Inwestycje

Inwestycje w Gminie Choszczno

Termomodernizacja Przedszkola nr 2.

Budowa sieci wodociągowej oraz nawierzchni drogi przy ul. Czarneckiego.

Remont remizy OSP w Suliszewie.

Remont dachu w Przedszkolu nr 1.
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Inwestycje

Budowa nawierzchni dróg oraz chodników i zjazdów w ciągu ulic: Reymonta, Artylerzystów (częściowo)    
i Polnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej.

Montaż windy w Szkole Podstawowej nr 3.

I etap budowa chodnika w Choszcznie (w kierunku Koplina) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151. Dofinansowanie w postaci dotacji w wyniku porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie
bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nowa siedziba Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Boh. Warszawy 19.
www.nieruchomosci.choszczno.pl
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Od

Europejski wymiar projektów eTwinning w SP1

kilku miesięcy realizowany jest w naszej
szkole projekt eTwinning - What’s
Maths? A new life style! - którego autorką
i koordynatorem jest nauczycielka matematyki p.Bożena
Koronowicz. Zarówno ten, jak i wcześniejsze nasze
projekty, odniosły wiele sukcesów i uzyskały krajowe
i europejskie odznaki jakości. Projekt uzyskał
też w czerwcu
wyróżnienie w konkursie
ogólnopolskim.
Od tego czasu znacznie
został rozszerzony
i w nieco zmienionej
f o r m i e
j e s t
kontynuowany. Przede
wszystkim jego
realizacja oparta została
teraz na interaktywnych
działaniach uczniów
i
nauczycieli
prowadzonych na naszej
szkolnej platformie
Moodla. Ciągle dołączają do nas nowi nauczyciele,
nowe szkoły. Obecnie w projekcie uczestniczy 11 szkół
z 9 krajów Europy: Polska, Hiszpania, Włochy,

i… łatwa. What’s Maths? A new life style! jest bowiem
projektem matematycznym, kształcącym u dzieci
logiczne myślenie. Uczniowie zaangażowani w realizację
projektu rozwiązują zadania logiczne, publikowane
na platformie przez koordynatora i nauczycieli
pozostałych szkół. Przygotowują się do konkursu
- Wszystkie cyfry muszą pozostać samotne, który
zostanie przeprowadzony
w każdej partnerskiej szkole
w ostatnim tygodniu marca.
Podczas konkursu wyłoniony
będzie Europejski Mistrz Logiki.
Uczniowie rozwiązują również
obrazki logiczne. Obrazki
te związane są tematycznie
z porami roku, tradycjami,
zwyczajami, historią,
sztuką i kulturą krajów
partnerskich. Zadania są
na bieżąco sprawdzane i oceniane.
W listopadzie projekt zgłoszony
do konkursu eLearning
Awards 2008. I ponownie został doceniony, tym razem
przez europejską komisję weryfikacyjną.
Znalazł się w grupie Top 70 – najciekawszych
projektów
europejskich.
Jest
to dla nas bardzo duży sukces, gdyż w gronie
wyróżnionych szkół znalazły się jedynie 3 projekty
z  Polski - nasza szkoła jako jedyna szkoła podstawowa
i dwa projekty realizowane w szkołach
ponadgimnazjalnych. Lista Top 70 - najciekawszych
projektów europejskich http://elearningawards.eun.org/
ww/en/pub/elearningawards/press_and_news/top_70.
htm
Krystyna Górecka

Słowacja, Słowenia, Estonia, Portugalia, Norwegia
i Węgry. Zainteresowani włączeniem do projektu
s ą t e ż A n g l i c y i N i e m c y. K a ż d y u c z e s t n i k
przedsięwzięcia ma na platformie swoje konto.
A     jest      ich już  287. Dalszych 30 - właśnie ma zakładane
konta. Celem projektu jest nie tylko nawiązanie kontaktów
ze szkołami w Europie i tym samym promowanie naszego
kraju, regionu i miasta. Chcemy również ukazać dzieciom
praktyczną stronę nauki języka obcego – w tym wypadku
języka angielskiego, który jest językiem projektu.
Poprzez zabawę wskazujemy też na to, że matematyka,
przedmiot przez uczniów najczęściej mało lubiany
i postrzegany jako trudny – może być ciekawa, fascynująca
iuletyn Choszczeński 5
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P

Projekt edukacyjny MISIU w SP1

rojekt edukacyjny MISIU – Motywacja
i Innowacje Siłą Inspirującą Uczniów
skierowany był do uczniów klas I – III.
Zrealizowany został w naszej szkole
w listopadzie i grudniu 2008 r. Dotyczył organizacji
zajęć dodatkowych i miał na celu rozwijanie zdolności
i zainteresowań uczniów klas młodszych. Nasze
działania obejmowały pracę terapeutyczną z dziećmi,

Uzupełnieniem wyjazdu do Szczecina było zwiedzanie
wystawy technicznej Eureko, na której poznali ciekawe
zjawiska i prawa fizyczne.
W ramach projektu zorganizowano też dwie wycieczki
do fabryki bombek. W jednej uczestniczyli uczniowie
klas II, a w drugiej – klas III. Każdy uczestnik
wycieczki własnoręcznie ozdabiał bombkę choinkową.
15 najładniejszych z nich dzieci przekazały na nasz
szkolny Kiermasz Świąteczny.
Uczniowie wykazujący uzdolnienia
i zainteresowania artystyczne mieli możliwość
uczestniczenia w zajęciach koła teatralnego
i zespołu wokalnego. Podczas spotkań  
przygotowywali program artystyczny
na szkolny Koncert Świąteczny oraz na koncerty
zorganizowane poza szkołą dla społeczności
naszego miasta. Naszych pierwszoklasistów
czekała   niespodzianka - uroczyste przyjęcie
w poczet czytelników biblioteki szkolnej.
Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach
projektu będą w naszej szkole kontynuowane
także po jego zakończeniu.
Realizacja projektu była możliwa dzięki środkom
finansowym pozyskanym na ten cel z Rządowego
Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych
Dzieci i Młodzieży w 2008 r. w ramach   Aktywizacji
Jednostek Samorządu Terytorialnego. Nasza
szkoła otrzymała ponad 17 tysięcy zł. Oprócz organizacji
zajęć dodatkowych i wycieczek mogliśmy także
doposażyć szkołę w wiele pomocy edukacyjnych do zajęć,
które będą przez nas wykorzystywane także
po zakończeniu projektu.

zajecia ruchowe, komputerowe i artystyczne. W naszej
ofercie dodatkowo uwzględnialiśmy naturalną potrzebę
zaspokojenia ruchu u dzieci w tym wieku, ich  potrzeby
edukacyjne, zainteresowania nowymi technologiami
i rozwijanie talentów artystycznych.
W zorganizowanych grupach terapeutycznych uczniowie
korygowali swoje wady postawy, odbywały się zajęcia
z logopedą i zajęcia dla uczniów z dysleksją. Uczestnicy  
ćwiczyli w szkole, a ponadto rodzice zapoznani zostali
z zestawami ćwiczeń oraz ukierunkowani do dalszej pracy
w domu.
W ćwiczeniach ruchowych organizowanych w sali
gimnastycznej i na pływalni dążyliśmy do podnoszenia
ogólnej sprawności fizycznej dzieci. Zajęciami
z pływania objęte zostały dzieci klas III, które nie
uczęszczają już na regularne lekcje nauki pływania.
W trakcie gier i zabaw w wodzie zwracaliśmy
uwagę przede wszystkim na popularyzację pływania
jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu.
Dla uczniów młodszych zorganizowano zajęcia
komputerowe. W ramach tych zajęć, obok gier
i zabaw edukacyjnych z komputerem, uczniowie
klas
III
przygotowali
projekty
graficzne
na konkurs międzyszkolny. Uczestniczyli też
w zajęciach w pracowni komputerowej Uniwersytetu
Szczecińskiego, gdzie wspólnie ze studentami
wykonali projekty animowanych gifów świątecznych. www.sp1.choszczno.edu.pl
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Szkoła Podstawowa w Sławęcinie

W

„W świecie nauki”

ramach
programu
wyrównywania
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
w 2008 r. „Aktywizacja jednostek
samorządu terytorialnego i organizacji
pozarządowych” w Szkole Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Sławęcinie w okresie od 10.11.2008
do 18.12.2008 dzięki staraniom kadry pedagogicznej
i dyrektora szkoły pani Wioletty Kaszak realizowano
program edukacyjny pt. „W świecie nauki”. Program
obejmował swoim zakresem 5 form realizacji
zadania. Działanie skierowane było do uczniów SP

programu pozyskano dotację na realizację opisanych
zadań w kwocie 14000 zł. Szkoła zakupiła m. in.  programy
komputerowe, materiały edukacyjne mikroskopy,
mikrofon bezprzewodowy dla zespołu muzycznego.
Nauczyciele chętnie i z dużym zaangażowaniem pracowali
w programie na zasadach wolontariatu. Wszystkie
działania na tyle pozytywnie wpłynęły na uczniów,
że postanowiono kontynuować rozpoczęte zajęcia
w szkole. Składam serdeczne podziękowania dla kadry
realizującej działania. Brawo!
www.spslawecin.scholaris.pl Wioletta Kaszak

P

KidSmart
Komputer dla Malucha

rogram Nauczania Początkowego IBM KidSmart
to międzynarodowy program edukacyjny, który ma
na celu wykorzystanie technologii informacyjnych
i komunikacyjnych we wczesnym studium nauczania.
Urządzenie komputerowe o nazwie Young Explorer
instalowane w specjalnych wygodnych, bezpiecznych,
kolorowych obudowach przeznaczonych dla dzieci
w wieku od 3 do 7 lat trafiło do oddziału przedszkolnego
działającego przy Szkole Podstawowej w Sławęcinie.
w Sławęcinie. Objęło swoim zasięgiem 79 dzieci w wieku
od  6  do  9  lat. W tym również uczniów z niepełnosprawnością
(uczniowie w kształceniu specjalnym). W szkole powstały
zajęcia edukacyjno–opiekuńcze, które zapewniały
wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom klas
O – III.  Zajęcia rozwijały zainteresowania przyrodnicze
uczniów oraz ich uzdolnienia sportowe i artystyczne.
Uaktywniły dzieci oraz ich samoocenę i wiarę
we własne siły. Uczniowie poznali ciekawe formy
spędzania wolnego czasu. „Sportowe podróże Koziołka
Matołka” – to atrakcyjnie i sportowo spędzony okres
na basenie i lodowisku. Nowe umiejętności uczniów,
czyli jazda na łyżwach i pływanie, okazały się być  wielką
przyjemnością, ale też trudnym zadaniem. Uczniowie
zachęceni do zdobywania nowych umiejętności
z pasją i zaangażowaniem uczestniczyli w wycieczkach.
Rozszerzyli swoją wiedzę przyrodniczo–ekologiczną
oraz
zamiłowania
do
przyrody
w
„Klubie
młodego
ekologa”.
Umiejętności
artystyczne
zaprezentował
na
szkolnych
uroczystościach
nowo
powstały
zespół
„Muzyczne
rytmy”.
Uczniowie
klas
„O”
nabyli
umiejętności,
które wpłynęły dodatnio na wzrost ich samooceny
i chęć przezwyciężenia trudności szkolnych podczas
„Pętelkowych zabaw” – zajęć o charakterze edukacyjno
–wspomagającym, które odbywały się w grupie dzieci
6-letnich prowadzonych przez nauczycielkę grupy
przedszkolnej. Oprócz bezwzględnie dużych korzyści
edukacyjnych i wychowawczych, w wyniku realizacji

Głównym celem podjęcia decyzji o zastosowaniu
do nauczania dzieci nowoczesnych technologii
jest stworzenie szansy maluchom oswojenia
się z nowoczesnymi technologiami, które w przyszłości
stanowić będą podstawowe narzędzie w nauce i pracy
zawodowej. Partnerem programu KidSmart   w Polsce
jest Ministerstwo Edukacji, a na poziomie regionalnym
Urząd Marszałkowski. Realizowany w szkole program
pozwoli zaszczepić dzieciom edukację z wykorzystaniem
komputerów łącząc pracę przy komputerze z innymi
zajęciami dydaktycznymi.
Stanowi on atrakcyjny sposób wchodzenia w świat nauki.
Zajęcia przy użyciu aplikacji na stałe wchodzą do procesu
nauczania oddziałów przedszkolnych, a administratorem
projektu jest nauczyciel wychowania przedszkolnego
pani Elżbieta Kierlin. Nad całością realizacji nadzór
sprawuje dyrektor szkoły Wioletta Kaszak.
iuletyn Choszczeński 7
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Dla
dzieci
–
głównych
beneficjantów
projektu KidSmart
to wspaniała
nowoczesna
zabawa. Widoczny
jest
także
korzystny wpływ
na umiejętności
nauczycieli. Dzięki programowi KdSmart rozumieją oni
konieczność połączenia technologii informatycznych
z zabawą w ramach nauczania początkowego i dostrzegają
efektywność takiego rozwiązania. Przez interakcje
z komputerem dzieci uczą się rozwiązywać problemy,
podejmować decyzje samodzielnie i wspólnie z kolegami.
Program składa się z serii programów Early Lerning
House Series. Do ich stworzenia wykorzystana została
najnowsza technologia i sprawdzone  metody edukacyjne
pozwalające dotrzeć do jak największej grupy dzieci.
Życzę Wam miłej zabawy, Maluchy!

A zatem bajka dla wszystkich fajnych dzieciaków,
którym trudno jest usiedzieć w miejscu. Mieliśmy okazję
dobrze się bawić i poznawać wzajemnie w sytuacji zupełnie odmiennej od codzienności szkolnej. W drodze powrotnej śpiewaliśmy i oglądaliśmy bajki. Będziemy miło
wspominać te chwile, czekając na kolejne wycieczki.
			
opracowanie: Elżbieta Kłos

www.sp3.choszczno.edu.pl

Świątecznie i karnawałowo
w Szkole Podstawowej Nr 1
w Suliszewie

K

oniec
pierwszego
semestru
obfitował
w wydarzenia, które sprzyjały integracji
uczniów
całej
szkoły,
rodziców,
a także środowiska lokalnego. Odbyły się mikołajki,
wigilia i bal karnawałowy, wszystkie o charakterze
ogólnoszkolnym.

Dyrektor szkoły
mgr Wioletta Kaszak

Szkoła Podstawowa nr 3
„Teatr i JA”

W

ramach Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i   Młodzieży w 2008 r. uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 3 w Choszcznie uczestniczyli w projekcie
pt. „Teatr i ja” . Celem projektu było m. in. pokazanie
dzieciom, jak aktywnie i pożytecznie wykorzystać
wolny czas.   27
listopada klasy
trzecie w ramach
projektu „Teatr
i ja” pojechały do Poznania.
W Teatrze Muzyczym obejrzeliśmy   przedstawienie pt.  „Dziewczynka z zapałkami”.
Bogata scenografia, piękne stroje, a nade
wszystko gra aktorów połączona z elementami baletu zrobiły na nas wielkie wrażenie.
Droga powrotna była także imponująca (zobacz zdjęcia
w galerii). Przy dźwiękach muzyki w autokarze mieliśmy super zabawę. Śpiewaliśmy i tańczyliśmy (oczywiście na siedząco). 16 grudnia 2008 r., w ramach projektu
„Teatr i ja”, klasy pierwsze i drugie pojechały do Poznania. W Teatrze Animacji obejrzeliśmy przedstawienie
pt. „Kopytko i Kwak” na podstawie opowiadania Kornela Makuszyńskiego. Jest to bajka dla wisusów, łobuziaków, kawalarzy, huncwotów, ladaców, dowcipnisiów…
8
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Przybycie 6 grudnia Mikołaja dostarczyło
tym najmłodszym, ale i szóstoklasistom wiele radości.
Tuż przed przerwą świąteczną, 19 grudnia cała społeczność
szkolna uczestniczyła w spotkaniu wigilijnym,
na które złożyły się jasełka w wykonaniu uczniów
kl. V przygotowanych pod kierunkiem pani Joanny
Konopackiej, wspólne śpiewanie kolęd i łamanie
się opłatkiem. Swą obecnością zaszczycili nas rodzice,
księża z naszej i sąsiedniej parafii, emerytowani
pracownicy szkoły.
15 stycznia w godzinach popołudniowych miał
miejsce bal karnawałowy, który ponownie połączył
wszystkich naszych uczniów. We wspaniałych,
pomysłowych strojach bawili się mali i duzi. Nie zawiedli
jak zwykle licznie przybyli rodzice, którzy wspierali
wychowawców w opiece nad uczniami i organizacji
słodkiego poczęstunku.
Opisane wydarzenia są tradycją szkoły
już od wielu lat. Dumni jesteśmy, że jednoczą i integrują
nasze środowisko i zawsze towarzyszy im przyjazna,
radosna atmosfera.
				

Krystyna Kozanecka
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Konkurs kolęd w Korytowie
16
stycznia
2008
r.
Szkoła
Podstawowa
im. Jana Pawła II w Korytowie wraz z Ośrodkiem
Wspierania Rodziny i parafią w Korytowie była
współorganizatorem
już
XV
Międzyszkolnego
Festiwalu Kolęd. Wzięło w nim udział prawie

czterdziestu uczestników w kategoriach klas 0-I, III-IV
oraz V-VI. Uczniowie przybyli ze szkół i ośrodków
całego województwa . Uczestników oceniała komisja
w składzie: przewodniczący – Tomasz Jabłecki
oraz  Barbara Ostrowska i Halina Kluczewska.
Jurorzy mieli bardzo trudne zadanie, szczególnie
w kategorii klas III-IV, w której występowały dzieci

o bardzo wyrównanym poziomie. Ostatecznie ogłoszono
następującą listę zwycięzców:
Grand prix (stypendium pieniężne) otrzymał Adrian
Kociba ze Szkoły Podstawowej w Reczu;
Kategoria 0-II:
I miejsce – Julia Wasilew – Szkoła Podstawowa
w Sławęcinie;
II miejsce – Wiktoria Karbowska – Szkoła
Podstawowa w Zieleniewie;
III miejsce – Wiktoria Skrobuszewska - Szkoła
Podstawowa w Sławęcinie;
Kategoria III - IV:
I miejsce – Weronika Nahorska – Szkoła
Podstawowa w Sławęcinie;
II miejsce – Justyna Mańka – Szkoła Podstawowa
w Korytowie;
III miejsce – Atiana Węgielnik – Świetlica
OWR w Pławnie;
Kategoria V-VI:
I miejsce – Anna Waś – parafia Dolice;
II miejsce – Martyna Żyta – Szkoła Podstawowa
w Zieleniewie;
III miejsce – Katarzyna Ziólkowska – parafia Piasecznik.
Każdy uczestnik Festiwalu otrzymał bardzo atrakcyjne
nagrody rzeczowe.
Wszystkim   uczestnikom i ich opiekunom serdecznie
gratulujemy!
				
Beata Łukaszewska
www.spkorytowo.choszczno.edu.pl

Szkoła Podstawowa w Zamęcinie

T

Jasełka: „Maleńka przyszła Miłość”

radycja wystawiania jasełek w naszej szkole sięga
już tak odległego czasu, że nawet nie pamiętam,
jak długo je przedstawiamy. Co dwa lata prawie
płowa uczniów wciela się w postacie biblijne i bajkowe,
aby uczcić przyjście na świat Jezusa Chrystusa. Tak
wielkie przedsięwzięcie wymaga ogromnego wysiłku,
zarówno ze strony opracowania za każdym razem
innego montażu słowno-muzycznego, jak i scenografii,
obsady „aktorskiej”, wielu prób i zmagań z ponad
czterdziestoosobowym zespołem.
Ponieważ temat jest zawsze ten sam, coraz trudniej jest nam,
tzn. pani Iwonie Marciniak i pani Joannie Szczupakiewicz,
napisać nowy scenariusz. Przecież widzowie oczekują
za każdym razem czegoś innego i nie mogą się nudzić ani
nauczyć na pamięć tych samych kwestii!
Dlatego też próbujemy modyfikować pewne elementy
wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat. I tak, w tym roku
po raz pierwszy włączyłyśmy do scenariusza scenę
z „Raju”, kolejne to: „Zwiastowanie”, „W drodze
do Betlejem” i „Przy żłóbku”. Każda scena miała też

po raz pierwszy swoją odsłonę i dekorację. Bardzo
nam pomogła pani Magdalena Kiela, malując scenerię
zabudowy Betlejem, za co jej jeszcze raz serdecznie
dziękujemy.
Dobór aktorów do ról też nie jest łatwy, chociaż niektóre
role są wręcz jakby „wpisane” w temperamenty uczniów.
Wtedy nie mamy większych problemów z przydzieleniem
zadań.
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Ponieważ jasełka odbywają się co dwa lata, niektórzy
uczniowie podczas swojej szkolnej kariery biorą w nich
udział dwu-, trzykrotnie. Swoistą „rekordzistką” została
uczennica klasy VI, Daria Hładuniuk, która wystąpiła
w tym roku po raz czwarty. Pierwszy raz zagrała w zerówce,
była wtedy Gwiazdką i śpiewała kolędę, prowadząc
anioły do żłóbka Jezusa. To subtelna, wrażliwa i skromna
osoba, taką też była grana przez nią Maryja. Także
Czarek Frączyk ( uczeń klasy VI), wcielając się w postać
Józefa, zagrał wspaniale. Obydwoje olśnili dojrzałością
i wyeksponowaniem cech bohaterów, jakich grali.
Widownię, zresztą jak zawsze, zachwycili najmłodsi
wykonawcy z klas I-III: Pastuszkowie, Jaś i Małgosia,
Smerfetka, Calineczka, Czerwony Kapturek, Pinokio,
Pszczółka Maja, Sierotka Marysia. Pomogli nam rodzice,
szyjąc i przygotowując śliczne stroje swoim dzieciom –
jeszcze raz ogromne podziękowania!
Nie zabrakło również układów tanecznych w wykonaniu
dziewcząt z klasy IV -   choreografię opracowała pani
Iwona Marciniak.
W scenie: „Raj” wykonały taniec kwiatów, a w pozostałych
odsłonach tańczyły już jako gwiazdki do muzyki kolęd
i pastorałek.
Te z kolei śpiewali wszyscy uczestnicy, ale główny ciężar
„spadł” na Anioły- dziewczęta z klasy V.

Wykonawcy musieli nauczyć się na pamięć kilku kolęd
i pastorałek a także swoich kwestii, dlatego pierwsze
próby rozpoczęły się już   pod koniec listopada.
A że „ćwiczenie czyni mistrza’, w dniu wystawienia
jasełek, mimo ogromnej tremy, nikt nie zapomniał swej
roli. Nie zawiedli także operatorzy oświetlenia i akustyk.
Myślę, że owacyjne brawa, gratulacje oraz słodycze
od pani dyrektor szkoły Danuty Stróżyńskiej-Gryćko
i przewodniczącej Rady Rodziców, pani Krzysztofy
Gorzynik, są najlepszym dowodem na to, iż tegoroczne
jasełka udały się.
Mogli je obejrzeć 15 stycznia o godzinie 12.00 uczniowie
i pracownicy szkoły a także babcie i dziadkowie,
dla których przedstawienie było dedykowane z okazji
ich zbliżającego się święta. Natomiast o godzinie 17.00
jasełka obejrzeli rodzice oraz społeczność  miejscowości
z rejonu naszej szkoły.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam
w wystawieniu jasełek: „Maleńka przyszła Miłość”.
Joanna Szczupakiewicz
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Niech spełnią się Wasze pragnienia...
- spotkanie wigilijne Rady Rodziców
i Zespołu Inicjatyw Rodzicielskich
Zespół Inicjatyw Rodzicielskich działa w Szkole Podstawowej w Zamęcinie od czterech lat
i stał się istotnym czynnikiem kształtującym wizerunek szkoły oraz integrującym społeczność lokalną ze szkołą. Koordynatorami działań zespołu
z ramienia szkoły są jego inicjatorki – Iwona Marciniak i Elżbieta Andruszewska.
Boże Narodzenie to szczególny czas, którego aura skłania do spotykania się bliskich sobie ludzi. Rada Rodziców
i Zespół Inicjatyw Rodzicielskich działające przy Szkole
Podstawowej w Zamęcinie skupiają w swym gronie osoby,
których oddanie sprawom szkoły, zapał i kreatywność połączyły szczególną więzią. Więź ta była inspiracją do zorganizowania spotkania wigilijnego, które miało miejsce
18 grudnia 2008 r. Przy blasku świec i dźwięku kolęd przewodnicząca Rady Rodziców i Zespołu Inicjatyw Rodzicielskich p. Krzysztofa Gorzynik złożyła życzenia ubierając
je w przepiękne słowa, które wprawiły wszystkie panie
w radosny i uroczysty nastrój. Najbardziej wzruszającym
momentem, jak zawsze przy takich spotkaniach, było
dzielenie się opłatkiem. O szczerości życzeń świadczyły
łzy, które błyszczały w oczach pań.
Przemiłym akcentem był list dyrektor szkoły pani Danuty
Stróżyńskiej-Gryćko, która niestety nie mogła osobiście
uczestniczyć   w spotkaniu. Zawierał on esencję istnienia Rady Rodziców i Zespołu Inicjatyw Rodzicielskich,
a także szczególne słowa uznania i podziękowania
za pracę pań. Pani dyrektor nie zapomniała również
o upominkach, które sprawiły paniom szczególną radość,
choć z doświadczenia wiemy, że wolą one obdarowywać
swą dobrocią i pasją, niż być obdarowywanymi.
W tak przemiłej atmosferze zdawało się, że czas przestał
płynąć, a panie zaśmiewały się opowiadając anegdoty rodzinne. Ta szczególna - rodzinna aura sprawiła, że choć
w okresie przedświątecznym każda kobieta ma wiele
obowiązków, to jednak żal było się rozstawać.
Elżbieta Andruszewska

www.spzamecin.choszczno.pl
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Przedszkole nr 1

„Każdy z nas jest liściem wielkiego
drzewa świata”

P

rzedszkole nr 1 realizuje autorski program edukacji
ekologicznej „Każdy z nas jest liściem wielkiego
drzewa świata”. W ramach tego programu odbyły
się spotkania funkcjonującego w przedszkolu Klubu
Rodzica, poświęcone tematyce ekologicznej. Rodzice wraz
z dziećmi mogli uczestniczyć w zabawach badawczych,
ćwiczeniach
relaksacyjnych
lub zajęciach
plastycznych.  
Z a b a w y
b a d a w c z e
przygotowane
były z myślą
o tym, aby pokazać
rodzicom, w jaki
sposób mogą pomagać dzieciom w poznawaniu świata
przyrody zarówno ożywionej jak i nieożywionej. Dzieci
miały okazję m.in. podglądać żywe owady i dżdżownice
przez zakupione w ramach programu pojemniki z lupami,
sprawdzić budowę owoców, poznać rodzaje i warstwy
gleby w obserwatorium glebowym, poobserwować
rybki w obserwatorium wodnym oraz żywego chomika.
Dzieci mogły także eksperymentować z wodą, lodem
i powietrzem w celu poznania ich właściwości
oraz obejrzeć kolekcję książeczek o tematyce
przyrodniczej i posłuchać dźwięków przyrody.
Ćwiczenia relaksacyjne w pięknie przygotowanej do
tego celu sali (nastrojowe dekoracje oświetlenie), przy
odprężającej muzyce poprowadziły profesjonalne
terapeutki ze Stargardu Szczecińskiego. Relaksacja
to jedna z metod często stosowana w pracy
terapeutycznej przez pedagogów, psychologów,
a
także
nauczycieli
przedszkola,
ponieważ
ćwiczenia mają zbawienny wpływ nie tylko na ciało,
ale również na psychikę i dobre samopoczucie naszych
pociech. Dzieci i ich rodzice mieli okazję doświadczyć
i nauczyć się wielu takich ćwiczeń możliwych
do zastosowania także w domu.
Pracownia plastyczna zaproponowała dzieciom i ich
rodzicom wykorzystanie materiału naturalnego (gałązek
świerkowych, szyszek, liści, owoców drzew) do prac
plastycznych o tematyce świątecznej – wykonywane były
m.in. bożonarodzeniowe stroiki oraz kartki, które zostaną
sprzedane na kiermaszu świątecznym, z którego dochód
przeznaczymy na cele charytatywne. Dzięki wielkiemu
zaangażowaniu uczestników klubu powstały prawdziwe
dzieła sztuki dziecięcej: oryginalne, barwne, estetyczne.
Wszystkie spotkania Klubu Rodzica cieszyły się wielkim
powodzeniem, co zapewne dowodzi, że spotkania takie
są przez rodziców oczekiwane i potrzebne.
www.pp1.choszczno.pl

Dorota Bauć

Przedszkole nr 5

,,Niezwykłe Spotkania
z Rodzicami”

W

okresie Świąt   Bożego Narodzenia   w Przedszkolu Nr 5 odbyły się niezwykłe spotkania
dla rodziców.
Grupa 4- latków prowadzona przez panią Iwonę Węgierską i Elżbietę Pawlaczyk zorganizowała uroczystość
wigilijną, na którą zaproszono panią dyrektor Katarzynę
Kowalską i rodziców.
Pierwsza część spotkania miała bardzo uroczysty charakter. Nasze 4 - latki zaprezentowały się wspaniale.
Były piosenki, wiersze i tańce. Występy dostarczyły
wszystkim wielu wzruszeń, oklaskom nie było końca.
Po oficjalnej części panie wychowawczynie zaproponowały  szanownym gościom udział w  zajęciach praktycznych. Zadaniem dzieci i ich rodziców było ozdobienie,
według własnego pomysłu, przygotowanej bombki choinkowej. Pracę podjęto z zapałem i entuzjazmem, zaangażowanie rodziców i ich pociech było ogromne, inwencja
twórcza zaskoczyła wszystkich
Później odbyła się prezentacja wykonywanych bombek,
każda  z nich była piękna i niepowtarzalna.
Przygotowanymi ozdobami ubraliśmy ogromną choinkę,
która znajdowała się w holu przedszkola.
W trzeciej części spotkania składano sobie świąteczne życzenia obdarowywano się niespodziankami. Dzieci wręczyły rodzicom upominki, które samodzielnie wykonały.  
Na zakończenie częstowano się słodkościami.
Także i 6- latki przygotowały uroczystość, na którą zaproszono panią dyrektor i rodziców. Starszaki zaprezentowały program artystyczny, przygotowany z wychowawczynią panią Mirosławą Strzelecką oraz z panią Haliną
Kluczewską. Przedstawiony program słowno- muzyczny
i inscenizacja ,, Dwunastu braci’’ bardzo się wszystkim
podobały. Rodzice nagrodzili małych artystów gorącymi
brawami.

W następnej części spotkania zaproszono rodziców
do udziału w zajęciach otwartych dotyczących ozdób
choinkowych. Goście wraz z dziećmi wykonali gwiazdę betlejemską metodą origami, starszaki radziły sobie
doskonale, a rodzice starali się z całych sił dorównać
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umiejętnościom manualnym swoich pociech. Kiedy ozdoby były już gotowe, udekorowano nimi salę 6 – latków.
Trzecia część tego niezwykłego spotkania, to wspólna
degustacja świątecznych ciasteczek , które dzieci wcześniej przygotowały z pomocą pań kucharek z naszego
przedszkola. W takcie zajadania się pysznymi łakociami,
słuchano kolęd i dzielono się wrażeniami na temat spotkania.
Były to jedne z najmilszych uroczystości przedszkolnych. Takie spotkania  na długo pozostaną w naszej
pamięci, gdyż przyniosły nam wiele radości, dały poczucie głębokiej więzi z rodzicami, rodzeństwem i pracownikami przedszkola.
Iwona Węgierska
www.pp5.choszczno.edu.pl Mirosława Strzelecka

Przedszkole nr 4

„Świeci coraz bardziej”

Dla

Słonecznej Czwórki silniej zaświeciło
słoneczko i jednoznacznie można
stwierdzić, że pod jego wpływem zrobiło się
cieplej, jaśniej i ładniej. W 2008 roku w ramach
projektu termomodernizacji ocieplono cały budynek
oraz pomalowano elewację z uwzględnieniem
charakteru placówki. Część podpiwniczoną
wykończono cegłą klinkierową.  Na grzejniki założono
zawory termostatyczne do regulacji dostarczanego
ciepła. Wymieniono okna na północnej, wschodniej
i zachodniej ścianie budynku. Wykonano remont
dwóch łazienek dla dzieci, które zmieniły
się nie do poznania, bowiem podniosły poziom ich
funkcjonalności i estetyki.
Swój wygląd zmienił również ogród przedszkolny.
Urząd Gminy przeznaczając środki i kupując sprzęt

z własnego budżetu wyposażył ogród w wiele
barwnych urządzeń do ciekawej i bezpiecznej
zabawy.
Zabawa towarzysząca dzieciom każdego dnia
przybierała różnorodne formy. W ramach rządowego
programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży w okresie listopad – grudzień zrealizowano
12
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cykl zajęć pod hasłem W krainie plastyki.
Zajęcia prowadzone były przez nauczycielki
poszczególnych grup poza etatowymi godzinami
pracy oraz w formie wolontariatu. W realizacji
programu uczestniczyli także rodzice, którzy
wspólnie z dziećmi i we współpracy z nauczycielkami   
wykonywali ozdoby bożonarodzeniowe i świąteczne
stroiki. Odbyło się wiele imprez i uroczystości, które
wpisały się na stałe w kalendarz działań przedszkola.
W ostatnim czasie odbyły się coroczne Jasełka,
obchody święta Babci i Dziadka. Pracownicy
przedszkola, dzieci oraz rodzice brali udział
w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
Nowy rok to wiele nowych pomysłów, zamierzeń
i wyzwań. Mamy nadzieję, że uda się nam
je zrealizować, o czym poinformujemy
niezwłocznie.
Elżbieta Ligowska

Przedszkole nr 2

Kartki Świąteczne z rysunkiem
Matyldy
We
wrześniu
2 0 0 8 r. F u n d a c j a
Zachodniopomorskie
Hospicjum dla Dzieci
o g ł o s i ł a K o n k u r s  
Plastyczny   „Gwiazdka
marzeń”. Na konkurs
nadesłano  267  prac.  Wśród
nich znalazły się również
prace wychowanków
Publicznego Przedszkola
N r 2 w y k o n a n e  
pod kierunkiem pani mgr
Iwony Adamowicz.
Komisja konkursowa
w składzie (Joanna Szuberla - Wiceprezes Zarządu
Fundacji, Ireneusz Kłosowski - Członek Zarządu Fundacji,
Kinga Krzywicka - koordynator projektu)   przyznała  
nagrodę główną   Matyldzie Fischer, lat 6, z Publicznego
Przedszkola Nr 2 w Choszcznie.
Praca Matyldy zostanie wykorzystana do przygotowania
Bożonarodzeniowych kartek świątecznych Fundacji
Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci w roku 2008.
Na   projekcie graficznym zostanie umieszczone imię,
nazwisko przedszkolaka oraz nazwa miejscowości,
z której pochodzi zwycięzca.
Osiągnięcie Matyldy rozsławiło nasze miasto.
Serdecznie gratulujemy
Iwona Adamowicz

www.przedszkole2.choszczno.com
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Co się działo, dzieje i dziać będzie w gimnazjum…

W

łaśnie zakończyło się pierwsze półrocze nauki
w roku szkolnym 2008/2009. W Publicznym
Gimnazjum im. Władysława II Jagiełły
życie tętni od września. Bardzo aktywnie działają
koła pozalekcyjne, dzięki którym uczniowie mogą
rozwijać swoje zdolności, talenty oraz przygotowywać
się do konkursów przedmiotowych. Ci mniej zdolni
również mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych
zajęciach, które pomogą nadrobić im zaległości.
  	
Na szczególną uwagę zasługuje zorganizowanie
„Andrzejek matematycznych”, przeprowadzonych
w listopadzie i grudniu, które pozwoliły z przymrużeniem
oka spojrzeć na magiczne właściwości liczb, figur i innych
talizmanów. W dniu św. Andrzeja klasy II H i II A zamieniły
wraz z paniami M.Bajbułą, D.Łyką, M.Łącką, J. Domańską
i M.Parlą szkolną aulę w salon wróżbiarski. Przygotowane
zostały stanowiska wróżbiarskie, przy których klasy drugie
rozwiązywały zadania matematyczne. Przygotowano
cztery zadania:
1. Magia imienia 2. Pechowy dzień 3. Trefne Trefle
4. Przepowiednie Profesora Przecinka.
Ostatecznie pierwsze miejsce zajęli przedstawiciele
klasy: II A– Szymon Ciborowski i Maciej Gromadzki,
którzy w nagrodę otrzymali oceny celujące z matematyki.
Podsumowaniem andrzejek było zorganizowanie dyskoteki
andrzejkowej, która cieszyła się dużym powodzeniem,
a pieczę nad nią sprawował Samorząd Uczniowski
oraz Rada Rodziców.
Uświetniając zbliżające się Boże Narodzenie, dnia
18.12.2008 w auli Publicznego Gimnazjum w Choszcznie
odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli
nauczyciele, pracownicy obsługi oraz uczniowie.
Montaż słowno-muzyczny prezentowany przez młodzież
gimnazjalną wprowadził uczestniczących w głębokie
przeżycie Misterium Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego.
Wysłuchane Słowo Boże było źródłem natchnienia
do przełamania się opłatkiem oraz złożenia szczerych
i serdecznych życzeń.
Należy przypomnieć, że rok 2008 był Rokiem
Mickiewiczowskim., a 24 grudnia 2008 r. minęła
210 rocznica urodzin Adama Mickiewicza, którego poezja
kształtuje od pokoleń spojrzenie Polaków na literaturę,
język i rzeczywistość.
Chcąc kontynuować dzieło mistrza, postanowiono
uczcić jego postać, organizując w gimnazjum
„Dzień Mickiewiczowski”. W tym dniu gimnazjaliści
poszli „Tropem Mickiewicza”.
Centralnym punktem uroczystości był Szkolny Konkurs
Literacko – Geograficzny pt. „Tropem Mickiewicza”
poświęcony życiu i twórczości wieszcza. Biorące
w nim udział dwuosobowe drużyny trzecioklasistów
musiały wykazać się szeroką wiedzą o romantycznym
poecie. Uczniowie zaskakiwali komisję znajomością

biografii autora „Pana Tadeusza”, fragmentów jego dzieł
oraz miejsc, w których przebywał w czasie swych licznych
podróży po Europie. Konkurencja oparta na teleturnieju
„Jeden z dziesięciu” pozwoliła wyłonić
cztery najlepsze zespoły. Następne zadania,
wymagające wiedzy i refleksu, ustaliły kolejność
zmagań. Najlepszymi znawcami Mickiewicza
wśród choszczeńskich gimnazjalistów okazały
się przedstawicielki klasy III L: Magdalena Popławska
i Martyna Szałek. Drugie miejsce zajęła drużyna z klasy III
H w składzie: Justyna Sroczyńska i Emil Hłasko. Laureaci
zostali uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez
państwa Marię i Tomasza Mińskich – właścicieli księgarni
„Pegaz” oraz pana Wojciecha Płonkę – kierownika
sklepu „Intermarche”. Niespodzianką dla wszystkich
uczestników imprezy był spektakl grupy teatralnej
„Na chwilę” pt. „Żeby te księgi trafiły pod strzechy”, który
opowiedział o najważniejszych wydarzeniach z życia
Adama Mickiewicza. Młodzi aktorzy zaprezentowali
w nim również fragmenty najciekawszych i najbardziej
znanych utworów twórcy „Dziadów”.
„Dzień Mickiewiczowski”, którego
inicjatorami byli: Elżbieta Olczak, Monika Iwon
i Krzysztof Bartosik, udowodnił po raz kolejny,
że wielka literatura zawsze znajdzie swych odbiorców.
Jak wiadomo, w tym roku szkolnym dominuje
hasło PRAWA CZŁOWIEKA, dlatego też odbywający
się 20 listopada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
uświetniony został przez pedagogów szkoły - Panią Martę
Janzen i Agnieszkę Kamelę przeprowadzeniem quizu
pt. „Mam prawo do ochrony”.
Quiz był w formie testu i zawierał pytania dotyczące praw
dzieci i ich sposobów przestrzegania na całym świecie.
Rozwiązywało go dzielnie 20 naszych gimnazjalistów,
wśród których I miejsce zajęła Anna Wawrzak z II g,
II miejsce Alicja Murska z I f wraz z Karoliną Matusiak
z klasy III c, III miejsce zajęła Joanna Rydz z III a.
Ponadto po feriach, jeszcze w lutym, na temat
Praw Człowieka odbędzie się debata, w której wezmą
udział przedstawiciele wszystkich klas, a nad całością
będą czuwały panie Urszula Macikowska i Agnieszka
Piskuła. W drugim półroczu spodziewamy się również
wielu atrakcyjnych imprez, przygotowujemy się m.in.
do Konkursu Piosenki Miłosnej, Konkursu Ekologicznego
czy udziału w Giełdzie Turystycznej, ale przede wszystkim
skupimy się na zorganizowaniu obchodów 10-lecia
szkoły.
To tylko niektóre imprezy, jakie odbyły
się w naszej szkole. Aby poznać pozostałe,
serdecznie zapraszam na naszą stronę internetową
www.gimnazjum.choszczno.pl.

www.choszczno.pl

Agnieszka Piskuła
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Ferie ChDK

odczas tegorocznych ferii w Choszczeńskim Domu Kultury odbyło się wiele ciekawych zajęć tematycznych, spotkań, warsztatów. Szczególnie dużym zainteresowaniem wśród
najmłodszej widowni cieszyły się spektakle teatralne
i seanse filmowe. W ramach spotkań teatralnych odwiedził nas Teatr Lalki „Tęcza” ze Słupska prezentując sztukę „Smakołyki Ciotki Klotki” i teatr Art.-Re z Krakowa  
ze spektaklem „Pinokio”. Kino zaproponowało dwa seanse: „Garfield” i „Wyspa Nim”.  Po ilości widzów widać
było, że oferta ta najbardziej przypadła do gustu bywalcom domu kultury w czasie ferii
W pierwszym tygodniu odbył się Turniej Szachowy, w którym wzięło udział 27 uczestników. Zwycięzcy otrzymali nagrody i upominki. W czasie trwających
zajęć plastycznych
w ramach otwartej
pracowni powstało wiele ciekawych
prac. Dzieci lepiły
figurki z gliny, budowały statek kosmiczny i wzięły
udział w przygotowanym specjalnie
dla nich konkursie plastycznym „ Gdzie mieszka zima?”.
Najciekawsze prace zostały nagrodzone i wyeksponowane na wystawie. Młodzież z kolei, oprócz uczestnictwa
w zajęciach plastycznych adresowanych do nich,
wzięła udział w otwarciu wystawy prac rysunku
i modeli samolotów   Marka Wieczorka - uczestnika
w spotkań Młodzieżowej Grupy Plastycznej działającej
w Choszczeńskim Domu Kultury.
Miłośnicy muzyki mieli możliwość przysłuchiwać się w próbom młodzieżowych zespołów muzycznych, zajęciom wokalnym,
a także warsztaom gitarowym. Dla tych, którzy
preferują sport i aktywność ruchową  przygotowano  zajęcia taneczne,  
rozgrywki   tenisa stołowego, a także możliwość
uczestniczenia w pokazowych zajęciach japońskiej sztuki walki Kendo.
Sporym zainteresowaniem cieszyły się również spotkania w Klubie Akwarysty, gdzie dzieci miały okazję przyjrzeć nie tylko samym rybkom, ale również wszystkim zabiegom pielęgnacyjnym związanych
z funkcjonowaniem akwarium.
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Dla nas jako organizatorów ważne było również
uczestnictwo w przygotowanej   przez nas ofercie dzieci
i młodzieży spoza Choszczna. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku ich będzie ich znacznie więcej.
Małgorzata Kozłowska

www.chdk.choszczno.pl
www.choszczno.pl

CHOSZCZEŃSKI DOM KULTURY
zaprasza na program
„KOBIETA I MĘŻCZYZNA”
Kabaretu HRABI
Dnia 06.03.2009 r. Godz. 18.00
Bilety: 30.00 zł.
Bilety już w sprzedaży !
Informacja: Sekretariat ChDK 095 765 7296
www.chdk.choszczno.pl

ZAPRASZAMY
na Mistrzostwa Choszczna
w Tenisie Stołowym
Centrum Rekreacyjno-Sportowe wspólnie z Uczniowskim
Klubem Sportowym „Nobel” przy ZS nr 2 w Choszcznie
organizują Otwarte Mistrzostwa Choszczna w Tenisie
Stołowym. Zawody odbędą się w dniu 28 lutego 2009 r.
w hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Choszcznie
przy ul. Chrobrego i przeznaczone są dla dzieci i młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne) oraz osób dorosłych. Celami zawodów są:
sprawdzenie umiejętności gry w tenisa stołowego, aktywizacja młodzieży i dorosłych do czynnego uprawiania
sportu oraz popularyzacja tenisa stołowego jako taniej
i prostej gry sportowej.

informacje i regulamin: www.crs,choszczno.pl
tel. 095 765 85-99

Sport

Z

Choszczeńska Halowa Ligi Piłki Nożnej

akończyła się kolejna edycja Choszczeńskiej Ligi
Piłki Nożnej. W tym roku tytuł mistrza przypadł
drużynie SAS Choszczno, która zdobył również najwięcej bramek i prezentowała najbardziej efektowny
football, wicemistrzem została Drużyna Grunwaldu,
a na trzeciej pozycji uplasował się Sokół Granowo.
Zawodnicy SAS-a zostali wyróżnieni także indywidualnie, tytuł króla strzelców wywalczył Wojciech
Szczupakiewicz, a najlepszym bramkarzem został
wybrany Daniel Gan.
(lm)

1. SAS Choszczno		
2. Grunwald Choszczno 	
3. Sokół Granowo		
4. Piast Junior Choszczno
5. Areszt Śledczy		
6. Czapeczkowcy		
7. JW. 4403			
8. ZCH Green Team		
9. Havana			
10.Sława Sławęcin		

42 pkt
36 pkt
32 pkt
31 pkt
29 pkt
22 pkt
20 pkt
19 pkt
17 pkt
8 pkt

Walka była zacięta do ostatniej minuty
Bramkarz JW 4403 Rafał Skwirut w akcji

Jarosław Kiernicki
lider zespołu Aresztu Śladczego

Ferie zimowe na sportowo
Podczas tegorocznych ferii
Centrum Rekreacyjno-Sportowe zorganizowało szereg
atrakcji dla osób preferujący
aktywny wypoczynek, m.in.
zajęcia na basenie. Dzieci
mogły nauczyć się podstawowych technik pływania,
a także nurkowania, dla chętnych
dostępna była również siłownia. Dla amatorów łyżwiarstwa przygotowane zostało
bezpieczne lodowisko wraz
z wypożyczalnią sprzętu.
Największe zainteresowanie wzbudził turniej tenisa stołowego organizowany wspólnie z Klubem Garnizonowym, w którym
udział wzięło 70 uczestników. W imieniu organizatora szczególne podziękowania kierujemy dla pana
Włodzimierza Wajdy, który był sędzią głównym zawodów.
(lm)
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Sport

Finały:

XXVII Noworoczny Turniej Badmintona
1.01.2009 r.

Chłopcy - szkoły podstawowe:

Radośni amatorzy:

Chłopcy - gimnazjum:

Amatorzy do 40 lat:

Jakub Orzechowski (SP nr 10 w Szczecinie) – Kajetan
Mruk (SP nr 3 w Choszcznie)
wynik: 21:7 (tylko jeden set)
Bartłomiej Mieżyński (Gimnazjum nr 10 w Szczecinie)–
Paweł Grabowski (Gimnazjum Salezjańskie
w Szczecinie)
wynik: 21:9 (tylko jeden set)

Dziewczęta - szkoły średnie:

Malwina Bogdanowicz (ZS nr 1 w Choszcznie) – Kinga
Jakubowska (ZS nr 1 w Choszcznie)
wynik: 21:15 (tylko jeden set)

Chłopcy - szkoły średnie:

Marcin Grabowski (ZS nr 1 w Choszcznie) – Sylwester
Zduński (ZS nr 1 w Choszcznie)
wynik: 21:14 (tylko jeden set)

Kobiety:

Lucyna Łakos (Choszczno) – Katarzyna Mieżyńska
(Szczecinie)
wynik: 2:0 (21:18, 21:16)

Marek Pluta (Choszczno) – Tomasz Łasowski
(Choszczno)
wyniki: 2:1 (21:11, 11:21, 21:8)
Tomasz Kostrzewski (Pełczyce) – Maciej Osetek
(Goralice)
wynik: 2:1 (21:14, 17:21, 21:18)

Amatorzy 41-50 lat:

Marek Mitera (Choszczno) – Marek Pniewski (Szczecin)
wynik: 2:1 (21:19, 8:21, 21:15)

Amatorzy powyżej 50 lat:

Jerzy Gumuliński (Choszczno) – Czesław Seredyński
(Stargard Szczeciński)
wynik: 2:0 (21:12, 21:9)

Elita mężczyzn:

Leszek Borys (Choszczno) – Robert Wyszyński
(Choszczno)
wynik: 2:1 (21:19, 17:21, 21:18)

46 uczestników na starcie. Po raz pierwszy na turnieju TVP Szczecin! Zawody rozpoczęli najmłodsi potem
uczniowie od 10.00 do 12.00. Starsi grali od 12.00 do 17.30. Wszyscy w dobrej formie, bez kontuzji! Wspaniała dekoracja hali sportowej. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a finaliści puchary i nagrody rzeczowe. Było super! Życzenia i walka na boisku! Nowy rok powitany na sportowo!
Wiesław Drewicz
Szczęśliwi dziadkowie:
Wiesław i Elżbieta
z 2-letnim wnuczkiem
Szymonem

Bogdan Mieżyński (Szczecin) gra a pozostali kibicują
Najlepsi chłopcy
szkół podstawowych od lewej:
J. Orzechowski,
K. Mruk,
F. Kaszak,
J. Brejda

Uczestnicy turnieju w komplecie
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Sport

II Turniej Juniorów Kyokushin Budokai o Puchar
Kancho Henk’a Kuipers’a 8 dan

D

nia 6 grudnia 2008 roku
w hali gimnastycznej
G i m n a z j u m
w Choszcznie odbył
się   II Turniej
J u n i o r ó w
Kyokushin
B u d o k a i
o Puchar
K a n c h o
H e n k ’ a
Kuipers’a
8
dan,
w którym
udział wzięły
92 zawodniczki
i zawodników
z Polski, Niemiec
o r a z S z w e c j i . Tu r n i e j
rozegrano w konkurencji Kata
i Kumite.
Konkurencję Kata rozegrano w 4 kategoriach wiekowych.
Pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach zdobyli:
kat. dzieci Hoffer Katarzyna, kat. kadet Paprota Kamil,
kat. młodzik Margan Szymon, kat. junior Jędrowska
Marta - wszyscy z Choszczna. Pierwsze miejsca
w konkurencji Kumite dziewcząt zajęły:
kat.kadet + 35 kg Wojtaszek Milena   (Poznań),
kat. młodzik + 40 kg Giessen Mandie Berlin/Niemcy,
kat. junior mł.-50 kg Pióro Katarzyna ( Łosice),
+ 50 kg Pióro Joanna (Łosice). Konkurencja Kumite
chłopców: kat. kadet – 40 kg Pasik Kamil ( Mińsk Maz.),

+ 40 kg Pióro Karol (Łosice), kat.
młodzik -50 kg Gerach Jakub
(Choszczno), +50 kg
Perz Patryk (Łosice),
junior mł.-60 kg
Drankiewicz
S ł a w o m i r
(Pobiedziska),
+60
kg
Wa l e r o w s k i
N o r b e r t
(Chodzież),
kat. junior-70
kg Markowski
J o n a s z
(Jastrowie),
+70 kg Ługowski
Przemysław ( Łosice).
Główną nagrodę - puchar
Kancho Kenk’a Kuipers’a za hart
i ducha walki otrzymał Sławomir Drankiewicz.
W przerwie turnieju odbył się pokaz rozbijania twardych
przedmiotów w wykonaniu  Andrzeja Kuleszy - 2 dan
trenera klubu Karate z Łosic. Organizatorem turnieju
był CRS w Choszcznie, Choszczeński Klub Karate
oraz IBK Polska.  Sponsorzy imprezy to:Urząd Miasta  
Choszczno, Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego, Starostwo Powiatowe
w Choszcznie, HAAKED Anders Jacobson -Sławęcin,
PEC w Choszcznie, Zakład Kamieniarski Wardyń,
DARMAR- Dariusz Jerzykowski, GREENSKY Rafał
Letkomiller.
Mirosław Jędrowski 3 dan
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Sołectwo

K

Sołectwo Kołki

ołki to wieś oddalona o 17,6 km od Choszczna, położona wśród malowniczych wzgórz morenowych,
wśród których najwyższym punktem jest Puszczańskie wzgórze (Heidelberg), znajdujące się na południu
od wsi (117 m npm). Zaś najniżej położony teren znajduje się nad Stobnicą (70 m npm). W pobliżu zachowały
się niewielkie kompleksy leśne.
Obszar wsi, która powstała najpóźniej w początkach XIV wieku, objął w średniowieczu część terenów zaginionej
wsi Kostrzewa (Jakobsdorf). Stara nazwa miejscowości Rohrbeck, znaczyła Czerwony potok, rudnik i nawiązywała
do znajdującej się tu brunatnej ziemi z pokładami rudy i pobliskiego potoku, dopływu Stobnicy. W 1945 roku polscy
osadnicy używali nazwy Kamieniec, ale potem urzędowo wprowadzono nazwę Kołki od pobliskiego jeziora Kołeckiego
(Kolk See). Do wsi należały niegdyś przysiółki: Somite (Fischersfelde) i Krzowiec (Neufliess) oraz wspomniane
`w 1948 roku: „Ramówka” (Raumheide), „Rybaki” (Fischerhaus) i „Antoniewo” (Zulenhof).
Wieś w XIV wieku uległa zniszczeniu i opustoszała, ale została odbudowana przez Wedlów i ich lenników
Ostenów, zamieszkujących tutaj do końca XVIII wieku. W 1758 roku wieś została obrabowana, a w 1762 spalona
przez wojska rosyjskie w ramach wojny siedmioletniej. Piękny pałac, który obecnie jest w ruinie, był siedzibą ostatnich
właścicieli Schuckmannów. Obok można obejrzeć pozostałości parku z cisami, kasztanowcami, modrzewiami, dębami,
jodłą białą i wejmutką.
Z tej miejscowości pochodził Bruno Helmut Eryk von Schuckmann (*20.12.1857 Kołki - †4.06.1919), prawnik
i dyplomata, współwłaściciel majątku w Kołkach, wicekonsul niemiecki w Chicago (1888-1890) i Kamerunie (18901892), konsul generalny w Kapsztadzie (1895-1899), tajny radca (od 1899-1900), poseł do landtagu (1905-1907, 19121914) i gubernator Niemieckiej Afryki Południowo-Zachodniej (1907-1910).
Przez kilka wieków stał w wiosce stary kamienny kościół halowy z XIII wieku. Zawalił się w XIX wieku.
W latach siedemdziesiątych XIX wieku wybudowano nową   świątynię na skrzyżowaniu dróg. Do nowego kościoła
przeniesiono stare dzwony z XVI i XVIIII wieku. Po ostatniej wojnie świątynię poświęcono 3 października 1945 roku
pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Początkowo była to filia parafii w Drawnie, a od 1985  parafii Brzeziny. Na ten czas
przypadł remont kościoła i ufundowanie nowego ołtarza.
Wojska sowieckie zajęły Kołki 8 lutego 1945 roku. W latach 1945-1961 wieś była siedzibą gromady. Potem należała do  
gminy Suliszewo i od 1976 do gminy Choszczno. We wsi działa od 1949 roku Ochotnicza Straż Pożarna.
Zamieszkiwało tutaj w 1809 roku – 259, 1936 roku – 470, 1939 roku – 440, 1970 roku – 385, 1978 roku – 332,
2004 roku – 440, 2006 – 420, 2008 - 369 osób.
Dr Grzegorz Jacek Brzustowicz
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