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Gminne Do¿ynki - Plac Witosa

06 wrzesnia 2008 r.   

                         Do¿ynki Gminne 2008

Tak by³o podczas obchodów Gminnego Œwiêta Plonów “Do¿ynki - S³awêcin 2007” 

Szanowni Pañstwo!
Mieszkañcy Gminy Choszczno!    

      Serdecznie zapraszam mieszkañców Gminy Choszczno na uroczyste obchody 
Gminnego Œwiêta Plonów, które odbêdzie siê 6 wrzeœnia 2008 r. na placu Witosa 
w Choszcznie.
      Od lat do¿ynki s¹ tradycyjnym œwiêtem, podczas którego rolnicy dziêkuj¹ za 
zebrane plony. S¹ te¿ okazj¹ do zaprezentowania twórczoœci ludowej,
wypoczynku i dobrej zabawy po pe³nej wysi³ku pracy na roli.
      Przygotowaliœmy wiele atrakcji, pocz¹wszy od prezentacji  wieñców do¿ynkowych, 
stoisk wystawowych  so³ectw, turnieju so³ectw, wystêpów zespo³ów ludowych
i biesiadnych. 
      Mam nadzieje, ¿e nasz  program wzbudzi zainteresowanie ka¿dego
z Pañstwa, a do¿ynki bêd¹ okazj¹ do bezpoœredniego kontaktu z twórczoœci¹
ludow¹ naszej Gminy.

                                                                             Burmistrz Choszczna
                                                                             (-) Robert Adamczyk  

      
                                         

Program Œwiêta Plonów - 06.09.2008 r.
- Msza Œwiêta - 13.00
- przemarsz korowodu do¿ynkowego z koœcio³a na plac Witosa - 14.10
- przekazanie bochna chleba Burmistrzowi Choszczna przez Starostów Do¿ynek - 14.45
- prezentacja wieñców do¿ynkowych i So³ectw - 15.00
- konkurs wieñców - 15.40
- turniej So³ectw - 16.00-18.00
- wystêpy zespo³ów ludowych i biesiadnych - 16.00 - 20.00
- zabawa ludowa 20.00 - 22.00 

       Informujemy, i¿ Wojewódzkie Obchody Œwiêta Plonów odbêd¹ siê podczas
XXI Barzkowickich Targów Rolnych “Agro Pomerania 2008” w dniu 14 wrzeœnia 2008 r.
- 9.30 (scena na terenie targów). Podczas Do¿ynek odbêdzie siê konkurs na najpiêkniejszy wieniec
do¿ynkowy.
       Gminê Choszczno reprezentowaæ bêd¹ dwa so³ectwa które zostan¹ wytypowane w drodze
konkursu podczas Gminnego Œwiêta Plonów w dniu 06.09.2008 r.
       Podajemy kryteria wed³ug których komisje konkursowe bêd¹ oceniaæ wieñce do¿ynkowe.
       1. Udzia³ gatunków zbó¿ i innych roœlin
       2. Wystrój a dekoracja wieñca
       3. Symbolika wieñca
       4. Wra¿enie wieñca i korowodu 
Informacje dotycz¹ce Gminnego i Wojewódzkiego Œwiêta Plonów mo¿na uzyskaæ w Wydziale Informatyki i Promocji
Urzêdu Miejskiego w Choszcznie  -tel.  095 765 9327 -  Zbigniew Garzyñski  

Gmina Choszczno w Stowarzyszeniu 

“Lider Pojezierza”

Projekt “Mozart 2008” w Choszcznie 
   

   - 27 sierpnia godz. 18.00: Koncert muzyki kameralnej
   - 28 sierpnia godz.18.00: Koncert oratoryjny
   - 29 sierpnia godz.18.00: Muzyka sakralna W.A. Mozarta (wykonanie liturgiczne)

     Koncerty odbêd¹ siê w Koœciele p.w. NNMP  w Choszcznie

     Koncerty pod kierownictwem Szymona Wyrzykowskiego   
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              Projekty Finansowane przez UE

Projekt finansowany przez  Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

100% dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego na 
„Kluby Przedszkolaka w Gminie Choszczno”.

 Z przyjemnością informuję, że Gmina Choszczno przystąpiła do realizacji projektu pn. „Kluby 
Przedszkolaka w Gminie Choszczno” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX 
„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu 
upowszechniania edukacji przedszkolnej”. 

 Od września 2008 r. z edukacji przedszkolnej skorzysta ok. siedemdziesięcioro dzieci wiejskich  
 w wieku 3 – 5 lat z Zamęcina, Sławęcina, Suliszewa i Korytowa. Tam właśnie uruchomione zostaną 
Kluby  Przedszkolaka. Wybór miejsca utworzenia  Klubów zdeterminowany został wymogami BHP 
 i wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przepisy te, po niewielkim dostosowaniu i doposażeniu 
spełnią sale „zerówkowe” przy wiejskich szkołach podstawowych.

 Działania Klubów Przedszkolaka dostosowane będą do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. 
Projekt zakłada stały kontakt z rodzicami. Pozwoli on nam na spójne działanie wychowawcze zarówno  
w domu jak i w przedszkolu. Pomoc rodziców  w prowadzeniu zajęć stanowi bardzo ważny element projektu. 

 Poprzez uruchomienie Klubów Przedszkolaka damy dzieciom możliwości rozwijania indywidualnych 
zdolności i zainteresowań. Będziemy się starać aby dzieci miały zapewnioną równowagę pomiędzy 
swobodną zabawą, a zajęciami edukacyjnymi, które prowadzone będą  przez 3 godziny dziennie, 5 dni  
w tygodniu i obejmować będą rozwijanie mowy, wyobraźni i twórczego myślenia, zajęcia ruchowe. W klubach 
Przedszkolaka organizowane będą także imprezy edukacyjno – integracyjne jak: „Dzień Felka Kartofelka”, 
„Mikołajki”, Zabawa Karnawałowa, „Dzień Babci i Dziadka”, „Pikniki Rodzinne”, „Dzień Dziecka” i inne. 
Ponadto organizowane będą dydaktyczne widowiska teatralne w wykonaniu profesjonalnych aktorów na terenie 
Klubów Przedszkolaka, wyjazdy do Choszczeńskiego Domu Kultury i na basen. Zajęcia w Klubach będą 
nieodpłatne, a dzieci objęte zostaną wyżywieniem.  

 W związku z powyszym rozpoczniemy proces naboru dzieci do Klubów. Zachęcamy więc rodziców 
i opiekunów maluchów do odwiedzenia Szkół Podstawowych w Korytowie, Sławęcinie, Zamęcinie  
i Suliszewie, a także biura projektu przy Choszczeńskim Domu Kultury, gdzie dostępne będą karty 
zgłoszenia dziecka i gdzie uzyskacie Państwo szczegółowe informacje na temat działania Klubów 
Przedszkolaka. Specjalnie dla potrzeb projektu Powstała strona internetowa: www.klubyprzedszkolaka.
choszczno.pl  gdzie zamieszczane są bieżące informacje o pracy Klubów Przedszkolaka  
w poszczególnych miejscowościach jak również  plany i zamierzenia na przyszłość.                                                     
                                                                                     

                           Burmistrz Choszczna   
                                                    (-)Robert Adamczyk
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           Nabór na stanowiska w ramah projektu   

                           

 

           Kluby Przedszkolaka w Gminie Choszczno – projekt nr POKL/1/9.1.1/38/08
Projekt współfinansowany przez

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Choszczno, dnia 23 lipca 2008r.
Burmistrz Choszczna

ogłasza nabór
na wolne stanowiska:

personel pomocniczy w Klubach Przedszkolaka w Zamęcinie, Sławęcinie, Suliszewie i Korytowie
w wymiarze 60 godzin miesięcznie

w ramach realizacji projektu „Kluby Przedszkolaka w Gminie Choszczno”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- pomoc w opiece nad dziećmi przebywającymi na terenie placówki;
- pomoc przy wydawaniu posiłków;
- wykonywanie prac porządkowych;

2. Wymagania 
- doświadczenie w pracy z dziećmi;
3. Wymagane dokumenty:
- życiorys i list motywacyjny;
- kwestionariusz osobowy;
- kserokopia świadectwa ukończenia szkoły;
- kserokopie posiadanych dodatkowych kwalifikacji zawodowych;
- oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na 
  zatrudnienie na danym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla 
przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. 
zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990 roku 
o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001, Nr 142, poz.1593 z późn. zm.).
4. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin złożenia ofert upływa z dniem 6 sierpnia 2008r. do godz. 15.00. Oferty złożone po terminie nie będą 
rozpatrywane. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miejskim w Choszcznie, pokój nr 24. Ofertę 
należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do urzędu) 
i oznakować w następujący sposób:

Urząd Miejski
73-200 Choszczno
ul. Wolności 24
(p. 24)
z dopiskiem:
„Oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 23 lipca 2008 r. w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko 
personel pomocniczy w Klubie Przedszkolaka”.

                    Burmistrza Choszczna
                      (-) Robert Adamczyk
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                 Kluby Przedszkolaka w Gminie Choszczno – projekt nr POKL/1/9.1.1/38/08

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Choszczno, dnia 23 lipca 2008r.
Burmistrz Choszczna

ogłasza nabór
na wolne stanowiska:

nauczyciel wychowania przedszkolnego w Klubach Przedszkolaka w Zamęcinie, Sławęcinie, Suliszewie 
 i Korytowie

w wymiarze 60 godzin miesięcznie
w ramach realizacji projektu „Kluby Przedszkolaka w Gminie Choszczno”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1.Wymogi formalne
- niezbędne kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela  przedszkola 
– wykształcenie minimum licencjackie o kierunku wychowanie przedszkolne.
- staż pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego minimum 1 rok;

2. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny;
- CV;
- kwestionariusz osobowy;
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
- kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia 
  i umiejętności;
- oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za
  przestępstwa popełnione umyślnie;
- oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na 
  zatrudnienie na danym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 
z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990 roku 
o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001, Nr 142, poz.1593 z późn. zm.).
4. Termin i miejsce składania dokumentów:
Termin złożenia ofert upływa z dniem 6 sierpnia 2008r. do godz. 15.00. Oferty złożone po terminie nie będą 
rozpatrywane. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miejskim w Choszcznie, pokój nr 24. 
Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do urzędu) 
i oznakować w następujący sposób:
Urząd Miejski
73-200 Choszczno
ul. Wolności 24
(p. 24)
z dopiskiem:
„Oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 23 lipca 2008 r. w postępowaniu
rekrutacyjnym na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego”.

                      Burmistrza Choszczna
                        (-) Robert Adamczyk
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Niebawem rusza Klub Przedszkolaka i Starszego Dzieciaka 
w Wardyniu

Mimo pewnych trudności i problemów, które udało się jednak  rozwiązać  na początku sierpnia br. 
otworzy swoje podwoje „Klub Przedszkolaka i Starszego Dzieciaka w Wardyniu.” Pomysł utworzenia KLUBU, 
zorganizowania opieki dzieciom, a tym samym umożliwienie pozyskania przez mamy maluchów dodatkowego 
dochodu lub podniesienie kwalifi kacji  wypłyną na jednym z zebrań wiejskich. 

Swój wkład w prace nad utworzeniem KLUBU  
mieli mieszkańcy Wardynia. Sposobem gospodarczym  - 
zwanym kiedyś „ czynem społecznym” wymienili okna 
i drzwi, położyli terakotę, zamontowali ogrzewanie
 i wymalowali pomieszczenia KLUBU. Prace  koordynował  
Sylwester Stefański – Sołtys Sołectwa Wardyń- odpowiedzialny 
za realizacje projektu. Gmina Choszczno właśnie doposaża 
KLUB w zabawki, komputery i pozycje książkowe. 

Jednak utworzenie KLUBU nie byłoby możliwe bez 
wsparcia fi nansowego głównego grantodawcy FUNDACJI 
WSPOMAGANIA WSI z siedzibą w Warszawie, która 
dofi nansowała przedsięwzięcie realizowane w ramach konkurs 
„Nasza Wieś Naszą Szansą – 2007”  w kwocie 10.000,00 zł. 

Konkurs „ Nasza Wieś Naszą Szansą” zakłada, iż 
działania podejmowane w ramach projektu mają tworzyć lub przyczyniać się do tworzenia nowych miejsc pracy 
lub/i nowych możliwości pozyskiwania dochodów lub obniżania kosztów życia mieszkańców miejscowości, 
w których projekt będzie realizowany. Działania te mają 
ograniczać przyczyny ubóstwa i bezradności wobec 
trudnych sytuacji życiowych oraz aktywizować i angażować 
mieszkańców we wspólne działania podnoszące ich jakość 
życia. Założenia konkursu wpisują się w cel FUNDACJI , który 
zakłada  wspomaganie wszelkich inicjatyw gospodarczych 
i społecznych mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatyw 
związanych z poprawą stanu infrastruktury obszarów 
wiejskich. 

Pomoc dla mieszkańców obszarów wiejskich  
FUNDACJA realizuje poprzez: bezpośrednie prowadzenie 
inicjowanych przez siebie przedsięwzięć lub w formach 
pośrednich, poprzez udzielanie pomocy organizacyjnej lub 
fi nansowej instytucjom, organizacjom i osobom fi zycznym. 
Zachęcam więc organizacje i stowarzyszenia w także osoby fi zyczne z terenów wiejskich do odwiedzenia strony 
internetowej Fundacji www.fww.org.pl  i  Witryny wiejskiej – www.witrynawiejska.org.pl.                                                                                                                                              
                                                                                                                           Małgorzata Bartoszek 

mieli mieszkańcy Wardynia. Sposobem gospodarczym  - 
zwanym kiedyś „ czynem społecznym” wymienili okna 
i drzwi, położyli terakotę, zamontowali ogrzewanie
 i wymalowali pomieszczenia KLUBU. Prace  koordynował  
Sylwester Stefański – Sołtys Sołectwa Wardyń- odpowiedzialny 
za realizacje projektu. Gmina Choszczno właśnie doposaża 
KLUB w zabawki, komputery i pozycje książkowe. 

wsparcia fi nansowego głównego grantodawcy FUNDACJI 
WSPOMAGANIA WSI z siedzibą w Warszawie, która 
dofi nansowała przedsięwzięcie realizowane w ramach konkurs 
„Nasza Wieś Naszą Szansą – 2007”  w kwocie 10.000,00 zł. 

Zachęcam więc organizacje i stowarzyszenia w także osoby fi zyczne z terenów wiejskich do odwiedzenia strony 

BURMISTRZ  CHOSZCZNA informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium  i zasiłku szkolnego należy 
składać do dnia 15 września br. w Biurze Obsługi Szkół Samorządowych w Choszcznie (ul. Wolności 24 , 
pok. 35).Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o powyższe 
świadczenia nie może być większa niż 351 złotych netto.  

BURMISTRZ CHOSZCZNA informuje, iż dzieciom odbywającym obowiązkowe roczne przygotowanie 
przedszkolne oraz uczniom z klas I-III przysługuje pomoc w formie dofi nansowania zakupu podręczników. 
Pomocy udziela się uczniom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego, 
o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 
ze zm.) tj. 351 złotych netto. Przyznanie pomocy w formie dofi nansowania zakupu podręczników następuje 
na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów,  rodziców zastępczych) złożony w szkole /przedszkolu , 
do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2008/2009.
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   Gmina Choszczno w Stowarzyszeniu  
                     „Lider Pojezierza”
  

Informacje o projekcie
          Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisało w grudniu 2006 roku umowę na obsługę Krajowej 
Sieci Leader z konsorcjum w składzie: Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Krajowa Rada Izb Rolniczych, 
Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Konsorcjum swoją 
rolę traktuje służebnie.  Sieć tworzą lokalne grupy działania, ludzie i instytucje zajmujące się Leader’em. Sieć 
jest po to, aby w łatwy sposób komunikować się i kontaktować z innymi w regionie, w kraju, za granicą, by 
dzielić się własnymi doświadczeniami i uczyć się od innych.

Leader to podejście do rozwoju obszarów wiejskich
- mobilizujace społeczności lokalne do wzięcia odpowiedzialności za swoją przyszłość;
- integrujace lokalne zasoby, oparte o partnerów gospodarczych, społecznych i publicznych danego obszaru,
- zdecentralizowane, zintegrowane, oddolne, innowacyjne,
- otwarte na współpracę z innymi poprzez wspólne działania, wymianę informacji i tworzenie sieci,
- wspierajace poprzez Lokalne Grupy działania techniczne, administracyjne i fi nansowo projekty,
- oparte o lokalną strategię rozwoju wykorzystującą lokalne zasoby i dopasowaną do lokalnych wrunków.

Nasz Region
     3 lutego 2006 r. w naszym regionie zawiązana została Lokalna Grupa Działania, jako partnerstwo 
międzysektorowe - partnerów społecznych, publicznych i gospodarczych.  Organizacja przyjęła nazwę 
Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”. Przystąpiło do niej 31 członków, m.in. Gminy: Barlinek, Boleszkowice, 
Dębno, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Krzęcin, Pełczyce, Lipiany i Pyrzyce.
        Projekt „Strategia dla Pojezierza” działa w ramach Pilotażowego Programu Leader, który ma na celu 
zintegrowanie obszarów wiejskich dziewięciu gmin z południa województwa zachodniopomorskiego.

Teraz również Choszczno
                   Przystapienie Gminy Choszczno do Stowarzyszenia przyczyni sie do stymulowania i wspierania lokalnych 
i regionalnych inicjatyw gospodarczych-społecznych, wspomagania inicjatyw lokalnych i regionalnych
w zakresie rozwoju mysli naukowo-technicznej oraz informacji, doractwa i szkolenia, wspierania przedsięwzięc 
gospodarczych, kulturalnych, oświatowych mających na celu rozwój i aktywizację gmin, skupiania wokół idei 
Stowarzyszenia osób zainteresowanych rozwojem gmin i regionu, inicjatywami w dziedzinie przedsiębiorczości, 
zgodnych z lokalnymi i regionalnymi potrzebami, wspierania działalności naukowej, naukowo-technicznej, 
oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fi zycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw 
społecznych, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej 
inwalidów oraz kultu religijnego.
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       Dnia 18 czerwca 2008 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia “Lider Pojezierza”, 
działającego jako Lokalna Grupa Działania w celu rozwoju obszarów wiejskich gmin: Barlinek, Bierzwnik, 
Boleszkowice, Choszczno, Dębno, Krzęcin, Lipiany, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Przelewice 
i Trzcińsko-Zdrój (zwanego obszarem “Lider Pojezierza”). Warty podkreślenia jest fakt, iż po raz pierwszy 
w Walnym Zebraniu uczestniczyli przedstawiciele Gmin: Bierzwnik, Choszczno i Trzcińsko-Zdrój. 
       Obecnie Stowarzyszenie stoi przed ogromnym wyzwaniem jakim jest pozyskanie unijnych środków 
fi nansowych dla obszarów wiejskich terenu naszych gmin w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013. W związku z tym podczas Walnego podjęto działania przygotowawcze, w ramach których 
wprowadzono zmiany w Statucie oraz powołano Radę, jako organ opiniujący wnioski o dofi nansowanie, które 
będą mogły składać mieszkańcy, instytucje i organizacje z obszaru “Lider Pojezierza”. Nastąpiły również zmiany 
w składzie władz Stowarzyszenia. Nowym Prezesem Stowarzyszenia został Arkadiusz Janowicz,  Zastępca 
Burmistrza Myśliborza, a Wiceprezesem Ireneusz Kostka - przedstawiciel sektora gospodarczego z Krzęcina.
       Kolejnym bardzo ważnym krokiem Lokalnej Grupy Działania będzie zaktualizowanie Lokalnej Strategii 
Rozwoju oraz administracyjne przygotowanie do wykorzystania dotacji, w tym m.in. powołanie Biura 
Stowarzyszenia, opracowanie programu promocji i wsparcia potencjalnych benefi cjentów, przyjęcie regulaminów, 
zasad i wytycznych w sprawie oceny i wyboru projektów.

      

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie, 
które odbędzie się w Choszcznie

w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym, 
ul. Sportowa 1, 

27 sierpnia 2008 r. (środa) godz. 10.00 

Zapraszamy przedsiębiorców oraz osoby które 
zainteresowane są rozwojem Gminy Choszczno

                                                                     

                    
           Zbigniew Garzyński
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w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym, 
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27 sierpnia 2008 r. (środa) godz. 10.00 

Zapraszamy przedsiębiorców oraz osoby które 
zainteresowane są rozwojem Gminy Choszczno

                                                                     

                    
           Zbigniew Garzyński

 
21 lipca 2008 r. W Myślborzu odbyło się spotkanie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” 
dotyczace Lokalnej Strategii Rozwoju. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Gminy Choszczno 
w osobach - z-ca Burmistrza Choszczna  Pan Adam Andriaszkiewicz i podinspektor ds. funduszy pomocowyh 
- Przemysław Grzeszata.
Tematami wiodącymi było:

przygotowania dokumentów Lokalnej Strategii Rozwoju• 
dotyczace zmiany statusu  Stowarzyszenia Lider Pojezierza (Lokalnych Grup Działania)• 
uspołecznienia procesu przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez organizację spotkań                        • 
z odtworzonym, przemodelowanym Zespołem ds. Strategii
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            Inwetycje                                                                                                                                                          Inwestycje  

Fotoreportaż z otwarcia drogi gminnej w Raduniu

pozostałe zdjęcia na stronie  www.choszczno.pl
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            Inwetycje                                                                                                                                                          Inwestycje  

Fotoreportaż z otwarcia drogi gminnej w Raduniu Fotoreportaż z otwarcia boiska sportowego w SP 3
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            Inwestycje                                                                                                                                                          Współpraca zagraniczna

pozostałe zdjęcia na stronie  www.choszczno.pl
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                         Rajd rowerowy młodzieży 
          z Fürstenwalde do Choszczna
Wtorek 03.06.2008 r.   Późnym popołudniem przyjechała 12-osobowa grupa młodzieży 
z dyrektorem szkoły Karl-Heinz Wittig i dwoma nauczycielami. Na miejscu przy Publicznym 
Gimnazjum grupa z Niemiec została przywitana przez: burmistrza Fürstenwalde pana Manfreda 
Reim, burmistrza Choszczna Roberta Adamczyka, dyrektorkę Publicznego Gimnazjum  Beatę 
Wójcik, przewodniczącego Związku BdV Oder-Spree Hermana Schmück oraz nauczycieli 
Gimnazjum opiekującymi się gośćmi Krystynę Mazurek,Grzegorza Lisieckiego, Zbigniewa 

Starostkę (wychowanie fi zyczne) oraz uczniów naszej szkoły.

Środa 04.06.2008 r.Młodzież zwiedzała naszą szkołę. Odwiedziliśmy panią Jolantę Ukleję terapeutę 
poradni pedagogiczno - psychologicznej.Zwiedzaliśmy klasy języka niemieckiego Krystyny Mazurek, 
Izabeli Krzemińskiej. Bylismy na lekcji matematyki u pani Magdaleny Parli oraz lekcji języka polskiego 
u pani Teresy Jaworskiej. Goście zwiedzili więcej klas ale mieliśmy zbyt mało czasu. Potem trochę odpoczynku 
w świetlicy szkolnej gdzie odbyło się spotkanie z dyrektorką Publicznego Gimnazjum Beatą Wójcik, podczas 
którego pani dyrektor i dyrektor szkoły Karl-Heinz Wittig opowiadali młodzieży o swoich szkołach. Po 
poczęstunku uczestniczyliśmy w lekcji chemii u pani Renaty Światek. Tematem lekcji były reakcje chemiczne 
kwasów, zasad wraz z pokazami. Wszyscy mogli dotknąć, powąchać próbówki z substancjami. Pani Światek 
pokazała nam zasady działania białego, czarnego proszku, co było bardzo widowiskowe. Wszyscy uczniowie 
mieli różne pomysły w obrazowaniu tematu ale zabawa była fascynująca i trwała zbyt krótko. Po wrażeniach 
plastycznych odbyła się lekcja wychowania fi zycznego: chłopcy grali w piłkę nożną a dziewczęta w piłkę 
siatkową. Po przerwie obiadowej i krótkim odpoczynku zwiedzaliśmy nasze piękne miasto, kościoły, barbakan, 
pomniki miasta i inne obiekty. Następną atrakcją był rejs choszczeńskim statkiem „Wolvega”.
Czwartek 05.06.2008r.Spływ kajakowy po naszych jeziorach i jak się okazało z przygodami  . Po powrocie 
wszyscy opowiadali jak było wspaniale i jaką mamy piękną przyrodę. Po spływie po południu odbył się turniej 
strzelecki z wiatrówki do tarczy, w którym każdy mógł wziąć udział. Najlepsi, którzy zdobyli największą ilość 
punktów otrzymali dyplomy. W międzyczasie inni rozgrywali mecz piłki nożnej. Na zakończenie dnia byliśmy 
na basenie. Ja, czyli Krysia Mazurek przeprowadzałam mini – wywiady z uczestnikami spotkania, którzy 
najczęściej na moje pytania odpowiadali: ”super !! dlaczego tak krótko, musimy przedłużyć pobyt.- Chcemy 
częściej takich spotkań Nie spodziewaliśmy się takich wspaniałych niespodzianek  DZIĘKUJEMY !!! Kiedy 
wy do nas przyjedziecie??? ( te słowa podziękowania powiedzieli uczestnicy niemieccy).Pan Karl-Heinz Wittig 
powiedział: „ Miasto Choszczno jest bardzo piękne i bardzo nam się podoba. W pierwszym dniu przywitanie 
nas przez burmistrzów obu miast było dla nas wielkim i bardzo miłym zaskoczeniem. Czas spędzony w szkole 
i przeprowadzone lekcje były bardzo interesujące i urzekające. Natomiast zawody strzeleckie, to wspaniała 
rzecz i każdy mógł sprawdzić swoją celność. Cały program pobytu i niespodzianki jakie nam przygotowaliście 
były wspaniałe i na pewno nigdy nie zapomnimy tych radosnych chwil spędzonych tutaj i z takimi wspaniałymi 
ludźmi jak wy. Młodzież również jest zachwycona i bardzo zadowolona i już pytają mnie kiedy tu znowu 
przyjadą. Ach, a do tego pogoda nam dopisała i cóż mogę jeszcze dodać…jest super mówiąc wielkimi literami. 
Na pewno nasza dalsza współpraca międzyszkolna rozwinie się  bardziej i będziemy odwiedzać się nawzajem.                                                                                                                                        
                                                                                                                                                

                                                                      Krystyna Mazurek

Starostkę (wychowanie fi zyczne) oraz uczniów naszej szkołStarostkę (wychowanie fi zyczne) oraz uczniów naszej szkołStarostkę (wychowanie fi zyczne) oraz uczniów naszej szkoł
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           Nasi sportowcy w Fürstenwalde
     W ramach współpracy partnerskich miast Choszczna i  Fürstenwalde w dniu 15 czerwca 
2008 roku w Niemczech przebywała grupa szachistów Uczniowskiego Klubu Szachowego 
„Skoczek” z opiekunem Czesławem Szyjką i Choszczeńskim Klubem Karate z Mirosła-
wem Jędrowskim. Stro-
na niemiecka zaprosiła 
sportowców z Choszczna 
na Festiwal Sportu or-
ganizowany w Fürsten-

walde. Młodzi szachiści i karatecy z Choszcz-
na podczas  Fetiwalu dali pokaz gry w szachy 
oraz karate. Ponadto każdy kto chciał spraw-
dzić swój poziom gry mógł to zrobić grając 
z naszymi szachistami. Klub karate wystąpił 
na scenie dając rewelacyjny pokaz karate za 
co zebrał gromkie brawa. Należy podkreślić 
bardzo dobre przyjęcie naszych sportowców 
w Fürstenwalde. Wyjazd był bardzo udany. 
Wszyscy byli bardzo zadowoleni z tego spor-
towego spotkania.

                                                                                                                                               Zbigniew Garzyński

      
             Współpraca zagraniczna                                                                                                                               Placówki oświatowe

                                                                                                                                               Zbigniew Garzyński
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Festyn 2008
Już po raz  czwarty odbył się w naszej szkole festynu integracyjny pod hasłem „Między nami partnera-

mi”. Piękna słoneczna pogoda i lekki wiaterek sprzyjały nam w ten czwartkowy dzień – 5 czerwca.
Wszystko rozpoczęło się o 10 rano. Miło nam było gościć u siebie zastępcę burmistrza Choszczna pana 

Adama Andriaszkiewicza. Byli również przedstawiciele Policji, Nadleśnictwa, Straży Pożarnej z Choszczna 
i Zamęcina, Oddziału Ratownictwa Medycznego, Klubu Sportowego „Pomorzanin” z Zamęcina, Zespołu Ini-
cjatyw Rodzicielskich, Szkoły partnerskiej z Ińska, Sanepidu, przedstawicieli Urzędu Miasta Choszczno.
 W części ofi cjalnej zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły w występach wokalnych i tanecznych. 

Swoje „pięć minut” miał ZIR, który przed-
stawił scenkę pt „Paweł i Gaweł”, dodając 
do utworu znanego poety swoje „pięć gro-
szy”. Wszyscy nagrodzili występ brawami, 
a szeroki uśmiech na twarzach świadczył 
o tym, że bardzo się podobał. 
 Festyn integracyjny to czas, kiedy 
łączymy działania z wielu dziedzin życia. 
Już po raz trzeci odbył się „Bieg trzeźwo-
ści” związany z akcją „Zachowaj trzeźwy 
umysł”. W organizacji biegu pomogli nam 
funkcjonariusze policji, zabezpieczając uli-
cę. Do akcji włączyli się również rodzice 
i nauczyciele.
           Na festynie uczennice z Ińska zauro-
czyły nas pięknymi piosenkami. Pani Jo-
lanta Dziemiańczuk z-ca dyrektora Szkoły 
Podstawowej z Ińska w swoim wystąpieniu 

wyraziła wielką radość z pobytu w naszej szkole. I zapewniła nas o dalszej współpracy opartej na partnerstwie 
i idei Zdrowej Szkoły. 
          Już od trzech lat nasza szkoła podejmuje działania związane z realizacją programu Zdrowej Szkoły. Dba-
my o kondycję fi zyczną naszych uczniów, realizując program „Trzymaj formę”. Zaprezentowane zostały wyniki 
całorocznego konkursu „Dzień kolorowych wita-
min”. Dla zwycięzców nagrodą będzie, podobnie 
jak w tym roku wycieczka autokarowa.
      Byli również nasi partnerzy z Oddziału Ra-
townictwa Medycznego w Choszcznie, któ-
rzy zawsze wspierają nasze działania. Przede 
wszystkim uświadamiają nas, że nasze życie 
i zdrowie bardzo często zależy od nas samych. 
Pan Stanisław Zimny skierował do dzieci waż-
ne słowa dotyczące bezpieczeństwa na co dzień, 
a w związku ze zbliżającymi się wakacjami rów-
nież w czasie letniego wypoczynku. Można było 
pod bacznym okiem ratowników przećwiczyć 
sztuczne oddychanie na fantomie. Ponadto odby-
ły się widowiskowe pokazy strażackie. Specjalna 
ekipa z narzędziami ratowała człowieka z wraku 
samochodu. Były nożyce, pocięty dach i emocje dzieci.
  Zawsze miło przyjęte są pokazy tresury psów policyjnych. Tym razem odwiedził nas przemiły 
labrador „Drejk”. Dzieci chętne pokazywały pozycje obronne przed atakiem groźnego psa. Na koniec oczywi-
ście wszyscy mogli pogłaskać potulnego pieska.  
Zaprezentowało się również Nadleśnictwo Choszczno, które przygotowało specjalnie na tę okazję wystawę. 
Pani i panowie przekazali dzieciom wiele ciekawych informacji na temat przyrody i pracy leśników, a także 
przeprowadzili przyrodniczy konkurs wiedzy. Troje zwycięzców otrzymało piękne nagrody. 

stawił scenkę pt „Paweł i Gaweł”, dodając 
do utworu znanego poety swoje „pięć gro-
szy”. Wszyscy nagrodzili występ brawami, 
a szeroki uśmiech na twarzach świadczył 
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łączymy działania z wielu dziedzin życia. 
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ści” związany z akcją „Zachowaj trzeźwy 
umysł”. W organizacji biegu pomogli nam 
funkcjonariusze policji, zabezpieczając uli-
cę. Do akcji włączyli się również rodzice 
i nauczyciele.
           Na festynie uczennice z Ińska zauro-
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 Bardzo lubianą przez wszyst-
kich atrakcją były rodzinne zawo-
dy sportowe. Odbył się mecz w dwa 
ognie rodzice-uczennice i mecz 
w piłkę nożną panowie-uczniowie. 
W pierwszym wygrały panie, 
a w drugim chłopcy. Były też zawo-
dy rodzinne: przewożenie w tacz-
kach, bieg w workach oraz wyścigi 
z wychowawcą w parze. Zwycięzcy 
otrzymali medale, a pozostali uczest-
nicy słodycze. Przez cały czas trwania 
festynu można było oglądać wystawy: 
fotografi czną „Przyjaźnie szkolne”, 
plastyczną „Mam przyjaciela” oraz 
prezentację multimedialną „Szko-
ła Równych Szans”.  Klub sportowy 
„Pomorzanin” z Zamęcina ufundował 
wszystkim uczniom ciepły posiłek i 
napoje, a na deser - w ten upalny dzień – lody.
Zespół Inicjatyw Rodzicielskich przygotował stoisko z kawą, herbatą i pysznymi ciasteczkami a także loterię 
fantową. Podczas festynu panie pozyskały kwotę 385,80 zł., która przeznaczona zostanie na potrzeby szkoły. 
 Ten bogaty w atrakcje dzień minął bardzo szybko. Pani dyrektor Danuta Stróżyńska-Gryćko, dziękując 
wszystkim przyjaciołom szkoły powiedziała, że partnerstwo i współpraca to elementy ściśle związane ze współ-
czesną szkołą, a w szczególności z naszą szkołą. 
                                                                                                                                                     Iwona Marciniak                                                                     

Dzień Dziecka w Przedszkolu Nr 1
 Tegoroczne obchody Dnia Dziecka w Przedszkolu Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi  w Choszcznie 
pod hasłem „Dzieci różnych krajów” przybrały niecodzienną formę. Uroczystości  i imprezy o zróżnicowanej 
formule trwały tydzień. Każdego dnia na dzieci czekało wiele niespodzianek. Świętowanie rozpoczęto Pikni-

kiem nad jeziorem dla całych rodzin. Dzieci przyby-
ły z rodzicami na choszczeńską plażę miejską ,gdzie 
podczas trzygodzinnego programu wspaniale się ba-
wiły. Brały udział w konkurencjach sportowych przy-
gotowanych przez nauczycieli. Były to niezwyczajne 
zawody, ponieważ akcesoria wykonywali sami za-
wodnicy i w dodatku z gazet. Dużo radości sprawiły 
wyścigi w gazetowych butach, czapkach. Rozegrano 
również gazetowy mecz pomiędzy rodzinami a perso-
nelem przedszkola. Zabawy z balonami, wspólne tań-
ce  i pląsy integrowały rodziców i dzieci ze wszystkich 
grup wiekowych. Odbył się plażowy aerobik, atrakcją 
pikniku był również rejs statkiem Wolvega. W polo-
wej kawiarence na wszystkich czekały słodkości i gro-
chówka. Nad ogniskiem można było upiec kiełbaskę.

 Kolejne dni odmieniły całe przedszkole i nie tylko. Wszystkie przedszkolaki przemaszerowały do 
choszczeńskiego Parku Moniuszki i tam zabrały się do ozdabiania chodników. Za pomocą kolorowej kredy 
malowały swoje marzenia ,o tym jak ma wyglądać nasze miasto. Powstały piękne rysunki, mnóstwo kwia-
tów, barwnych postaci i bajecznych budowli. Całokształt prac obejrzał Pan Burmistrz Robert Adamczyk, któ-
ry poznał jakie są wizje najmłodszych mieszkańców miasta. Uroczyście nagrodził dzieci wręczając słodycze.

ły z rodzicami na choszczeńską plażę miejską ,gdzie 
podczas trzygodzinnego programu wspaniale się ba-
wiły. Brały udział w konkurencjach sportowych przy-
gotowanych przez nauczycieli. Były to niezwyczajne 
zawody, ponieważ akcesoria wykonywali sami za-
wodnicy i w dodatku z gazet. Dużo radości sprawiły 
wyścigi w gazetowych butach, czapkach. Rozegrano 
również gazetowy mecz pomiędzy rodzinami a perso-
nelem przedszkola. Zabawy z balonami, wspólne tań-
ce  i pląsy integrowały rodziców i dzieci ze wszystkich 
grup wiekowych. Odbył się plażowy aerobik, atrakcją 
pikniku był również rejs statkiem Wolvega. W polo-
wej kawiarence na wszystkich czekały słodkości i gro-
chówka. Nad ogniskiem można było upiec kiełbaskę.
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ce  i pląsy integrowały rodziców i dzieci ze wszystkich 
grup wiekowych. Odbył się plażowy aerobik, atrakcją 
pikniku był również rejs statkiem Wolvega. W polo-
wej kawiarence na wszystkich czekały słodkości i gro-
chówka. Nad ogniskiem można było upiec kiełbaskę.
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 W przedszkolu przez cztery kolejne dni odbywały się prezentacje poszczególnych kontynentów. Każ-
da grupa prezentowała jeden z nich pod kątem zwyczajów, strojów narodowych, specjałów kulinarnych, tra-
dycji DZIEŃ AZJATYCKI - INDIE  organizator grupa O A i pięciolatki III A Dzień azjatycki rozpoczął się 

śniadankiem, w którego skład wchodziła bardzo 
popularna w Indiach kukurydza  u nas były to 
płatki na mleczku. Dzieci dowiedziały się tak-
że, że w związku z wysoką temperaturą panującą 
w Indiach, hinduskie maluchy często chodzą boso 
dlatego tego dnia w przedszkolu, też będą mogły 
tak chodzić i z wielką chęcią przystały na nieco-
dzienną propozycję. Po śniadaniu zaprosiliśmy 
dzieci z całego przedszkola na prezentację kon-
tynentu. Dzieci i panie zaprezentowały bajecznie 
kolorowe stroje nawiązujące do strojów noszonych 
w Indiach oraz przepiękne, barwne ozdoby. Dzieci 
wysłuchały hinduskiej baśni o mądrych papugach 
i wspaniale potrafi ły wyciągnąć z niej morał. Na-

stępnie pokazaliśmy zgromadzoną przez dzieci kolekcję słoni, wizytówki Indii. Później dzieci odgadywały 
nazwy zwierząt mieszkających w Azji na podstawie ich słownego opisu- zagadki. Wszystkie dzieci miały też 
okazję poznać i doświadczyć ćwiczeń jogi dla dzieci oraz zatańczyć przy skocznej hinduskiej muzyce. Gość 
specjalny opowiedział dzieciom nieco o zwyczajach i kulturze Indii oraz niektórych ciekawostkach z podró-
ży .Odbyła się krótka lekcja języka hinduskiego, maluchy pozdrawiały się w tym języku. Na obiadek zaser-
wowaliśmy zupę ze słodkiej kukurydzy bardzo popularnej w Indiach oraz ryż z sosem mięsno-warzywnym, 
który dzieci spróbowały zjeść na sposób hinduski  palcami. Wywoływało to salwy śmiechu, ale dzieci po-
radziły sobie wyśmienicie. Na podwieczorek podaliśmy typowy hinduski przysmak twaróg na słodko z wa-
nilią i ciasteczkami, który dzieci miały ochotę także popróbować zjeść paluszkami. Dzień azjatycki dostar-
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cji dzieci mogły sprawdzić swoje wiadomości, odga-
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cu przedszkolnym powstała wioska Indiańska, w której postały wigwamy, tipi, przedstawione zostały dzie-
ciom również inne przedmioty i rekwizyty indiańskie. Dzieci miały okazję podziwiać taniec indiański ,,Prośba 
o deszcz” w  wykonaniu małych Indian.. Mogły również pozować do zdjęć z wodzem plemienia ,,Sokole 
Oko”. Następnym przystankiem w naszej podróży było Rancho Kowbojskie. Tutaj dzieci miały okazję po-
znać historię Stanów Zjednoczonych, poznały symbole : fl aga, hymn, Statua Wolności. Podróż zakończyliśmy 
w Meksyku gdzie mali podróżnicy mieli okazję zobaczyć Meksykankę w sombrero. Dzień amerykański roz-
począł się śniadaniem, na które zostały podane najbardziej znane na całym świecie HOT DOGI. W porze 

śniadankiem, w którego skład wchodziła bardzo 
popularna w Indiach kukurydza  u nas były to 
płatki na mleczku. Dzieci dowiedziały się tak-
że, że w związku z wysoką temperaturą panującą 
w Indiach, hinduskie maluchy często chodzą boso 
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obiadowej zawitało do nas ulubione przez dzieci potrawy z KFC - frytki, kurczak panierowany. Sandwiche 
i popcorn podane zostały na podwieczorek. Oprócz nie-
spodzianek kulinarnych przygotowaliśmy dla dzieci 
również inne atrakcje. Podróż ta dostarczyła dzieciom 
wiele pozytywnych przeżyć i wrażeń. Uśmiech i radość 
na twarzach dzieci upewniły nas, że zabawa była udana. 
 Dzieci z grupy 3 - latków i 5 latków przygotowa-
ły Dzień EUROPY. Były przebrane za Szkotów, Polaków, 
Hiszpanów, Francuzów,  Bawarczyków itp. Przekazały 
wszystkim dzieciom z przedszkola informacje dotyczące 
kontynentu Europy, jego tradycje, obyczaje, fl agi państw 
należących do Europy oraz zaśpiewały hymn Europy. Młod-
sze grupy zaprosiły dzieci ze wszystkich grup do integracyj-
nego tańca, walczyka. Chętne dzieci mogły spróbować sera 
przywiezionego prosto z Holandii.Menu tego dnia to euro-
pejskie specjały:tortellini, barszcz ukraiński, serek maskar-
pone,francuskie rogaliki.Na zakończenie imprezy gospo-

darze dnia podarowali wszystkim dzieciom z przedszkola przysmaki w postaci koreczków (ser, szynka, ogórek).
 Dzięki tej imprezie dzieci niepełnosprawne integrowały sie ze społeczeństwem przedszkolnym. Ro-
zumiały i czuły, że są ważne jak inne dzieci. Zgodnie współdziałały w zabawach i sytuacjach zadaniowych, 
uczestniczyły w przedsięwzięciu o dużym zasięgu, zarówno w Choszcznie jak również podczas wycieczki do 
Szczecina.   
                                                                                                       Edyta Bogdanowicz

ŚWIĘTO SZKOŁY W SŁAWĘCINIE
21 maja w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sławęcinie odbyły się uroczyste obchody 

Święta Szkoły. Najważniejszym wydarzeniem tego dnia było ślubowanie pierwszoklasistów. 
Najmłodsi uczniowie szkoły powitali siedzących na widowni gości, nauczycieli i uczniów piosenka 

„Witamy Was”, której towarzyszył brawurowo wykonany układ taneczny. Następnie ślubowali, ze będą 
dobrymi Polakami, którzy godnie reprezentują swoja szkołę. Po ślubowaniu Dyrektor szkoły złożyła 

pierwszoklasistom życzenia. Wręczyła pamiątkowe 
dyplomy oraz znaczki z logo szkoły. Następnie 
przewodniczący Samorządu Uczniowskiego życzył 
głównym bohaterom uroczystości wielu sukcesów 
w nauce, obiecał im również pomoc starszych 
kolegów. Głos zabrali także pierwszoklasiści – 
ich przedstawicielka odczytała list skierowany do 
rodziców.

Część ofi cjalną uroczystości zakończył 
pokaz prezentacji multimedialnej przygotowanej 
przez uczennice klasy VI pod opieką nauczyciela 
informatyki p. Łukasza Wachowicza. Następnie 
goście mieli okazję podziwiać program artystyczny 
zatytułowany „Witajcie w naszej bajce” 
w wykonaniu klasy pierwszej wspomaganych 
wokalnie i tanecznie przez koleżanki ze starszych 
klas.

Po pełnej wzruszeń i wrażeń artystycznych uroczystości nastąpiła chwila wytchnienia. Zaproszeni goście, 
pracownicy szkoły oraz uczniowie wzięli udział w festynie. Organizatorzy zapewnili uczestnikom poczęstunek, 
konkursy dla dzieci i rodziców, pokazy taneczne oraz dyskotekę. Organizacją zabawy zajęła się wychowawczyni 
klasy V b – Barbara Popowska.

Tegoroczne Święto Szkoły, zaplanowane i przygotowane przez uczniów klasy pierwszej pod kierunkiem 
wychowawczyni Doroty Jarmarkiewicz, okazało się jednym z najważniejszych wydarzeń roku szkolnego 
2007/2008. Najistotniejszy cel święta, czyli włączenie w pracę nad organizacją oraz wspólną zabawę rodziców, 
uczniów i pracowników szkoły, został w pełni osiągnięty.

Wioletta Kaszak
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EKOLOGICZNIE I ZDROWO W SŁAWĘCINIE
Nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sławęcinie bliskie są idee 

ochrony przyrody oraz troska o środowisko. Korzystamy z tego, że wokół szkoły jest dużo zieleni, lasy oraz 
park. Dbałość o park to wspólny cel całej społeczności szkolnej oraz rodziców. Dzięki położeniu szkoły w tak 
wspaniałej okolicy nauczyciele mają możliwość przeprowadzania lekcji w terenie, wycieczek, co niewątpliwie 
wpływa na atrakcyjność zajęć. 

Uczniowie chętnie uczestniczą w akcjach ekologicznych oraz promujących zdrowy styl życia, 
a w kwietniu nie brakuje ku temu okazji. 

22 kwietnia obchodzono Dzień Ziemi. Jest to doroczna akcja, której celem jest promocja ekologii  
w społeczeństwie. Tegoroczne obchody odbywały się pod hasłem: „KLIMAT W POTRZEBIE”. Organizatorzy 
chcieli zwrócić uwagę na niekorzystne zmiany zachodzące w klimacie  na całej kuli ziemskiej spowodowane 
np. efektem cieplarnianym.

Do ogólnopolskich obchodów Dnia Ziemi przyłączyli 
się również uczniowie naszej szkoły. Członkowie kółka 
przyrodniczego wraz z uczniami grupy „0” przedstawili 
scenkę „ Na ulicy kolorowej”. Przekonywali oni, że warto 
dbać o środowisko i zostać przyjacielem Ziemi. Tego typu 
akcje pozwalają uwrażliwić młodych ludzi, zwrócić ich uwagę 
na problemy ekologii oraz nauczyć dbać o naszą planetę.

Podobna była tematyka  Światowego Dnia Zdrowia, 
który obchodzony był 7 kwietnia. Hasło przewodnie 
Światowego Dnia Zdrowia brzmiało  „ Chrońmy zdrowie 
przed negatywnym wpływem zmian klimatycznych”.

W jaki sposób należy dbać o zdrowie podpowiadali  
najmłodsi. Uczniowie grupy „0” zaprezentowali 
przedstawienie  „ Jak dobrze jest zdrowo żyć” . Przekonywali, 
jak ważne jest zachowanie codziennej higieny ciała

 i umysłu. 
W roku szkolnym szkoła po raz drugi przystąpiła do programu profi laktycznego „Szkoła bez 

przemocy”. Pedagog – Krystyna Frost, przez cały rok organizowała zajęcia, mające na celu poprawę 
bezpieczeństwa, uczniowie uczyli się asertywności, dobrych manier zachowania w sytuacjach konfl iktowych.
Chętnie uczestniczyli w lekcjach pt: ” Skrzynka złości”. W szkole ogłoszono akcję „Przerwa ciszy”. 
Zorganizowano wyjazdy na przedstawienia profi laktyczne do ChDK. Odbywały się również konkursy plastyczne 
na wiersze o tematyce związanej z uzależnieniami.

W ramach Światowego Dnia Bez Papierosa odbyło się przedstawienie w czasie, którego uczniowie 
przenieśli się na salę sądową, gdzie odbył się sąd nad papierosem. Sędzia doskonale skierował zarzuty „ Panu 
Papierosowi”, a uczniowie w ten sposób mogli dowiedzieć się o zgubnym wpływie nikotyny na zdrowie 
człowieka.
                                                                                                                                        Dorota Jarmarkiewicz
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Przegląd Form Estradowych i Teatralnych dla Osób Niepełnosprawnych

„Scena bez barier” 
 „My też chcemy żyć, potrzebujemy kontaktów z ludźmi  i tego by traktowano nas zwyczajnie bez 
taryfy ulgowej ale z życzliwością i ze zrozumieniem, naszą chorobą nikt się przecież nie zarazi, nasza 
niepełnosprawności nie jest naszym wyborem, zdecydował za nas los” takie słowa wyśpiewał jeden z ośrod-

ków w 2003 roku, a 20 maja br. w Sali 
widowiskowej choszczeńskiego Domu 
Kultury Prezes Klubu Kiwanis Kobieta 
2000 Pani Ewa Jabłońska otworzyła 10 
jubileuszowy koncert Scena Bez Ba-
rier.
 W tegorocznej SBB wystąpiło po-
nad 130 niepełnosprawnych artystów 
z Niemieńska, Pełczyc, Pyrzyc, Re-
cza, Krzęcina, Suliszewa, Piasecz-
nika, Wałcza i Choszczna. Każdy 
z uczestników otrzymał torbę upomin-
ków. Występy były oceniane przez 7 
osobowy jury. Największe wyróżnie-
nie, nagrodę GranPrix otrzymała wo-
kalistka Karolina Stawka 
z Recza. Jury przyznało również trzy 

wyróżnienie dla Ośrodków z Wałcza, Niemieńska i Piasecz-
nika, które otrzymały wysokiej klasy telewizory ufundowane 

przez Burmistrza Choszczna oraz Starostę.
                 Organizatorzy tegorocznego koncertu przygotowali dla wszystkich artystów i publiczności wspaniałą 
niespodziankę: wystąpiła Majka Jeżowska, która „porwała” do zabawy całą widownie. 
 „Tegoroczny festiwal był słoneczny radosny, pogodny(…).Uradowaliście nasze serca, nasze uszy, nasze 
oczy. Dziękuje wszystkim, bo dzisiaj wszyscy są zwycięzcami” powiedziała na zakończenie przewodnicząca 
jury Pani Irena Krzyżaniak.                                                                                                   
             Łukasz Młynarczyk

widowiskowej choszczeńskiego Domu 
Kultury Prezes Klubu Kiwanis Kobieta 
2000 Pani Ewa Jabłońska otworzyła 10 
jubileuszowy koncert Scena Bez Ba-
rier.
 W tegorocznej SBB wystąpiło po-
nad 130 niepełnosprawnych artystów 
z Niemieńska, Pełczyc, Pyrzyc, Re-
cza, Krzęcina, Suliszewa, Piasecz-
nika, Wałcza i Choszczna. Każdy 
z uczestników otrzymał torbę upomin-
ków. Występy były oceniane przez 7 
osobowy jury. Największe wyróżnie-
nie, nagrodę GranPrix otrzymała wo-
kalistka Karolina Stawka 
z Recza. Jury przyznało również trzy 

wyróżnienie dla Ośrodków z Wałcza, Niemieńska i Piasecz-
nika, które otrzymały wysokiej klasy telewizory ufundowane 

      
             Stowarzyszenia i Organizacje Pozarządowe



Biuletyn Choszczeński 19

  “Niepełnosprawność we Współczesnym Świecie
             – Sztaluga 2008. Pejzaż bez Barier” 
Pod taką właśnie nazwą w dniach 17 – 19 czerwca odbyły się Plenerowe Warsztaty Malarskie dla osób 

niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie to było II etapem realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Choszcznie oraz Gminę Choszczno projektu, fi nansowanego w większości ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.
 Do wzięcia udziału zaproszono 11 ośrodków i placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych 
z województwa zachodniopomorskiego m. in. ze Szczecina, Wałcza, Niemieńska, Suliszewa, Brzezin, Drawna, 
Recza, Krzęcina, Piasecznika. Wszyscy uczestnicy, opiekunowie, terapeuci i instruktorzy zostali zakwaterowani 
w Ośrodku Sportowo – Wypoczynkowym w Choszcznie.

 „Pejzaż bez Barier” uroczyście otworzył Burmistrz Choszczna Pan Robert Adamczyk. Natomiast 
o celach, zadaniach i zasadach uczestnictwa w projekcie mówili Kierownik Środowiskowego Domu
 Samopomocy – Joanna Czechowicz i Artur Groszkowski – instruktor terapii zajęciowej w/w placówki.
 Po części ofi cjalnej nastąpił przemarsz nad jeziorem Klukom do miejsca, w którym   rozpoczęło się 
długo wyczekiwane malowanie. Instruktażu, wskazówek, serdecznych rad niepełnosprawnym twórcom 
udzielali artyści z choszczeńskich Klubów 
Plastyka „Vena”  i „Impresja”. Piękna pogoda, 
urokliwy i malowniczy zakątek Choszczna 
wpływał inspirująco na inwencję twórczą 
uczestników pleneru. Powstającym pejzażom 
towarzyszyła radość, uśmiech i pasja tworzenia.
          Jak oceniają Państwo takie przedsięwzięcie? 
– zapytaliśmy parę spacerującą tego popołudnia 
nad jeziorem cyt.: „ Super sprawa, uśmiech, 
zabawa, wszyscy czują się potrzebni, oby więcej 
takich imprez” - odpowiedzieli. 
By zbytnio nie wyczerpać twórczo Artystów organizator zadbał także o dodatkowe atrakcje takie jak: rejsy 
statkiem po jeziorze, dyskoteki, mecz piłki nożnej, pieczenie kiełbasek przy ognisku. W pamięci pozostaną 
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także podania i legendy, związane z ziemią 
choszczeńską, które opowiadał niezwykle 
ciekawie dr Grzegorz Jacek Brzustowicz. 
Trzeciego dnia pleneru nastapiło pożegnanie, 
wręczenie certyfi katów uczestnictwa 
i pamiątek. Smutek z rozstania nie trwał 
jednak długo, ponieważ wszyscy mają 
nadzieję spotkać się za rok podczas podobnego 
przedsięwzięcia. 

III etap projektu jakim jest wystawa 
poplenerowa organizator zaplanowal na 
koniec miesiąca lipca, która odbedzie się 
w Klubie Garnizonowym w Choszcznie. 

Słowa uznania nalęża się organizatorm za wspaniały pomysł. Zaangażowanie plastyków z Klubu Plastyka 
„Vena” i „Impresja” był przysłowiowym strzałem w „10”. 

                                                                                                                                   Zbigniew Garzyński
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i pamiątek. Smutek z rozstania nie trwał 
jednak długo, ponieważ wszyscy mają 
nadzieję spotkać się za rok podczas podobnego 
przedsięwzięcia. 

poplenerowa organizator zaplanowal na 
koniec miesiąca lipca, która odbedzie się 
w Klubie Garnizonowym w Choszcznie. 

               Turniej Sołectw w Piłce Nożnej
 W niedzielne popołudnie 20.07.2008 r. o godz. 14.00  na Sławęcińskim stadionie odbył się drugi cykl 

spotkań piłkarskiej braci reprezentującej cztery Sołectwa. Podczas meczów panowała dobra atmosfera oraz 
zacięta walka o turniejowe punkty. 

Wspominając pierwszy turniej który odbył się  06.07.2008 r. należy podkreślic bardzo duże  zainte-
resowanie tą imprezą sportową. Chyba stanie się już tradycją organizacja tej imprezy. Organizatorom przyświeca 

cel wspólnej sportowej rywalizaji a przede wszystkim spotkań 
w gronie znajomych i przyjaciół.

Podczas pierwszego turnieju zwyciężyła druzyna Sołectwa Stradzewo, tym razem nie powiodło się. 
i drużyna  zajęła czwarte miejsce.

A oto wyniki II Turnieju Sołectw w Piłce Nożnej:
- Puhar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Choszcznie i 1m - zdobyła drużyna Sołectwa Sławęcin
- Puhar Sołtysa Sołectwa Stradzewo i 2m - zdobyło Sołectwo Sulino

cel wspólnej sportowej rywalizaji a przede wszystkim spotkań 
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- Puchar Sołtysa Sołectwa Sulino i 3m - zdobyło Sołectwo Radaczewo
- 4m - Sołectwo Stradzewo
Na zakończenie turnieju organizatorzy wręczyli  puchary oraz zaprosili wszystkich na pieczystą i wspólne 

spotkanie w przyjacielskiej atmosferze przy ognisku. Należy podkreślić bardzo dobrą organizację turnieju. 

Na kolejny już trzeci turniej organizatorzy zapraszają
 03.08.2008 r. do Sławęcina o godz. 14.00

   
Organizatorami turnieju były Sołectwa - Sławęcin, Sulino -  Stradzewo - a całość koordynował 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Choszcznie i jednocześnie Prezes Klubu Piłkarskiego „Sława” Sławęcin - 
Bogusław Szymański.

                                                                                                                                       Zbigniew Garzyński

  Złote  medale  Wiesława  Drewicza 
i srebro Izabeli Białek w Mistrzostwach Polski 

W Głubczycach odbyły się 29 Indywidualne Mistrzostwa Polski 
Weteranów w Badmintonie.

2 złote medale zdobył reprezentant Choszczna Wiesław Drewicz. 
W grze pojedynczej mężczyzn w kat. + 60 lat w fi nale pokonał Pawła Gasza 
(Katowice) 2 : 0 w setach (21:16; 21:14), a w grze podwójnej mężczyzn w 
kat. + 60 lat wspólnie z Andrzejem Antosiewiczem (Warszawa) pokonali 
parę Andrzej Janecki i Przemysław Grzeszkowiak (obaj Warszawa) 2 : 0 
w setach (21:18; 21:13).
 Choszczno reprezentowała także Izabela Białek, która w grze podwójnej 
kobiet w kat. + 35 lat wspólnie z Bożeną Wołkowycką (Katowice) zdobyły 
srebrny medal, ulegając w fi nale parze z Głubczyc Bożenie Bąk i Bożenie 
Haracz przegrywając 1: 2 w setach (18:21; 21:17; 19:21).
 Od wielu lat badmintoniści z Choszczna odnoszą wiele sukcesów nie tylko 
w kraju, ale także i zagranicą. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sportowych sukcesów.                                                              
                                                                                               Marta Naskręt
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Międzynarodowy Turniej Badmintona 
Z okazji „Dni Choszczna 2008”                                 
Choszczno 14 czerwca 2008 r.

  
  W dniu 14 czerwca 2008 r. z okazji „Dni Choszczna 2008 r.” odbył się Międzynarodowy Turniej   

Badmintona Imprezę otworzył 
Dyrektor Centrum Rekreacyjno 
Sportowego w Choszcznie 
Pan Zdzisław Kliński. 
W turnieju uczestniczyło ponad 
40 zawodników. Tradycyjne 
w turnieju wzięli udział  
sportowcy z Polski i Niemiec. 
Po raz pierwszy wziął udział 
zawodnik z Nowej Zelandii Pan 
Peter Robb. Wielką niespodziankę 
sprawił debel kobiet w składzie: 
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Izabela Białek i Iwona Ryśnik, który wystartował w kategorii Starszych Seniorów. Panie po zaciętej walce,  
pokonały 3 pary męskie i ostatecznie zajęły 3 miejsce.  Finaliści otrzymali puchary oraz nagrody, a wszyscy 
uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe medale.      
Wyniki Międzynarodowego Turnieju Badmintona z Okazji „Dni Choszczna 2008 r.”.

KOBIETY AMATORKI     ELITA MĘŻCZYZN
Magdalena Dorożalska (Szczecin)   1.  Robert Aleksandrowicz (Sulęcin)1. 
Anna Ohirko (Poznań)                  2.  Mateusz Woźniak (Szczecin)2. 

         
RADOŚNI AMATORZY      STARSI SENIORZY 30 – 40 LAT                          
1.         Adam Trojanowski (Choszczno)   1.  Bogdan Mieżyński (Szczecin)

Rafał Remont (Choszczno )    2. Maciej Żołnierzów (Choszczno)2. 

AMATORZY DO 40 LAT                                          STARSI SENIORZY 41 – 50 LAT
1.         Maciej Tarnowski (Choszczno )                                      1.  Tomasz Charkiewicz (Gorzów)

Bartosz Lemierzewicz (Jarosławiec)                                       2.  Zbigniew Bartosz (Bydgoszcz)2. 
      
AMATORZY DO 41 LAT I STARSI   WETERANI 50 LAT I STARSI
1.        Kajetan Tarnowski (Choszczno   1.  Wiesław Drewicz (Choszczno)
2.        Ryszard Drążowski (Bydgoszcz)                                     2.  Andrzej Struensee (Bydgoszcz)
     
GRA PODWÓJNE AMATORÓW Gr. I   GRA PODWÓJNA STARSZYCH SENIORÓW
1.        Magdalena Dorożalska (Szczecin)   1. Dominik Mazurczak (Wrocław)
           Adam Trojanowski (Choszczno)       Tomasz Charkiewicz (Gorzów)
2.        Anna Ohirko (Poznań)    2.  Bogdan Mieżyński (Szczecin)
          Sebastian Ohirko (Poznań)        Mateusz Woźniak (Szczecin)

GRA PODWÓJNE AMATORÓW Gr. II
1.       Maciej Tarnowski (Choszczno)
          Bartosz Lemierzewicz (Jarosławiec)
2.       Andrzej Mysiak (Szczecin)
          Jakub Mysiak (Szczecin)                                                                                                      Marta Naskręt  
      

             Wielki powrót Klubu Koszykówki Żak Choszcz-
no do tradycji - tak, bowiem można określić streetball 
zorganizowany przez nowy zarząd klubu w dniu 28 
czerwca 2008r. Nietradycyjny był jednak czas roze-
grania imprezy, bowiem zrezygnowano z wcześniej-
szej formuły i postawiono na sztuczne oświetlenie na 
nowo powstałym boisku do koszykówki przy SP3. 
Turniej rozpoczęto o 20.00, a zakończono 30 minut po 
północy. 
   - „Podjęliśmy się wielkiego wyzwania, bo-
wiem nie jest łatwo dorównać zorganizowanym 
w poprzednich latach w Choszcznie przez Jarka Ja-
siukiewicza siedmiu edycjom ogólnopolskiego tur-
nieju koszykówki ulicznej, który stworzył jedną 
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z najlepszych imprez w naszym regionie, a może na-
wet i kraju. Mam jednak nadzieję, że udało się i nowa 
formuła turnieju na stałe zapisze się w kalendarzu im-
prez klubu oraz w kalendarzach drużyn, które do nas 
przyjechały” - mówi Monika Fabianowicz – wice-
prezes Klubu Żak Choszczno. 

Do walki o nagrodę główną zgłosiło się 20 dru-
żyn. Mimo, iż zgłoszenia przyjmowane były do śro-
dy, jeszcze do soboty organizatorzy odbierali telefony 
z zapytaniem o możliwość zgłoszenia się do turnieju. 
Pogoda sprawiła jednak, że trzy z wcześniej zgłoszo-
nych drużyn nie stawiły się na miejscu (przestraszyli 
się zapowiadanego deszczu?) i szanse na zwycięstwo 
każdej z 17 drużyn znacznie wzrosły. Do miasta za-

    Wielki powrót Klubu Koszykówki Żak Choszcz-
no do tradycji - tak, bowiem można określić streetball 

z najlepszych imprez w naszym regionie, a może na-
wet i kraju. Mam jednak nadzieję, że udało się i nowa 

Nocny Streetball W Choszcznie
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witały składy reprezentujące wysoki poziom w baske-
cie w województwie zachodniopomorskim: Szczecin, 
Stargard Szczeciński, Gryfi no, Strzelce Krajeńskie 
Chojna, Wałcz, zjawiła się również ekipa reprezentu-
jąca Zbąszyń. Nie zabrakło gospodarzy, którzy w tym 
roku wystawili pięć ekip w tym 3 kobiece i 2 męskie 
- jedna z nich składała się z zawodników do 16 roku 
życia. 

W piękny, ciepły, słoneczny wieczór (wcze-
śniej przez cały dzień było pochmurno i padał deszcz!) 
na boisku przy SP3 stawiły się drużyny które chciały 
sprawdzić w nocnym stretballu. Pomimo wcześniej-
szych obaw wielu zawodników jak i samych organi-
zatorów pogoda nie przysporzyła żadnych problemów 
w rozegraniu streetballa, noc była bezdeszczowa i po-
zwoliła wszystkim walczyć o nagrodę główną.  

Zmagania drużyn rozpoczęły się po rozloso-
waniu czterech grup, wewnątrz których każdy grał 
z każdym do zdobycia 10 punktów bądź w przepiso-
wym czasie 8 minut.  

W grupie A o awans walczyły:
1. Stalingrad (Zbąszyń)
2. Ciepłe Janki (Szczecin)
3. Ciepłe Janki (Szczecin)
4. Bracia Rysia (Stargard Szczeciński)
5. RIM (Szczecin)
W grupie B znalazły się: 
1. Trepanacja czaszki (Szczecin)
2. RC oes Reda (Szczecin)
3. UKS Chojna Knights (Chojna)
4. C.O.Z. (Szczecin)
Grupa C składała się z:
1. Trudno powiedzieć (Choszczno)
2. GryfPanthers (Gryfi no)
3. Rozdeptane pomidory (Choszczno)
4. Brand New Stones 2 (Strzelce Krajeńskie)
W ostatniej z grup D o awans walczyły:
1. Angels (Choszczno)
2. Street Squad (Choszczno)
3. Lejdis (Choszczno)

4. Antałki (Wałcz)
Po losowaniu wiadomo było w których grupach 

toczyć się będzie największa batalia o awans. Grupę A 
uznano pierwotnie za najtrudniejszą, nie tylko z powo-
du największej liczby drużyn, lecz również z powodu 
wielu bardzo dobrych zawodników. Zapowiedzi nie do 
końca się sprawdziły, bowiem to w grupie „C” bar-
dzo wyrównaną walkę o awans stoczyły między sobą: 
Trudno powiedzieć, Gryf Panthers oraz Brand New 
Stones 2 i dopiero bilans zdobytych i straconych punk-
tów zdecydował o awansie do ćwierćfi nału. Oczywi-
ście w pozostałych grupach nie było wcale łatwiej. 
Sporą niespodziankę zrobiły panie. Bardzo blisko wyj-
ścia z grupy „C” była drużyna kobieca Lejdis, którym 
brakło przysłowiowego „łutu szczęścia” by zakończyć 
spotkanie ze Street Squad zwycięstwem. Z grupy A 
awansowały Bracia Rysia i Ciepłe Janki (obie ekipy 
tego samego dnia uczestniczyły w streetballu w No-
wogardzie, Bracia Rysia zajęli tam pierwsze miejsce, 
Ciepłe Janki stanęli na trzecim miejscu na podium), 
z grupy B wyszły składy RC oes Reda (wygrywając 
wszystkie spotkania) oraz Trepanacja czaszki, a w gru-
pie C awans zdobyły GryfPanthers i Brand New Stones 
2. Z ostatniej grupy wygrywając wszystkie spotkania 
awans zapewnili sobie Antałki oraz Street Squad. 

Po fazie grupowej rozegrano eliminacje kon-
kursu rzutów za 3 pkt. Do konkursu zgłosiło się 34 
zawodników. W fazie eliminacyjnej najlepszy oka-
zał się Daniel Sieluś (Street Squad), trafi ając 7 cel-
nych na 10 oddanych rzutów. Po dogrywce do fi nału 
awansowali również Sandra Tragier (Angels), Tomasz 
Zabłocki (Ciepłe Janki) oraz Mikołaj Szemel (Gry-
fPanthers) - wszyscy w pierwszej fazie eliminacji tra-
fi li 6 na 10 rzutów za 3. W fi nale zawodnicy musieli 
zmierzyć się nie tylko z przeciwnikiem, lecz również 
z czasem, bowiem konkurs wygrywał ten zawodnik, 
który odda najwięcej celnych rzutów w ciągu minuty. 
Bezkonkurencyjny okazał się Tomasz Zabłocki, który 
w ciągu minuty oddał 12 celnych rzutów. Wygrana 
tego zawodnika nie jest żadnym większym zaskocze-



Biuletyn Choszczeński 24

      
            Sport i Rekreacja

      
            Sport i Rekreacja

niem, ponieważ grając w organizowanych w Szcze-
cinie ligach amatorskich zdążył popsuć humor wielu 
obrońcom swoimi celnymi rzutami zza linii 6,25. 

Faza grupowa tylko zaostrzyła wszystkim dru-
żynom apetyt na zwycięstwo, co można było zauwa-
żyć po poświęceniu zawodników w trakcie meczy. 
Nie było mowy o przypadku, ponieważ w ćwierćfi -
nałach znalazły się drużyny, które potrafi ły wykorzy-
stać wszystkie swoje atuty oraz w wielu przypadkach 
wiedzę o przeciwnikach bowiem w 8 ekipach znaleź-
li się zawodnicy Miejskiej Ligi Basketu rozgrywanej 
w Szczecinie. Wszystkie spotkania stały na bardzo wy-
sokim poziomie, jednak jednym z najciekawszych był 
mecz pomiędzy drużyną Ciepłe Janki a GryfPanthers, 
który zakończył się zwycięstwem ekipy z Gryfi na. 

W półfi nałach drużyny jeszcze bardziej pod-
kręciły tempo i po bardzo zaciętych pojedynkach do 
fi nału weszły ekipy: Bracia Rysia oraz GryfPanthers, 
walką o 3 miejsce musiały się zadowolić RC oes Reda 
oraz Antałki. 

Zanim jednak rozegrano fi nały do głosu do-
puszczono koszykarzy chcących zaprezentować przed 
zgromadzoną publicznością umiejętności „wzbijania 
się ponad wyżyny”. Do walki o tytuł najlepszego „asa 
przestworzy” stanęło 6 zawodników. W eliminacjach 
bezkonkurencyjny był Grzegorz Małecki (Brand New 
Stones 2), który zdążył już zachwycić swoimi umie-
jętnościami mieszkańców Choszczna dwa lata temu, 
wygrywając wówczas konkurs wsadów. Dołączył do 
niego młody, niespełna 16-letni Daniel Sieluś (Street 
Squad). W fi nale to właśnie on zebrał gromkie brawa 
od zebranej publiczności za skok nad kolegą z druży-
ny, otrzymując od sędziów maksymalną notę i stawia-
jąc mistrzowi ciężkie wyzwanie. Grzegorz Małecki 
zdając sobie sprawę jak wysoko została postawiono 
poprzeczka próbował skoku nad dwoma osobami, 
którego niestety nie udało mu się zakończyć wsadem 
_i tym samym musiał oddać nagrodę w ręce swego 
przeciwnika. 

Chwila rozgrzewki i drużyny RC oes Reda oraz 
Antałki przystąpiły do walki o 3 miejsce. Żadna z ekip 
nie odpuszczała, walka kosz za kosz, wspaniała wal-

ka pod koszem i tuż przed końcem regulaminowego 
czasu gry jest remis 9-9. Jeden kosz ma zdecydować 
o wygranej. Presji czasu nie ulegli zawodnicy z ekipy 
Antałki zdobywając zwycięski kosz i kończąc tę bar-
dzo wyrównaną i pasjonującą walkę. 

Został więc tylko fi nał. Bracia Rysia mie-
li apetyt tego wieczoru na drugie zwycięstwo w tym 
dniu (pierwszy tytuł mistrza wywalczyli w Nowogar-
dzie), jednak mistrzowie VII Otwartych Mistrzostw 
Choszczna w koszykówce ulicznej drużyna z Gryfi na 
chcieli ponownie zdobyć tytuł mistrza. Walka była 
bardzo zacięta, w powietrzu można było wyczuć na-
pięcie pomiędzy dwoma ekipami a sędziowie zostali 
zmuszeni rozdzielać zawodników w trakcie meczu. 
Na zbiórce królowała drużyna Gryfpanthers, jednak 
wysoka skuteczność zawodników ekipy Bracia Ry-
sia nie dawała zbyt wielu szans na przejęcie piłki. 
W tym mecz dało o sobie znać boisko, wilgotna murawa 
powodowała, że zawodnicy próbując wymijać swego 
przeciwnika wpadali w poślizg i musieli toczyć batalię 
o utrzymanie piłki. Patrząc jednak z boku zwiększało 
to tylko atrakcyjność spotkania. Spotkanie było bardzo 
wyrównane, walka o każdą piłkę, kosz za kosz, podno-
siła z minuty na minutę doping publiczności. Na kilka 
minut przed końcem drużynie ze Stargardu Szczeciń-
skiego udało się odskoczyć od przeciwników na dwa 
punkty i był to początek fi niszu, bowiem efektownym 
wejściem pod kosz i rzutem za 1 punkt spotkanie za-
kończył zawodnik Bracia Rysia Michał Trypuć, czym 
zapewnił zwycięstwo swojej ekipie.  

Zwycięska drużyna „Bracia Rysia” w składzie 
Michał Trypuć, Marek Mańkowski, Marcin Zarzeczny, 
Janus Kopaczewski otrzymała nagrodę główną w wy-
sokości 800zł oraz wspaniały puchar, pozostałe dwie 
drużyny które stanęły na podium otrzymały upominki 
oraz dyplomy. Nagrody i puchary najlepszym wręczy-
li - z-ca Burmistrza Choszczna Adam Andriaszkie-
wicz oraz Prezes Klubu Koszykówki „Żak” Marek  
Zboralski. Dla wszystkich uczestników przygotowa-
no drobny poczęstunek- grill. Przez cały czas imprezy 
o dobrą atmosferę dbali Dj Maurycy oraz Dj Mafi a ze 
Szczecina.
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 Profesjonalną oprawę konferansjerską zapewnił niezawodny Zbigniew Garzyński, opiekę medyczną 
zapewniła dr Elzbieta Fiedorowicz  a nad całością czuwał prezes Klubu Żak Andrzej Marek Zboralski.

I Nocny Streetball Choszczno 2008 wypadł rewelacyjnie, wystarczy tyl-
ko spojrzeć na opinie samych uczestników, jedynym mankamentem ocenionym wśród za-
wodników i organizatorów jako „do poprawki” to trochę za nisko umieszczone kosze 
(w końcu to boisko przy szkole podstawowej). Łatwiej się grało paniom i młodzieży, trudniej seniorom. Jak 
zapewnili organizatorzy kosze są regulowane więc nie będzie problemu z ich podniesieniem.

- „Bardzo się cieszę, że udało się reaktywować chosz-
czeński turniej streetballa i do tego w oryginalnej nocnej sce-
nerii. Sprawnie i rozmachem przeprowadzony turniej, fajne 
miejsce  i sporo niezłych zespołów. Tylko pogratulować i pro-
sić o jeszcze” - Jarek Jasiukiewicz (Trudno powiedzieć).

- „Organizacja 5+, wszystko przebiegało sprawnie
 i przejrzyście, sędziowanie bardzo dobre” - Przemysław 
Ziemba (GryfPanthers).

- „Na początku bardzo serdecznie chciałbym podzię-
kować organizatorom, za zorganizowanie tak fajnego, bardzo 
uroczego Streetball’u, ponieważ nie codziennie można pograć 

sobie w tak późnych godzinach wieczornych w koszykówkę na tak wysokim poziomie, o czym przekonaliśmy się 
w sobotni  wieczór. Bardzo udany pomysł, ażeby właśnie coroczne Streetball’e w Choszcznie odbywały sie nocą. 
Gratulacje !” - Michał Trypuć (Bracia Rysia).  

Organizatorami turnieju byli:  Klub Koszykówki „ŻAK” oraz Urząd Miejski w Choszcznie.
Współorganizatorem Centrum Rekreacyjno Sportowe.     

 foto. Michał Modliński, Łukasz Młynarczyk                                                                  Rafał Remont
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             Spoprt i Rekreacja

Fotoreportaż z ceremoni od-
słonięcia odcisku dłoni 

Ryszarda  Konkolewskiego 
w Aleji Gwiazd Kolarstwa 

Polskiego

Fotoreportaż z ceremoni od-

pozostałe zdjęcia na stronie  www.choszczno.pl
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Fotoreportaż z ceremoni od-
słonięcia odcisku dłoni 

Ryszarda  Konkolewskiego 
w Aleji Gwiazd Kolarstwa 

Polskiego

Fotoreportaż z   Choszczeńskiego 
Maratonu Rowerowego 

„Pętla Drawska”

Biuletyn Choszczeński      
 Urząd Miejski, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno

Opracowanie: Wydział Informatyki i Promocji.  Kontakt: tel. 095 765 9327, 
e-mail:zgarzynski@gmina.choszczno.pl,   http://www.choszczno.pl

                                                        Robert Marciniak, Zbigniew Garzyński, Łukasz Młynarczyk, Marta Naskręt



Urz¹d Miejski 
w Choszcznie www.choszczno.pl

23 sierpnia godz.  20.00 - Pla¿a Miejska

                                            Wstêp wolny

23 sierpnia godz.  20.00 - Pla¿a Miejska

                                            Wstêp wolny

                  Forum Sekretarzy 
  Województwa Zachodniopomorskiego 
         W dniach 5-6 czerwca 2008 r. w Oœrodku Sportowo-Wypoczynkowym w Choszcznie 
odby³o siê Forum Sekretarzy Województwa Zachodniopomorskiego. Sekretarze gmin

i powiatów spotykaj¹ siê na szkoleniach 
organizowanych przez Fundacjê Rozwoju Demokracji 
Lokalnej w Szczecinie, w ró¿nych czêœciach 
województwa 4 razy w roku. Choszczno goœci³o ich ju¿ 
po raz drugi. Tematyka szkolenia dotyczy³a m.in.  
f i n a n s o w a n i a  z a d a ñ  g m i n y  
z zakresu zagospodarowania przestrzennego oraz 
gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy  
Oprócz zajêæ szkoleniowych program pobytu 
obejmowa³ zwiedzanie miasta, rejs statkiem po 
jeziorze oraz wizytê na polu golfowym. 

MANEWRY w  RATOWNICTWIE WODNYM

WOPR -POLICJA-PAÑSTWOWA STRA¯ PO¯ARNA
Choszczno 15-17 sierpnia 2008 r.

                  W zwi¹zku z obchodami 40-lecia istnienia WOPR w Choszcznie, organizatorzy 
przygotowali wiele atrakcji min.:        

 9.00    -  Msza Polowa (Pla¿a Miejska - ul.Promenada)
10.30   -  Ods³oniêcie Obelisku poœwiêconego ratownikom WOPR - ul.Chrobrego
               (Skwer przy Pla¿y Miejskiej)
11.30   -  Uroczyste otwarcie manewrów
14.30 - 19.00 - Manewry (j. Klukom)
19.30   -  “Dyskoteka na bosaka” (Pla¿a Miejska)

9.30   - 13.30  - manewry (j. Klukom)
15.30 - 19.00 

11.30 - 13.00  -  Pokazy ratownictwa wodnego z udzia³em œmig³owca
13.00 - 14.00  -  Og³oszenie wyników, wrêczenie pucharów, uroczyste zakoñczenie manewrów.

Pi¹tek 15.08.2008 r.

Sobota 16.08.2008 r. 

 - manewry (j. Klukom)
19.30   -  “Dyskoteka na bosaka” (Pla¿a Miejska)

Niedziela 17.08.2008 r.
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Organizatorzy:Oddzia³ Rejonowy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
Wspó³organizatorzy:Centrum Rekreacyjno-Sportowe, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y 
Po¿arnej w Choszcznie.
Patronat Honorowy: Urz¹d Miejski w Choszcznie, Starostwo Powiatowe w Choszcznie, Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych 
i Administracji w Warszawie, Zachodniopomorski Urz¹d Marsza³kowski, Zachodniopomorski Urz¹d Wojewódzki, Komenda 
Wojewódzka Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Szczecinie, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Zarz¹d G³ówny WOPR 
w Warszawie, Zachodniopomorski WOPR w Szczecinie. 
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