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W sali Muzeum Ziemi Choszczeńskiej mieszczącego władz państwowych przewidziany ustawami wewnętrznymi z 
się w Zespole Szkół nr 1 w Choszcznie odbyła się niecodzienna inicjatywy własnej, a także na wniosek ministra właściwego do 
uroczystość wręczenia pamiątkowych odznaczeń za służbę w spraw obrony lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 
kontyngentach wojskowych w Iraku i w Afganistanie. Zgodnie z zasadami nadawania mogą ją otrzymać żołnierze, 
Uroczystość otworzył przedstawiciel Wojskowego Komendanta policjanci, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa 
Uzupełnień w Stargardzie Szczecińskim - mjr Adam Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu 
Gwiazdowski. Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego 

Wręczenia odznak dokonał Zastępca Szefa Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Pożarnej 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie płk Adam oraz osoby cywilne, za co najmniej jeden dzień nienagannej 
Kalczyński w asyście Starosty Choszczeńskiego Lesława służby rozpoczętej w ramach Polskiego Kontyngentu 
Śliżewskiego. Wojskowego Irak. Odznaczenie może zostać nadane również 

Gwiazdy otrzymali żołnierze rezerwy mł. chor. szt. obywatelom innych państw współdziałających z Wojskiem 
Zbigniew Wierzbiński z Choszczna - 1 zmiana Irak, plut. Paweł Polskim. 
Domagała ze Smolenia - 2 zmiana Irak, st.szer. Daniel 
Konieczny z Radaczewa - 4 zmiana Afganistan, st. sierż. (opracowano na podstawie Wikipedii).         
Arkadiusz Maciąg z Granowa 2 zmiana Irak i st. sierż. Józef 
Czajkowski z Drawna - 1 zmiana Irak. Z ważnych powodów 
osobistych w uroczystości nie uczestniczyli: st. szer. Zbigniew 
Kmita z Zamęcina - 1 i 4 zmiana Irak, st. sierż. Zbigniew Maciąg 
z Przekolna - 4 zmiana Irak, st. szer. Janusz Jędrzejczak z Płotna - 
10 zmiana Irak. 

Składając gratulacje Starosta podziękował 
wyróżnionym za godne reprezentowanie kraju i naszego powiatu 
w czasie pełnienia trudnej żołnierskiej służby i złożył życzenia 
wszelkiej pomyślności oraz realizacji wszystkich osobistych 
zamierzeń. Uroczystość uświetnił krótki koncert poetycki w 
wykonaniu uczniów ZS nr 1.

Gwiazda Iraku i Gwiazda Afganistanu to polskie 
odznaczenia pamiątkowe przyznawane żołnierzom Sił 
Zbrojnych i osobom cywilnym, uczestnikom Polskich 
Kontyngentów Wojskowych w Iraku i w Afganistanie. Są 
odznaczeniami wojskowymi, które nadawane są w Polsce w 
czasie pokoju. Gwiazdy ustanowiono ustawą z dnia 14 czerwca 
2007 r. Zgodnie z treścią wyżej wymienionej ustawy 
"odznaczenia wojskowe o charakterze pamiątkowym mające w 
nazwie wyraz "Gwiazda" są nagrodą za nienaganną służbę w 
polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa". 
Gwiazdy nadaje i wręcza Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 
Minister Obrony Narodowej lub inny odpowiedni przedstawiciel 

Nasi żołnierze odznaczeni Gwiazdą Iraku i Gwiazdą Afganistanu  

Tegoroczne uroczystości ,  związane                 
z Narodowym Dniem Niepodległości rozpoczęły się 
Mszą w kościele p. w. NNMP w Choszcznie, po której 
kompania honorowa Państwowej Powiatowej Straży 
Poża rne j  w  Choszczn i e  wraz  pocz t ami  
sztandarowymi, delegacjami z instytucji i zakładów 
pracy oraz mieszkańcami Choszczna, udała się do 
Parku Moniuszki, gdzie złożono wieńce i kwiaty. 
Powiat reprezentowany był przez Starostę 
Choszczeńskiego  Lesława Śliżewskiego, 
wiceprzewodniczącego Rady Powiatu  Romana 
Lubinieckiego oraz sekretarza powiatu  Lucynę 
Kamińską. Uroczystość została zakończona 
koncertem, który odbył się w Choszczeńskim Domu 
Kultury, gdzie również otwarto wystawę Instytutu 
Pamięci Narodowej „A więc wojna”.  

Obchody Dnia Niepodległości

Fakt.pl

A Kaliński

A Kaliński
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Przy pięknej słonecznej i ciepłej pogodzie odbyły się w zgłoszono 12 potraw. Zwyciężył salceson z grzybów Pani 
dniu 24 września 2011r. VI Otwarte Mistrzostwa Drawna w Barbary Kuc z Drawna. Drugie miejsce zdobył Adam 
Grzybobraniu. Mistrzostwa tradycyjnie przeprowadzone Wasieczko  z Drawna za grzyby po francusku. Racuchy 
zostały w lasach Nadleśnictwa Drawna i Nadleśnictwa Głusko a grzybowe Barbary Kuc zajęły trzecie miejsce. Rydze w occie 
pole biwakowe Sówka w leśnictwie Jaźwiny było terenem, na Pani Franciszki Żejmo z Łaska zdobyły czwarte miejsce, a 
którym dokonano podsumowania. W mistrzostwach wzięło zalewajka z grzybów Pani Krystyny Pietrzkiewicz z Drawna 
udział około 140 osób z czego 120 osób uczestniczyło w zajęła piąte miejsce. 
przewidzianych konkurencjach. Gościem imprezy był  
wicestarosta Tadeusz Puczyński. 

W konkursie na ,,Króla Grzybobrania” zwyciężył Pan 
Mariusz Pomorski z Gorzowa Wlkp., który zebrał 11,87 kg 
podgrzybków, borowików, kozaków i kurek. Drugie miejsce 
zdobył Mikołaj Dementiew z Drawna, który zebrał 11,84 kg, a 
trzeci był Rafał Dura z Drawna z wynikiem 11,32 kg grzybów. 
 W konkursie na najdorodniejszego grzyba zwyciężył 
borowik Pana Rafała Dury. 

W konkursie literackim opiewającym przyrodę i 
ziemię drawieńską udział wzięło 7 osób w tym Pani Żaklin Fricz 
z Francji. Zwyciężyła Natalia Glinka ze Szczecina, druga była 
Bogumiła Ciechanowicz z Drawna, a trzecia Kamila Kołodziej 
ze Szczecina.  W konkursie wiedzy o grzybach z kompletem 
punktów 20, zwyciężył Pan Grzegorz Bielecki z Drawna. 
Drugie miejsce zdobył Pan Andrzej Konopelski z Barnimia, a 
trzecie wspólnie Panie Krystyna Pietrzkiewicz i Małgorzata 
Bonczek. W konkursie kulinarnym na potrawę z grzybów 

Mistrzostwa w grzybobraniu

Zimowe utrzymanie dróg to zespół działań nawierzchni mieszanką piasku z solą. W tym celu na 
organizacyjnych, technicznych i technologicznych mających na składowisku  zgromadzono około 100 ton mieszanki.
celu złagodzenie i docelowo likwidację skutków Do dyspozycji PZD jest także nowy ciągnik rolniczy 
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych spowodowanych Zetor wyposażony w pług odśnieżny. W przypadku wystąpienia 
czynnikami zewnętrznymi, takimi jak śliskość zimowa oraz klęski żywiołowej będziemy zmuszeni korzystać ze sprzętu 
opady śniegu, które występują w okresie zimowym i powodują dodatkowego od innych właścicieli.
utrudnienia bądź przerwy w ruchu drogowym. Na okres zimy 2011/2012 w zależności od warunków 

atmosferycznych wprowadzona zostanie praca dwu i W nadchodzącym okresie zimowym 2011/2012 drogi 
trzyzmianowa dla określonej grupy pracowników niezależnie administrowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie 
od wykonywanych obowiązków.będą utrzymywane zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami 
Koordynatorem zimowego utrzymania dróg powiatowych jest zimowego utrzymania dróg powiatowych. Długość dróg 
Kierownik Sekcji Technicznej - Zenon Hawryluk, który jest powiatowych objętych zimowym utrzymaniem wynosi łącznie 
odpowiedzialny za wykonanie doraźnych dyspozycji. Za 378 km. Na długości 17 km akcja zimowa prowadzona będzie 
całokształt akcji zimowego utrzymania odpowiada Dyrektor zgodnie ze standardem IV zimowego utrzymania dróg, 
Powiatowego Zarządu Dróg.natomiast na 360 km dróg będzie obowiązywał V standard. 
Telefon kontaktowy  - 95 765 7975  Powiatowy Zarząd Dróg  Zwalczanie śliskości odbywać się będzie przez 
Choszcznoposypywanie jezdni mieszanką piasku i soli drogowej za 
- 606 430 023   koordynator działań akcji zimowejpomocą piaskarko-rozsypywaczy, jest to sprzęt typu rolniczego.  

Odśnieżanie natomiast będzie miało charakter doraźny, tzn. 
rozpoczynane będzie z chwilą ustania zjawiska (opadów 
śniegu), aż do chwili osiągnięcia przejezdności wszystkich dróg 
ujętych w planie zimowego utrzymania. Wykonanie zimowego 
utrzymania dróg zostało zlecone firmom wyłonionym w 
postępowaniu przetargowym.

Na realizację zamówienia publicznego dotyczącego 
zimowego utrzymania dróg przeznaczono kwotę 350.000,00 zł 
brutto. PZD pokrywa również koszty związane z zakupem, 
przygotowaniem i dostarczeniem mieszanki piasku z solą 
firmom wykonującym usługi posypywania dróg o łącznej ilości 
250 ton.

PZD dysponuje także sprzętem dyżurnym własnym  
rozsypywaczem typu PIAST oraz RCW  5500, które są 
przystosowane do zwalczania gołoledzi poprzez posypywanie 

Powiatowy Zarząd Dróg przygotowany do zimy

A Kaliński
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Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia? Podstawową Pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania 
przyczyną zatruć są zamknięte, szczelne okna. Powoduje to (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej 
powstawanie tlenku węgla w procesie niezupełnego spalania zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.  
paliwa i utrudnia odpływ spalin. Tyle spalin wypłynie przez  nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów 
komin ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia z głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, 
zewnątrz. Zatem przede wszystkim należy zapewnić przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być 
możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji 
(pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się 
pieca) oraz swobodny odpływ spalin. znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej. 

Należy więc: uchylić okno w mieszkaniu gdy korzysta W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć 
się z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt 
komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),  nie zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do 
zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,  korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń. Dla 
 zadbać o drożność przewodów spalinowych i wentylacyjnych, własnego bezpieczeństwa zamontuj czujnik wykrywający 
a więc:  nie dokonywać podłączenia urządzeń grzewczych do tlenek węgla w pomieszczeniach, w których masz urządzenia 
przewodów kominowych bez wymaganej opinii kominiarskiej,  grzewcze (nie dotyczy urządzeń grzewczych elektrycznych).
przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie Podstawowe zasady postępowania z urządzeniami 
szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne grzewczymi: 
czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego 

1. Nie dogrzewaj pomieszczeń kuchenką gazową, ponieważ 
ciągu powietrza, - co najmniej raz w roku zlecić profesjonalnej 

długotrwałe palenie się gazu powoduje ubytek tlenu w 
firmie kominiarskiej kontrolę przewodów kominowych: 

powietrzu oraz powstaje niewyczuwalny tlenek węgla (CO). 
dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,przeprowadzać 

2. Pamiętaj, że butle gazowe w kuchni należy umieszczać w 
okresowe czyszczenie przewodów kominowych, a także 

odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń emitujących ciepło, 
usuwać sadzę zgromadzoną w osadniku pieców węglowych, 

np. piece, grzejniki (z wyjątkiem zestawów kuchni gazowych). 
użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa 

Butle należy ustawiać pionowo, zabezpieczyć przed upadkiem 
się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta: 

i uderzeniem oraz z dala od urządzeń powodujących iskrzenie. 
kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,  stosować 

3. Nie należy pozostawiać bez dozoru włączonych urządzeń 
urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie 

grzewczych, np. termowentylatorów, grzejników 
wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy 

elektrycznych i innych urządzeń grzejnych, jak grzałki, 
żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera 

czajniki elektryczne, żelazka, suszarki do włosów itp.
urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu 

4. Nie należy włączać urządzeń grzejnych w pobliżu 
zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz 

materiałów palnych (np. cieczy palnych, ubrań, mebli itp.). Nie 
przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,         

należy używać urządzeń elektrycznych z widocznymi 
w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność 

uszkodzeniami przewodu zasilającego. Podłączenie do 
działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o 

jednego gniazdka kilku urządzeń o dużym poborze mocy może 
wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych 

spowodować przegrzanie instalacji  elektrycznej.
w budynku i mogą pogarszać wentylację, systematycznie 

5. Nie pozwalajmy dzieciom na zabawę łatwo palnymi 
sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki 

substancjami, ogniem i urządzeniami elektrycznymi. Nie 
papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie 

pozostawiajmy dzieci w domu bez opieki.  
zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej 

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla? Należy 
wspomnianego otworu lub kratki, często wietrzyć 

natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza, 
otwierając okna, a w skrajnych przypadkach wybijając szyby w 
oknie, wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, 
jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w 
przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić do 
przybycia służb ratowniczych, wezwać służby ratownicze 
(pogotowie ratunkowe 999, straż pożarna 998 lub 112),  jeżeli 
osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, 
należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie, np. 
metodą usta  usta oraz masaż serca, nie wolno wpadać w 
panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami 
zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu; należy 
jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.

  Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Choszcznie

CZAD  PODSTĘPNY ZABÓJCA
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DRAWIEŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

W dniu 15 kwietnia 2011 roku, na zebraniu Starosta Choszczeński zadeklarował swój aktywny 
założycielskim, zostało powołane do życia Stowarzyszenie udział w uniwersyteckich spotkaniach jako prelegent                        
Drawieński Uniwersytet Trzeciego Wieku (DUTW). Inicjatorem i wykładowca. Zaproponował prowadzenie zajęć z dziedziny 
rozpoczęcia prac nad utworzeniem DUTW był Burmistrz promocji zdrowia. Swoje zainteresowania i pasje, związane               
Ireneusz Rzeźniewski, a jego pomysł uzyskał gorące poparcie z zasadami zdrowego odżywiania się oraz zdrowego trybu życia 
obecnego Burmistrza p. Andrzeja Chmielewskiego. Działalność chce upowszechnić wśród zainteresowanych osób.
DUTW kierowana jest do osób starszych. Uniwersytet ma Na pożegnanie  sekcja  ar tys tyczna DUTW 
bowiem za zadanie aktywizację intelektualną, kulturalną, zaprezentowała się raz jeszcze wykonując dwie piosenki:                
społeczną i fizyczną seniorów; poszerzenie wiedzy i nabycie z repertuaru Zbigniewa Kurtycza „Cicha woda” i Maryli 
nowych umiejętności, a także przyjemne spędzenie czasu w Rodowicz „Niech żyje bal”. 
gronie rówieśników. Do dnia inauguracji deklaracje członkowskie złożyło 27 

Twórcom Uniwersytetu przyświeca również cel studentów. Uniwersytet jest otwarty dla wszystkich chętnych 
pozyskania seniorów-słuchaczy na rzecz wszechstronnego osób, które nie są już aktywne zawodowo. W każdym czasie 
rozwoju naszej społeczności. Zadania te będą realizowane można jeszcze się zapisać; wystarczy w Drawieńskim Ośrodku 
poprzez prowadzenie wykładów z różnych dziedzin wiedzy, Kultury pobrać i wypełnić deklarację członkowską.  Do chwili 
m.in: prawa, historii, zdrowia etc.  W programie przewidziano obecnej uruchomione zostały oprócz sekcji artystycznej- sekcja 
również zajęcia prowadzone w sekcjach, których ilość i dobór turystyczna i sekcja rękodzieła artystycznego. Lada moment 
będzie zależał od woli i zainteresowań uczestników. ruszy także sekcja „oswajania z komputerem i internetem”. 
Organizowane imprezy integracyjne czy okolicznościowe DUTW ZAPRASZA!!!                                                A. Kaliński 
spotkania towarzyskie pozwolą na dobrą zabawę i wypoczynek.

Miejscem wykładów i spotkań w sekcjach będzie 
Drawieński Ośrodek Kultury. Prezesem stowarzyszenia został 
Jan Michniewicz

Drawieński Uniwersytet Trzeciego Wieku jest jedenastą 
tego typu placówką w województwie zachodniopomorskim i 
pierwszą w powiecie choszczeńskim

19 października 2011r. w Drawieńskim Ośrodku 
Kultury odbyła się uroczysta inauguracja I-go Roku 
Akademickiego DUTW, w której, oprócz blisko 30-osobowej 
grupy studentów, wzięli udział goście: Starosta Choszczeński 
Lesław Śliżewski, Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski, 
Radna Powiatu Choszczeńskiego Małgorzata Buchajczyk, 
Przewodniczący RM w Drawnie Czesław Paszkiewicz, Sekretarz 
Gminy Mariola Kowalewska, Radny i jednocześnie z-ca prezesa 
TPZD Edward Kulesza, dyrektor miejscowego oddziału GBS 
Ewa Paszkowska, p.o. dyr. DPN Paweł Bilski, dyr. Biblioteki 
Publicznej Regina Budrewicz, dyrektor GP Jan Urbanowski a 
także pierwszy wykładowca uniwersytetu  mecenas Waldemar 
Ślaski z małżonką. 

 Wiele miłych słów i życzeń uczestnicy oraz twórcy 
uniwersytetu usłyszeli od Starosty Choszczeńskiego, pana 
Burmistrza, Radnej Powiatowej i Przewodniczącego Rady 
Miejskiej. Oficjalną część uroczystości zakończyło wręczenie 
legitymacji członkowskich, toast na dobry początek i historyczne 
słowa wypowiedziane przez pana Prezesa „I-szy Rok 
Akademicki Drawieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
uważam za otwarty”.

Ciekawy wykład o genezie powstania prawa                       
i podstawowych  normach prawnych wygłosił mecenas 
Waldemar Ślaski.
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Prace związane z budową boiska zakończyły się poświęcił nowy obiekt. Dyrektor Ośrodka wręczył statuetkę 
sukcesem. Dzieci i młodzież  ze Specjalnego Ośrodka Szkolno  i dyplom przyznając  darczyńcom honorowy tytuł „Przyjaciela 
Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej w Niemieńsku mają Ośrodka Szkolno  Wychowawczego w Niemieńsku”.
prawdziwe boisko ze sztuczną nawierzchnią. Posłuży ono do M...Bazan 
nauki gier zespołowych: piłki koszykowej, siatkówki i piłki 
ręcznej oraz do gier i zabaw sportowych. 

Zachęca i przyciąga barwną kolorystyką. Upragnione, 
długo oczekiwane przez uczniów i nauczycieli, będzie 
miejscem, w którym odbywać się będą zajęcia sportowe. 
Dzięki wsparciu finansowemu Starostwa Choszczeńskiego 
zbudowano płytę boiska, natomiast darczyńcy przekazali cenne 
wyposażenie, tj. sprzęt do gier zespołowych i sześciometrowe 
pełne ogrodzenie boiska spełniające również funkcję 
piłkochwytów. W dniu 10 września br. W obecności radnych, 
c z ł o n k ó w  Z a r z ą d u  P o w i a t u  p .  B .  Z a n i e w s k i e j  
i p. M. Buchajczyk  reprezentujących Starostę Choszczeńskiego 
oraz p. Boltze, p. von Fischera  i p. Rosenkranza 
reprezentujących grupę sponsorów Rotary Club Hamburg  
Hafentor, Dyrektor Ośrodka dokonał uroczystego otwarcia.

Proboszcz tutejszej parafii ks. W. Kozub uroczyście 

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego w  Specjalnym Osrodku Szkolno - Wychowawczym 
w Niemieńsku

Droga powiatowa 2214Z przebudowana.
Słoneczna jesienna pogoda była bardzo miłym akcentem uroczystego otwarcia przebudowanej drogi powiatowej  na odcinku 

Pełczyce-Jarosławsko-granica powiatu. Droga ma długość 11,6 km i została wykonana przez powiat choszczeński z partnerskim udziałem 
gminy Pełczyce w ramach realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Część pieniędzy została przekazana 
również przez Urząd Marszałkowski  z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 

Podczas uroczystości otwarcia starosta choszczeński Lesław Śliżewski podkreślał wysoką jakość prac wykonanych przez firmę 
MALDROBUD  z Myśliborza, która została wyłoniona w  przetargu. 

Przedstawiciel firmy pan Edward Malinowicz stwierdził, że w żadnym z powiatów, na terenie których pracowali nie wykonano 
ostatnio przebudowy tak długiego odcinka drogi. 

We wrześniu 2011 rozpoczął się remont drogi nr 151 na odcinku Choszczno - Płotno. Prace potrwają do czerwca 2012 roku.              
W imieniu Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Koszalinie za utrudnienia w ruchu przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

A.Kaliński 

Remont Drogi Pełczyce - Jarosławsko ukończony



Foto. R Kwieciński

Powiat Choszczeński 2012
www.powiatchoszczno.pl    tel. +48 95 748 89 30 - 31

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

Życzę Państwu udanego i bogatego roku 2012
Starosta Choszczeński

Lesław Śliżewski
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Drawieński Park Narodowy jest najbardziej Flora
malowniczym fragmentem Równiny Drawskiej, dużego Na terenie DPN współcześnie rośnie ponad 900 
obszaru sandrowego na Pojezierzu Południowopomorskim, gatunków roślin naczyniowych. Najcenniejszym jest 
zajmującego kompleks leśny Puszczy Drawskiej, zwanej też storczyk lipiennik Loesela, którego kilka osobników rośnie 
Puszczą nad Drawą. Obszar Parku, o charakterystycznym na jednym z torfowisk. Unikatem jest także stanowisko 
kształcie zbliżonym do litery V, obejmuje dolinę rzeki chamedafne północnej, na torfowisku Sicienko. Cenne są 
Drawy i jej dopływu  Płocicznej oraz fragmenty Puszczy populacje dwóch gatunków błotnych fiołków: torfowego i 
wraz ze śródleśnymi łąkami, torfowiskami i jeziorami. mokradłowego oraz roślin torfowiskowych: turzycy 
         Drawieński Park Narodowy został utworzony 1 maja bagiennej, rosiczki okrągłolistnej i długolistnej, bagnicy 
1990 roku. Położony jest na pograniczu województw: torfowej, turzycy Buxbauma, narecznicy grzebieniastej, 
zachodniopomorskiego, lubuskiego                  i żurawiny, bagna zwyczajnego, modrzewnicy. Park 
wielkopolskiego. Zajmuje powierzchnię 11 441,34 ha (w wyróżnia się bogactwem storczyków. Na trzech 
zarządzie  11 107,58 ha, powierzchnia otuliny  40 896 ha). torfowiskowych stanowiskach rośnie kruszczyk błotny, na 
Najbardziej typowe lasy dla Puszczy to buczyny. jednym  wspomniany lipiennik. Na Tragankowym Urwisku 
Najpiękniejsze i najlepiej  zachowane  rosną wzdłuż Drawy. nad Drawą jest  l iczna populacja kruszczyka 
Zabagnione miejsca zajmują olsy a w dolinach rzek, w rdzawoczerwonego, a jego krewniak  kruszczyk 
partiach regularnie zalewanych lub podmaczanych wodami szerokolistny jest pospolity w liściastych lasach. Łąki bogate 
rzecznymi rosną łęgi olszowe. Na kwaśnych  torfowiskach są w stoplamki krwiste, szerokolistne i plamiste, zarośla to 
występują bory i brzeziny bagienne, wilgotne zagłębienia i miejsce dla podkolana białego i listery jajowatej.
brzegi torfowisk  to miejsca dla świerczyn. Inne interesujące gatunki roślin naczyniowych to  np.: 
Przeważają jednak lasy sosnowe. Jest to wynik dawniej wawrzynek wilczełyko, dziewięciornik błotny, widłak 
prowadzonej gospodarki leśnej ponieważ na  siedliskach jałowcowaty, spłaszczony i goździsty, nasięźrzał pospolity, 
lasów liściastych sadzono sosnę. W związku z tym w Parku pomocnik baldaszkowy, lilia złotogłów, kopytnik pospolity, 
prowadzi się tzw. przebudowę drzewostanów. Przy pomocy wiciokrzew pomorski i zimoziół północny. Najrzadszymi 
umiejętnego wycinania i podsadzania, przekształca się skład drzewami są cis i jarząb brekinia. 
gatunkowy drzewostanów  na bliższy naturalnemu. Interesująca jest także flora roślin zarodnikowych oraz 

Wody są ważnym elementem środowiska grzybów. Występują między innymi bardzo rzadkie gatunki 
przyrodniczego DPN. Główne rzeki Drawieńskiego Parku mszaków  Helodium blandowii, Paludella squarrosa, 
Narodowego to Drawa i jej dopływ - Płociczna. Drawą Sphagnum fuscum i inne rzadkie torfowce z rodzaju 
przepływa średnio 15 m³ wody na sekundę, a Płociczną 3 m³. Sphagnum. Porost Arthonia aspersella ma tu jedno z dwóch 
Oprócz Drawy i Płocicznej, przez teren DPN przepływają stanowisk w Polsce. Rzadkie gatunki grzybów to np. 
także: Słopica, Korytnica, Runica, Cieszynka, Moczel i soplówka gałęzista, monetka kleista, szmaciak gałęzisty i 
Sucha. mleczaj rydz. 

W Parku jest 25 jezior, bardzo zróżnicowanych pod 
względem charakteru ekologicznego: od torfowiskowych 
jeziorek dystroficznych (Pięć Jeziorek Torfowych zwanych 
także Głodnymi Jeziorkami), przez jeziora eutroficzne 
(Sitno, Płociczno, Ostrowieckie) do mezotroficznych jezior 
ramienicowych (Martew, Płociowe, Pecnik Duży). 
Unikatem hydrologicznym jest głębokie, okolone lasami 
meromiktyczne jezioro Czarne.  Zróżnicowanie ekologiczne 
jezior widać nawet na pierwszy rzut oka w barwie wody: 
mezotroficzne jeziora ramienicowe mają, zwłaszcza w 
słoneczne dni, wody intensywnie szmaragdowe, a jeziorka 
dystroficzne - toń ciemną, prawie czarną.
Specyficznym elementem sieci wodnej Drawieńskiego 
Parku Narodowego są wypływy wód podziemnych: źródła, 
wycieki i wysięki, a także rozwinięte na takich wyciekach 
źródliskowe torfowiska. 

Drawieński Park Narodowy odznacza się 
bogactwem występujących tu typów ekosystemów. Miarą 
tego bogactwa jest ponad 200 udokumentowanych 
zbiorowisk roślinnych. 
Prawie 80 zbiorowisk roślinnych występujących na terenie 
Drawieńskiego Parku Narodowego należy do ważnych dla 
Europy i ujętych w Europejskiej Dyrektywie Habitatowej. 
Są to: żyzne i kwaśne buczyny, grądy, lasy łęgowe, 
fragmenty borów i brzezin bagiennych, wilgotne i świeże 
łąki, wrzosowiska, podwodne łąki ramienicowe w jeziorach, 
roślinność rdestnicowa jezior eutroficznych, roślinność 
źródlisk, skupienia włosieniczników w nurcie rzek, szuwary 
kłociowe, mszary torfowcowe, roślinność torfowisk 
przejściowych i mechowisk. 

Drawieński Park Narodowy

Foto. R Kwieciński

DPN
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Analiza finansowa budżetu gmin 
z powiatu choszczeńskiego

Analiza wysokości opłat za ścieki i wodę w 
 gminach  powiatu choszczeńskiego

Zobowiązania ogółem Dochody
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Przykład opłat komunalnych
gmin z poza naszego powiatu

Gmina
Gryfino

      Wystarczy uważnie rozejrzeć się wokół, żeby stwierdzić,             W przypadku  ustalenia, że są to gniazda gatunków objętych 
że wiele gatunków ptaków zakłada gniazda w naszym ochroną ścisłą, należy ubiegać się o wydanie   zezwolenia na ich 
bezpośrednim sąsiedztwie, wykorzystując do tego celu zakamarki, zniszczenie  u  Generalnego  Dyrektora Ochrony Środowiska, jeśli 
czy ściany  budynków. Przed przystąpieniem do remontu  należy zaś ochroną częściową, to organem właściwym do wydania 
więc ustalić, czy planowane roboty budowlane nie wiążą się z zezwolenia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. 
koniecznością zniszczenia gniazda. Zezwolenie takie wydaje się na wniosek , którego wymagane 
       Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami nie wolno elementy wyszczególnione są w przepisach art. 56 ust. 6 ustawy    
niszczyć gniazd  ptaków objętych ochroną gatunkową. Biorąc pod o ochronie przyrody. 
uwagę, że ochroną gatunkową objęte są niemal wszystkie gatunki Niejednokrotnie wydanie zezwolenia uwarunkowane jest 
ptaków  nie wyłączając wróbla, należy przyjąć , że chronione jest obowiązkiem zastąpienia usuniętych gniazd budkami lęgowymi . 
każde gniazdo. Takie budki zostały wmontowane w ocieplinę na  ścianie świeżo 
       Co wobec tego należy zrobić , żeby nie naruszając przepisów wyremontowanego  budynku internatu przy ul. Bolesława 
ocieplić elewację domu, gdy wiąże się to z koniecznością Chrobrego 27. Kolejne pojawią się wkrótce na remontowanym 
usunięcia gniazd ? obecnie budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Choszcznie 
Przede wszystkim należy ustalić ile jest gniazd, jakie gatunki przy ul. Nadbrzeżnej 2 . 
gnieżdżą się na budynku, a także czy gniazda są puste czy 
zasiedlone.

Ochrona ptaków

Foto. R Kwieciński

Łatwo jest realizować zamierzenia jeżeli są na to 
pieniądze. Wiedzą o tym wszystkie samorządy. To one od 
początku ich powstania zawsze musiały  „gimnastykować się”  
by wystarczyło na wszystko pieniędzy, albo też wybierać te 
zadania które są najważniejsze. W samorządzie  powiatowym 
jak i w  samorządach  gminnych funkcjonujących  na terenie 
naszego  powiatu nie jest inaczej. Nasze samorządy aby 
realizować inwestycje muszą się zadłużać.

Poniżej przedstawione są dane dotyczące wysokości 
zadłużenia  poszczególnych gmin  w tym również powiatu ( na 
dzień 30 IX 2011r.)

Taka sytuacja może niepokoić. Przypuszczać można, iż wpłynie to 
na rozwój całego powiatu a nawet regionu. 
W chwili obecnej nic nie wskazuje aby w gminach pojawiły się 
źródła nowych dochodów. Muszą więc one szukać innych 
rozwiązań, co przekłada się na wzrost wysokości podatków i opłat 
lokalnych , a te z kolei rzutują na sytuację finansową mieszkańców 

Poniżej przedstawiona jest wysokość opłat za wodę i ścieki planowanych 
w 2012 r.

Wykres przedstawia proporcje zadłużeń poszczególnych 
gmin powiatu choszczeńskiego oraz samego powiatu do 
planowanych dochodów w 2011 roku. Według tego zestawienia 
dług powyżej   60 % mają gminy Pełczyce (87,87 %) oraz Recz 
(85,09 %), bardzo blisko tego pułapu jest gmina Choszczno 
(58,21%), natomiast najniższą relację mają gmina Krzęcin (33,39 
%) oraz powiat choszczeński (21,67 %).

D Mazurczak
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Na terenie Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 
im. Noblistów Polskich w Choszcznie odbyła się IX edycja 
Ogólnopolskiej akcji: „Święto Drzewa” pod  patronatem 
Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego „Klub Gaja” i 
Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Akcja organizowana była na terenie szkoły już po raz 
czwarty.  Jak co roku młodzież naszej szkoły zaangażowała się od 
początku w jej przygotowanie.

Już na początku października prezentowana była na 
terenie szkoły wystawa „Ekologiczne Drzewo” i  „Jesienny 
stroik”  prac wykonanych z materiałów naturalnych i surowców 
wtórnych, które wzbudzały wśród oglądających zachwyt                 
i podziw dla talentów naszych uczniów.

W dniu 12 października 2011r. uczniowie klasy II 
Technikum Ochrony Środowiska ZS Nr 2 wraz z zaproszonymi 
gośćmi  Romanem Lubinieckim  Wiceprzewodniczącym Rady 
Powiatu Choszczno, Tomaszem Świdkiewiczem z Nadleśnictwa 
Choszczno, Januszem Matyjasik z Nadleśnictwa Bierzwnik, 
Anną Marią i Michałem Tomaszczuk z „Ogrodów Anny”, Janem 
Solskim Kierownikiem Warsztatów Szkolnych ZS Nr 2 oraz 
Wiesławem Włudarskim  Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 2 oraz 
nauczycielami ZS Nr 2 przystąpiła do akcji sadzenia drzew               
i krzewów wokół Warsztatów Szkolnych. 

Tradycyjnie przed przystąpieniem do akcji uczniowie 
złożyli „Zielone Ślubowanie” obiecując dbać o otaczającą nas 
przyrodę ożywioną i nieożywioną. Każdy miał okazję zasadzić 
swoje drzewo w myśl zasady „zielonym do góry”.

Piękna choć nieco mroźna pogoda wprawiła uczniów 
oraz zaproszonych gości w wyśmienity nastrój a całości dopełnił 
słodki poczęstunek przygotowany przez uczniów klasy II 
Technikum Ochrony Środowiska ZS Nr 2. Przy ciepłej kawce i 
słodkich ciasteczkach młodzież i goście wysłuchali prezentacji 
przygotowanej  przez pracowników Nadleśnictwa Choszczno 
oraz prezentacji Izabelii Błaszczyk z klasy II TOŚ „Czysty las”. 

Miła atmosfera mogłaby trwać w nieskończoność gdyby 
nie fakt, że trzeba było się w końcu pożegnać. 

Pozostaje nam jednak mieć tylko nadzieję, że spotkamy 
się znowu za rok.

GŁOS POWIATU

Święto Drzewa

Wodniacy zrzeszeni w Ludowym Uczniowskim Klubie ergometrach w Sieradzu. 
Sportowym „Wodniak” trenujący w Międzyszkolnym Ośrodku Żeglarze zdobyli drugie miejsce drużynowo w zawodach 
Sportów Wodnych w Choszcznie mogą rok 2011 uznać za udany. na rozpoczęciu sezonu 2011 a Szymon Winiarski 10 miejsce w 

Prym wiodą kajak-poliści. W Mistrzostwach Polski grupie A w Regatach Memoriał Weilanda  w Charzykowach. 
Seniorów, które odbyły się w Choszcznie.  Seniorzy jak i seniorki 
zdobyli pierwsze  miejsca. Zwycięstwo przyniósł udział seniorów 
w Pucharze Polski Seniorów.  

Na mistrzostwach w Amsterdamie   seniorki zajęły 
drugie miejsce, a seniorzy czwarte. Podczas turnieju w Helmond 
(Holandia) seniorzy uplasowali się na siódmym miejscu                 
a  juniorzy na szóstym. 

Pierwsze miejsca przypadły w udziale  seniorkom i 
seniorom w Międzynarodowym Turnieju w Szczecinie. 

Nieźle zapowiada się też przyszłość tej sekcji - drużyna 
młodzieżówki U 21 kobiet zajęła drugie  miejsce w Klubowym 
Pucharze Europy a młodzieżówka U 21 mężczyzn szóste. 

Ośmiu zawodników i pięć zawodniczek to członkowie 
Kadry Narodowej Kajak Polo. Trener Norbert Watkowski jest 
selekcjonerem reprezentacji Polski w tej dyscyplinie.

Nasi kajakarze  startujący w kajakach płaskich również 
mają za sobą udany sezon. Na ich koncie znajdują się: Trzecie 
miejsce w Długodystansowych Mistrzostwach Polski  w Tychach 
(K-2). Pierwsze miejsca w kategorii K-4 i K-1 oraz trzecie miejsce 
w kategorii K  2 w Pamiątkowie. Podczas zawodów w Wałczu w 
kategorii K  1 zajęli pierwsze i trzecie miejsce, w kategorii             
K-2 drugie.  Trzecie miejsce to sukces na zawodach na 

Dobry rok MOSW i LUKS „Wodniak” w Choszcznie

W Włudarski

K Wiklak
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Zakończone zostały prace polegające na termomodernizacji 
budynku Internatu Zespołu Szkół nr 1 w Choszcznie 
zlokalizowanego przy ul. Bolesława Chrobrego 27, których 
inwestorem był Powiat Choszczeński. 
 Zakres prac obejmował m.in. docieplenie stropodachu, 
docieplenie ścian zewnętrznych, izolację ścian fundamentowych, 
wymianę rynien dachowych oraz rur spustowych. Wymieniono 
również stare drewniane okna i drzwi na nowe z PCV. 
 Ponadto wykonano nową instalację odgromową na budynku 
zabezpieczającą obiekt przed wyładowaniami atmosferycznymi. 
 Zmodernizowano została również wewnętrzna instalacja 
centralnego ogrzewania  poprzez wymianę m.in. grzejników 
żeliwnych na stalowe grzejniki płytowe z wbudowanymi zaworami 
termostatycznymi oraz głowicami termostatycznymi. 
 Dodatkowo przebudowano główne wejście do budynku oraz 
wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych, na który środki  
w wysokości 6.999,98 zł, w ramach projektu „Kieruj swoim losem” 
pozyskane zostały od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
 Wszystkie prace budowlane odbywały się zgodnie                     
z wytycznymi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.                 
W miejscach usuniętych podczas remontu ptasich gniazd  zostały 
zamontowane budki lęgowe.
  Powyższe prace modernizacyjne mają na celu ulepszenie 
sprawności instalacji grzewczych, a także zmniejszenie zużycia 
energii cieplnej w budynku. 
 Wykonane modernizacje pozwolą także na spore 
oszczędności w zużyciu energii cieplnej. Przeprowadzony remont 
znacząco przyczynił się również do poprawy estetyki budynku. 
Wszystkie użyte materiały budowlane posiadały wymagane atesty. 

Stanisław Pantuchowicz 

Termomodernizacja budynku Internatu 
Zespołu Szkół nr 1 w Choszcznie

Remont zabytkowego budynku przy
ul. Nabrzeżnej w Choszcznie siedziby starostwa  

Nowa elewacja budynku starostwa. 
Siedziba Starostwa przy ul Nadbrzeżnej 2 nabrała nowego, 

świeżego wyglądu. Jest to efekt prac remontowych w ramach których 
dokonano docieplenia budynku, wykonano nową elewację oraz 
wymieniono pokrycie dachowe z remontem więźby. Wymieniono 
okna i system centralnego ogrzewania.

Obecne prace remontowe kończą proces termomodernizacji, 
który przyniesie konkretne korzyści w postaci oszczędności energii 
potrzebnej do ogrzewania budynku. Nowa elewacja sprawia, że 
budynek ten jest ozdobą pięknego nabrzeża jeziora. 

A Kaliński
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„WIDOCZNIE  EKOLOGICZNIE II” oraz kierowca zyskuje kilka cennych sekund na reakcję i wykonanie 
„Bezpieczna droga z radami SpongeBoba” to programy bezpiecznego manewru. Takie zabezpieczenie powinno być 
profi laktyczne,  których celem jest  zwiększenie podstawowym elementem ubioru zarówno dziecka jak i 
bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu każdego pieszego oraz rowerzysty.  Zgodnie z art. 43 ust. 2 
drogowego. Czas realizacji projektów nie jest przypadkowy. W ustawy prawo o ruchu drogowym dziecko w wieku do 15 lat, 
okresie jesienno  zimowym zapewnienie bezpieczeństwa poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem 
pieszym i rowerzystom nabiera bowiem szczególnego zabudowanym, jest obowiązane używać elementów 
znaczenia. Wraz z nastaniem jesieni gwałtownym zmianom odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników 
ulegają codzienne warunki atmosferyczne, które bezpośrednio ruchu.          
wpływają na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, 

Komenda Powiatowa Policji w Choszczniew tym pieszych i rowerzystów.                     . 
Wcześnie zapadający zmierzch, zamglenia, opady 

deszczu i śniegu, a co za tym idzie ograniczona widoczność 
sprawia, że właśnie jesienią i zimą niechronieni uczestnicy 
ruchu stanowią grupę najbardziej narażoną na udział               
w wypadkach drogowych. W takich warunkach bardzo często 
kierowca dostrzega pieszego lub rowerzystę w ostatniej chwili.                                   

Niestety, tego typu sytuacje pozostawiają trwały ślad 
w policyjnych statystykach.W ubiegłym roku w okresie 
jesienno  zimowym (od września do grudnia) na terenie 
województwa zachodniopomorskiego piesi uczestniczyli        
w 230 wypadkach drogowych. Zginęło w nich 19 osób, a 230 
doznało obrażeń ciała. W tym samym okresie, w 43 wypadkach 
śmierć poniosło 4 rowerzystów, 40 osób zostało rannych. 
Dlatego tej jesieni choszczeńscy policjanci kolejny raz 
zachęcają pieszych i rowerzystów do noszenia odblasków. 
Pamiętać bowiem należy, że po zapadnięciu zmroku osoba bez 
odblasku staje się niemal niewidoczna dla kierowców 
nadjeżdżających pojazdów.               . 

Brak elementu odblaskowego sprawia, że kierowca 
dostrzega pieszego lub rowerzystę z odległości zaledwie 35 
metrów. Tymczasem jeden mały odblask wystarczy, aby 
dystans ten zwiększyć niemal dziesięciokrotnie! Dzięki temu 

Odblask może uratować życie

Ustawa o systemie oświaty (art. 5a) zobowiązuje oprócz powyższych wiadomości obszernie zostały opisane dane 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także zarządy na temat organizacji szkół i placówek prowadzonych przez 
powiatów i województw samorządowych do corocznego powiat choszczeński, tzn. typy i kierunki kształcenia, kadra 
składania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych      p e dagogiczna i niepedagogiczna, liczba uczniów i oddziałów, 
za poprzedni rok szkolny. inwestycje i remonty, finansowanie oświaty, działalność 

Na ostatniej sesji Rady Powiatu w Choszcznie     Po ra dn i  Ps yc hologiczno  Pedagogicznej, problemy młodzieży i 
16 listopada br. Starosta Lesław Śliżewski omawiając ich przeciwdziałanie.
informację z realizacji zadań oświatowych oprócz wyników ze Zapraszam do ciekawej lektury.
sprawdzianów i egzaminów w szkołach i placówkach Anna Dyc
prowadzonych przez powiat choszczeński przedstawił obszerne 
dane o stanie oświaty w powiecie w roku szkolnym 2010/2011.

Na szczególną uwagę zasługują dwie duże inwestycje,  
mianowicie: zakończenie budowy hali sportowej przy Zespole 
Szkół Nr 2 w Choszcznie oraz boiska „Moje Boisko  ORLIK 
2012” przy Zespole Szkół Nr 1 również w Choszcznie. Poza tym 
szkoły prowadzone przez powiat choszczeński brały udział w 
projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczniowie 
szkół i placówek uczestniczyli w licznych konkursach i 
olimpiadach zajmując czołowe miejsca i tak: Specjalny 
Ośrodek Szkolno  Wychowawczy w Suliszewie zdobył 
brązowy medal na Paramistrzostwach Świata w Piłce Nożnej w 
RPA, Zespół Szkół Nr 1 w Choszcznie wywalczył III miejsce w 
Pucharze Europy w kajak polo oraz I miejsce w IV Edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego wydawnictwa Black 
Unocorn za wiersz „Świat wyrósł już z miłości”.

W informacji oświatowej, którą można znaleźć na 
stronie internetowej powiatu http://www.powiatchoszczno.pl/ 

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH 

POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2010/2011
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Powiatu  Barbara Zaniewska oraz Prezes Zarządu Oddziału ZNP 
w Choszcznie  Barbara Naskręt.

Uroczystość rozpoczęła się występem uczniów ZS nr 1, 
którzy przygotowali żartobliwy program słowno-muzyczny, 
który przy pomocy ciekawie dobranych i wykonanych piosenek 
przedstawił stosunek uczniów do poszczególnych przedmiotów 
lekcyjnych.

Po programie Starosta Lesław Śliżewski złożył życzenia 
i podziękowania za trudną, pedagogiczną pracę przybyłym na 
spotkanie nauczycielom oraz wszystkim pracownikom oświaty, 
zatrudnionym w placówkach prowadzonych przez powiat 
choszczeński.

Przyznane z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody 
starosty otrzymali: Grzegorz Jacek Brzustowicz  Dyrektor 
Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie, Anna Kozak  Dyrektor 
SOSzW w Suliszewie, nauczyciele ZS Nr 1 w Choszcznie: Beata 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kawiarence Mitera  wicedyrektor, Emilia Chrustowska, Agnieszka Szuba , 
Zespołu Szkół nr 1 w Choszcznie odbyło się spotkanie Starosty z Nauczyciele ZS nr  2: Joanna Korzeniewska, Maria Pietrusińska, 
wyróżnionymi nauczycielami, pracującymi w placówkach Jan Kowalonek, nauczyciele SOSzW w Suliszewie: Marek 
oświatowych naszego powiatu. W spotkaniu wziął udział Mitera, Grzegorz Dudziak, nauczyciele SOSzW w Niemieńsku: 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu  Roman Lubiniecki, Elżbieta Bazan, Teresa Hołownia.
Przewodnicząca Komisji Edukacji i Zdrowia,  Członek Zarządu 

Dzień Edukacji Narodowej

Międzyszkolny Turniej Piłki Ręcznej

Dyżury aptek w święta Bożego Narodzenia

Choszczno 25 grudnia 
ul.Rynek 1 w godz. od 9.00 do15.00 i od 19.00 do 20.00.
Choszczno 26 grudnia 
ul. Niedziałkowskiego 2A w godz. od 9.00 do 13.00 i od 16 do 19.30. 

Apteki w innych  miejscowościach na terenie powiatu umożliwiają sprzedaż leków na zasadzie kontaktu 
telefonicznego a także poprzez informowanie o możliwości zakupu leków w miejscowościach najbliżej 
położonych.
Numery telefonów do aptek na terenie powiatu:
 Drawno:  ul. Kolejowa 30  tel. 095 768 2970,  ul. Choszczeńska 25  tel. 095 765  5559. 
Pełczyce:  ul. Ogrodowa 11B tel. 095 768 5049,  ul. Rynek Bursztynowy 7 tel. 095 768 4116. 
Recz:  ul. Środkowa 11 tel 095 765 4038,  ul. Środkowa 13 tel. 095 765 4676. 
Bierzwnik:  ul. Krajowej Rady Narodowej 9 tel. 095  768 0026.
Krzęcin: 095 765 5413. 

W Zespole Szkół nr 2 przy ul. Polnej w Choszcznie odbył na trzecim znaleźli się reprezentanci Nowogardu. Wręczenia 
się  III Międzyszkolny Turniej w Piłkę Ręczną Chłopców pod pucharów i medali dokonał Przewodniczący Rady Powiatu w 
honorowym patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu w Choszcznie  Konrad Bil.                                                A. Kaliński  
Choszcznie. Uczestniczący w tej imprezie zawodnicy podkreślali 
doskonałe warunki, jakie stwarza hala sportowa do tego typu 
rozgrywek. Zawodnikom kibicowali licznie zgromadzeni 
uczniowi, którzy stwarzali dobry klimat zawodów. 

W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zdobyła 
reprezentacja Gimnazjum Publicznego w Dolicach, na drugim 
miejscu znaleźli się piłkarze z Gimnazjum Publicznego w 
Nowogardzie a III miejsce zajęła reprezentacja ZS nr 1 rocznik 
1995.   

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła 
drużyna z Zespołu Szkół nr 1 w składzie:  Daniel Dunaj, Łukasz 
Sielewicz, Krzysztof Chrzan, Paweł Gawlik, Piotr Szymanek, 
Piotr Mozal, Eryk Rybak, Damian Góralczyk, Wojciech 
Adamowicz, Janusz Wolle, Hubert Pawla i Stanisław Klimczak. 
Opiekunami drużyny są nauczyciele: Piotr Kaczor i Bartłomiej 
Drewicz. 
 Drugie miejsce przypadło I drużynie Zespołu Szkół nr 2 a 

A Kaliński



W Choszczeńskim Domu Kultury 23 listopada z okazji Dnia Seniora odbyło się spotkanie zorganizowane przez Zarząd Rejonowy 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Choszcznie. 

Podczas spotkania Starosta Choszczeński Lesław Śliżewski wręczył medale „Zasłużony dla Powiatu” najaktywniejszym członkom 
związku pani Janinie Witkowskiej i Bogusławie Jarząb. 

Na wniosek Zarządu Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Drogowiec” medalami  wyróżnieni 
zostali: Bronisława Sieradzka, Tadeusz Kozłowski i Ryszard Pasiek a na wniosek Zarządu PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 
Stefana Czarnieckiego: Sylwester Matczak, Marian Paśnik i Czesław Czapka.  

Spotkanie uświetnił występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Choszcznie oraz koncert chóru „Pogodna Jesień”.  

Światowy Dzień Seniora  

GŁOS POWIATU

Głos Powiatu. Adres redakcji ul. Bolesława Chrobrego 27A
 73-200 Choszczno, telefon: 

095 748 8932, e-mail: ipr@powiatchoszczno.pl  
www.powiatchoszczno.pl

Projekt: Ryszard Kwieciński
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Choszcznie ul. Nabrzeżna 2 73-200 Choszczno

Święto Białej Laski Spotkanie uświetnił występ młodzieży z gimnazjum w 
Członkowie Koła Polskiego Związku Niewidomych w Choszcznie, która przedstawiła krótki program artystyczny 

Choszcznie spotkali się 24 listopada, aby uczcić Dzień Białej poświęcony obyczajom andrzejkowym i bożonarodzeniowym. 
Laski. Koło to zrzesza 89 członków z całego powiatu. Zarząd Koła Z okazji zbliżających się świąt uczestnicy spotkania 
na czele z przewodniczącą Teresą Oliwą dokłada wszelkich złożyli sobie życzenia i podzielili się opłatkiem. 
starań, aby ułatwić życie osobom niewidomym i niedowidzącym.  

Żółte pasy, które widzimy na stopniach schodów do efekt 
ich zabiegów, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
osobom niedowidzącym. W wielu choszczeńskich sklepach 
osoby niedowidzące mogą poprosić o specjalną lupę, aby dojrzeć 
cenę czy opis kupowanego produktu. 

Podczas spotkania starosta Lesław Śliżewski na wniosek 
zarządu koła wyróżnił panią Lucję Rydz medalem ,,Zasłużony dla 
Powiatu”. Podziękował zarządowi za aktywna pracę i zapewnił, 
że samorząd powiatowy będzie wspierał ich działania wszędzie 
tam, gdzie będzie to możliwe. 

Święto Białej Laski 

Tomasz Wacław Jabłecki znany z szerokiej działalności Autor książki jest także pomysłodawcą odbywającego 
popularyzatorskiej wiedzy muzycznej, pedagogicznej, się w Choszcznie od wielu lat ogólnopolskiego konkursu 
historycznej i regionalnej  wydał interesującą książkę, „Paderewski  artysta i polityk”. 
zatytułowaną „Paderewski i jego epoka”. Książka zyskała wiele pochlebnych recenzji i stanowi 

Dzieło to poświęcone wybitnemu polskiemu ciekawą formę promocji wiedzy o muzyce. 
kompozytorowi i politykowi Ignacemu Paderewskiemu jest jedną  
z trzech pozycji książkowych, wydanych w związku ze 150 
rocznicą urodzin artysty. 

Ciekawa forma w postaci pytań obejmujących życie        
i działalność Ignacego Paderewskiego oraz epokę, w której żył           
i obszerne szczegółowe odpowiedzi są doskonałym źródłem 
wiedzy dla melomanów uczniów i studentów szkół artystycznych. 

Ciekawa Książka

A Kaliński

A Kaliński

A Kaliński


