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Otwarcie Szko³y Muzycznej

,



Otwarcie Œcie¿ki Rowerowej Dla Najm³odszych

Porozumienie Partnerskie z miastem Bergen na Rugii
Blady Kris w Choszcznie18 listopada 2008 r. Burmistrz Choszczna w imieniu Gminy Choszczno podpisa³ porozumienie partnerskie z 

miastem Bergen na Rugii. Partnerstwo daje nam mo¿liwoœæ ubiegania siê o œrodki unijne w ramach Programu 
Operacyjnego „Europejska Wspó³praca Terytorialna” - Wspó³praca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-
Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.
Wspólnie z Bergen z³o¿ymy wniosek o dofinansowanie zadnia pn. „Polsko-Niemieckie Informacyjne Centrum 
Kultury i Transferu Wiedzy”. Jest to kompleksowy projekt obejmuj¹cy remont i modernizacjê, informatyzacjê
i wyposa¿enie czêœci Biblioteki Miejskiej - biblioteka wirtualna, a tak¿e wie¿y ciœnieñ i przystosowanie tych 
obiektów do pe³nienia funkcji kulturalno – naukowej w tym widowiskowej, wystawienniczej, umo¿liwiaj¹cej 
organizacje ró¿norodnych imprez kulturalnych, sympozjów, szkoleñ i prelekcji, spotkañ miêdzynarodowych, 
wymiany doœwiadczeñ na poziomie szkó³, administracji, organizacji pozarz¹dowych i MŒP.

wiêcej na: www.choszczno.pl

wiêcej na: www.choszczno.pl

Chcesz wzi¹æ udzia³ 
w warsztatach

z Bladym KRISEM
szukaj na

 www.choszczno.pl

Ma³gorzata Bartoszek
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Inwestycje w Gminie Choszczno

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3

Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 (ul. Niedziałkowskiego 9)

Termomodernizacja Przedszkola Nr 4 (ul. Mur Południowy 4)

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1

Inwestycje



4  iuletyn hoszczeński

Budowa boiska „Orlik 2012” (vis-a-vis Gimnazjum)

Plac manewrowy dla najmłodszych – zakończona

Budowa parkingu przy „nowej” Szkole Muzycznej (ul. Mur Południowy 7) – zakończona 

Budowa parkingu przy  
ul. Niedziałkowskiego

zakończona

Montaż nowych ławek i koszy na 
śmieci w Parku im. Kardynała 

 Stefana Wyszyńskiego Pomnik Papieża

Inwestycje



iuletyn hoszczeński  5

Innowacyjna Szkoła
W ogólnopolskim konkursie „Innowacyjna Szkoła  2008”  tytuł  laureata  uzyskało 
12  szkół w  tym  jedną  z  nich  została Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Choszcznie. W konkursie 
ogólnopolskim  „Innowacyjny  Nauczyciel 
2008”  tytuł  laureata  konkursu  uzyskało  10 
nauczycieli w  tym Krystyna Górecka  (Szkoła 
Podstawowa  nr  1  w  Choszcznie).  Była  to 
kolejna edycja konkursu w  ramach programu 
„Partnerstwo dla Przyszłości” firmy Microsoft 
organizowana  przez  „Głos Nauczycielski”, 
oraz Regionalne Centra  Innowacji Microsoft. 
Współorganizatorem  konkursu  była  firma 
Intel. Patronat technologiczny nad konkursem 
objęła  firma CISCO. Podczas uroczystej Gali 
Finałowej  15  października w  Sali Wielkiej 
Zamku Królewskiego w Warszawie  zostały 
ogłoszone  wyniki  konkursu  Innowacyjna 
Szkoła 2008. Nagrodzone zostały 3 szkoły, w 
których wykorzystywane są nowe technologie. 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Choszcznie zajęła 
II miejsce. Dyplom wraz  z  gratulacjami  od 
Krystyny  Szumilas,  Sekretarza  Stanu  w 
Ministerstwie Edukacji Narodowej  odebrała 
Dyrektor Szkoły Krystyna Górecka, która jest 
jednocześnie autorką projektu konkursowego. 
Nie zabrakło też nagród, których z powodu dość 
dużych  rozmiarów  Pani  Dyrektor  nie  mogła 
przywieźć  osobiście  i  do  szkoły  dostarczyła 
je  firma  kurierska.  Jako  nagrodę  szkoła 
otrzymała tablicę interaktywną, laptop i rzutnik 
multimedialny.

Krystyna Górecka

Komisja Konkursowa powołana przez Ministra Edukacji Naro-
dowej po zapoznaniu się z pracami konkursowymi nadesła-

nymi na trzeci etap ogólnopolski oraz ich ocenie, wyłoniła zwy-
cięzców, m.in. w kategorii najlepszej pracy w formie plastycznej 
wykonanej przez ucznia, wyróżnienie otrzymała Lidia Kiela z kl. 
IV „a” Szkoły Podstawowej nr 3 w Choszcznie (opiekun - Jadwi-
ga Skorba-Frańczak) – jedyna uczennica z naszego województwa. 
Wyróżnienie Lidka odebrała w Warszawie 11  września 2008 r. w 
Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Rozstrzygnięcie drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
„ W Polsce bije serce świata” (N. Davies) – a czy Twoje serce bije dla Polski?

Ewa Klińska

Szkoły i przedszkola
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Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych

9 października  2008  r.  pierwsze  miejsce,  ze znaczną  przewagą  nad  pozostałymi  sztafe-
tami,  zdobyła  dziesiątka  chłopców  ze  Szkoły 
Podstawowej  nr  3  w  Choszcznie  wyprzedzając 
SP Suliszewo i SP Będargowo w „Mistrzostwach 
Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych”. 
Nasze dziewczęta toczyły biegi bardziej wyrów-
nane  i  zajęły  miejsce  drugie  za  SP  Będargowo 
a  przed  SP  Lubianą  (Pełczyce;  9  października 
2008). Konkurencja była duża a wystąpiły szkoły 
z Będargowa, Lubiany, Suliszewa, Drawna, Krzę-
cina, Pełczyc, Chrapowa, SP1 i SP3 z Choszczna.  
Gratulujemy!
Twórcami sukcesu naszej ekipy są: Anna Zawa-
da- Kunowska i Andrzej Fik.

Skład chłopców: Darek Pawłowski, Filip Paw-
lun,  Kacper  Bartos,  Krzysiek  Musiałowski, 
Dominik  Jarugam, Karol Świtała,  Jakub Sze-
wielewicz,  Szulżycki Patryk,  Szymon Popie-
larczyk, Kamil  Paprota, Mateusz Wszędybył  

Dziewczęta: Julita Nitecka, Justyna Jurczyk, 
Adrianna Kowalska, Malwina Kokolus, Julia 
Glińska, Aleksandra Migdalska,Aleksandra 
Raczyńska, Wiktoria Bartos, Klaudia Arnista, 
Paulina Wrzosek

Grzegorz Winiarski

VI Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie  
i Ruchu Drogowym

W czwartek 9 października 2008  r.  odbył się w Szkole Podstawowej w Zamęci-
nie VI Szkolny Turniej Wiedzy o Bezpieczeń-
stwie  i Ruchu Drogowym. W  turnieju wzięli 
udział uczniowie klas 0 -  III. W komisji kon-
kursowej czuwającej nad prawidłowym prze-
biegiem  turnieju  zasiedli  przedstawiciele: 
straży pożarnej - mł.  ogniomistrz  p. Stani-
sław Rydz, policji  - dzielnicowy sierż. Sewe-
ryn Hawrylewicz, ratownictwa medycznego 
p. Radosław Rożek. Trzyosobowe drużyny od-
powiadały na pytania dotyczące bezpieczeń-
stwa w szerokim  tego  słowa znaczeniu. Zda-
rzały się niepełne odpowiedzi i wtedy panowie 
z jury uzupełniali je, a przy okazji dawali dobre 
rady i wskazówki dla wszystkich uczestników 
i  publiczności. Turniej  zakończył  się  remi-
sem. Wszystkie zespoły zdobyły tę samą ilość 

punktów. To nie było  zaskoczeniem dla nas. 
Cieszymy się, że nasi uczniowie wykazali się 
tak bogatą wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa. 
Celem naszego turnieju nie jest rywalizacja za 
wszelka  cenę,  a nauka poprzez  zabawę  i  ten 
cel został osiągnięty. Na zakończenie prelek-
cję na temat zagrożeń i sposobów ich unikania 
wygłosił przedstawiciel  straży pożarnej  - mł. 
ogniomistrz Stanisław Rydz. Wszyscy ucznio-
wie z wielkim zainteresowaniem słuchali  rad 
i  obserwowali  improwizowane  sytuacje. Ten 
turniej - organizowany corocznie przez p. Iwo-
nę Marciniak  i p. Elżbietę Andruszewską -  to 
ważna lekcja dla najmłodszych uczniów naszej 
szkoły - Szkoły Promującej Zdrowie.

Iwona Marciniak

Szkoły i przedszkola
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Nadanie Imienia i Przekazanie Sztandaru 
Szkole Podstawowej nr 1 w Suliszewie

W dniu  24  października  2008  r.  w  Szkole Podstawowej  nr  1  w  Suliszewie  odbyła 
się  uroczystość  nadania  szkole  imienia  Jana 
Brzechwy  i  przekazania  sztandaru.  Ceremonię 
rozpoczęła Msza Św. w kościele pod wezwaniem 
Trójcy  Świętej  w  Suliszewie  sprawowana 
przez  proboszcza  tutejszej  Parafii  ks.  Stefana 
Marcyniuka i zaproszonych księży. Podczas mszy 
został  poświęcony  sztandar  szkoły  i  uczczono 
minutą ciszy pamięć zmarłego księdza kanonika 
Kazimierza Kołwzana, byłych dyrektorów szkoły 
i nauczycieli.
Po  zakończeniu Mszy  nastąpiło  przejście  do 
budynku szkoły, gdzie odsłonięto i poświęcono 
tablicę pamiątkową. Dalszy ciąg uroczystości 
miał miejsce na sali. Tam, w obecności  licznie 
przybyłych zaproszonych gości, rodziców i całej 
społeczności szkolnej Burmistrz Choszczna - Pan 
Robert Adamczyk wręczył na ręce dyrektora  - 
Pani Krystyny Kozaneckiej Akt Nadania Szkole 
Imienia  Jana  Brzechwy.  Następnie  poczet 
sztandarowy  złożony  z  rodziców  przekazał 
sztandar dyrektorowi szkoły, dyrektor - uczniom. 
Nastąpiła  prezentacja  sztandaru  i  ślubowanie 
gospodarzy poszczególnych klas  na  sztandar. 
Został  odśpiewany  hymn  szkoły  autorstwa 
rodzica, a  jednocześnie przewodniczącej Rady 
Rodziców - Pani Anny Kingi Dudziak. 

Niezwykle  ciekawie  przedstawił  sylwetkę  i 
twórczość poety - Jana Brzechwy - Pan Tomasz 
Wacław Jabłecki. Natomiast uczniowie w części 
artystycznej  „Podróże  z  Kleksem”  przenieśli 
wszystkich  w  świat  utworów  Patrona.  Nie  
zabrakło  licznych  życzeń  i  gratulacji,  kwiatów 
i  upominków  złożonych  na  ręce  Pani  dyrektor. 
Panie  z  Koła  Gospodyń  Wiejskich  jak  zwykle 
wyśpiewały  życzenia  dla  szkoły.  Było  to 
niezwykle ważne dla naszej  szkoły wydarzenie. 
Dumni  jesteśmy,  że  posiadamy  sztandar  szkoły 
i  Patrona  -  poetę,  który  będzie  żył  w  pamięci 
uczniów w  postaciach  z  utworów,  które  dobrze 
znają i kochają.

Krystyna Kozanecka

Uczniowski Klub Sportowy „Junior” w Suliszewie 
informuje, iż w ramach zadania z zakresu spor-

tu powszechnego dzieci i młodzieży tj. zakup sprzętu 
sportowego w ramach projektu KAROL otrzymał do-
finansowanie w kwocie 5000 zł ze środków Fundu-
szu Rozwoju Kultury Fizycznej  Ministerstwa Sportu 
i Turystyki z siedzibą w Warszawie.
Za w/w kwotę zakupiono sprzęt: 
- do gier zespołowych: do piłki nożnej, ręcznej i 
siatkowej, 
- do lekkiej atletyki: buty biegowe, 
- do badmintona: rakiety, lotki, siatki, 
- do pływania: okulary i czepki.    

Fundusze z Ministerstwa Sportu i Turystyki
 

Krystyna Kozanecka

Szkoły i przedszkola
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Kluby Przedszkolaka Przedszkole nr 2
Jesienny Festyn

Dnia  14.10.2008  r.  odbyła  się  kolejna 
impreza  zorganizowana w  ramach  pro-
jektu  „Kluby  Przedszkolaka  w  Gminie 

Choszczno”. Był  to wyjazd dzieci na pływalnię 
„Wodny  Raj”  w  Choszcznie.  Wyprawa  malu-
chów nad basen okazała się wielką niespodzianką 
i okazją do zabaw w basenie. Większość przed-
szkolaków po raz pierwszy widziała basen. Dzie-
ci  przebywały  pod  opieką  pań  opiekunek  oraz 
rodziców,  którzy  aktywnie  uczestniczyli wraz  z 
dziećmi  w  zabawach  w  wodzie.  Przedszkolaki 
bawiły  się w brodziku,  jacuzzi oraz zjeżdżały z 
małej ślizgawki. W czasie zabaw w wodzie dzieci 
używały  desek  do  nauki  pływania  oraz  specjal-
nych  piankowych  rurek  ułatwiające  utrzymanie 
się na powierzchni wody. Po harcach w basenie 
każdy  przedszkolak  otrzymał  słodką  przekąską, 
owoce oraz napój. Ten dzień z pewnością zapadł 
dzieciom w pamięć  i  być może  zachęci  niektó-
rych z nich do rozwijania zdolności pływackich 
w przyszłości.

Przemysław Grzeszata

Dnia  24.09.2008  r.   w  jes iennych 
promieniach  słońca maluchy  zostały 
przyjęte  do  grona  przedszkolaków. 

Uroczysta przysięga złożona w obecności Radnej 
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 
Pan i   Krys tyny   Wiśn iewske j   –   Buga j , 

przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Choszcznie 
Pani  Magdaleny Sieńko, Dyrektora Przedszkola, 
rodziców  oraz  wszystkich  przedszkolaków 
dostarczyła wiele emocji.

3-latki przyrzekały,  że będą dobrymi 
p r z ed s zko l ak am i ,   n i e   b ędą 
grymasić  i  szlochać,  zawsze 
swoje  panie  słuchać,  będą 
zuchami i dobrymi kolegami. 
Zobaczymy  czy  spełnią  te 
obietnice!!! Na zakończenie 
przejęte odebrały pamiątkowy 
dyplom, znaczek przedszkola, 
oraz  słodki  rożek obfitości. 
Honorowymi gośćmi imprezy 
byli  nasi  absolwenci,  którzy 

chodzą  już  do  II  klasy  szkoły 
podstawowej,   opowiedziel i   o 

swoich losach, wrócili wspomnieniami 
do  przedszkolnych  lat  a  podczas  wspólnej 
zabawy  z   t ak im  samym  zapa łem  jak 
przedszkolaki  uczestniczyły  w  wykopkach 
ziemniaków w przedszkolnych piaskownicach. 
Z  przyniesionych  przez  rodziców plonów  z 
ogrodów można było zrobić nie tylko jesienny 
stragan,  ale  również wyczarować warzywne 

Szkoły i przedszkola
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stworki. Powstały oryginalne ludziki, zwierzaki 
– cudaki, które można oglądać w przedszkolnej 
szatni. Dzielnie  pracowały  nie  tylko dzieci, 
ale  też  ich  rodzice.  Dzięki  zaangażowaniu 
prawie wszystkich rodziców przedszkolny bufet 
obfitował w smakołyki. Mogliśmy skosztować 
ciasta, baby ziemniaczanej, kiełbasek z ogniska 
i grochówki. Szczególnie gorąco dziękujemy za 
ofiarność rodzicom: Szymona i Bartosza Ozimek, 
Jagody Baczyńskiej, Kamila Kunowskiego. 
Piękna pogoda sprawiła, że wszyscy mogliśmy 
się wspaniale bawić. 

Filomena Bireta

Kuchcikowo w Przedszkolu

Z abawy  kul inarne   w  Przedszkolu  
nr  2  należą do  jednych  z  najbardziej 
ulubionych  zajęć dzieci. Działając w 

myśl zasady „słyszę, widzę i robię to”, dzieci 
mają możliwość przekonania  się  na własnej 
skórze jak skomplikowana i  mozolna bywa praca 
przy przygotowywaniu posiłków. W związku 
z  tematyką    jesienną    „Warzywa  i  owoce” 
dnia 06.10.2008  r.  sześciolatki    samodzielnie 
przygotowały  surówkę z marchewki  i  jabłka. 
Wykonały  sok  marchewkowo-jabłkowy 
wyciskając go przez  sokowirówkę  . Punktem 
kulminacyjnym zajęcia było zagniatanie ciasta 

na pyszne rogaliki 
marchewkowe. 
W a ł k o w a n i e 
i   z a w i j a n i e 
rogalików    nie 
s t anowi ło   d l a 
nikogo trudności. 
W s z y s t k i e 
d z i e c i   b y ł y 
zaangażowane 
w  powierzone 

im  zadania.  Samodzielne  przygotowywanie 
potraw  jest  czynnością  bardzo  atrakcyjną 
i    sprawia dzieciom wiele  radości. Wkładają 
w  te  prace  całe  swoje  serduszka  i  dziecięce 
umiejętności.  Poprzez  praktyczne  działania 
wyrabiają w  sobie umiejętności oraz nawyki 
przydatne w    życiu  codziennym. Możliwość 
sprawdzenia  swoich  umiejętności ,   oraz 
przygotowywanie   potraw  samodzielnie 

stanowi  dla  dzieci   niebywałą  atrakcję. 
Przepis dla innych kuchcików: 
„Rogaliki marchewkowe” 
Składniki ciasto: 
2 szklanki mąki (może się okazać, że ciut więcej 
będzie potrzebne do podsypania) 
2 duże marchewki 
łyżeczka proszku do pieczenia 
kostka margaryny 
cukier puder do posypania 
Nadzienie: 
marmolada albo czekolada albo kawałki 
owoców
Wykonanie: 
Marchewkę ścieramy na tarce jarzynowej. 
Dodajemy mąkę, proszek do pieczenia i 
margarynę. Ugniatamy ciasto. Kiedy ciasto 
będzie już ładnie odchodziło od ręki, dzielimy 
na pół i wałkujemy placki, wycinamy kwadraty, 
nakładamy nadzienie i zawijamy rogaliki.  
Piec około 20 minut - aż się zrumienią w temp. 
ok. 160oC. Posypać cukrem pudrem.

Polecam gorąco  Jolanta Nagler

Przedszkole nr 1 
„Mamo, tato - ćwiczmy razem”

Współdziałanie nauczycieli  i  rodziców jest 
jednym  z  najistotniejszych  czynników 

prawidłowego działania przedszkola  i  rodziny, 
warunkuje  harmonijny  rozwój  dzieci  oraz 
optymistyczne  spojrzenie  w  przyszłość.W 
tym  celu  4  lata  temu,  w  ramach  realizacji 
programu Optymistyczne Przedszkole, powstał 
„Klub Rodzica”,  który  cieszy  się  ogromnym 
zainteresowaniem. W  roku  szkolnym  2008/9 
członkowie  „Klubu  Rodzica”  wyszli   z 
inicjatywą  prowadzenia  dodatkowych  zajęć 
gimnastycznych, w których udział braliby rodzice.  
Odzew  był  natychmiastowy.  Do  współpracy 
zgłosili  się  nie  tylko  rodzice  ale  również 
dziadkowie.
Pierwszy  cykl   zajęć  gimnastycznych 
poprowadził  tata  Kuby – nauczyciel wychowania 
fizycznego.  Starał  się  dobierać  ćwiczenia  tak 
aby intensyfikować wysiłek fizyczny a zarazem 
zaciekawić dzieci. Przedszkolaki uwielbiają  te 

Szkoły i przedszkola
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zajęcia, wyzwalają one ogromną radość  i chęć 
działania.  Tata  Kuby  do  zestawów  ćwiczeń 
wprowadzał  elementy  współzawodnictwa  
i rywalizacji sportowej. Rywalizacja ta wyrabia 
u  dzieci  samodzielność,  inicjatywę  a  także  
umiejętność współdziałania w zespole. 
W   o k r e s i e   w i o s e n n y m   p l a n u j e m y 
zorganizować spotkania na świeżym powietrzu  
i  cykl  ćwiczeń muzyczno  -  ruchowych  pod 
hasłem „Mamo, tato – ćwiczmy razem!”
Wspólne  ćwiczenia  są  doskonałą  okazją  do 
bliższego poznania  się, obserwacji  zachowań 
dzieci a także do wyzwalania twórczej inwencji 
ruchowej.

Małgorzata Krzykawiak

Bezpieczny Przedszkolak

Wszystkim  dorosłym  leży  na  sercu 
bezpieczeństwo naszych najmłodszych. 

Pragniemy jak najlepiej chronić je przed wszelkimi 
zagrożeniami. W Przedszkolu nr 1 dbamy o to, 
by przygotować dzieci do świadomego dbania 
o własne bezpieczeństwo cyklicznie prowadząc 
bloki zajęć o tej tematyce i ściśle współpracując 
z  choszczeńską Komendą  Powiatową  Policji. 
Podsumowaniem  i  sprawdzeniem  wiedzy  i 
umiejętności  dzieci 
w  tym  zakresie 
jest  organizowany 
już   d rug i   r az 
M i ę d z y g r u p o w y 
Konkurs  Wiedzy 
o  Bezpieczeństwie 
„ B E Z P I E C Z N Y 
PRZEDSZKOLAK”. 
W tym roku konkurs 
odbył się 30.10.2008. 
Ce lem  konkur su 
by ł o   u t rwa l en i e 
wiadomości na  temat 
b e z p i e c z e ń s t w a 
podczas  zabaw  i 
ruchu  drogowego, 
sprawdzenie  wiedzy 

przedszkolaków  z  zakresu  bezpiecznego 
poruszania  się  po  drogach  i  odpowiedniego 
zachowania się w różnych nietypowych sytuacjach 
w kontaktach z nieznajomymi oraz promowanie 
bezpiecznego  stylu  życia.  Przygotowaniem 
konkursu w  tym roku zajęły  się panie Dorota 
Bauć  i Emilia Kaśkiewicz – Kwiecień. Wzięły 
w nim udział przedszkolaki z grup starszaków. 
Dzieci wykazały się dużą wiedzą na  temat  jak 
dbać o swoje bezpieczeństwo i wyszły zwycięsko 
w  scenkach  symulujących  sytuacje  mogące 
prowadzić do niebezpieczeństwa w kontaktach 
z  osobą  obcą.  Jury w osobach:  pani  dyrektor 
przedszkola Edyta Bogdanowicz oraz aspiranci 
KPP w Choszcznie panowie: Artur Kołodziejski 
i  Jakub Zaręba mieli problem ze wskazaniem 
zwycięzcy - walka była wyrównana i orzeczono 
remis.  Dzieci  otrzymały  upragnione  nagrody 
a  dorośli?  Dorośli  są  nieco  spokojniejsi  o 
bezpieczeństwo naszych dzieci. 
Program zajęć i spotkań o tematyce bezpieczeństwa 
najmłodszych  będzie  kontynuowany  przez  cały 
rok szkolny a także w latach następnych.

Dorota Bauć

Szkoły i przedszkola
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Ekologia w przedszkolu przy udziale dotacji unijnej

Każdego  dnia  wiele  wydarza  się  w 
Przedszkolu Nr 1. Nauczyciele dbają 
o  urozmaicenie  zajęć  wdrażanie 

nowoczesnych metod pracy z dziećmi, aby przede 
wszystkim podnosić poziom  ich umiejętności 
i wiedzy. Podejmowane są nowe wyzwania,  i 
tak w październiku nauczyciele grup 6- latków 
przystąpili  do  opracowania  programu  na 
konkurs ogłoszony przez Kuratorium Oświaty 

w Szczecinie, w ramach Rządowego programu 
wyrównywania  szans  edukacyjnych  dzieci 
i  młodzieży  w  2008r.Było  warto  -  wniosek 
pozytywnie został oceniony i już od 1 listopada 
realizujemy  program  „Każdy z nas jest 
liściem wielkiego drzewa świata”, który  jest 
dotowany ze środków unijnych. Przygotowany 
program ma na celu zwiększenie  liczby zajęć 
ekologicznych realizowanych przez różnorodne 

formy, ze szczególnym uwzględnieniem pełnego 
uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych. Dzieci 
odbędą  szereg wycieczek  zaplanowanych w 
różnorodnych środowiskach przyrodniczych tj: 
las,  jezioro, pod kierunkiem specjalistów. W 
przedszkolu gościć będą prelegenci, osoby, które 
pokierują obserwacjami, przedstawią naturalne 
okazy oraz prezentacje. Pozyskane  fundusze 
unijne pomogą w doposażeniu przedszkola w 
pomoce dydaktyczne. Wybrany zestaw środków 
stworzy nauczycielom możliwość odwoływania 
się  do  dziecięcych  doświadczeń,  przeżyć 
i  zainteresowań.    Za  pomocą  zakupionego 
sprzętu   umożl iwiającego  bezpośrednie 
eksperymentowanie,  obserwowanie  damy 
dzieciom szansę samodzielnego odkrywania  i 
przeżywania zjawisk przyrodniczych. Zajęcia  
z  zakresu  ekologii  to  nie  tylko  obcowanie  z 
przyrodą i  jej poznawanie,  to również relacje i 
oddziaływanie natury na organizm człowieka. 
Zaplanowano  cykle  zajęć  relaksacyjnych, 
zmierzających  do  wyciszenia  i  odprężenia 
przy  dźwiękach  natury.  Nowością godną 
podkreślenia jest cykl zajęć terapeutycznych 
dla dzieci niepełnosprawnych z zakresu dogo 
i hipoterapii.
Spec ja l i ś c i   poprowadzą   za j ęc i a   p rzy 
bezpośrednim  włączeniu   koni   i   psów 
specjalnie przygotowanych do pracy z dziećmi 
niepełnosprawnymi. Harmonogram programu 
przewiduje  wiele  ciekawych  form,  miedzy 
innymi bezpośredni udział  rodziców z dziećmi    
w  zajęciach  badawczych  i  plastycznych. W 
ramach Klubu Rodzica zaprezentowane zostaną 
okazy zgromadzone podczas wycieczek oraz 
prezentacje kroniki audiowizualnej. Relacje z 
przebiegu programu  zaprezentujemy na lamach 
kolejnego biuletynu.

Edyta Bogdanowicz

Szkoły i przedszkola

Zajrzyj na 
www.p1.choszczno.edu.pl
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Wystawa Ryszarda Saka
W Małej  Galerii  Choszczeńskiego  Domu 

Kultury  można obejrzeć prace Ryszarda 
Saka.  Wystawa,  której  otwarcie  odbyło  się  03 
października  2008r.  nosi  tytuł  „Spojrzenie” 
i  jest  jego pierwszą  wystawą autorską w naszym 
mieście  Ryszard  Sak  to  szczeciński  twórca 
pełniący funkcję prezesa Zachodniopomorskiego 
Stowarzyszenia Twórców Kultury. Emerytowany 
lekarz medycyny. Maluje od ponad 30 lat, uprawia 
przede wszystkim malarstwo sztalugowe, rysunek 
oraz pastele. 
Na  wystawie  w  Choszcznie  prezentowane 
są prace,   gdzie   dominuje pejzaż    i  tematyka 
marynistyczna.  Autor  jest  laureatem  i 
uczestnikiem wielu wystaw  indywidualnych  i 
zbiorowych w kraju i zagranicą.
Pan Ryszard Sak jest również członkiem Klubu 
Plastyka Impresja działającego w Choszczeńskim 
Domu Kultury. Widzowie mieli  już możliwość 
obejrzenia  jego  prac  eksponowanych  na 
wystawach  zbiorowych  tego  Klubu.  Autor 
wielokrotnie uczestniczył również w plenerach 
organizowanych  przez  naszą  choszczeńską 
grupę plastyków. 
Jego  prace  charakteryzuje  niepowtarzalność 

 i „świeżość” spojrzenia, a także wręcz nowatorskie 
potraktowanie  tematu.  Rozedrgane  kolory, 
dobierane  inaczej  niż  to  się  zwykle  odbywa 
powodują  u oglądających świadomość, że mają 
do czynienia z twórcą wrażliwym poszukującym   
wielu  nowych  możliwości interpretacyjnych. 
Zachęcając  do  obejrzenia  jego  prac  zapraszam 
wszystkich do Małej Galerii.

Małgorzata Kozłowska

Kawiarenki Artystyczne w CHDK

Dnia 10 października br. Choszczeński Dom 
Kultury  gościł  Jerzego  Grodka.  Satyryk 

animator  polsko-niemieckiego  życia  kultural-
nego,  przez  ponad  godzinę  bawił  publikę  czy-
tając  fraszki  własnego  autorstwa  oraz  opowia-
dając  przezabawne  anegdoty  ze  swojego  życia.  
Kolejne spotkanie odbyło się 14 listopada, gdzie 
Dariusz  Czerniawski  opowiedział  „Nieznaną 
historie Bornego  Sulinowa  i Oflagu  II D Gross 
Born” połączoną z prezentacją multimedialną.

Wydarzenia

Łukasz Młynarczyk
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Stare Dobre Małżeństwo
1 października  2008  r.  na  deskach  sali  kinowej Choszczeńskiego Domu Kultury wystąpił zespół 
Stare Dobre Małżeństwo. Miłośnicy  poezji śpiewanej 
licznie przybyli na koncert o czym świadczył fakt, że 
wszystkie bilety zostały sprzedane a widownia była 
wypełniona po brzegi. Atmosfera panująca w trakcje 
występu była niepowtarzalna. Artyści przypomnieli 
wszystkim  swoje  stare  przeboje  jak  również 
zaprezentowali kilka utworów ze swojej najnowszej 
płyty „Jednoczas”. Publiczność nagrodziła gromkimi 
brawami występ zespołu SDM, który bisował kilka 
razy.

Wyniki Konkursu Plastycznego
pt. „PATYCZAKI, KASZTANIAKI, LEŚNE STWORY 

I INNE JESIENNE DZIWAKI”
PRZEDSZKOLA: 
Nagroda

Katarzyna Nahorska  1. 
Przedszkole nr 1
Mateusz Wietrzycki 2. 
Przedszkole nr 4
Jaś Jasiakiewicz  3. 
Przedszkole nr 1

SZKOŁA PODST. KLASY  III :
Nagroda

Sara Pielacka SP 3  1. 
klasa I b
Weronika Sosnowska SP 3  2. 
klasa I b
Anna Grabowska SP 1 3. 
klasa I c
Klaudia Pyzik SP w 4. 
Korytowie klasa I
Paweł Korzeniowski SP 1  5. 
klasa I c

SZKOŁA PODST. KLASY 

IV–VI:
Nagroda

Katarzyna Sielicka  SP 1 1. 
klasa V b
Marcin Łukomski  SP  2. 
w Korytowie klasa V
Karol Terzyk  SP 1 3. 
klasa V d
Alicja Świtała , Agata 4. 
Garbicz  SP 1 klasa VI d
Karolina Nagler , Monika 5. 
Rudawska  SP 1 klasa VI d

   

fot. Michał Modliński

Wydarzenia

Sylwia Ostrowska
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Otwarcie Szkoły Muzycznej

więcej zdjęć na: www.choszczno.pl

Wydarzenia
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więcej zdjęć na: www.choszczno.pl

Odsłonięcie Pomnika Papieża Jana Pawła II 
Wydarzenia
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KOBIETY
1. Justyna Grzybek  
(Zielona Góra)
2. Katarzyna Mieżyńska  
(Szczecin)
3. Magda Dorożalska 
(Szczecin)
3. Anna Ohirko (Poznań)
RADOŚNI AMATORZY
1. Artur Karasiński (Szczecin)
2. Tomasz Łasowski  
(Choszczno)
3. Dariusz Ciepiela (Szczecin)
3 Sebastian Ohirko (Choszczno)
AMATORZY DO 40 LAT
1.Maciej Tarnowski 
(Choszczno)
2. Paweł Krukowski (Poznań) 
3. Michał Łakos (Choszczno)
3. Bartek Lemierzewicz 
(Jarosławiec)
AMATORZY POWYŻEJ 
40 LAT
1. Kajetan Tarnowski 
(Choszczno)
2. Ryszard Drążkowski 
(Bydgoszcz)
3. Marek Pniewski (Szczecin)
3. Przemysław Litewka 
(Poznań)

STARSI SENIORZY
1. Maciej Żołnierzów
 (Choszczno)
2. Sebastian Łysiak 
(Zielona Góra)
WETERANI
1. Wiesław Drewicz 
(Choszczno)
2. Andrzej Struensee
(Bydgoszcz)
3. Jan Kaczanowski (Szczecin)
3. Krzysztof Jakubowski (Szcze-

cin)
GRA MIESZANE
1. Lucyna Łakos (Choszczno)
Piotr Lipiński (Choszczno)
2. Magda Dorożalska
(Szczecin) 
Paweł Krukowski (Poznań)
3. Justyna Grzybek 
(Zielona Góra)
Sebastian Firlej (Zielona Góra)
3. Martyna Giergiel (Szczecin) 
Jan Kaczanowski (Szczecin) 

GRA PODWÓJNE 
AMATORÓW 
1. Maciej Tarnowski 
(Choszczno)
Bartek Lemierzewicz
(Jarosławiec)
2. Kajetan Tarnowski
 (Choszczno)
Ryszard Drążkowski 
(Bydgoszcz)
3. Michał Zotczyk (Choszczno)
Sebastian Hałajda (Szczecin) 3. 
Michał Smoleń (Szczecin)
Artur Karasiński (Szczecin)
GRA PODWÓJNA 
STARSZYCH SENIORÓW
1. Maciej Żołnierzów 
(Choszczno)
Michał Łakos (Choszczno)
2. Zygmunt Ochniowski 
(Zielona Góra)
Sebastian Łysiak
 (Zielona Góra)
3. Andrzej Mieżyński (Poznań)
Przemysław Litewka (Poznań)
3. Jan Stasiak (Szczecin)
Andrzej Struensee (Bydgoszcz)

XVI Ogólnopolski Turniej Badmintona Starszych
 Seniorów i Amatorów z Okazji

„Święta Niepodległości”
Choszczno 08-09 listopada 2008

Sport

Organizatorzy zapraszają tradycyjnie na XXVII 
Noworoczny Turniej Badmintona, który 
odbędzie się w hali Zespołu Szkół Nr 1. 

1 stycznia godz. 12.00.
Młodzież szkolną zapraszamy na godz. 11.00. 

Zapraszamy wszystkich chętnych!!!
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Turniej PGA na Modrym Lesie
W dniach 13-15 października 2008 r. na pole golfowe „Modry Las” zjechała cała „śmie-
tanka” polskiego golfa. Wydarzenie to związane 
było  z  odbywającym  się  turniejem  zawodow-
ców  „PRESS-GLAS  PGA  Cup”.  Do  ostatnie-
go  dołka  trwała  zacięta walka  o  zwycięstwo w 
turnieju.  Ostatecznie  zwyciężył  dwoma  dołka-
mi  Mike  O’Brien  pokonując  Petera  Bransona. 
Mike O’Brien  to  znana  osoba w  świecie  golfo-
wym . W 2007 r. otrzymał najważniejszą dla golfi-
sty nagrodę „ProSport  Media 5-Star Professional 
Awards”. Nagroda  jest  traktowana  jako  swoisty 
Nobel w dziedzinie golfa.

Marta Naskręt

Piast Choszczno mistrzem jesieni IV ligi
MKS „Piast” Choszczno bardzo dobrze spi-

suje  się w  sezonie  2008/2009.  Po  rund-
dzie jesiennej zajmuje pierwsze miejsce w tabeli 
przed Drawą Drawsko. Wyróżniającą formacją w 
choszczeńskiej drużynie jest duet napastników: 
Kiernicki – Wawreńczuk, który zdobył  łącznie 
30  bramek.  Na  słowa  uznania  zasługuje  rów-
nież  środkowy  pomocnik  Piasta,  Jarosław  Pi-
skorz, który zdobył 13 bramek i zaliczył 12 asyst. 
Tak dobrze grającego Piasta nie pamiętają nawet  
najstarsi  sympatycy  lokalnej  drużyny. 
Miejmy  nadzieje,  iż  Nasi  piłkarze  utrzy-
mają  wysoką  formę  i  będą  walczyć  o 
awans  do  wyższej  klasy  rozgrywkowej. 
Piast odniósł kilka spektakularnych zwycięstw 
m.in.  z Victorią Przecław 8:2,  z Winetą Wolin 
5:0, z Wybrzeżem Rewalski Rewal 9:0.  

Sport

Łukasz Młynarczyk
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Serdecznie  zapraszamy  do  ciekawej  lektury  na 
temat Sołectw należących do Naszej Gminy.

Od  tego  numeru  będziemy  emitować  w  kolejności 
alfabetycznej wszystkie sołectwa Naszej Gminy.
W  tym  numerze  mogą  dowiedzieć  się  Państwo  
ciekawych informacji na temat  Sołectwa Gleźno.

Sołectwo Gleźno
Z historii Gleźna 
Wieś sołecka w gminie Choszczno, oddalona od 
miasta o 6 km na południowy zachód. Zanim 
powstała wioska w XIII wieku, obszar należał do 
cystersów z Kołbacza. Mnisi założyli tutaj swój 
folwark i młyn wodny, wspomniane w 1282 roku. 
Wtedy  także wspomniano  starą  nazwę  osady  
Wysoki Las  (Hohenwalde).  Wieś 
należała  do  cystersów kołbackich 
oraz  do  rodów  szlacheckich: 
Wedlów, Billerbecków, Blanckensee, 
Lentzów, Heydenów i innych. Przez 
wieki znajdowały się tutaj murowane 
siedziby.  Ich  pozostałością  jest 
park  pałacowy  z  połowy  XVIII 
wieku o cechach parku naturalistycznego. Od 
średniowiecza  istniał  we  wsi  kościół,  który 
uległ  zniszczeniu.  Natomiast  zachowała  się 
brama cmentarna z XVI wieku. We wsi można 
obejrzeć  park  z  drugiej  połowy XIX wieku  i 

zabudowania pochodzące z początków XX wieku 
(1904, 1908, 1909, 1912, 1939). W 1958 roku 
zamieszkiwało tutaj 250, a w 1995 – 190, w 2008 
roku - 113 osób. Po wojnie miejscowość długo 
nie  miała  ustabilizowanej  nazwy. Wpierw  w 
1945 roku przez polskich osadników nazywana 
Chohenwald, ale  już w 1946 roku  - Zalesiem. 
Potem w 1947  roku  zamierzano wieś  nazwać 
– Jary, ale w końcu utworzono nazwę Gleźno, 
którą  proponował  już  w  1934  roku  badacz 
onomastyki  zachodniosłowiańskiej  ksiądz 
Stanisław  Kozierowski.  Ten  wywiódł  nazwę 
miejscowości  od  pobliskiego  jeziora  (Glesen 
See), a nazwę  jeziora od słowiańskiego słowa 
Glas, Glaz czyli bursztyn.

Dr Grzegorz Jacek Brzustowicz

Miejscowości  znajdujące  się  w 
sąsiedztwie to: Ziemomyśl, Dolice, 
Nadarzyn oraz Zamęcin. W okolicy 
znajduje się kilka niewielkich jezior 
oraz przepływa  rzeczka Mała  Ina. 
Układ  przestrzenny  o  kompozycji 

zwartej,  wieś  ulicowo  placowa  z  zespołem 
pofolwarcznym.  W  obrębie  wsi  występują 
pojedyńcze  drzewa  ale    wzdłuż    drogi  do 
Zamęcina widoczna jest aleja klonowa, szpaler 
dębów przy drodze do Ziemomyśla oraz szpaler 

kasztanowców przy drodze polnej w 
kierunku  południowym. We  wsi  tej 
jedną  z  atrakcji  jest    istniejąca  tutaj 
wioska indiańska. Wart zobaczenia jest 
tu  indiański  dom  –  nazywany  przez 
Indian tipi. Wszystkim odwiedzającym 
indiańską  wioskę Wódz  Cętkowany 
Wilk  nie  odmówi  opowieści,  które 
przeniosą nas w indiański świat choć 
na czas wizyty we wsi Gleźno. Oprócz 
zwiedzania  i  słuchania  opowieści 
o  Indianach  można  tu  nauczyć  się 
min.  tańca indiańskiego i  indiańskich 
pieśni.  Inne  atrakcje  to min.:  gra  w 
bizonki,  strzelanie  z  łuku,  rzucanie 
tomahawkiem, malowanie twarzy.

Sylwia  Ostrowska

we  wsi  zachowała 
się brama cmentarna 

 z XVI wieku

Zajrzyj na 
www.choszczno.pl

Sołectwa
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