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Tempo  wdrażania  programów  unijnych  w  trzech 
pierwszych  kwartałach  minionego  roku    przyprawiało 
samorządowców  o  „  ból  głowy”.  Sytuacja  zmieniła  się 
pod koniec 2008  r.  Instytucje pośredniczące  rozpoczęły 
ogłaszanie  konkursów.  Gmina  Choszczno  przystąpiła 
do  czterech  w  ramach  czterech  różnych  Programów 
Operacyjnych.  I  tak  :  wspólnie  z  partnerem,  miastem 
Bergen  na  Rugii,  złożyła  wniosek  o  dofinansowanie 
zadnia pt. „Polsko-Niemieckie Informacyjne Centrum 
Kultury i Transferu Wiedzy”  w  ramach  Programu 
Operacyjnego „Europejska Współpraca Terytorialna” 
- Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-
Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej 
Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 
2007-2013”.  Projekt  zakłada    remont  i  modernizację, 
informatyzację i wyposażenie części  Biblioteki Miejskiej 
na cele stworzenia Polsko-Niemieckiego Informacyjnego 
Centrum  Kultury  i  Transferu  Wiedzy.  Zadanie 
obejmuje  również  utworzenie  serwerowi  niezbędnej 
do  funkcjonowania  Centrum  w  wieży  ciśnień,  a  także 
zainstalowanie    infrastruktury  sieciowej  do  utrzymania 
radiolinii projektu na kominie PEC (najwyższego punktu 
w Choszcznie) .
Projekt  ten  uzyskał  poparcie  lokalnego  środowiska, 
a  także  instytucji  z  naszego  regionu.  Popierają  go mi.: 
Zarząd  Powiatu  Choszczeńskiego,  Książnica  Pomorska 
im.  Stanisława  Stasica  w  Szczecinie,  Regionalne 
Towarzystwo  Miłośników  Ziemi  Choszczeńskiej, 
Stowarzyszenie  Saperów  Polskich  w  Drawnie, 
Państwowa  Szkoła  Muzyczna  I  stopnia  w  Choszcznie, 
Miejska  Biblioteka  Publiczna  w  Szczecinie, 
Towarzystwo  Miłośników  Ziemi  Choszczeńskiej, 
Związek  Nauczycielstwa  Polskiego  –  Zarząd  Oddziału 
w Choszcznie, Klub Plastyka”  Impresja”, Choszczeński 
Dom  Kultury,  Miejsko  –  Gminny  Ośrodek  Opieki 
Społecznej  w  Choszcznie, Warsztat  Terapii  Zajęciowej 
w  Piaseczniku,  Środowiskowy  Dom  Samopomocy 
w Choszcznie, a także choszczeńskie placówki oświatowe. 
W  marcu  br.  Gmina  Choszczno  złożyła  wniosek 
o  przyznanie  pomocy  w  ramach  działania  „Odnowa 
i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 - 2013. Celem głównym 
złożonego wniosku pn.„Odbudowa i przebudowa 
świetlic wiejskich w Gminie Choszczno - II etap. 
„Wiejskie Centra Kultury w Sławęcinie, Kołkach 
i Rzecku” jest  poprawa jakości istniejącej infrastruktury 
społeczno - kulturalnej w Gminie Choszczno.  
Osiągnięcie  podobnego  celu,  a  także  zmniejszenie 
zużycia  energii  w  sektorze  publicznym  poprzez 
termomodernizację  budynków  użyteczności  publicznej, 
w  tym  zmianę  wyposażenia  obiektów  w  urządzenia 
o  najwyższej,  uzasadnionej  ekonomicznie  klasie 
efektywności,    zakłada  złożony  w  ramach    powiatowo 
-  gminnego  programu  „Termomodernizacja  obiektów 

Szansa na realizacje inwestycji gminnych z udziałem środków 
unijnych.

użyteczności  publicznej  w  powiecie  choszczeńskim” 
wniosek pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej w powiecie choszczeńskim” . Wniosek, 
złożony  do  Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko, zakłada:
- Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 
w Choszcznie,
-  Termomodernizację  budynku  Szkoły  Podstawowej 
w  Suliszewie,
- Termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego 
Nr 1 w Choszcznie,
- Termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego 
Nr 2 w Choszcznie,
- Termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego 
Nr 4 w Choszcznie,
- Termomodernizację budynku Przedszkola Publicznego 
Nr 5 w Choszcznie,
-  Termomodernizację  budynku  Urzędu  Miejskiego 
w Choszcznie,
- Termomodernizację budynku Świetlicy w Chełpie,
- Termomodernizację budynku Świetlicy w Kołkach,
- Termomodernizację budynku Świetlicy w Korytowie,
- Termomodernizację budynku Świetlicy w Rzecku,
- Termomodernizację budynku Świetlicy w Smoleniu,
- Termomodernizację budynku Świetlicy w Stradzewie,
- Termomodernizację budynku Świetlicy w Wardyniu,
- Termomodernizację budynku Świetlicy w Zwierzyniu,
- Termomodernizację budynku Świetlicy w Gleźnie,
- Termomodernizację budynku Świetlicy w Piaseczniku,
- Termomodernizację budynku Świetlicy w Raduniu,
- Termomodernizację budynku Świetlicy w Sławęcinie,
-  Termomodernizację  budynku  Świetlicy  w  Starym 
Klukomiu,
- Termomodernizację budynku Świetlicy w Sulinie,
- Termomodernizację budynku Świetlicy w Zamęcinie,
-  Termomodernizację  budynku  Środowiskowego Domu 
Samopomocy.
W  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 
– 2013, poddziałania „Infrastruktura Turystyki”  
złożyliśmy  wniosek  pt.  „Turystyczno – rekreacyjne 
zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom 
oraz na Miejskiej Górze w miejscowości Choszczno”. 
Projekt  zakłada    powstanie  infrastruktury  rekreacyjnej,  
spełniającej  obowiązujące  standardy,  umożliwiającej 
pełną  dostępność  do  niej  osobom  niepełnosprawnym. 
Przewiduje  między  innymi  wybudowanie  toru 
saneczkowego, toru do jazdy rowerowej oraz ścieżki do 
uprawiania biegów przełajowych. 
Wszystkie wymienione projekty są w fazie oceny 
formalnej.

	 	 	 Małgorzata	Bartoszek
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Ś ro d o w i s k o w y   D o m   S a m o p o m o c y 
w  Choszcznie  jest  Ośrodkiem  wsparcia  dla 
osób  z  niepełnosprawnością  intelektualną 

i zaburzeniami psychicznymi. Działalność naszego domu 
obfituje w szereg wydarzeń kulturalnych, aktywizujących, 
integracyjnych  i wspierających. W  ramach  integracji 
ze społecznością  lokalną organizowane są wyjścia do 
biblioteki, Klubu Garnizonowego, pływalni, kina, a także 
spacery po mieście  i okolicach. Tego  rodzaju zajęcia 
poza  ośrodkiem  dostarczają  wielu  wrażeń  i  radości 
wynikających z możliwości korzystania z atrakcji naszego 
miasta. 

Dużym  zainteresowaniem  i  zaangażowaniem  cieszyły 
się zorganizowane w naszym Domu warsztaty witrażowe 
prowadzone  metodą  Tiffaniego  przez  Panią  Barbarę 
Kowalską.  Pracownia  plastyczna  wypełniona  była 
„po brzegi”. Uczestnicy bardzo chętnie uczyli się techniki 
witrażowej.  Efekty  były  widoczne  bardzo  szybko. 
Kolorowe szkiełka ułożone w przeróżne mozaiki cieszyły 
nas wszystkich.

Niezwykle  ciekawym  pomysłem  okazało  się 
zorganizowanie  zabawy  walentynkowej  integrującej 
uczestników  podobnych  placówek:  Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Choszcznie z Warsztatem Terapii 
Zajęciowej w Piaseczniku. Dobra muzyka, wspólne tańce, 
słodki poczęstunek i konkursy dostarczyły bawiącym się 
wielu emocji i wrażeń. 

Wiosna  to  dla  nas  zawsze  czas wzmożonej  pracy. Nasi 
podopieczni zaprezentowali swoje prace w Małej Galerii 
w CHDK w ramach „Wiosennego Salonu Artystycznego”. 
Przystąpiliśmy również do konkursu „Pisanki, Kraszanki 
i  Palmy  Wielkanocne  2009”  zorganizowanego  przez 
Choszczeński  Dom  Kultury,  w  którym  otrzymaliśmy 
nagrodę i dwa wyróżnienia.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie
07.04.2009r.  –  nasz  dom  odwiedziła  delegacja 
z  zaprzyjaźnionego  miasta  Volvega,  która  nie  kryła 
zachwytu  i  podziwu  dla  pracy  terapeutów  i  osiągnięć 
uczestników. Goście z wielkim zainteresowaniem oglądali 
prace wykonane najróżniejszymi technikami. W ramach 
współpracy  w  miesiącu  wrześniu  br.  planowany  jest 
wyjazd do Holandii na Dni Volvegi, gdzie zaproponowano 
nam zorganizowanie wystawy naszych prac. Do tej pory 
w holu Urzędu Miejskiego miasta Volvega przedstawiono 
już  około  40.  prac  plastycznych  wykonanych  przez 
naszych artystów.

W dniach od 22 do 24 maja br., w ramach promocji Miasta 
i Gminy Choszczno, weźmiemy udział, wraz z Warsztatem 
Terapii  Zajęciowej  z  Piasecznika,  sołectwami  naszej 
gminy w organizowanym przez Urząd Miejski wyjeździe 
do Fürstenwalde. Przedstawimy tam wykonane przez nas 
wyroby rękodzielnicze.

		 	 	 Informacja	ŚDS

Wspólne zdjęcie uczestników zabawy walentynkowej
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Nowy projekt z Norwegami 
w Szkole podStawowej Nr 1 

w ChoSzCzNie

Realizację  projektu  Szkoła przyszłości. 
Z a s t o s o w a n i e  d o ś w i a d c z e ń  s z k o ł y 

eksperymentalnej Aretta w Polsce rozpoczęliśmy 
od marca 2009 r. Wspólnie z partnerami z Uniwersytetu 
Szczecińskiego i z Norwegii wdrażać będziemy w naszej 
szkole  nowe  technologie  i  rozwiązania  dydaktyczne 
z  ich  wykorzystaniem  czerpiąc  z  doświadczeń 
eksperymentalnej  szkoły  Aretta  z  Norwegii.  Nasza 
szkoła  wybrana  została  do  realizacji  tego  projektu 
z  uwagi  na  otwartość  przy  wprowadzaniu  nowych 
rozwiązań  dydaktycznych  oraz  ze względu  na  nasze 
dotychczasowe osiągnięcia w zakresie wykorzystania 
w  pracy  szkoły  nowych  technologii. Koordynatorem 
projektu  jest Uniwersytet  Szczeciński,  który  na  jego 
realizację  otrzymał  dofinansowanie  z  Funduszu 
Stypendialnego i Szkoleniowego.

W projekcie biorą udział nauczyciele: języka polskiego, 
matematyki, przyrody, języka angielskiego i informatyki. 
Uczestniczyć będą oni w wizycie  studyjnej w  szkole 
Aretta  w  Norwegii.  Ciekawe  propozycje  rozwiązań 
dydaktycznych  zaobserwowane  u  Norwegów  
wykorzystają  na  swoich  zajęciach  w  szkole.  Nasi 
pedagodzy  poprowadzą  również  zajęcia  otwarte 
z zastosowaniem nowych technologii i opracują do nich 
materiały dydaktyczne wraz ze scenariuszami. 
Wcześniej  w  szkole  przeprowadzone  zostaną  szkolenia 
i  warsztaty  dla  nauczycieli  obejmujące  pracę  z  ICT. 
W  zasobach  internetowych  szkoły  utworzona  zostanie 
platforma  e-learningowa  do  prezentacji  i  zarządzania 
materiałami wypracowanymi w ramach projektu. Zostaną 
tam zamieszczone materiały opracowane przez nauczycieli 
SP1. Wspólnie  z Norwegami  swoje doświadczenia nasi 
nauczyciele  zaprezentują  też  na  seminarium  naukowo-
dydaktycznym w Szczecinie.
Zadania  zawarte  w  projekcie  Szkoła przyszłości 
realizować będziemy przez kolejne dwa lata. 

Partnerzy projektu
Uniwersytet Szczeciński - koordynator projektu 
Aaretta - Lillehammer - Norwegia 
Nesna University College - Nesna - Norwegia 
Szkoła Podstawowa Nr 1 - Choszczno

    Krystyna	Górecka

www.sp1.choszczno.edu

 V koNweNt wójtów  
i BurmiStrzów

W dniach 27-28 marca 2009 roku w Ośrodku Spor-towo-Wypoczynkowym  w  Choszcznie  odbył  się 
Konwent  Wójtów,  Burmistrzów  i  Prezydentów  Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego, którego organizatorem   
był  Urząd Miasta  i  Gminy  w  Karlinie,  a  gospodarzem  
Urząd  Miejski  w  Choszcznie.  Wyłącznym  sponsorem 
Konwentu był Bank PKO BP SA.
W  spotkaniu  udział  wzięli  przedstawiciele  władz  sa-
morządowych  województwa  zachodniopomorskiego 
oraz zaproszeni goście. Na spotkaniu zostały poruszone  
tematy:

Sytuacja społeczno-gospodarcza w aspekcie spo-1. 
wolnienia gospodarczego w naszym wojewódz-
twie.

Finansowanie inwestycji – udział własny w pro-2. 
jektach unijnych.

Przedstawienie aktualnego planu wdrażania RPO 3. 
oraz inicjatywy Jessica.

Prezentacja  projektu  budowy  sieci  teleinforma-4. 
tycznej w województwie.

Przedstawienie oferty współpracy Północnej Izby 5. 
Gospodarczej dla samorządów.

Profilaktyka czyli promocja i edukacja w obsza-6. 
rze  bezpieczeństwa  –  przedstawienie  konkursu 
„Laur Bezpieczeństwa”.
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Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie 
w marcu i kwietniu b. r. brali udział w wielu kon-

kursach przedmiotowych i sportowych na szczeblu rejo-
nowym i wojewódzkim zdobywając czołowe miejsca.

Sukcesem zakończył się wojewódzki turniej w mini ko-
szykówce  dziewcząt.  Trzecie  miejsce  zajął  zespół  pro-
wadzony  przez  pana Andrzeja  Fika. Zawody  rozegrano 
w Radowie Małym 11 marca 2009r. 

Wspaniale grali piłkarze pana Andrzeja Fika na Turnieju 
Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Krzę-
cinie (19 marca 2009r.). Pierwsze miejsce zajęli piłkarze 
z SP Lubiana natomiast piłkarze „Trójki” drugie przed SP 
Krzęcin. W turnieju wystąpiło siedem drużyn z SP: Lu-
biana, Krzęcin, Recz, Drawno, Pełczyce, SP 1 oraz SP 3. 
Patryk Szulżycki z SP3 strzelił najwięcej bramek w tur-
nieju - przyznano mu tytuł „Króla strzelców” i otrzymał 
pamiątkową statuetkę. 

Dawid Marańda z klasy IVb został laureatem Ogólnopol-
skiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego - 
„PINGWIN 2008”, zajmując V miejsce z 56 punktami na 
60 możliwych. Spośród 1452 uczniów biorących udział 
Kamil Sadowski z klasy IVa zajął VII miejsce (54 punk-
ty), a Lidia Kiela z IVa miejsce IX (52 punkty).

Finalistkami Konkursu    Przedmiotowego  z  Języka  Pol-
skiego  z  Elementami  Historii,  organizowanego  przez 
Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, zostały Kasia 
Dłużyńska i Iga Czechowicz, uczennice  z klasy VI a. 

SukCeSy uCzNiów z Sp Nr 3 
w ChoSzCzNie

Urząd Miejski w Choszcznie, 
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Suliszewie oraz Zarząd Od-
działu Gminnego ZOSP RP 

zapraszają mieszkańców gminy 
Choszczno na zawody spor-
towo -  pożarnicze połączone 

z obchodami 40 – lecia powsta-
nia OSP Suliszewo, które od-

będą się dnia 6 czerwca 2009 r. 
o godzinie 9.00 w Suliszewie.

P oczątek  roku  2009  był  dla  uczniów  Szkoły 
Podstawowej Nr  1  bardzo  pomyślny  i  obfitował w 

liczne sukcesy.
W  III  Zachodniopomorskim  Turnieju  Sudoku,  który 
odbył się 19 lutego 2009 r. w Zespole Szkół Salezjańskich 
w Szczecinie, grupa naszych uczniów powtórzyła sukces 
z ubiegłego roku. 
Sudoku  to  gra  logiczna,  rozwijająca  myślenie 
matematyczne,  wymyślona  przez  Japończyków.  
Uczestnicy  konkursu  rozwiązywali  zestawy  Sudoku 
w zespołach 2-osobowych. Naszą szkołę reprezentowały 
dwa  zespoły  przygotowane  przez  p.  Bożenę 
Koronowicz:

Zespół  z  klas  III-IV  - •	 Jagoda Wolnik i Anna 
Haładyn
Zespół  z  klas  V-VI  - •	 Monika Markiewicz 
i Krystian Żmigrodzki

Oba nasze zespoły uzyskały pierwsze miejsce w swoich 
kategoriach wiekowych.
W gronie najlepszych młodych informatyków z naszego 
województwa  znalazła  się Agata Garbicz  –  uczennica 
klasy VI  d  przygotowana  przez  p. Krystynę Górecką. 
Po eliminacjach rejonowych Przedmiotowego Konkursu 
Wiedzy Informatycznej dla uczniów szkół podstawowych, 
które  odbyły  się  5  lutego  2009  r.  w  Szczecinie, Agata 
znalazła  się  w  grupie  32  finalistów. W  ostatnim  etapie 
konkursu  20  marca  2009  r.  uczestnicy  rozwiązywali 
zadania  praktyczne  wykazując  się  umiejętnością  pracy 
z  komputerem  i  wybranym  oprogramowaniem.  Agata 
znalazła się w gronie 6 laureatów. 
Kolejnym sukcesem mogą poszczycić się dwie uczennice 
z  klasy  VId,  które  12  marca  zaprezentowały  swoje 
szerokie  umiejętności  w  konkursie  języka  angielskiego 
„With flying colors” w Sławęcinie. Monika Rudawska 
zajęła pierwsze miejsce, zaś Agata Garbicz -trzecie.
Osiągnięciami  w  dziedzinie  plastyki  mogą  pochwalić 
się  uczennice Paulina Krycka i Agata Garbicz,  które 
uzyskały  tytuły  laureatek  w  Przeglądzie  Powiatowym 
Twórczości Zespołów Plastycznych Dzieci  i Młodzieży 
PARA  2009.  Ich  prace  plastyczne,  wykonane  pod 
kierunkiem  p.  Ireny Zotczyk,  zostały  docenione  przez 
jury  i  dziewczęta  wezmą  udział  w  kolejnym  etapie 
konkursu.
Agata Garbicz odnosi sukcesy nie tylko w informatyce, 
języku  angielskim  i  plastyce.  Podczas  rejonowych 
eliminacji Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego 
z Elementami Historii została zakwalifikowana do etapu 
wojewódzkiego  i  tym  samym  reprezentowała  naszą 
szkołę na szczeblu wojewódzkim.

    Sylwia	Puczyńska

SukCeSy uCzNiów jedyNki
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VIII MIędzyszkolny konkurs 
Językowy w sławęcInIe

Vii miStrzoStwa wiejSkiCh 
szkół Podstawowych GMIny 

choszczno w PływanIu Dnia 12 marca 2009 r. w Szkole Podstawowej im. Marii 
Konopnickiej w Sławęcinie odbyła się VIII edycja 

Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego „With 
Flying  Colours”.  Zadaniem  konkursu  jest  promowanie 
języka  angielskiego  jako  narzędzia  współczesnej 
komunikacji  oraz  rozbudzenie  zainteresowania  kulturą 
anglosaską.  Pierwszym  etapem  konkursu  jest  test 
leksykalno - gramatyczny, na podstawie, którego wyłania 
się  pięcioro  uczestników,  którzy  przechodzą  do  etapu 
ustnego.

W  tym  roku  rywalizowało  ze  sobą  sześć  szkół 
podstawowych,  które  wytypowały  swoich  najlepszych 
uczniów.  Pierwsze  miejsce  zdobyła  Monika  Rudawska 
ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie, drugie - Ewa 
Mocek ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie, trzecie 
miejsce przypadło zaś Agacie Garbicz z SP1 Choszczno. 
Uczennice  otrzymały  słowniki  językowe  ufundowane 
przez  Burmistrza  Choszczna,  Roberta  Adamczyka. 
Nagrody pocieszenia w postaci anglojęzycznej literatury 
dziecięcej ufundowała choszczeńska księgarnia „Pegaz” 
prowadzona przez Marię i Tomasza Mińskich. Dziękujemy 
sponsorom za wsparcie.

Organizatorzy  gratulują    zwycięzcom  oraz  wszystkim 
uczestnikom.  Mamy  nadzieję,  że  udział  w  konkursie 
pozwolił wam sprawdzić swoje umiejętności językowe oraz 
przyczyni się do wzmocnienia motywacji w dalszej pracy 
nad  opanowaniem  języka  angielskiego.  Chcielibyśmy 
również podziękować wszystkim pedagogom za wysiłek 
włożony w przygotowanie wychowanków do zawodów. 
Serdecznie  zapraszamy  w  kolejnej  edycji  konkursu 
za rok.   

25 marca  na  choszczeńskim  basenie  „Wodny Raj” 
odbyły  się  VII  Mistrzostwa  Wiejskich  Szkół 

Podstawowych Gminy Choszczno w  pływaniu. Atmos-
fera  zawodów  była  bardzo  dobra.  Zawodnicy  walczyli 
do ostatnich sił. Najlepszą drużyną okazali się uczniowie 
Szkoły Podstawowej Nr 1 z Suliszewa, którzy w klasyfi-
kacji ogólnej uzyskali 74 pkt, zdobywając siódmy raz z 
rzędu Puchar Burmistrza Choszczna.

Wyniki drużynowe:
1. SP Suliszewo 74 pkt
2. SP Sławęcin 33 pkt
3. SP Korytowo 18 pkt
4. SP Zamęcin 6 pkt

Zwycięzcy indywidualni (dziewczęta, chłopcy):
Dystans 25 m klasy I-II:
Tomasik Weronika (SP Sławęcin)
Kozanecki Janusz (SP Sławęcin)

Dystans 50 m klasy III-IV:
Pluta Karolina (SP Sławęcin)
Oś Kacper (SP Suliszewo)

Dystans 50 m klasy V-VI:
Feszczuk Monika (SP Suliszewo)
Baran Mateusz (SP Suliszewo)

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Suliszewie 
w komplecie
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J a k o ś ć   p r a c y 
P u b l i c z n e g o 

Przedszkola   Nr   2 
w  Choszcznie  została 
ponown ie   wysoko 
oceniona.  Certyfikat 
Jakości  „Partnerskie 
Przedszkole”  został 
p r z y zn any   n a s z e j  
placówce  na  kolejne 
5  lat.    Mamy  prawo 
używać  tego  tytułu  
do 2014 roku.

Uroczyste  wręczenie 
certyfikatu  odbyło  się    28.01.2009  r.  w  Warszawie. 
Dyrektor  przedszkola  Filomena  Bireta  w  obecności 
przedstawiciela rady pedagogicznej Magdaleny Wasilonek  
odebrała dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań 
kapituły.

Certyfikat  został  przyznany  w  czterech  obszarach: 
DZIECKO,  ROZWÓJ,  BAZA,  MARKETING. 
Otrzymanie  Certyfikatu  oznacza,    że    przedsięwzięcia 
podejmowane  w  ramach  programu  służą    rozwijaniu  
partnerskich  relacji  dzieci,  pracowników  i  rodziców 
w  przedszkolu.  Realizacja  programu  prowadzi 
do wyrabiania pożądanych postaw dzieci  i podniesienie 
ogólnego poziomu jakości pracy przedszkola. Sukcesywnie 
modernizowany  budynek  placówki  i  unowocześniane 
sale  zabaw  stwarzają  warunki  szerokiej  aktywności 
przedszkolakom. Dbamy, by każde dziecko miało szansę 
na sukces na miarę swoich możliwości.
Idea  partnerstwa  wpisana  jest  w  program  rozwoju 
przedszkola. 

    Filomena	Bireta

 

Nadal „partNerSkie...”przedSzkole Nr 1
„zdrowy przedSzkolak”

Edukacja  antytytoniowa  staje  się  niezbędnym 
elementem  wychowania  zdrowotnego  od 

najmłodszych lat, zważywszy na szczególnie niekorzystne 
zjawisko  biernego  palenia.  Nauczyciele  zabiegają  o  to, 
by przygotować dzieci do świadomego dbania o zdrowie. 
Dlatego  nasze  przedszkole  przystąpiło  do  „Programu 
przedszkolnej edukacji antytytoniowej”, przy współpracy 
z  Powiatową  Stacją  Sanitarno-Epidemiologiczną 
w  Choszcznie.  Program  ma  charakter  profilaktyczny, 
ale  przede  wszystkim  jego  celem  jest  wykształcenie 
u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia 
w  sytuacjach,  gdy  są  skazane  na  bezpośredni  kontakt 
z palącymi. Program realizowany był od 15 kwietnia do 
24 kwietnia 2009 roku.
W tygodniowego cyklu zajęć pt. „Czyste powietrze wokół 
nas”  zostały  wykorzystane  przede  wszystkim  metody 
aktywizujące , których istotą jest umożliwienie dzieciom 
zaangażowania wszystkich zmysłów  i podjęcie  różnych 
form  aktywności  w  procesie  zdobywania  informacji 
i kształtowania umiejętności.
Podczas  spotkania  zamykającego  projekt,  dzieci 
przygotowały dla swoich rodziców program artystyczny 
pt. „Tylko nie pal”, pod kierunkiem Marty Gonery i Teresy 
Budzyńskiej, który ma na celu zwiększenie świadomości 
rodziców  na  temat  znaczenia  ich  roli  w  rozwoju 
zdrowotnym  dzieci,  a  w  szczególności  w  profilaktyce 
antytytoniowej.
Ewaluacją programu było napisanie kontraktu wspólnie 
z  rodzicami,  w  którym  zostały  umieszczone  zasady 
oraz wdrożenie zachowań zgodnych z formułą programu 
i rozwijanie ich po jego zakończeniu.

    Marta	Gonera

www.pp1.choszczno.pl
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W  tego roczne j s i ó d m e j 
e d y c j i   k o n k u r s u 
p l a s t y c z n e g o 
„Pisanki,  kraszanki 
i palmy wielkanocne” 
tradycyjnie  wzięło 
u d z i a ł   w i e l u 
uczes tników.   Jes t 
to  jeden  z  niewielu 
k o n k u r s ó w 
o r g a n i z ow a n y c h 
przez naszą placówkę, 
adresowanych  do 

wszystkich grup wiekowych. Począwszy  od najmłodszych 
uczestników, poprzez uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjów,  a  skończywszy  na  uczestnikach  wielu 
placówek,  członków  stowarzyszeń  i  podopiecznych 
wielu  placówek  świetlic wszyscy  zabiegali,  aby  to 
właśnie ich prace zostały zauważone przez konkursowe 
jury. To z kolei miało niełatwe zadanie. Konkursowe 
prace były bardzo pomysłowe, do ich wykonania użyto 
wielu różnorodnych materiałów.  Miały również bardzo 
różnorodne formy – od pojedynczych, malowanych przez 
najmłodszych, wydmuszek, po wspaniałe palmy i bogato 
zdobione kosze wypełnione świątecznymi potrawami, 
przygotowane przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich.  
Stąd taka duża ilość prac nagrodzonych i wyróżnionych.

W  środę  8  kwietnia  2009  r.  w  Choszczeńskim  Domu 
Kultury  na  uroczystym  podsumowaniu  zgromadzili  się 
wszyscy  laureaci  konkursu  wielkanocnego.  Wszystkie 
prace nadesłane na konkurs zostały wyeksponowane na 
wystawie w holu kinowym, którą można było zwiedzać 
w tygodniu poprzedzającym święta.  

Dziękujemy za uczestnictwo i gratulujemy laureatom!

	 	 	 Małgorzata	Kozłowska

„piSaNki, kraSzaNki i palmy 
wielkaNoCNe”

www.chdk.choszczno.pl

Dnia 7 kwietnia 2009 r. w Szkole Podstawowej w Za-
męcinie  odbył  się  Dzień  Samorządności.  Jak  co 

roku  uczniowie  z wielką  niecierpliwością  czekali  na  to 
wydarzenie, „przejmując” władzę w szkole i wykazując 
się umiejętnością organizacji i zarządzania. Ten wyjątko-
wy, słoneczny poranek rozpoczął się uroczystym apelem, 
na którym  p. dyrektor Danuta Stróżyńska – Gryćko prze-
kazała  symbolicznym kluczem władzę przewodniczącej 

Samorządu  Uczniow-
skiego – Annie Gorzy-
nik.  
Pierwszy  dzwonek 
zgromadził  w  klasach 
uczniów  i  ich  nowych 
nauczycieli. Pedagoga-
mi bowiem na najbliż-
sze  godziny  lekcyjne 

zostali  uczniowie  działający  w  Samorządzie  Uczniow-
skim. Nowe grono pedagogiczne  z  zapałem zabrało  się 
do wykonywania swych obowiązków, które potraktowa-
ło  z wielką  powagą  i  zaangażowaniem. Korytarze  lśni-
ły, dzwonek odzywał się punktualnie, w szatni panował 
porządek. Nic dziwnego, tu również można było spotkać 
odmłodzonych  i  niezwykle  sumiennych  pracowników 
obsługi szkoły. Opiekun Samorządu Uczniowskiego wraz 
z    nauczycielami,  pełniąc  rolę  obserwatorów,  z  dumą 
stwierdzali, że ich podopieczni sprawdzają się w powie-
rzonych im rolach i wykazują się dorosłością i odpowie-
dzialnością. 
Wśród uczniów opinie na temat nowych nauczycieli były 
podzielone. Jedni uważali, że nowi pedagodzy są o nie-
bo lepsi, ponieważ można było dostać parę dodatkowych 
punktów  bądź  piątkę  z  aktywności,  ale  byli  także  wy-
kładowcy o surowych zasadach. Jednakże, wszyscy sto-
sowali się do regulaminu dnia, w którym najważniejsze 
miejsce stanowił punkt mówiący o wzajemnym szacunku 
nauczycieli i uczniów.
Uczniowie wcielający  się w  rolę  pedagogów przyznali, 
że praca nie jest prosta, wymaga wiele trudu, cierpliwości 
i wyrzeczeń,  lecz  cieszą  się,  że mieli  szansę odczuć na 
własnej skórze, jak smakuje praca nauczyciela, sekretarki 
czy woźnej. Twierdzą również, że teraz łatwiej im będzie 
zrozumieć stanowisko swoich pedagogów.
Niestety, wszystko musi się kiedyś skończyć i uczniowie, 
choć niechętnie, oddali władzę w  ręce prawdziwej pani 
dyrektor, dziękując za powierzone im zaufanie oraz  obie-
cując, że za rok znowu staną na wysokości zadania.
Dzień Samorządności przeszedł już do historii, wpisując 
się w tradycję i ideę naszej Szkoły Promującej Zdrowie. 
Jest on bowiem nie tylko dniem zabawy i uśmiechu. Uczy 
także demokratycznych postaw młodych ludzi, samokon-
troli  i  podejmowania  odpowiedzialnych  zadań,  nawet 
w formie wspólnej zabawy.

	 	 	 	 Anna	Czerniak

dzIeń saMorządnoścI 
w zaMęcInIe
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Marcowe spotkania w Bibliotece Miejskiej
3 marca 2009 r.  w  Dyskusyjnym  Klubie  Książki 
rozmawialiśmy  o  powieści  australijskiego  pisarza 
Markusa Zusaka „Złodziejka książek”. 
5 marca br. w Czytelni dla Dorosłych odbyło się spotkanie 
autorskie  z Barbarą Kosmowską,  która  przyjechała 
na  zaproszenie  członkiń  Dyskusyjnego  Klubu  Książki. 
Spotkanie miało charakter otwarty, uczestniczyło w nim 
ponad  pięćdziesiąt  osób:  dzieci,  młodzież  i  dorośli. 
Halina Kluczewska,  moderator  DKK,  przybliżyła 
zgromadzonej  publiczności  biografię  gościa,  autorka 
zaś  chętnie  uzupełniała  te  informacje,  wzbogacając  je 
opowieściami  o  ciekawych  wydarzeniach  ze  swego 
życia.  Miłą  niespodzianką  dla  Barbary  Kosmowskiej 
była  obecność  szkolnego  kolegi,  majora  Andrzeja 
Szutowicza,  który  podarował  pisarce  archiwalne 
zdjęcie  Bytowa  -  ich  rodzinnej  miejscowości.  Odżyły 
młodzieńcze wspomnienia, które jak się okazało, zostały 
fragmentarycznie  opisane  w  powieściach  „Hermańce”, 
„Puszka”  i  „Niebieski  autobus”.  Sponsorem  spotkania 
był Instytut Książki w Krakowie.

6 marca br. Cecylia Judek, Sekretarz Naukowy Książnicy 
Pomorskiej  w  Szczecinie,  a  zarazem  Przewodnicząca 
Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy  Polskich  wygłosiła  prelekcję  z  pokazem 
multimedialnym „Kobiety	 w	 życiu	 Witkacego”. 
Uczestnikami  spotkania  byli  bibliotekarze  z  placówek 
publicznych i szkolnych naszego powiatu oraz młodzież 
licealna z Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2 w Choszcznie. 
Po wykładzie Cecylia Judek spotkała się z członkami Koła 
Nr 17 Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich działającego 
przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Choszcznie. 

7 marca br.  w  Oddziale  dla  Dzieci  przeprowadzono 
zajęcia  z  cyklu „Popołudnie z bajką”. W  imprezie 
aktywnie uczestniczyli  rodzice  czytając dzieciom bajki. 
Były też zabawy ruchowe, recytacja ulubionych wierszy, 
wspólne  śpiewanie  piosenki  „Witajcie w  naszej  bajce”, 
słodki  poczęstunek,  rozwiązywano  także  zagadki 
literackie Baby Jagi.

11 i 12 marca br. odbyły się spotkania z cyklu „Lektura 
nie  musi  być  nudna”,  na  których  głośne  czytanie 
lektury  „O  psie,  który  jeździł  koleją”  oraz  wierszy 
M. Strzałkowskiej z książki „Wierszyki łamiące języki” 
miało  wyzwolić  wyobraźnię  słuchaczy.  Malowanie 
farbami  plakatowymi  ilustracji  do wybranego  rozdziału 
lub wiersza  okazało  się  zadaniem niezwykle  ciekawym 
dla dzieci.

 19 marca br. zaprezentowaliśmy dekoracje 
wielkanocne wykonane techniką kolażu podczas zajęć 
plastyczne z dziećmi. 

ZAPRASZAMY DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG !
Dyrekcja i Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie
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koncert „co naM zostało z 
tyCh lat…”

Imprezą  uświetniającą  tegoroczne  wydarzenia  rocz-
nicowe wyzwolenia Choszczna w dniu 23  lutego był 

koncert  „CO NAM ZOSTAŁO Z TYCH LAT” w wyko-
naniu artystów scen warszawskich. Na scenie Choszczeń-
skiego Domu Kultury 
gościliśmy  znanych 
śpiewaków  opero-
wych  -  Dorota  Mę-
żyk- Gębską i Feliksa 
Gałeckiego,  akom-
paniował  im  pianista 
Paweł  Rozbicki.  Na-
tomiast  całość  opa-
trzyła  słowem  znana 
wszystkim  z  teatru 
i  telewizji  aktorka 
Laura Łącz. 
Koncert  dedykowa-
ny mieszkańcom  naszego miasta  kierowany  był  przede 
wszystkim do  ludzi  starszego  pokolenia,  pamiętających 
trudy życia w powojennym Choszcznie. Z myślą o nich 
artyści specjalnie dobrali wykonywane podczas koncertu 
utwory. Licznie zgromadzona publiczność na widowni w 
podziękowaniu  za dostarczone im emocje nie szczędziła 
braw.
Dodatkową  atrakcją  była  również  prezentacja  zdjęć 
Choszczna  z  okresu  przed  i  powojennego.  Szczególnie 
te drugie oglądane były z dużym zainteresowaniem, bo-
wiem uczestnicy koncertu mogli na nich rozpoznać wielu 
swoich znajomych, a nawet samych siebie.

	 	 	 Małgorzata	Kozłowska

zapraSzamy wSzyStkiCh!
Na program grupy moCarta, 

który odbędzIe sIę 
w choszczeńskIM doMu kultury 

w dNiu 02 maja 2009 
o godziNie 18:00.

cena 35 zł

„wioSeNNy SaloN artyStyCzNy”
To kolejna już edycja Salonu zapoczątkowanego kilka 

lat temu przez Panią  Małgorzatę Kozłowską.
Tutaj każdy może być artystą , każdy może pokazać nawet 
najmniejsze  swoje  dzieło.  Wystawa  w  szczególności 
kierowana  jest  dla  tych,  którzy  na  co  dzień  nie  maja 
możliwości, odwagi lub chociażby czasu, aby zabłysnąć  
w kręgu twórców sztuki na innych wystawach.
„Wiosenny Salon Artystyczny” jest również swego rodzaju 
zachętą  dla  tych  młodych  adeptów  sztuk  plastycznych 
rozpoczynających  swoją  przygodę  ze  sztuką,    którzy 
chcieliby  pokazać  swoje  prace  obok  znanych  twórców, 
którzy zajmują się działalnością artystyczną od dawna.

W i e l k ą 
r a d o ś c i ą 
d l a   n a s   – 
organizatorów 
j e s t   f a k t , 
i ż   co   r oku 
na wystawie 
pojawiają  się 
prace młodych, 
p l a s t y c z n i e 
uzdolnionych, 
k t ó r z y 

odważyli się zaprezentować swą twórczość.
W  tym  roku  w  Małej  Galerii  CHDK  zadebiutowali:   
Magdalena  Bącelak,  Irena  Kobza,  Anna  Baca,  Marcin 
Grabowski, Adrian Bonowski oraz Krystyna Flis. Prace 
prezentowane  na  salonie  to  cały  wachlarz  różnorodnej 
działalności  artystycznej. Między malarstwem  a  rysun-
kiem  zobaczyć  można:  witraż,  rzeźbę,  płaskorzeźbę, 
biżuterię  artystyczną,  rysunki  tribali,  sztukę  użytkową, 
drzeworyty. 

	 	 Dorota	Aleksiun
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kaBaret hraBi i 5-leCie kaBa-
retu kurCze Blade

Wspólnym występem rozpoczął się program Kaba-
retu Hrabi i obchodzony w tym dniu, tj. 6 marca 

br. Jubileusz 5-lecia działalności Kabaretu Kurcze Blade 
z Choszczeńskiego Domu Kultury. Młodzi adepci sceny 
kabaretowej znani są już dobrze choszczeńskiej publicz-
ności.  Swoje  umiejętności  zdobywali  podczas    ogólno-
polskich  warsztatów  organizowanych  przez  krakowski 

ośrodek  „Ro-
tunda”  w  Ry-
nie  na  Ma-
zurach.  Jako 
u c z e s t n i c y 
tych warszta-
tów  dwukrot-
nie  występo-
wali podczas 
Maz u r s k i e j 

Nocy Kabaretowej w Mrągowie, emitowanej na ogólno-
polskiej antenie TVP.
Ich „starsi koledzy”  to profesjonalna grupa kabaretowa, 
o  sporym  dorobku  artystycznym. O  jej  renomie  świad-
czyć może zainteresowanie, jakim cieszył się ich występ 
w  naszym  mieście.  Dwa  programy  z  pełną  widownią. 
Nie było  to  jednak przeszkodą w przyjęciu zaproszenia 
do wspólnego występu i uświetnienia jubileuszu.
A swoją drogą wszyscy doskonale się bawili. Kabaret Hra-
bi w swoim programie  „Kobieta i mężczyzna” dostarczył 
publiczności sporej dawki humoru i dobrej zabawy. 

	 	 	 Małgorzata	Kozłowska

turnIeJ wIedzy PożarnIczeJ

Dnia  18  marca  2009  r.  w  Urzędzie  Miejskim  w 
Choszcznie odbyły się gminne eliminacje Ogólno-

polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapo-
biega Pożarom”.
Turniej  rozgrywały  dwie  trzynastoosobowe  grupy  wie-
kowe, I - szkoły podstawowe, II – gimnazjum. Każdy z 
uczestników musiał odpowiedzieć na przygotowany ze-
staw pytań w formie testu.

Komisja konkursowa w składzie asp. sztab. Jarosław Ka-
leta, mł. ogn. Stanisław Rydz,   dh Tadeusz Szczepański 
po dokonaniu oceny prac ogłosiła listę osób, które będę 
reprezentować  gminę  Choszczno  na  szczeblu  powiato-
wym.

Szkoły podstawowe:
I miejsce – Patryk Kras(SP nr 1 w Suliszewie)
II miejsce – Krzysztof Wawrzak( SP w Sławęcinie)
III miejsce – Paweł Starukiewicz(SP nr 1 w Choszcznie)

Gimnazjum:
I miejsce – Szymon Czapiga
II miejsce – Krystian Felusiak
III miejsce – Kamil Gapys

Zwycięzcy otrzymali nagrody i dyplomy ufundowa-
ne przez Burmistrza Choszczna oraz Zarząd Oddziału 
Gminnego ZOS RP w Choszcznie.

	 	 	 	 Marlena	Waszkiel

fot. Michał Modliński

www.chdk.choszczno.pl
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Tabela IV ligi 

1.  Piast Choszczno       18 43 
2.  Energetyk Gryfino       18 40 
3.  Drawa Drawsko Pom.     18 38 
4.  Stal Szczecin       18 35 
5.  Ina Goleniów       18 31 
6.  Gryf Kamień Pomorski     18 29 
7.  Victoria Przecław       18 26 
8.  Pogoń Barlinek       18 25 
9.  Piast Chociwel       18 19 
10.  Sokół Pyrzyce       18 19 
11.  Gwardia Koszalin       17 19 
12.  Vineta Wolin       18 17 
13.  Orzeł Wałcz       18 17 
14.  Hutnik Szczecin       18 15 
15.  Wybrzeże Rewalskie Rewal   18 13 
16.  Leśnik/Rossa Manowo     17 13 

aktualna na dzień 17.04.2009 r.
  

Piast Choszczno liderem IV ligi
Piast Choszczno bardzo dobrze rozpoczął rundę wio-

senną sezonu 2008/2009. W czterech kolejka odniósł 
trzy  zwycięstwa  i  raz  zremisował  z  silną  drużyną  Stali 
Stocznia, która również ma ochotę na awans do wyższej 
klasy  rozgrywkowej. W  drużynie  Piasta  bardzo  dobrze 
spisuje  się  duet  napastników  Kiernicki-Wawreńczuk. 
Nasi „snajperzy” zdobyli łącznie 41 bramek, co stanowi 
56 % procent wszystkich goli Piasta.

Wyniki:
Piast Choszczno - Hutnik Szczecin 3:1
Piast Choszczno - Orzeł Wałcz 6:1
Stal Szczecin - Piast Choszczno 1:1
Piast Choszczno - Piast Chociwel 5:0

Grzegorz Wawreńczuk
najlepszy strzelec  
Piasta Choszczno

w klubie od 2008 roku

Paweł Sadkowski bramkarz Piasta jest 
silnym punktem drużyny

Bartłomiej Drewicz wrócił do gry po półrocznej kontuzji 
śródstopia Więcej zdjęć można oglądać  na stronie 

internetowej www.choszczno.pl 
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XI Mistrzostwa Polski Nauczycieli i Pracowników 
Oświaty w Badmintonie

21 marca br. w hali Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie odbyły się „XI Mistrzostwa Polski w Badmintonie Nauczycieli 
i Pracowników Oświaty”. W zawodach wzięło udział ponad 40 zawodników i zawodniczek. Miłośnicy i sympatycy 
najszybszej gry rakietowej rywalizowali zarówno w grach pojedynczych i podwójnych. Jak zawsze wysoką formą wy-
kazali się zawodnicy z Choszczna. Po raz 11-sty tytuł mistrza obronił Wiesław Drewicz.

Kobiety
Gr. I  do 35 lat:
1. Marta Cejmańska (Płock)
2. Halina Żak  (Szczecinek)
3. Sylwia Krześniak – Ławik (Choszczno)
3. Joanna Kozanecka (Choszczno)

Gr. II  36 + lat
1. Izabela Białek (Choszczno)
2. Lucyna Łakos (Choszczno)
3. Dagmara Wojtczak (Sławno)
3. Grażyna Dereń – Dublicka (Międzylesie)

Gra podwójna kobiet
1. Izabela Białek, Lucyna Łakos (Choszczno)
2. Dagmara Wojtczak (Sławno), Grażyna Dereń – Dublicka 
(Międzylesie)
3. Halina  Żak (Szczecinek), Marta  Cejmańska (Płock)
3. Sylwia Krześniak – Ławik, Joanna Kozanecka (Choszczno) 

Mężczyźni
Gr. I do 35 lat
1. Adam Kosz (Płock)
2. Adam Załęski (Płock)
3. Sebastian Hałajda (Szczecin)
3. Paweł Michalik (Sławno)

Gr. II  36-50 lat
1. Piotr Adamczyk (Sławno)
2. Marek Pniewski (Szczecin)
3. Adam Bukowski (Sławno)
3. Bogdan Ogrodowczyk (Kłodzko)

Gr. III  51 lat i starsi
1. Wiesław Drewicz (Choszczno)
2. Krzysztof  Michalik (Sławno)
3. Zdzisław Kliński (Choszczno)
3. Mariusz Dublik  (Międzylesie)

Gry podwójne mężczyzn
Gr.I do 90 lat (suma lat 2 zawodników)
1. Adam Kosz, Adam Załęski (Płock)
2. Marek Pniewski, Sebastian Hałada (Szczecin)
3. Paweł Michalik, Adam Bukowski (Sławno)
3. Dariusz  Leboda, Sebastian Siódmak (Szczecinek)

Gr.II  91 lat i więcej
1. Wiesław Drewicz (Choszczno),Maciej Żołnierzów 
(Choszczno)
2. Piotr Adamczyk, Krzysztof Michalik (Sławno)
3. Bogdan Ogrodowczyk (Kłodzko), Mariusz Dublik  
(Międzylesie)
3. Jerzy Nowak, Marek Machliński (Gniezno)



iuletyn Choszczeński  15

Wraz  z  początkiem  marca  Pływalnia  Centrum 
Rekreacyjno-Sportowego  przy  ulicy  Chrobrego 

33 w Choszcznie, we współpracy  z NIVEA  i Wodnym 
Ochotniczym  Pogotowiem  Ratunkowym,  rozpoczęła 
realizację akcji „Już pływam z NIVEA i WOPR”. Akcja 
potrwa  do  połowy  czerwca  i  jest  częścią  programu 
„Bezpiecznie  z  NIVEA  i WOPR”  promującego  zasady 
bezpiecznego  zachowania  w  wodzie  i  nad  wodą, 
prowadzonego  przez  firmę  NIVEA  Polska  i  WOPR 
od 2002 roku.

Akcja  „Już  pływam  z  NIVEA 
i  WOPR”  ma  na  celu 
popularyzację  nauki  pływania 
oraz podstawowych zasad 
bezpiecznego  zachowania 
się  nad  wodą  wśród  dzieci 
i  ich  opiekunów.  W  ramach 
akcji  organizowane  są  kursy 
nauki  pływania,  którymi 
objęte  są  dzieci  niemające 
możliwości  uczestniczenia  w  tego  typu  kursach. 
Dla piętnastoosobowych grup dzieci, głównie z domów 
dziecka  i ośrodków pomocy społecznej, w tym również 
dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Choszcznie, 
na pięćdziesięciu basenach w całej Polsce, organizowany 
jest  cykl  szesnastu  zajęć,  podczas  których  pod  okiem 
instruktora WOPR maluchy uczą się pływać. Dowiadują 
się  także,  jak  bezpiecznie  zachowywać  się  nad  wodą 
i  poznają  podstawowe  znaki  informacyjne  pojawiające 
się  na  kąpieliskach.  Baseny  oraz  instruktorzy  pływania 
uczestniczący  w  akcji  otrzymują  do  dyspozycji  sprzęt 
niezbędny do nauki pływania oraz materiały edukacyjne, 
które  wykorzystują  podczas  zajęć.  Natomiast  dzieci 
–  uczestnicy  kursu  dostają  komplet  materiałów 
edukacyjnych  (kolorowanki  i  książeczki  z  naklejkami), 
których bohaterką jest foczka oprowadzająca je po świecie 
bezpiecznych wakacji nad wodą.

Potrafię już pływać!

Na  zakończenie  akcji,  w  połowie  czerwca  br.  każdy 
uczestnik, który samodzielnie przepłynie 25m dowolnym 
stylem dostanie plakietkę Już pływam z NIVEA i WOPR 
oraz  nagrodę  -  maskotkę  akcji  Już  Pływam  z  NIVEA 
i WOPR, czyli błękitną foczkę. 

„Już pływam z NIVEA i WOPR 2009”
Mniej utonięć wśród dzieci

Każdego  lata  w  Polsce  z  powodu  utonięć  ginie 
kilkadziesięcioro  dzieci.  Brak  umiejętności  pływania 
oraz nieznajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa 
to najczęstsze czynniki powodujące wypadki nad wodą. 
Nauka pływania i rozsądnego zachowania się w wodzie 
i  na  kąpieliskach  wpływa  bezpośrednio  na  malejące 
statystyki utonięć, dlatego NIVEA i WOPR sukcesywnie 
zwiększają  liczbę  dzieci  objętych  akcją  Już  Pływam 

z NIVEA i WOPR, w tym roku 
organizując zajęcia także po raz 
kolejny w Choszcznie.

Do zobaczenia na plaży...

W  sezonie  letnim  Program 
Bezpiecznie  z  NIVEA 
i  WOPR  zaprasza  na  plaże 
nad  Bałtykiem.  Podczas 
nadchodzącego  lata  „Letnia 
Szkoła NIVEA”  będzie  uczyć 

pływania  i  bezpiecznego  zachowania  się  w  wodzie, 
a także organizować gry i zabawy dla wszystkich dzieci 
i  ich  rodziców w ośmiu nadmorskich miejscowościach: 
w  Niechorzu  (2-5.07),  Świnoujściu  (9-12.07),Ustroniu 
Morskim  (16-19.07),  Darłówku  Zachodnim  (23-26.07), 
Krynicy Morskiej(30.07-2.08), Władysławowie (6-9.08), 
Ustce (13-16.08) oraz w Jarosławcu (20-23.08). Zajęcia 
prowadzone będą na plażach przez wykwalifikowaną kadrę 
instruktorów i ratowników WOPR oraz doświadczonych 
animatorów.  Zajęciom  towarzyszyć  będą  konkursy 
i zabawy sprawnościowe z licznymi nagrodami.
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Sołectwo Koplin

Koplin jest to niewielka wieś sołecka, położona na południowym skraju Choszczna. Miejscowości znajdujące 
się w sąsiectwie to: Rudniki, Płoki oraz Stawin. Od Choszczna do Koplina jest około pół kilometra. Najbliższą 
okolicę stanowi lekko pofałdowana, bezleśna powierzchnia, o krajobrazie rolniczym. Układ przestrzenny roz-

winął się wzdłuż drogi W – E oraz przy szosie do Choszczna. Po północno-wschodniej stronie leżą ogródki działkowe z 
wewnętrznym układem dróg. We tej wsi znajdowała się cegielnia, a na wysokości folwarku wytoczona była linia kolejki 
wąskotorowej, która prowadziła w kierunku cukrowni w Choszcznie.  Koplin to jeden z kilku XIX wiecznych folwar-
ków założonych w latach 1833-1834 na gruntach miasta Choszczno. Jego nazwa, tak niemiecka jak i polska, pochodzi 
od nazwiska piwowara Kopplina z Choszczna, który objął w posiadanie około 90 ha ziemi przy drodze zamęcińskiej. 
W 1837 roku właściciel  rozpoczoł wznosić zabudowania na zakupionej od miasta ziemi  i podjął  starania o uznanie 
nazwy, która oznaczła dosłownie Dolinę Koplina ( Kopplinsthal). Nazwa ta dotyczyła nie tylko folwarku, ale również 
pobliskiej doliny, która znajdowała się na pograniczu pól folwarku i Zamęcina. Folwark powstał na 254 morgach ziemi 
oraz na 72 morgach łąk. W 1850 roku do falwarku należało aż 468 mórg ziemi i łąk. Po roku 1945 folwark został roz-
parcelowany i przekształcony w wieś sołecką. Do dziś jednak zachowały się tu przykłady zabudowy folwarcznej z XIX 
wieku.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Sylwia	Ostrowska
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Zapisz swoje dziecko 
do „Klubu Przedszkolaka”

W ramach projektu „Kluby Przedszkolaka w Gminie Choszczno” 
od 1 września 2009 r. kontynuowana będzie edukacja przedszkolna

 w punktach przedszkolnych w Korytowie, Suliszewie, Sławęcinie i Zamęcinie.

Karty zgłoszenia dziecka do „Klubu Przedszkolaka” można pobrać  
w sekretariatach szkół podstawowych (Korytowo, Suliszewo, Sławęcin, Zamęcin), 

w biurze projektu w Choszcznie ul. Bohaterów Warszawy 17 
(Choszczeński Dom Kultury), a także na stronie internetowej:

www.klubyprzedszkolaka.choszczno.pl

Termin przyjmowania wniosków upływa 29 maja 2009 r.
Lista dzieci przyjętych do Klubu Przedszkola zostanie ogłoszona  

10 czerwca 2009 r.
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O B W I E S Z C Z E N I E

       Na podstawie art. 44 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego   
(Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219 ze zm.), i uchwałą  Nr XXVII/342/2009r. i Nr XXVII/343/2009r. Rady Miejskiej w 
Choszcznie z dnia 05 marca 2009 r. w sprawie obwodów głosowania na obszarze Gminy Choszczno,  informuję, że 
głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zostanie przeprowadzone na terenie Gminy Choszczno  
w dniu 07 czerwca 2009 r.   w następujących obwodach głosowania:

Nr. obwodu 
głosowania

GRANICE  OBWODU  GŁOSOWANIA SIEDZIBA OBWODOWEJ 
KOMISJI WYBORCZEJ

1.
MIASTO  CHOSZCZNO

ulice:  Bohaterów  Warszawy, Czarnieckiego, Jana III Sobieskiego, Kanałowa,   Kwiatowa, 
            Wolności,  22 Lipca

CHOSZCZEŃSKI  DOM  KULTURY
ul.Bohaterów Warszawy 17

lokal  dostosowany  do  potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych

2. MIASTO  CHOSZCZNO
ulice:  Rynek, Władysława Jagiełły do nr  14  włącznie

PUBLICZNE  PRZEDSZKOLE  NR 4
W CHOSZCZNIE
ul. Mur Południowy 4

3. MIASTO  CHOSZCZNO
ulice:  Artylerzystów, Brzechwy, Długosza, Energetyków, Fürstenwalde, Kardynała
           Wyszyńskiego, Modrzewskiego, Norwida, Osiedle Północne, Polna, Prusa, Reja, 
           Reymonta, Stargardzka, Tuwima, Wojska Polskiego, Wolvegi, Wyspiańskiego, 
           Piaskowa, Łąkowa
Miejscowości:  Oraczewice, Roztocze, Sułowo

PUBLICZNE  PRZEDSZKOLE  NR 5
W  CHOSZCZNIE
ul. Energetyków 1

4. MIASTO  CHOSZCZNO
ulice:  I Armii Wojska Polskiego, Fabryczna, Kochanowskiego, Kolejowa, Konopnickiej,     
           Kopernika, Kraszewskiego, Nadbrzeżna, Roosevelta, Sienkiewicza, Słoneczna,   
           Słowackiego, Stawina, Wysoka, Zielna, Żeglarska, Żeromskiego, 1 Maja,  9 Maja,  
           3 Maja
Miejscowości:  Gostyczyn, Koplin, Płoki, Rudniki

SZKOŁA  PODSTAWOWA  NR 3
W CHOSZCZNIE
ul.Wolności 62

5. MIASTO  CHOSZCZNO
ulice:  Chopina, Dąbrowskiej, Kościuszki, Mickiewicza, Plac  Witosa, Promenada,  
            Skłodowskiej – Curie, Sportowa, Sucharskiego, Władysława Jagiełły od nr 15, 
            Wybickiego, Wyzwolenia

PUBLICZNE  PRZEDSZKOLE  NR 2
W CHOSZCZNIE
ul. Sucharskiego 9 

6. MIASTO  CHOSZCZNO
ulice:  Bolesława Chrobrego, Mur Południowy, Niedziałkowskiego, Obrońców Westerplatte,  
           Piastowska, Rybacka, Rycerska

PUBLICZNE  GIMNAZJUM 
W  CHOSZCZNIE

ul. Obrońców  Westerplatte 1

7. MIASTO  CHOSZCZNO
ulice:  Dąbrowszczaków, Kruczkowskiego, Matejki, Miodowa, Ogrodowa, Staszica,   
            Akacjowa, Jaśminowa, Magnoliowa
Miejscowości:  Baczyn, Smoleń

POWIATOWY  URZĄD  PRACY
W CHOSZCZNIE

 ul.Dąbrowszczaków 13a
lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych

8. MIASTO  CHOSZCZNO
ulice:  Fredry,Grunwaldzka, Krótka, 23 Lutego

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZNEJ 

W CHOSZCZNIE 
ul. Grunwaldzka 30

9. MIASTO  CHOSZCZNO
Miejscowości:  Bonin, Czernice,Pakość, Piasecznik, Radaczewo, Radlice, Sławęcin,  
                          Stradzewo, Sulino, Witoszyn

SZKOŁA  PODSTAWOWA 
W  SŁAWĘCINIE

10. MIASTO  CHOSZCZNO
Miejscowości:  Brzostno,  Kołki,  Krzowiec,  Łaszewo,  Rzecko, Rzeczki, Suliszewo

SZKOŁA PODSTAWOWA 
W  SULISZEWIE

11. MIASTO  CHOSZCZNO
Miejscowości :  Gleźno, Nowe Żeńsko, Stary Klukom, Stawin, Sulechówek, Wysokie   
                           Zamęcin, Zwierzyn

SZKOŁA PODSTAWOWA 
W ZAMĘCINIE

12. MIASTO  CHOSZCZNO
Miejscowości:  Chełpa, Golcza, Korytowo,Raduń,Wardyń

SZKOŁA  PODSTAWOWA
 W  KORYTOWIE

13. Samodzielny  Publiczny  Zakład Opieki  Zdrowotnej w Choszcznie  (obwód odrębny) SP ZOZ W CHOSZCZNIE
ul. Niedziałkowskiego 4

14. Areszt  Śledczy  (obwód  odrębny) ARESZT  ŚLEDCZY   W  CHOSZCZNIE
ul. Wolności 12

15. Areszt  Śledczy – Oddział  Zewnętrzny  ( obwód odrębny) ARESZT  ŚLEDCZY  W  CHOSZCZNIE
ODDZIAŁ ZEWNĘTRZNY

ul. Matejki 3

Jednocześnie informuję, że głosowanie odbywać się będzie w godz.  od 8.00  do  22.00

                    BURMISTRZ CHOSZCZNA
                    ( - ) ROBERT ADAMCZYK


