indywidualnych zleceń, poprzedzanych 
procedurą wyboru najkorzystniejszej oferty według 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień 
publicznych. 

W ostatnich latach  budynki  wspólnot  
mieszkaniowych będących w naszej admini-
stracji zmieniają swój wygląd  w wyniku 
przeprowadzonych remontów. Budynki przy 
ul. Wolności 15, 19 i Rycerskiej 2  (remonty 
zakończone w 2007 r.) oraz przy ul. Stargardzkiej 
35 (remont zakończony w bieżącym roku)  
zwracają uwagę ze względu na solidne wykonanie 

i ciekawą kolorystykę. Wzorcowym przykładem kompleksowego remontu jest  budynek nr 4  przy ul. 22 
Lipca . Inwestycja ta jest wzorem dla innych wspólnot: budynek nr 3 przy  ul. 22 Lipca -  trwają   prace  
remontowe,  budynek nr 2 przy ul. 22 lipca – w  najbliższym czasie rozpoczną się prace termomodernizacyjne.  
W ubiegłym roku zostały przeprowadzone remonty dachów przy ul. Kopernika 3, Kopernika 34,                    
Słowackiego 2 . Dąbrowszczaków 2, Matejki 47, Stargardzkiej 35. Zostały przemurowane kominy przy 
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ul. Jagiełły 30, Kopernika 16, Wolności 19, 
Słowackiego 2,  Chrobrego 9, Stargardzkiej 35, 
Kopernika 34, Kochanowskiego 4, 1-go Maja 
6. Wykonano remonty klatek schodowych 
przy ul. Grunwaldzkiej 2g, ul. Wolności 32  
i 33, ul. Rycerskiej 2, ul. 22 Lipca 1, Wysokiej 
14. Ponadto  wykonano docieplenie szczytów 
budynków przy ul. Grunwaldzkiej 3, 22 
Lipca 12, 14 i Jagiełły 4, ułożono polbruk 
przy  ul. M. Konopnickiej 20. Sukcesywnie 
wymieniamy także drzwi do budynków  
i okna na klatkach schodowych. W roku 2008 
zostanie przeprowadzony remont budynków  
przy ul. Jagiełły 6, 10.
     

   Na budynkach komunalnych w 2007 r. realizowano niezbędne remonty bieżące, usuwano awarie  
a także remontowano mieszkania dla nowych najemców, sukcesywnie wymieniano też wytypowane według 
potrzeb okna, drzwi, wymieniano wyeksploatowane  instalacje, wymieniono piec i wyremontowano kotłownię 
w budynku przy ul. Matejki 3
   Na terenie własnych zasobów udało się zagospodarować teren placu zabaw na osiedlu przy ul. Wysokiej 
(nowe atestowane urządzenia).
   W roku bieżącym oraz następnych latach spółka planuje szereg nowych przedsięwzięć remontowo - 
budowlanych, przede wszystkim budowę nowych budynków z mieszkaniami do wynajęcia oraz także do 
sprzedaży.
           Prezes Zarządu
           Mariusz Okoński

Konkurs na najbardziej aktywną bibliotekę w 2007 roku          
                                                                          
        
   Rada Polskiej Izby Książki zaprosiła dyrektora 
Miejskiej Biblioteki Publicznej Annę Lewicką 
na Galę z okazji Światowego Dnia Książki  
i Praw Autorskich. Jury  postanowiło uhonorować 
Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii 
Dąbrowskiej w Choszcznie. Uroczystość odbyła 
się w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej 
w Warszawie 23.04 2008 r. o godz. 19:00.  
Wręczono nagrody w konkursach dla Księgarzy  
i Bibliotekarzy na najbardziej aktywne placówki. 
Spotkanie uświetnił koncert Michała Bajora.
  Patronat honorowy objał: Minister Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski; 
Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-
Waltz; Dyrektor Instytutu Książki Grzegorz 
Gauden

                                           Zbigniew Garzyński
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XXI Festiwal Twórczości Dziecięcej
 Pomorskiego Okręgu Wojskowego Choszczno 2008. 

W dniach 7-9 maja 2008r. w Choszcznie odbył się XXI Festiwal Twórczości Dziecięcej Pomorskiego Okręgu Wojskowego.  
Z całej Polski przyjechało do miasta ponad 500 uczestników, by pokazać swoje umiejętności sceniczne. Reprezentowali oni takie 
Kluby Garnizonowe jak: Klub Pomorskiego Okręgu Wojskowego z Bydgoszczy, KG z Grudziądza, KG Kazuń, KG Siedlce, KG 
Złocieniec, KG ze Szczecina, KG Szczecin – Podjuchy, KG Inowrocław, KG Bartoszyce, KG Czarne, KG z Wałcza, KG  Kołobrzeg, KG  

Koszalin, KG  Ciechanów, KG  Wesoła, KG z Olsztyna, KG Orzysza, KG  Stargard Szczeciński, 
KG Węgorzewo, KG  Legionowo, KG Braniewo oraz oczywiście nasz choszczeński Klub 
Garnizonowy. 
    Wszyscy wykonawcy prezentowali się w swoich kategoriach wiekowych w wielu formach 
scenicznych takich jak: miniatury taneczne, soliści – wokaliści, czy teatr jednego aktora. 
Mieszkańcy Choszczna z wielkim entuzjazmem przyjęli występy młodych artystów na scenie 
Choszczeńskiego Domu Kultury, co widać było po frekwencji jaka była na widowni w trakcie 
przedstawień. 
  Oto wyciąg z protokołu Rady 
Artystycznej, w składzie: 
przewodnicząca - Jolanta Wojtaś 
– Zapora. Członkowie - Anna Fic 
– Łasowska (choreograf), Barbara 
Ostrowska, Elżbieta Olczak, Hanna 

Urbańska (muzyk), Tomasz Jabłecki 
(muzyk), która oceniała wszystkich wykonawców, czyli - 8 zespołów 
teatralnych, 1 zespół estradowy, 2 kabarety, 12 miniatur tanecznych, 
13 recytatorów, 6 wykonawców teatru jednego aktora, 12 solistów-
wokalistów i 9 zespołów wokalnych. 
W KATEGORII INTERPRETACJE DZIECIĘCE
Grupa wiekowa 7 -9 lat: Tytuł laureata otrzymuje Paweł WIŚNIEWSKI 
- KG Grudziądz. Wyróżnienia otrzymują: Emilia SZAJERSKA      - 
Klub POW Bydgoszcz za elementy pozawerbalne interpretacji, przemyślany   ruch sceniczny i duży talent aktorski oraz Łukasz 
SABATOWSKI - KG Czarne za wartości wizualne prezentacji.
Grupa wiekowa 10 -12 lat: Tytułu laureata nie przyznano. Wyróżnienie otrzymuje Krzysztof PRZYBECKI  - KG Olsztyn za 
propagowanie tradycji regionalnych.
Grupa wiekowa 13 -16 lat: Tytułów i wyróżnień nie przyznano.
W KATEGORII TEATR JEDNEGO AKTORA
Grupa wiekowa 7 - 12 lat: Tytuł laureata otrzymuje Patrycja PROBORSZCZ - KG Koszalin. Wyróżnienia nie przyznano.
Grupa wiekowa 13 - 16 lat: Tytuł laureata otrzymuje Agnieszka MAJK - 
KG Grudziądz Wyróżnienia otrzymują: Magdalena CHOJNA - KG Kazuń 
za propagowanie pozytywnych wartości i za dobór tekstu poruszającego 
ważne problemy społeczne oraz Aleksandra HISZCZYŃSKA - KG Koszalin 

za propagowanie twórczości 
A. Fredry, wartości wizualne 
prezentacji, za ciekawy kostium 
i scenografię.
W KATEGORII SOLIŚCI - 
WOKALIŚCI
Grupa wiekowa 7 -9 lat: Tytułu 
laureata nie przyznano. Wyróżnienie 
otrzymuje Oliwia SILSKA - KG Kołobrzeg
Grupa wiekowa 10 -12 lat: Tytuł laureata otrzymuje Magdalena LEWANDOWSKA - 
KG Czarne i Magdalena GOLJANEK - KG Kołobrzeg. Wyróżnienia otrzymują: Klaudia 
Blanka MARKOWICZ  - KG Olsztyn, oraz Wioleta TCHÓRZEWSKA- KG Ciechanów
Grupa wiekowa 13 -16 lat: Tytuł laureata otrzymuje Alicja MARKIEWICZ - KG Ciechanów. 
Wyróżnienia otrzymują: Urszula WERS- KG Kołobrzeg, Paulina KAMIŃSKA - 
Klub POW Bydgoszcz, Aleksandra SAWICKA - KG Stargard Szcz.

W KATEGORII ZESPOŁY WOKALNE
Grupa wiekowa 7 - 12 lat: Tytuł laureata otrzymują „BARETKI” - KG Grudziądz i „MOTYLKI” KG Kołobrzeg. 
W KATEGORII ZESPOŁY ESTRADOWE
Tytuł laureata otrzymuje „SZACHRAJ” - KG Legionowo
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W KATEGORII TEATRY
Tytuł laureata otrzymuje „TESPISEK”  - KG Stargard Szcz. Wyróżnienia otrzymują:  „OP – ART.”-  KG Kazuń oraz „PAUZA” - 
KG Węgorzewo  
W KATEGORII MINIATURY TANECZNE
Tytuł laureata otrzymują „METRUM” - KG Węgorzewo i „OP-ART.”-KG Kazuń

Wyróżnienia otrzymują: „BARETKI”- KG Grudziądz, „TERPSYCHORA” - KG Choszczno, „STYL”- KG Szczecin Podjuchy, 
„VIGOR 4 FUN”- Kołobrzeg, „SCANDI”- KG Wałcz.

W tym miejscu należy podziękować fundatorom nagród. Szczególne podziękowania dla: Szefa Wydziału Wychowawczego 
Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Pana ppłk Piotra Jarosza, Dowódcy Garnizonu - płk dypl. Zbigniewa Sułkowskiego, Burmistrza 
Choszczna - Roberta Adamczyka, Starosty Choszczeńskiego - Romana Lubinieckiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej - 
Pana Bogusławowa Szymańskiego, Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, Związkowi Byłych Żołnierzy Zawodowych, Klubowi 
Turystyki Rowerowej „Voyager”, oraz Grupie „Arka” Choszczno. Również wielkie podziękowania należą się pracownikom Klubu 

Garnizonowego w Choszcznie, z kierownikiem placówki Wojciechem Cabajem na czele, którzy po raz kolejny udźwignęli ciężar 
zorganizowania wraz z Pomorskim Okręgiem Wojskowym tak wielkiego przedsięwzięcia jakim był Festiwal. Nie pozostaje nic 
innego jak zaprosić mieszkańców miasta za rok na XXII już Festiwal Twórczości Dziecięcej. Organizatorami Festiwalu  Pomorski  
Okręg Wojskowy z Klubem POW z Bydgoszczy, Klub Garnizonowy z Choszczna, Urząd Miejski w Choszcznie, Choszczeński 
Dom Kultury, JW 4403 z Choszczna.

                                                                                                                                                                          Marta Zubalewicz
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Gramy 2008
Festiwal Młodych Talentów w Choszcznie

                                       
   Choszczno, jako jedna z 21 miejscowości była tegorocznym 
organizatorem koncertu elimi-nacyjnego Festiwalu Młodych 
Talentów GRAMY 2008. W tym roku we wszystkich koncertach 
eliminacyjnych zagra 87 solistów i zespołów. Zespoły prezentują 
różne gatunki muzyczne – od tanecznego popu po żywiołowy 
punk rock. Koncert finałowy odbędzie się 5 lipca w Szczecinie

W Choszcznie zaprezentowały się trzy zespoły: Be Free, 
Dancehop i Feelin’żanka

Zespół Be Free powstał w 2005r. Od tamtej chwili kształt zespołu 
ulegał wielokrotnym zmianom personalnym, aż do 2007 roku. 
Be Free ma dość duży materiał muzyczny w języku polskim. 

Zespół Dancehop w którego skład wchodzą Bartosz 
Wyciszkiewicz i Kacper Roman założony został niecały rok 

temu. Początkowo występując osobno, teraz próbują swoich sił 
wspólnie.
     W sobotę w CHDK wystąpili i dostali rekomendację piosenek 
- Be Free ze Świdnika, Łodzi i Warszawy oraz NO Właśnie  
z Sanoka. Podobał się gitarzysta z Podkarpacia (inni też niczego 
sobie) i „rasowy” wokalista ze Świdnika. Szoł wokalisty  

z Sanoka, jak On się nie zaplątał w kabel mikrofonu, to temat na 
poważne opowiadanie. 
A jak ów „skoczek” nie „upolował” wspomnianego gitarzysty 
podczas skoków i obrotów - wie tylko Muzyczny Anioł Stróż 
tego młodego zespołu. Niech Ich chroni, i niech im parę rzeczy 
podpowie. 
                                                                  Wojciech Hawryszuk
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       Współpraca zagraniczna   
           

Festyn Tańca w Fürsterwalde (Niemcy)   
 Zespół ,,REVERS”z Choszczeńskiego Domu Kultury oraz ,,TERPSYCHORA” 
działający  w Klubie Garnizonowym w dniu 26.04.2006 uczestniczyły  

w Festynie Tańca, organizowanym przez partnerskie miasto Fürsterwalde, gdzie miały okazję zaprezentować się przed tamtejszą 
publicznością w swoich najnowszych układach tanecznych.  
     W kwietniu 2008 r. w Fürsterwalde odbyło się spotkanie Burmistrzów, Roberta Adamczyka oraz Manfreda Reim,  
w wyniku którego opracowano plan współpracy zagranicznej Gmin Partnerskich na rok bieżący. 

Plan przedstawia sie nastepująco:
03.06.2008 r.   „Na rowerach do Choszczna”  - Wycieczka rowerowa młodzieży z Fürstenwalde do Choszczna.    
10.06.2008 r.    Wyjazd delegacji Choszczeńskich Seniorów (Chór „Pogodna Jesień) do Fürstenwalde.
13 – 15.06.2008 r.  „Misja olimpijska w Fürstenwalde “ Wyjazd Klubu Karate i klubu szachistów „Skoczek“ 
21- 26. 07.2008 r.  Polsko – Niemieckie spotkanie młodzieży w Fürstenwalde. 
wrzesień 2008 r.   Paraolimiada dla osób niepełnosprawnych w Choszcznie
10 - 11. 01.2009 r.  Jubileusz piłki nożnej w Fürstenwalde                               Zbigniew Garzyński 
                                  

Przedszkolaki  sławią swoje miasto
Dnia  7 kwietnia 2008 r. rozstrzygnięty został ogólnopolski  konkurs plastyczny  pt. „Herby miast polskich – ocalić od 

zapomnienia”, organizowany przez Samorządowe Przedszkole Nr 10  im. Jana Pawła II w Krakowie.   
Celem konkursu było zapoznawanie dzieci z historią swojej miejscowości,  zainteresowanie dziedzictwem kultury oraz 

rozbudzenie inwencji twórczej . Całemu przedsięwzięciu przyświecało motto Jana Pawła II „..abyście nie podcinali sami 
tych korzeni, z których wyrastamy”. Rangę konkursu podniósł patronat honorowy sprawowany przez  ks. Kard. Stanisława 
Dziwisza oraz prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. 

W konkursie wzięły udział 24 przedszkola krakowskie oraz 75 przedszkoli z całej Polski, nadsyłając łącznie 241 prac 
plastycznych. 

FÜRSTERWALDE
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Z przyjemnością odebraliśmy wiadomość o docenieniu przez jury prac wykonanych przez dzieci z Publicznego Przedszkola 
Nr 2 w Choszcznie, pod kierunkiem nauczycielki pani mgr Jolanty Grabowskiej . 

Laureatkami konkursu zostały: 
Katarzyna Hoffer lat 6  - zdobywając I nagrodę w kategorii malarstwo 
Dominika Kędys lat 6  - i Oliwia Krzemińska lat 6 , które za pracę zespołową otrzymały  wyróżnienie 
dodatkowe. 

 Nasze przedszkolaki wykonały herb Choszczna i niewątpliwie ich zasługą jest wspaniała prezentacja naszego miasta  
w Polsce. Takie wyróżnienie na ogólnopolskiej arenie  to promocja nie tylko naszego przedszkola ale i naszego miasta. Nasz 
herb znalazł się wśród najlepszych.

 Gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów!
       Więcej informacji: 
http://www.przedszkole10.krakow.pl/                                                                                                                                                                  
Jolanta Grabowska

Kawiarenka Artystyczna
Beata Ostrowicka
14 kwietnia br. ta popularna wśród dzieci i młodzieży pisar-
ka odwiedziła  członków choszczeńskiego Dyskusyjnego 
Klubu Książki. Na spotkanie, które zorganizowano w Ka-
wiarence Artystycznej CHDK, przybyła nie tylko młodzież, 
choć bohaterami Jej książek są dzieci i nastolatki ale także 

osoby dorosłe, głównie kobiety.  W dorobku literackim Beata 
Ostrowicka ma już kilkanaście książek. Niektóre adresowane 
są do młodzieży, inne do dzieci w wieku szkolnym. Są tak-
że bajeczki dla  przedszkolaków. Autorka ukończyła wydział 
filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mieszka w Krakowie. 
Debiutowała w 1995 roku książką pt. „Niezwykłe wakacje”. 
      Od razu zdobyła uznanie krytyki i czytelników. Na spo-
tkaniu w Choszcznie przybliżyła zebranym swoją twórczość, 
a także etapy pracy nad książką od pomysłu na postacie li-
terackie i ich środowisko, przez cały proces wydawniczy  

w którym czynny udział mają np. ilustratorzy czy korektorzy, 
aż do momentu dotarcia książki na półki księgarskie. Wszyst-
ko to trwa przeciętnie około roku, a zdarza się też, że dłużej.  
Beata Ostrowicka nawiązała też rozmowę z czytelnikami, pyta-
jąc o ulubione książki, o ocenę współczesnej literatury, a także 
o próby pisania przez nich wierszy lub opowiadań. Młodzi lu-
dzie przedstawili swój punkt widzenia na temat języka, którym 
posługują się na co dzień i sposobu jego używania przez pisa-
rzy w powieściach dla młodzieży. Dyskutowano także o lektu-
rach szkolnych: tych ulubionych i tych czytanych z obowiązku.  
      Po spotkaniu można było kupić książki po okazyjnej ce-
nie, zdobyć autograf, oraz wysłuchać życzliwych rad warsztato-
wych.             
                                            Halina Kluczewska

,,TYDZIEŃ EKOLOGICZNY”
w Szkole Podstawowej w Zamęcinie

Dzień Ziemi przypadający 22 kwietnia br. jest okazją do 
promowania postaw ekologicznych oraz uświadomienia zagrożeń 
związanych z zanieczyszczeniem środowiska. W naszej szkole 
działania ekologiczne ,,rozciągnęły się” na cały tydzień.
W poniedziałek 21 kwietnia br.  odbyły się w klasach IV-
VI konkursy pt. ,,Jak pomóc Ziemi i sobie, czyli jak żyć 
ekologicznie?”. Laureatami zostali: Mikołaj Krupa (kl.IV), 
Patryk Żurański (kl.V), Dominika Dukindorf (kl.VI). Ponadto  
w tym dniu cała społeczność obejrzała film pt. ,,Każdy uczeń wie 
co robić z ZSEE?”. Po projekcji uczniowie nie mieli problemu 
z rozszyfrowaniem skrótu ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny) oraz rozumieli szkodliwość magazynowania 
 i wyrzucania zużytego sprzętu.
We wtorek 22 kwietnia br. odbył się uroczysty apel z okazji 
Dnia Ziemi. Uczniowie klasy IV przygotowali inscenizację: „Jak 
rozweselić Ziemię?”, która dotyczyła problemu zaśmiecania 
naszej planety. Członkowie szkolnego koła LOP zaprezentowali 
dramy: „Ciuszki”- dotyczącą sortowania odzieży i powtórnego 
jej wykorzystania oraz: „Reklamówki i plastiki”- mówiącą  
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o konieczności zastąpienia jednorazówek torbami ekologicznymi.
Środa 23 kwietnia br. przebiegła pod znakiem spotkań  
z pracownikiem Nadleśnictwa Choszczno panem Tomaszem 
Jarkiewiczem. Pogadanki odbyły się w dwóch grupach 
wiekowych w klasach 0-III i IV-VI. Spotkaniom przyświecało 
hasło: „Myśl globalnie, działaj lokalnie”, co oznacza, że 
powinniśmy myśleć o tym, co jest dobre dla całej Ziemi,  
a działać w miejscu, w którym mieszkamy.
Czwartek 24 kwietnia br. był dniem szczególnym, gdyż odbył 
się u nas IV Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Środowisku 
Naturalnym i Ekologii. Konkurs przygotowały i prowadziły 
nauczycielki: Elżbieta Andruszewska i Iwona Marciniak 
a uczestnikami zmagań byli uczniowie klas trzecich ze szkół 
gminy Choszczno (SP Nr 1 Choszczno, SP Nr 3 Choszczno, 
Korytowo, Suliszewo, Sławęcin, Zamęcin) i z partnerskiej szkoły 

z Ińska. W jury konkursu zasiadły 2 panie: podleśniczy Dagmara 
Haręźlak z Nadleśnictwa Choszczno i Małgorzata Drabczyk  
z Urzędu Miejskiego w Choszcznie. Wiedza uczniów o środowisku 
naturalnym była wprost imponującą a różnice punktowe między 
drużynami niewielkie. Ostatecznie laureatami konkursu zostały 
reprezentacje z SP Nr 1 w Choszcznie (I miejsce), SP Nr 3 
Choszczno (II miejsce) i SP Zamęcin (III miejsce). Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe ufundowane 
przez Nadleśnictwo Choszczno oraz Urząd Miejski w Choszcznie. 
Z kolei słodki poczęstunek dla uczniów i gości ufundowała 
Piekarnia „Backers” z Choszczna. Darczyńcom serdecznie 
dziękujemy!

Miłym akcentem dla nas, gospodarzy tego konkursu, 
było otrzymanie daru w postaci mikroskopu transmisyjnego  
w dowód uznania za krzewienie postaw i kultury ekologicznej.  
W imieniu  Burmistrza Choszczna Roberta Adamczyka dar 
przekazał naczelnik Wydziału Komunalnego i Ochrony Środowiska 
Andrzej Korzeniewski. Jest to cenna pomoc dydaktyczna dla 
szkoły, serdecznie dziękujemy.

Organizatorki konkursu zadbały także o część artysty-czną, 
w czasie której wystąpił zespół taneczny „Tik-Tak” oraz klasa „0” 
w inscenizacji „Kochasz dzieci – nie pal śmieci”.   
     Obchodom „Tygodnia ekologicznego” towarzyszyła wysta-
wa czasopism i książek o tematyce przyrodniczej pt. „Ekologia  
w naszej bibliotece”, która została przygotowana przez 
bibliotekarkę  Annę Kościuczuk.

Mimo, że „Tydzień ekologiczny” w Szkole Podstawowej  
w Zamęcinie już minął, to wierzymy, że wrażliwość ekologiczna 
naszych uczniów pozostanie na dłużej. Cieszymy się, że  
w edukowaniu  młodego pokolenia nie jesteśmy osamotnieni 
i możemy zawsze liczyć na merytoryczne i finansowe wsparcie 
instytucji, które na co dzień zajmują się sprawami  środowiska. 
                                                          
    Danuta Stróżyńska-Gryćko 

  Szkoła promująca zdrowie 
„ Tydzień Zdrowia w Szkole Promującej Zdrowie 
w Zamęcinie”.

Dnia 7 kwietnia br. przypadł Światowy Dzień Zdrowia. 
Jak na Szkołę Promującą Zdrowie była to świetna okazja dla 
uczczenia tygodniowymi obchodami tego święta. Koordynator 

działań, przewodnicząca Zespołu ds. promocji zdrowia, pani Da-
nuta Bartos, opracowała kalendarium obchodów Dnia Zdrowia  
w taki sposób, aby nie zakłócał normalnego cyklu pracy szkoły.

W poniedziałek uczniowie obejrzeli film edukacyjny 
 pt.: „Wszystko o odżywianiu i aktywności fizycznej”.

We wtorek odbył się szkolny konkurs kulinarny na 
„Naj- kanapkę”. Uczniowie w klasach wykonali wiosenne ka-

napki, wykorzystując nowalijki. Zachwyciła pomysłowość  
i niemalże artyzm wykonania. Szkolny pokaz oceniało jury, któ-
re przyznało następujące miejsca: I miejsce – klasa IV, II miejsce 
– klasa „O”, III miejsce – klasa I. Jak widać, maluchy wygrały 
ze starszymi atrakcyjnością i ciekawym pomysłem zgodnym  
z porzekadłem, że je się oczami.

W środę szkolna pielęgniarka, pani Jadwiga Kościu-
czuk przeprowadziła w klasach prelekcje na temat otyłości  
i niedowagi oraz problemów z nimi związanych.

Czwartek przebiegał pod hasłem: „Ruch, relaks, zabawa”  
i był dniem sportu i tańca. Gracją  i wdzięcznymi ruchami ocza-
rowały dziewczęta  z zespołu tanecznego „Tik, tak”, którego in-
struktorem jest pani Iwona Marciniak. Natomiast dziewczęta 
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z klasy VI prezentując aerobik w rytmie muzyki pokazały, jak 
zdrowo i ciekawie spędzić czas wolny na przerwach. Na dwóch 
ostatnich godzinach lekcyjnych pan Sławomir Kolański prze-
prowadził zawody sportowe w dwóch grupach wiekowych: 
klasy „O” – III, klasy: IV – VI
 W młodszej grupie zwyciężyła drużyna z klasy II,  
a w starszej zespół klasy IV

Piątek rozpoczęliśmy od: „Śmiechu i humoru w szko-
le”. Każda klasa wcześniej otrzymała zadanie, aby wymyślić 
rymowankę na temat zdrowego stylu życia. Uczniowie przeszli 
samych siebie w  układaniu krótkich i śmiesznych wierszyków, 
żartobliwie traktujących nasze codzienne zmagania z aktywnym 
 i zdrowym trybem życia. Oto jedna z nich: „ Co dzień wcinam 
witaminki, żeby nie mieć kwaśnej minki. I codziennie rano bie-
gam, bo sobie przyrzekłam, że żadnym chorobom się nie dam”. 
Zaprezentowali ich dużo więcej na wesołe rozpoczęcie dnia tuż 
przed lekcjami. 

Poznaliśmy też wyniki testu sprawności fi-
zycznej w klasach V-VI oraz stan fizyczny uczniów 
naszej szkoły według wskaźnika BMI. Badania wy-
kazały, że uczniowie Szkoły Promującej Zdrowie  
w Zamęcinie mieszczą się w normach i są sprawni fizycznie. 
Mamy nadzieję, że przyczyniły się do tego trzyletnie działania 
nauczycieli i rodziców w ramach SzPZ

Na zakończenie „zdrowego tygodnia” głos za-
brała dyrektor szkoły, pani Danuta Stróżyńska-
Gryćko, dziękując wszystkim za aktywny udział  
w obchodach tak ważnego dla naszej szkoły święta. Podkre-
śliła jednocześnie, że promowanie zdrowego stylu życia trwa 
nadal.

                                 
                                                 Joanna Szczupakiewicz

 

Kluby sportowe chętnie 
przejeżdżają do Choszczna na 

zgrupowania…..
W chwili obecnej Choszczno wyszło naprzeciw 

oczekiwaniom klubów sportowych, oddając do użytku 
Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy, który z pewnością spełnia  
wymogi potrzebne do organizacji zgrupowań sportowych. 
Nie jest tajemnicą, że kluby sportowe wydają spore fundusze 
na zgrupowania, które są szansą na podbudowanie formy 
sportowców. Każde, dobrze zabezpieczone zgrupowanie klubu 
sportowego, będzie owocować kolejnym pobytem sportowców, 
a nawet pozwoli na pozytywną opinię Choszczna w światku 
sportowym. Dlatego też, warto inwestować w tę sferę, bo ona 
jest jedną ze składowych strategii rozwoju naszej gminy i szansą 
na dalszy rozwój. Kolejne działania skierowane na rozbudowę 
infrastruktury sportowej pozwolą na przedstawienie jeszcze 
lepszej oferty klubom sportowym. 

Jednak bardzo istotnym jest dbanie o prawidłowy rozwój 
dzieci i młodzieży. Bo więcej boisk i hal oznacza zdrowe 
społeczeństwo i mniej wydawanych pieniędzy na badania  
i leczenie wad postaw oraz wielu chorób, które spowodowane są 

brakiem aktywnego trybu życia.  
Co sądzą o tym problemie goście Ośrodka Sportowo-
Wypoczynkowego ?
Spotkaliśmy na treningu Uczniowski Klub  Olimpijczyka   
z Drawska Pomorskiego, który przebywa na zgrupowaniu  
w Choszcznie. Rozmawiamy z trenerem koszykówki Panem 
Edwardem Mazurem.
Jakie sukcesami może pochwalić się klub ?
Dziewczęta są finalistkami ubiegłorocznych mistrzostw 
województwa zachodniopomorskiego w mini koszykówce.  
W mistrzostwach zajęły 4 miejsce. W tej chwili jesteśmy 

po pierwszej rundzie rozgrywek Zachodniopomorskiej Ligi 
Młodziczek w koszykówce, jesteśmy na drugim miejscu.

Dlaczego na zgrupowanie wybrał Pan Choszczno ?
Po pierwsze nigdy tu nie byliśmy, chcieliśmy sprawdzić jaka 
tu jest baza. Po drugie interesowała nas sprawa basenu, który 
w okresie zimowym jest atrakcją, a przede wszystkim formą 
odpoczynku po ciężkim treningu.
Jak Pan ocenia Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy
w którym mieszkacie ? 
Można powiedzieć, że jest to bardzo wysokiej klasy ośrodek.  
W czasie przerwy świątecznej nasz ośrodek zorganizował 5 
dniowy pobyt klubu w Centralnym Ośrodku Przygotowań 
Olimpijskich w Wałczu, uważam że jeśli ośrodek ten odbiega od 
obiektu Wałeckiego, to w niewielkim stopniu. 

Jak widać przyjezdni zauważają postęp w zakresie 
rozbudowy i modernizacji bazy rekreacyjno – sportowej. 
Chcą tu przyjeżdżać, bo widzą szansę na dobre przygotowanie 
sportowców do kolejnych zawodów, a przy okazji skorzystać 
z oferty kulturalnej i rekreacyjnej proponowanej przez Gminnę 
Choszczno.
                                                                     Zbigniew Garzyński
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Sukces uczniów 
SP Suliszewie w pływaniu

     Wielkim sukcesem naszych uczniów było zajęcie (już 
po raz szósty!) I miejsca w VI Mistrzostwach Wiejskich 
Szkół Podstawowych w Pływaniu o Puchar Burmistrza 
Choszczna.
          Zawody odbyły się 14.03.2008 r. a uczestniczyło w nich 

aż 33 uczniów z kl. I-VI.
Złotymi medalistami zostali:

Patrycja Nykiel (kl. II)	

Kacper Wiatrowski (kl. IV)	
Monika Feszczuk (kl. V)	
Patryk Mazur (kl. VI)	

Również 4 medale srebrne zdobyli:
Jan Dudziak (kl. I)	
Anna Nowakowska (kl. IV)	
Oskar Mintus (kl. IV)	
Aleksander Nawrocki (kl. VI)	

Brązowe medale przypadły:
Mateuszowi Baran (kl. V)	
Małgorzacie Nawrockiej (kl. IV)	
Marek Skory (kl. I)	

Opiekunami naszych pływaków byli  A. Kozanecki, A. Szymańska  
i B. Dziubczyńska.
                                                                Krystyna Kozanecka

Ogólnopolski Festiwal Piosenki
 i Tańca Kwakowo 2008

          Wokaliści i tancerze z całej Polski spotkali się w Kobylnicy 
na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki i Tańca Kwakowo 
2008. Przez dwa dni halę sportowo-widowiskową wypełniał 
śpiew i taniec. Publiczność mogła oglądać ponad tysiąc 
młodych artystów, którzy prezentowali piosenki indywidualnie,  
w duetach i zespołach wokalnych. Z kolei tancerze pokazali się 
m.in w tańcach współczesnych, miniaturach tanecznych, disco 
dance i hip-hopie. 
     W piątek w bloku piosenka wystąpili soliści, duety i zespoły 
wokalne. Natomiast w sobotę w bloku taniec zaprezentowały się 
zespoły taneczne. 
   Celem konkursu była konfrontacja dorobku artystycznego 
dziecięcych i młodzieżowych zespołów wokalnych i tane-
cznych, wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy  
z dziecięcymi i młodzieżowymi zespołami wokalnymi i tanecznymi, 
popularyzacja piosenki i tańca jako środka kulturotwórczego oraz 
aktywnej formy wypoczynku, promowanie dziecięcej twórczości 
tanecznej, rozwijanie talentów estradowych, kształtowanie 
umiejętności współzawodnictwa i poszukiwanie nowych form 
prezentacji artystycznej .
   Renomowany Festiwal jest największą tego typu imprezą  
w Polsce północnej. Aż 1025 młodych wokalistów i tancerzy  
z terenu całej Polski miało szansę na zaprezentowanie swoich 
talentów. Do udziału w imprezie zgłosiło się 60 solistów, 5 duetów, 
17 zespołów wokalnych oraz 63 zespoły taneczne. Dla najlepszych 
z całą pewnością będzie to początek wielkiej estradowej kariery 
scenicznej. Część z nich to debiutanci, jednak większość stanowią 
soliści i zespoły o wyrobionej już pozycji estradowej. 

Nasz region reprezentował zespół tańca współczesnego 
„Revers” działający przy Choszczeńskim Domu Kultury. Był 
to debiut naszego utalentowanego zespołu prowadzonego przez 
Annę Angertatti. Dziewczeta spisały się rewelacyjnie i otrzymały 

wyróżnienie. Gratulujemy !!!     
Występy oceniało profesjonalne jury, między innymi solistka 

Opery Bałtyckiej w Gdańsku, czy też sędziowie Polskiej Federacji 
Tańca. 

Podczas koncertu laureatów zwycięzcy festiwalu zostali 
nagrodzeni kryształowymi statuetkami ufundowanymi przez 
Marszałka Województwa Pomorskiego oraz pucharami  
i nagrodami rzeczowymi w postaci sprzętu muzycznego, 
plecaków, namiotów, maskotek itp. ufundowanych przez 
Starostę Powiatu Słupskiego, Wójta Gminy Kobylnica, 
Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Organizatorów  
i sponsorów. Wszyscy otrzymali dyplomy za uczestnictwo,  
a instruktorzy podziękowania.
                                                                    
           Zbigniew Garzyński
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 X MISTRZOSTWA POLSKI NAUCZYCIELI 
I PRACOWNIKÓW OŚWIATY  W BADMINTONIE 

- CHOSZCZNO 15 MARCA 2008 r.
        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 Rekreacyjno- Sportowego 
w Choszcznie. 

Wyniki X Mistrzostw Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty w Badmintonie.

KATEGORIA KOBIETY  KATEGORIA MĘZCZYŹNI

Gr. I do 35 lat    Gr. I do 35 lat
Marta Naskręt (Choszczno)  1. Dariusz Czekan (Koszalin)1. 
Natalia Woźniak (Poznań)  2. Maciej Żołnierzów (Choszczno)2. 
Magdalena Lewandowska (Bartoszyce) 3. Roman Zdunczyk (Kwidzyn)3. 
Milena Ruskowalska (Płock)  3. Paweł Michalik (Sławno)3. 

 
Gr. II powyżej 35 lat   Gr. II 36 -  50 lat

Lucyna Łakos (Choszczno)  1. Marek Pniewski (Szczecin)1. 
Jolanta Ciuksza (Gorzów )  2. Piotr Adamczyk (Sławno)       2. 

                 3. Tomasz Płonka (Choszczno)       
                                  3. Paweł Walor (Kwidzyn)

GRA PODWÓJNA KOBIET
Lucyna Łakos (Choszczno 1.                           Gr. III powyżej 50 LAT

    Jolanta Ciuksza (Gorzów )                          1. Wiesław Drewicz (Choszczno)
Natalia Woźniak (Poznań)                           2. Krzysztof Michalik (Sławno)2. 

    Magdalena Lewandowska (Bartoszyce)     3. Roman Naskręt (Choszczno)
Marta Naskręt (Choszczno)                3. Bogdan Zajdel (Stary Sącz)3. 

    Milena Ruskowalska (Płock)   
       

                                                                                                                                                                      Zbigniew Garzyński

GRA PODWÓJNA MĘŻCZYZN
Gr. I do 90 lat (suma lat 
2 zawodników)
1. Tomasz Płonka (Choszczno)
     Maciej Żołnierzów (Choszczno)
2.  Roman Zduńczyk (Kwidzyn)
     Paweł Walor (Kwidzyn)
3.  Michał Smoleń (Szczecin)
     Dariusz Wenc (Szczecin)
3.  Paweł Michalik (Sławno)
     Tomasz Majchrowski (Płock)

Gr. II powyżej 90 lat (suma lat 
2 zawodników)
1.  Wiesław Drewicz (Choszczno)
     Dariusz Czekan (Koszalin)
2.  Krzysztof Michalik (Sławno)
     Piotr Adamczyk (Sławno)
 3. Marek Pniewski (Szczecin)
     Zdzisław Kliński (Choszczno)
3.  Wiesław Litwin (Bartoszyce)
     Wiesław Antonik (Bartoszyce)
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12 Ermütigung szczęśliwy dla 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 

Po raz kolejny uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej  
w Piaseczniku mogli zaprezentować swoją twórczość na cyklicznej 
imprezie organizowanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej „Format” 

z Fürstenwalde”. Z pośród 1800 
nadesłanych do „Formatu” 
prac osób niepełnosprawnych, 
komisja  wyłoniła te najciekaw-
sze i godne uwagi, wśród 
których znalazły się dwie prace 
uczestników naszego Warsztatu: 
Piotra Międlarza „Zimowa 
porą” i Tomasza Urbaniaka „W 
raju” Prezentacje niektórych 
tylko prac mogliśmy zobaczyć 
w galerii mieszczącej się w auli 
szkoły, do której uczęszczają osoby niepełnosprawne o różnym 
stopniu niepełnosprawności. Zaraz po prze-kroczeniu progu auli 
zostaliśmy ciepło przywitani przez dyrektora „Formatu” pana 
Rolanda Schulza, który przybliżył nam historię Erumütigung, 
oprowadził po galerii oraz opowiedział nam o działalności 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Fürstenwalde. 

Ideą Ermütigung jest propagowanie twórczości osób 
niepełnosprawnych, ich wrażliwości, emocji przekazywanych 
poprzez sztukę, oraz dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców. 

Uczestnicy z zainteresowaniem obejrzeli wystawę, która dała 
im możliwość poznania nowych technik plastycznych, z którymi 
nie mieli okazji się zetknąć w dotychczasowej pracy. Wystawa ta 
stała się inspiracja i motywacją do dalszej pracy nad rozwijaniem 
swoich umiejętności i zainteresowań. 

Ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich była informacja 
przekazana przez pana Rolanda Schulza, iż praca Piotra Międlarza 
pt. „Zimową porą” cieszyła się dużym zainteresowaniem ze 
strony zwiedzających, i już w pierwszym dniu wystawy została 
sprzedana. 

Na koniec naszego pobytu w Fürstenwalde  otrzymaliśmy 
zaproszenie na kolejny 13 Ermütigung, który odbędzie się  
w kwietniu przyszłego roku. Pozostaje nam mieć nadzieje, że prace 
uczestników Warsztatu również zostaną docenione i wyróżnione. 

Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie z Panem 
Rolandem Schulzem, z którym spotkamy się już na terenie naszego 
Warsztatu. 
      Elwira Gumulińska – Łuka 
    Agnieszka Włoczka.

       40 lat Wodnego      
Ochotniczego Pogotowia   

      Ratunkowego w Choszcznie
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jest Specjali-

stycznym Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej o zasięgu 
ogólnokrajowym. Upoważnione jest do wykonywania zadań                      
w zakresie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się  
i uprawiających sporty wodne. 
     Celem WOPR-u jest organizowanie pomocy oraz ratowanie 
osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpie-
czeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach. Wykonywanie 
merytoryczne tych zadań nadzorowane jest przez Ministerstwo 

Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Terenem działania Oddziału Rejonowego WOPR jest 

Powiat Choszczeński na którym to znajdują się 144 jeziora  
o łącznej powierzchni 3.173 ha, 3 kąpieliska zorganizowane,                       
33 tzw. dzikie plaże, 24 miejsca biwakowania oraz  
5 wypożyczalni sprzętu pływającego.

Zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej za bezpieczeństwo 
w zakresie wypoczynku nad wodami odpowiadają podstawowe 
jednostki administracyjne gmin do których to przede wszystkim 

należy: organizowanie bezpiecznych kąpielisk na swoim 
terenie działania, oznakowanie i nadzór nad kąpieliskami 
niestrzeżonymi, ujawnianie i oznakowanie miejsc będących 
zagrożeniem dla osób pływających i kąpiących się. Do 
wykonywania tych zadań powołany jest ustawowo WOPR, 
który powinien współpracować w tym zakresie z urzędami 
miast i gmin. Niechęć współpracy miejscowych włodarzy 
takich gmin jak Bierzwnik, Krzęcin i Recz, związana jest  
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z niezabezpieczeniem na ten cel w budżecie gminy środków 
finansowych jak i brakiem znajomości przepisów prawa. 
Zgoła odmienna sytuacja istnieje w Choszcznie, Drawnie 
 i Pełczycach, gdzie WOPR-owcy czuwają nad bezpieczeństwem 
swoich mieszkańców jak i przebywających tam turystów. 

Choszczeńscy WOPR-owcy ściśle współpracują  
z Urzędem Miasta i Gminy, Starostwem jak i jednostkami 
im podległymi takimi jak : Oświatą, Centrum Rekreacyjno-
Sportowym, Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportów Wodnych 
oraz w ramach podpisanej umowy o wzajemnej współpracy  

z Państwową Powiatową Strażą Pożarną i Komendą Powiatową 
Policji. 

Do najważniejszych przedsięwzięć na rzecz 
społeczności choszczeńskiej WOPR-owcy zaliczają :

pogadanki dla dzieci - 
naukę pływania - 
pokazy ratownictwa na wodzie i na lodzie - 

rozmieszczanie drewnianych żerdzi dookoła jeziora - 
Klukom służących do udzielania pomocy w przypadku 
załamania się lodu
organizowania „Otwartych Drzwi WOPR”- 
zabezpieczenie wszystkich imprez organizowanych - 
na wodach
nadzór ratowniczy nad kąpieliskami niestrzeżonymi - 
na terenie miasta i gminy Choszczno
szkolenie kadry ratowniczej dla potrzeb krytej - 
pływalni „Wodny Raj”

Z  KART  HISTORII  WOPR
  Przy Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej  
w Choszcznie, działające Ognisko „PERKOZ” w 1967r. 
utworzyło pierwszą w Powiecie Choszczeńskim drużynę 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 
    W dniu 14 lipca 1968r. odbyły się wybory do Zarządu 
Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 
Prezesem wybranego Zarządu został Włodzimierz Pełka. 
Skład Prezydium Zarządu stanowili : wiceprezes – Jerzy 
Nowak, sekretarz – Franciszek Barszczuk, skarbnik – Henryk 
Zienkiewicz. W skład Zarządu weszli również Zbigniew Buluk, 
Henryk Kiljan, Tadeusz Wyrwicz, Eugeniusz Mendel, Jerzy 
Kalinowski i Zdzisław Malej.

Ze sprawozdania rocznego Zarządu (10.12.1968 r.) 
wynika, że powołano trzy drużyny WOPR-owskie; dwie  
w Choszcznie i jedną w Drawnie.
1971 r.

przekazanie z KPMO Choszczno szalupy ratunkowej - 
z silnikiem „NIESOB” i z TKKF „PERKOZ” łodzi  
z silnikiem „Schneider” 

1972 r.
Jerzy Kurek zostaje Prezesem Zarządu Powiatowego - 
WOPR
WOPR liczy 111 członków - 

1973 r.
22 luty, członkowie Klubu Wodnego przy Lidze - 
Obrony Kraju przechodzą pod Zarząd Powiatowy 
WOPR
skonstruowana została unikalna deska ratownicza - 
do udzielania pomocy w przypadku załamania 
się lodu – jako pierwsze urządzenie tego rodzaju  
w Polsce. Wystąpiono do     ZG WOPR w Warszawie 
o rozpowszechnienie tego rozwiązania jako wniosku 
racjonalizatorskiego

1976 r. 
24 stycznia uchwałą Zarządu Wojewódzkiego WOPR  - 
w Gorzowie Wlkp. powołano Oddział Rejonowy 
WOPR w Choszcznie, którego terenem działania jest 
Gmina : Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Krzęcin, 
Recz 
6 kwietnia – zebranie założycielskie Oddziału - 
Rejonowego WOPR 
ukonstytuowanie się Zarządu, którego Prezesem - 
zostaje Lucjan Zakrzewski
Ośrodek Sportu i Rekreacji przekazuje w bezpłatne - 
użytkowanie boks hangaru  (obecna baza WOPR)

1977 r. 
21 grudnia Zarząd Oddziału Rejonowego reaktywuje - 
drużynę WOPR w Drawnie 
Prezesem Zarządu zostaje Jan Szymkiewicz  - 

1980 r. 
Prezesem Zarządu zostaje Krzysztof Raczek - 
Zarząd Wojewódzki WOPR w Gorzowie Wlkp. - 
przekazuje łódź motorową SMK 75 z silnikiem 
wbudowanym „LUBLIN” 
Do WOPR w Choszcznie należy 46 członków- 

1983 r. 
21 maja, powołanie drużyny WOPR przy Ochotniczej - 
Rezerwie Milicji Obywatelskiej, dowódcą drużyny 
zostaje Henryk Szymański 
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zajęcie I miejsca w Wojewódzkim Konkursie „Ratujmy - 
Tonących”

1984 r.
Prezesem Zarządu zostaje Marian Ryfa- 
zajęcie I, II, III miejsca w Wojewódzkim Konkursie - 
„Ratujmy Tonących” 
zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie na - 
najlepszą drużynę WOPR za co otrzymuje łódź 
motorową „KAMEO”     

1985 r. 
WOPR posiada 6 łodzi, 11 silników produkcji - 
rosyjskiej i liczy 88 członków 

1986 r.
zajęcie XV miejsca w Ogólnopolskim Konkursie na - 
najlepszą drużynę WOPR za co otrzymuje nagrodę 20 
tys. złotych
z okazji Święta 22 Lipca zorganizowano „I Maraton - 
Pływacki o Puchar Prezesa WOPR” 
Ośrodek Sportu i Rekreacji przekazał bezpłatnie - 
samochód terenowy GAZ 69A

1987 r.            
powstanie wojskowej drużyny WOPR przy jednostce - 
wojskowej 1609
w latach 1987-93 I miejsce w Wojewódzkim Konkursie - 
„Ratujmy Tonących” 

1996 r. 
Prezesem Zarządu zostaje Bronisław Pawlaczyk- 
za uzyskane pieniądze z prac interwencyjnych - 
zakupiono dwie łodzie motorowe   z japońskimi 
silnikami 

1997 r. 
zakupiono samochód terenowy UAZ- 

1998 r. 
zajęcie I miejsca w Wojewódzkich Zawodach  - 
w Ratownictwie Wodnym w Lubniewicach  

1999 r. 
przejście pod administrację Zarządu Wojewódzkiego - 
WOPR w Szczecinie 
13 lipca powołanie drużyny WOPR Ługowo-- 
Pełczyce 
podpisanie z Komendą Powiatową Policji porozumienia - 
o współpracy w zakresie bezpieczeństwa i porządku 
nad wodami 

2002 r. 
powołana została drużyna WOPR przy krytej pływalni - 
„WODNY RAJ”

2007 r. 
2 lipca podpisano porozumienie o współpracy  - 
z Państwową Powiatową Strażą Pożarną  
w Choszcznie
przy WOPR powołany został Klub Motorowodny - 
„KEJA” będący jednostką organizacyjną 
Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Motoro-
wodnego i Narciarstwa Wodnego 

Aktualnie ważne legitymacje posiada 83 członków 
skupionych w sześciu drużynach, z tego cztery w Choszcznie  
i po jednej w Drawnie i Pełczycach.      

                      Prezes Zarządu WOPR w Choszcznie      
Bronisław Pawlaczyk 

XI Międzyregionalny
 Fstiwal Fortepianowy

 „Gramy na 4 ręce”
2008-05-19

Już po raz 11 – sty Państwowa Szkoła Muzyczna  
I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Choszcznie  
i Choszczeńskie Towarzystwo Muzyczne w dniach 14 – 16 maja 

2008 roku zorganizowały festiwal 
duetów fortepianowych „Gramy 
na 4 ręce” oraz Międzyregionalne 
Warsztaty Fortepianowe dla 
nauczycieli fortepianu.
Prezentacje fortepianowe odby-
ły się w sali widowiskowej Cho-
szczeńskiego Domu Kultury – 
współorganizatora imprezy. 
    Jury pod przewodnictwem prof. 
Andrzeja Tatarskiego z Akade-
mii Muzycznej w Poznaniu 
wysłuchało 26 duetów ze szkół 
muzycznych w Gdańsku, Gdańsku 
– Wrzeszczu, Gdańsku – Oruni, 
Koszalinie, Pyrzycach, Miastku, 

Chełmnie, Chojnicach, Starogardzie 
Gdańskim, Ostrowie Wlkp., Kaliszu, Goleniowie, Pile, Złotowie 
i Choszcznie.
KATEGORIA I
I MIEJSCE - nagrodę Wojewody Zachodniopomorskiego 
otrzymał duet z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia 
im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku Alicja Białobrzewska i Piotr 
Pawlak, nauczyciel: Ewa Włodarczyk 

II MIEJSCE -  nagrodę Starosty Choszczeńskiego Romana 
Lubinieckiego otrzymał duet z Zespołu Państwowych Szkół 
Muzycznych im. G.Bacewicz w Koszalinie Marta Brancewicz  
i Konrad Harasym, nauczyciel: Dorota Banaszak.

III MIEJSCE - nagrodę Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego otrzymał duet z Pyrzyckiej Szkoły 
Muzycznej I stopnia Agata Słomińska i Aleksandra Hajduła, 
nauczyciel: Ewa Loba – Diakite`.
WYRÓŻNIENIE – nagrodę Burmistrza Choszczna Roberta 
Adamczyka otrzymał duet z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia  im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku Patrycja Jaśko  
i Angelika Kruszyńska otrzymują nagrody rzeczowe, nauczyciel: 
Ewa Włodarczyk.
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KATEGORIA II

I MIEJSCE – nagrodę  Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego otrzymał duet z Państwowej Szkoły Muzycznej I 
stopnia im. I.J.Paderewskiego w Choszcznie Kaszak Jakub i Mruk Marcin , nauczyciel: Hanna Urbańska 

II MIEJSCE – nagrodę Burmistrza Choszczna Roberta Adamczyka otrzymał duet z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 
im. J.Zeidlera w Gostyniu Agata Pankiewicz i Paweł Kasperkowiak , nauczyciel: Wioletta Drab.

III MIEJSCE nagrodę ex equo Starosty Choszczeńskiego Romana Lubinieckiego  otrzymał duet z Zespołu Szkół Muzycznych 
im. Fr.Chopina w Pile Katarzyna Śnioszek i Agata Śnioszek, nauczyciel: Małgorzata Śmigielska  
i Violetta Dekarli – Jeziorowska.
III MIEJSCE – nagrodę ex equo Wojewody Zachodniopomorskiego otrzymał duet z Państwowej 
Szkoły I stopnia im. I.J.Paderewskiego w Choszcznie Olga Szyksznian i Joanna Rybka, nauczyciel: 
Ewa Kubiak – Kubacka i Janina Robak 

WYRÓŻNIENIE otrzymał duet z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H.Melcera  
w Kaliszu Anita Aidinian i Monika Stachowiak, nauczyciel: Maria Droga i Ewa Ziętek.

WYRÓŻNIENIE  otrzymał duet ze Szkoły Muzycznej I  stopnia  w Goleniowie Hanna Lisińska  
i Zuzanna Jańczuk, nauczyciel: Dorota Maciaszczyk 

WYRÓŻNIENIE  otrzymał duet z Zespołu Szkół Muzycznych z Gdańska - Wrzeszcza Julia 
Skakowska i Maciej Baczyński, nauczyciel:  Małgorzata Skitek - Staniszewska .

Ponadto Jury przyznało 
NAGRODĘ SPECJALNĄ  za artystyczne walory wykonania utworu „Konik 
Garbusek” A.Metalidiego dla duetu z Zespołu Szkół Muzycznych im. Fr.Chopina w Pile Katarzyna Śnioszek  
 i Agata Śnioszek otrzymują nagrody rzeczowe, nauczyciel: Małgorzata Śmigielska i Violetta Dekarli - Jeziorowska  otrzymały 

nagrody rzeczowe. Dla tego duetu Przewodniczący Jury prof. Andrzej 
Tatarski również ufundował nagrodę specjalną – płytę CD z utworami 
K.Szymanowskiego (pierwsze nagranie w historii fonografii baletu Harnasie 
w opracowaniu na 2 fortepiany).

Organizatorzy festiwalu ufundowali dla nagrodzonych duetów nagrody pieniężne, a dla wyróżnionych duetów i pedagogów 
nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy ze zdjęciem oraz maskotki i długopisy.
16 maja br. o godz. 1900 odbył się recital fortepianowy Sławomira Wilka z Akademii Muzycznej w Gdańsku, półfinalisty XV 
Międzynarodowego  Konkursu Pianistycznego im. Fr. Chopina w Warszawie – 2005 r. 

Słowo o muzyce wygłosił znany szczeciński pianista, pedagog, autor książek o tematyce muzycznej i publicysta dr Mikołaj 
Szczęsny. 

Ponadto organizatorzy zapewnili uczestnikom i ich pedagogom możliwość poznania walorów turystycznych Choszczna 
poprzez rejs statkiem Volvega po jeziorze Klukom i zwiedzanie miasta. 
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W drugim dniu festiwalu (16.05) pedagodzy doskonalili swoją wiedzę i umiejętności podczas Międzyregionalnych Warsztatów 
Fortepianowych, które odbyły się w sali kameralnej  PSM I st. im. I.J.Paderewskiego w Choszcznie. Zróżnicowana tematyka 
warsztatów bardzo przypadła do gustu nauczycielom.

Warsztaty rozpoczęła mgr Jolanta Reszelska z Zespołu Szkół Muzycznych w Pile i Koszalinie tematem: Sposoby 
realizacji legato w aspekcie stylistyki utworu, podstawowe zasady fizjologiczne i formuły techniczne związane  
z wprowadzaniem artykulacji legato u dzieci; 

dr Mikołaj Szczęsny przedstawił słuchaczom temat: Z kart historii nauczania gry na fortepianie XVIII – XX wiek; 
Tematem warsztatów, które poprowadził prof. Andrzej Tatarski było Niezbędne elementy gry zespołowej, ze 
szczególnym uwzględnieniem problematyki wykonawczej na 4 ręce oraz Praca nad ujednoliceniem brzmienia  
w duetach fortepianowych;

       Jury w swoim protokole podkreśliło 
wysoki poziom organizacyjny  
i artystyczny imprezy oraz znakomite 
warunki pobytu i pełną życzliwości, 
sympatii i serdeczności atmosferę 
zarówno prezentacji festiwalowych 
jak i Międzyregionalnych Warsztatów 
metodycznych.
    Patronat nad festiwalem objęli: 
Centrum Edukacji Artystycznej  
w Warszawie, Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego, Wojewoda 
Zachodniopomorski, Starosta Cho-
szczeński, Burmistrz Choszczna.
Patronat medialny sprawowali: „Twoja 
muza”, Kurier Szczeciński, Gazeta 
Lubuska, Nasza Gazeta Regionalna, 
Telewizja kablowa „Tel-Sat”.

       
Organizatorzy pozyskali 24 sponsorów.
Jednym z celów choszczeńskiego festiwalu jest zachęcenie uczniów i pedagogów szkół muzycznych do muzykowania „na 4 
ręce”, popularyzacja tej formy muzykowania oraz wymiana doświadczeń pedagogicznych i pogłębienie znajomości literatury 
fortepianowej.
      Festiwal od 1994 roku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i pedagogów. Dyrektor Festiwalu, jednocześnie 
Dyrektor PSM I st. im. I.J.Paderewskiego w Choszcznie podczas uroczystości rozdania nagród i koncercie laureatów zaprosił 
uczestników do udziału w następnej już ogólnopolskiej edycji Festiwalu „Gramy na ręce” - Choszczno 2010.

                                                             
                Dyrektor szkoły   
                                                                            mgr Włodzimierz Kubacki
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Szkolna Akademia Golfa
        Pierwsze zajęcia odbyły się w niedzielę 18 maja 2008. W Akademii brała udział młodzież ze szkół podstawowych 
oraz gimnazjum. Łącznie Akademia liczyła 42 uczestników + opiekunowie. Dzieci i młodzież w trakcie trwania akademii 
przygotowują się do turnieju „Choszczno Junior Golf” , mini turnieju golfa szkół podstawowych i gimnazjalnych 
o Puchar Burmistrza Choszczna, który odbędzie się 14 czerwca 2008 z okazji obchodów „Dni Choszczna”na polu 
golfowym Modry Las.

                         Anna Junak

   
W biegu Polska Biega w Choszcznie wzięła udział młodzież z dwóch szkół średnich/ Zespół Szkól Nr 1, Zespól Szkół Nr 2, Gim-
nazjum Publiczne z Choszczna , Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 3 z Choszczna, Szkoła Podstawowa Nr 1 z Suliszewa, Gimnazjum  
i Szkoła Zawodowa z Suliszewa. 

Polska Biega 2008 w Choszcznie
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Biuletyn Choszczeński      
 Urząd Miejski, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno

Opracowanie: Biuro Promocji i Kultury.   Kontakt: tel. 095 765 9327, e-mail:zgarzynski@gmina.choszczno.pl,   http://www.choszczno.pl
foto.   Zbigniew Garzyński, Łukasz Młynarczyk, Marta Naskręt

         Bieg uroczyście rozpoczęli Wicestarosta Choszczeński Lesław Śliżewski i Burmistrz Choszczna Robert Adamczyk 
- otrzymali podziękowania od Beaty Mitery organizatorki choszczeńskiego biegu za wsparcie tej szczytnej idei. Na starcie stanęli 
wszyscy młodzi z Choszczna i okolic, bieg prowadzili liderzy z ZS Nr 1 : Bartłomiej Drewicz, Piotr Kaczor, Izabela Białek, 
Elżbieta Korsak,Lucyna Łakos, Marzena Brzęczkowska i specjalnie oznakowana młodzież z Zespołu Szkół Nr 1; bieg zakończył 
się grochówką , wodą mineralną, a dla szkół wręczone zostały pamiątkowe statuetki Polska Biega. Imprezę wspierali miejscowi 
przedsiębiorcy: Piekarnia B. Kunowski, PSS Społem, Firma Kobeszko i Syn oraz L. Radziszewicz PUH.

                      Beata Mitera



 

           
      Z  wielk¹ przyjemnoœci¹ zapraszam Pañstwa do naszego goœcinnego miasta 
na III Choszczeñski Maraton Rowerowy "Pêtla Drawska", który odbêdzie siê
w dniach 14-15 czerwca 2008 r. Trasa Maratonu, ze startem i met¹ 
w Choszcznie, przebiegaæ bêdzie przez malownicze tereny Ziemi 
Choszczeñskiej, Pojezierza Drawskiego i kilkanaœcie miejscowoœci Pomorza 

Zachodniego. Ogólnopolska ranga tej imprezy i jej wp³yw na popularyzacjê sportu rowerowego 
stawia przed nami wysokie wymagania organizacyjne, którym staramy siê sprostaæ. Dotychczasowe 
edycje Maratonu w latach 2005 i 2007 tworzy³y swego rodzaju œwiêto rowerowe, uzyska³y pozytywne 
opinie uczestników  i potwierdzi³y potrzebê kontynuacji imprezy w roku bie¿¹cym.
      Wszystkim startuj¹cym zawodnikom ¿yczê jak najlepszych osi¹gniêæ sportowych na trasie 
Maratonu i doznania mi³ych wra¿eñ w czasie pobytu w naszym mieœcie. Serdecznie zapraszam do 
Choszczna.                                       

Burmistrz Choszczna
                                                                                                                        (-) Robert Adamczyk

 Puchar Polski 
 III Choszczeñski Maraton Rowerowy

 Pêtla Drawska-14-15 czerwca 

        Maraton zosta³ wytyczony na terenie województwa zachodniopomorskiego i przebiegaæ bêdzie przez teren Pojezierza 

Drawskiego drogami publicznymi o nawierzchni asfaltowej. Wytyczone zosta³y trzy okrê¿ne trasy Maratonu: Pêtla Drawska 79 km, 

Pêtla Drawska 152 km i Pêtla Drawska 301 km - do wyboru przez uczestników zawodów. Start i metê Maratonu wyznaczono na 

Rynku w centrum Choszczna. Na trasie 79 km wyznaczono 1 punkt kontroli przejazdu, na trasie 152 km – 2 punkty kontroli przejazdu, 

na trasie 301 km – 3 punkty kontroli przejazdu. W miejscach tych bêd¹ równie¿ bufety, w których zawodnicy otrzymaj¹ napoje, owoce, 

        NAGRODY I ŒWIADCZENIA

      Ka¿dy zawodnik, który ukoñczy 
Pêtlê Drawsk¹ na dystansie 79 km, 152 
km lub 301 km otrzyma dyplom 
ukoñczenia Maratonu oraz medal. 
Zdobywcy pierwszych miejsc w ka¿dej 
kategorii wiekowej i rowerowej 
otrzymaj¹ puchary. Zdobywcy trzech 
pierwszych miejsc w klasyfikacji open 
kobiet i mê¿czyzn na dystansach: 79 km, 
152 km i 301 km otrzymaj¹ puchary. 
Organizatorzy nie zapewniaj¹ nagród 
f i n a n s o w y c h  i  r z e c z o w y c h  –  
w przypadku pozyskania sponsorów 
r o z l o s o w a n e  z o s t a n ¹  w œ r ó d  
uczestników drobne nagrody. Ponadto 
w ramach op³aty startowej ka¿dy 
uczestnik zawodów otrzyma:

1. bezzwrotne numery startowe
2. mapkê, opis trasy i komunikat 

techniczny,
3. materia³y promocyjne, 

upominki i gad¿ety firmowe,
4. napoje, owoce i kanapki 

w punktach kontroli 
przejazdu,

5. gor¹cy posi³ek na mecie,
6. obs³ugê sêdziowsk¹ na trasie 

i mecie Maratonu,
7. ubezpieczenie od nastêpstw 

nieszczêœliwych wypadków,
8. mo¿liwoœæ korzystania           

z p³ywalni i wypo¿yczalni 

                            Zbigniew Garzyñski

Sprawy organizacyjne

HARMONOGRAM MARATONU
Pi¹tek 13 czerwca 2008 r.
- godz. 14.00–22.00- rejestracja zawodników, przydzia³ numerów startowych, kwaterowanie,
- godz.20.00            - odprawa techniczna zawodników (hala sportowa Gimnazjum),
Sobota 14 czerwca 2008 r.
- godz. 6.00 – 7.30  - rejestracja zawodników, przydzia³ numerów startowych,
- godz. 7.30 – 7.45  - przygotowanie zawodników i sprzêtu do startu (Rynek),
- godz. 7.45 – 7.50  - oficjalne otwarcie Maratonu przez w³adze samorz¹dowe,
- godz. 7.50 – 8.00  - wykonanie wspólnej fotografii wszystkich zawodników,
- godz. 8.00             - start pierwszej grupy startowej (grupy 15-osobowe startuj¹ co 5 minut).
Niedziela 15 czerwca 2008 r.
- godz. 7.00             - zamkniêcie klasyfikacji Maratonu,
- godz. 10.00 – 11.00  - dekoracja uczestników i oficjalne zakoñczenie Maratonu. 

Mapê udostêpni³a firma kartograficzna Pietruska&Mierkiewicz
www.topmapa.pl 

Pi¹tek 13 czerwca 2008
Godzina 15:30 Choszczeñskie zespo³y instrumentalno - wokalne, taneczne 

Godzina 18:45 Zespó³ VAVAMUFFIN
Godzina 19:45 Pokaz tañca

Godzina 20:30 Zespó³ INDIOS BRAVOS

Godzina 22:30
Od godziny 24:00 Zabawa przy muzyce mechanicznej 

Sobota 14 czerwca 2008
Godzina 12:00
Godzina 15:00 Bajka dla dzieci (Teatr Polski ze Szczecina) + cyrkowcy

Godzina 16:30 Zespó³ GRUPA OPERACYJNA 
                               

Godzina 18:00 NORBI
                      

Godzina 20:00 MA£GORZATA OSTROWSKA
                    

Godzina 22:30
Od godziny 24:00 Zabawa przy muzyce mechanicznej 

  

Zespó³ DE MONO

BUDKA SUFLERA

Choszczeñskie Zespo³y instrumentalno -wokalne

 Choszczeñski Maraton Rowerowy 
„Pêtla Drawska” 

14-15 czerwca 2008 r. 
  od godz. 8.00 

Start i meta
 (plac obok pomnika wdziêcznoœci)

             14.06.2008 r. godz. 10.00
          Korty Tenisowe - ul.Mur P³d.    

      

Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego 

Miêdzynarodowy Turniej Badmintona 
13-14 czerwca 2008 r.

    Hala Sportowa  Zespo³u Szkó³ Nr 1 w Choszcznie 
        ul.B.Chrobrego. Rozpoczêcie o godz. 9.00 

                          

                                  
                                            

 Turniej „CHOSZCZNO GOLF OPEN 2008”  
                              - Otwarte Mistrzostwa Choszczna w Golfie 
                                       o Puchar Burmistrza Choszczna
                                       13-14 czerwca 2008 r. godz. 8.30

   Mini-turniej golfa Szkó³ Podstawowych i Gimnazjów o Puchar Burmistrza Choszczna
14 czerwca 2008 r. od godz. 12.00 

14 czerwca 2008 r. 11.00-14.00 
(Bezp³atna Akademia Golfa dla mieszkañców Choszczna i okolic)

„Choszczno Junior Golf”

                                              
Dzieñ Otwarty pola golfowego “Modry Las” 

         

              Niedziela 15.06.2008 r.  
   12.00 -   z³o¿enie wi¹zanek pod pomnikiem      
                 Jeñców Oflagu IIB 
   12.30  -  oficjalny start m³odzików
   13.30  -  wyœcig masters  kat. I i II
   14.45  -  wyœcig masters  kat.III  i IV
   16.00  -  ceremonia rozdania nagród i wrêczenia         
                  pucharów

Wyœcig Kolarski o Memoria³ 
                    red. Z.Weissa 

Sport

Urz¹d Miejski 
w Choszcznie

C e n a w s t ê p u n a i m p r e z ê 3 z ³ ( z a j e d e n d z i e ñ )
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