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Powiat Choszczeński w czasie Covid-19

Podziękowania dla Służb w walce z Covid-19

To oni pilnują porządku i przestrzegania narzuconych nam, dla
naszego własnego bezpieczeństwa, zakazów i obostrzeń. To oni
zajmują się merytorycznym przygotowaniem walki
z koronawirusem.

Dziękujemy, że jesteście!
Kolejne etapy znoszenia obostrzeń już za nami, „powrót do nowej
normalności” nabiera tempa, a epidemia SARS-CoV-2 nadal
trwa. Pracownicy służby zdrowia i jednostek mundurowych są
w ciągłej gotowości, by nieść pomoc.
Walka z koronawirusem od początku jest szczególnie trudnym
wyzwaniem dla pracowników i pracownic systemu ochrony
zdrowia. To oni stoją na pierwszym froncie walki o nasze
zdrowie i życie, narażając przy tym zdrowie swoje i swoich
najbliższych. Lekarze i pielęgniarki pracują intensywnie nad
badaniem i leczeniem, ale w szpitalach przez całą dobę pracują
też setki innych pracowników i pracownic, ratowników
medycznych, diagnostów laboratoryjnych, techników, salowych,
sanitariuszy, osób sprzątających, kierowców, wolontariuszy,
pracowników obsługi, farmaceutów.

Wszystkim tym osobom chcę podziękować. Pani Dyrektor oraz
lekarzom SPZOZ w Choszcznie za koordynowanie działań
medycznych oraz choszczeńskim Ratownikom Medycznym.
Dziękuję pielęgniarkom, pielęgniarkom środowiskowym, które
codziennie otaczają opieką i są wsparciem dla każdego pacjenta
i jego rodziny. Dziękuję Powiatowemu Inspektorowi
Sanitarnemu oraz pracownikom Stacji SanitarnoEpidemiologicznej, Komendantowi Powiatowej Policji
w Choszcznie oraz wszystkim policjantom, którzy podczas
epidemii z wielkim zaangażowaniem wykonują swoje obowiązki
i dbają o nasze bezpieczeństwo, Komendantowi Straży Pożarnej,
a także wszystkim strażakom, również z Ochotniczych Straży
Pożarnych, którzy z oddaniem wspierają działania służb.
Ogromne podziękowania kieruję również do urzędników,
pracowników opieki społecznej i wszystkich osób, które
codziennie opuszczają swoje domy, rodziny i wykonują
obowiązki zawodowe, narażając swoje zdrowie. Dziękuję za
Waszą ciężką pracę i poświęcenie, Wasz profesjonalizm,
bezinteresowność i oddanie dla dobra mieszkańców Powiatu
Choszczeńskiego.
Starosta Choszczeński

Do walki z pandemią Covid–19 stanęły również jednostki
mundurowe, policja, straż, żołnierze jak również pracownicy
sanepidu i jednostek Zarządzania Kryzysowego.

Wioletta Kaszak
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w Szczecinie. Według RIO i Komisji Rewizyjnej przedłożone
sprawozdanie nansowe przedstawiało w rzetelny sposób wszystkie
informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i nansowej Powiatu.
Rada pozytywnie rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania zeszłorocznego budżetu i udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu.
Starosta Wioletta Kaszak podziękowała radnym, którzy zagłosowali za
absolutorium dla kierowanego przezeń gremium. - Sesja absolutoryjna dla każdego Zarządu i każdego roku jest najważniejszą sesją.
Wykonanie budżetu to nie tylko sumowanie działalności całego
Zarządu, ale też pracy całego Starostwa, jego pracowników,
wszystkich jednostek budżetowych funkcjonujących w powiecie oraz
osób, które nimi zarządzają, a więc to jest nie tylko absolutorium dla
Zarządu, ale też dla wszystkich pracowników. Dziękuję wszystkim
członkom Zarządu za bardzo aktywną pracę w roku 2019, za poświęcony czas, zaangażowanie i poczucie wspólnej realizacji wielu zadań,
ma to dla mnie ogromne znaczenie i bardzo to doceniam. Dziękuję
Radnym, za zrozumienie, przychylność, spokój i merytoryczną
dyskusję.
14 z 17 Radnych Rady Powiatu Choszczeńskiego, obecnych na XIV Sesji
Rady Powiatu Choszczeńskiego, opowiedziało się za udzieleniem
absolutorium za 2019 r. dla Zarządu Powiatu Choszczeńskiego pod
przewodnictwem Starosty Choszczeńskiego Wioletty Kaszak.
Po przedstawieniu „Raportu o stanie Powiatu Choszczeńskiego za rok
2019”, który jest dokumentem zawierającym podsumowanie działalności zarządu w roku poprzednim, w szczególności realizację strategii,
programów oraz uchwał rady powiatu podjętych w 2019 roku, Radni
Rady Powiatu Choszczeńskiego udzielili również Zarządowi Powiatu
wotum zaufania.
Ocena działań Zarządu Powiatu w zakresie stopnia realizacji budżetu,
gospodarności i celowości należy do Rady Powiatu, dlatego istotne
znaczenie miała m.in. ocena pracy Zarządu dokonana przez Komisję
Rewizyjną oraz pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
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Powiat inwestuje

Inwestycja ze wsparciem Unii Europejskiej
w Choszcznie

Trwa przebudowa ul. Energetyków
w Choszcznie

Zakończyła się przebudowa ulic Drawieńskiej i Jagiełły w Choszcznie
w ciągu dróg wojewódzkich nr 160 i 175. Zadanie było realizowane
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej 2 marca 2020 r.
w Choszcznie, podsumowania zakończonej inwestycji dokonali
przedstawiciele różnych szczebli władz – Senator RP Janusz Gromek,
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz,
Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz
Sobieraj, Starosta Choszczeński Wioletta Kaszak, Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Michał Żuber, Burmistrz
Choszczna Robert Adamczyk oraz Radny Województwa Zachodniopomorskiego Łukasz Młynarczyk.
Ulice Drawieńska i Jagiełły to dwie główne ulice miasta. - Panie
marszałku dziękujemy za to, że zauważacie nasze potrzeby nie tylko
w Choszcznie ale także we wszystkich miejscowościach Powiatu
Choszczeńskiego, bo dzieje się bardzo wiele. Dziękujemy za pomoc, za
przychylność w realizacji naszych pomysłów. Mamy nadzieję, że ciągle
będziecie widzieć nasze potrzeby, bo pomysłów na nowe inwestycje
nam nie brakuje - mówiła podczas konferencji prasowej Starosta
Choszczeński Wioletta Kaszak.
Przebudowa dróg w Choszcznie, która zakończyła się w grudniu
2019jr., przede wszystkim wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa, na
które składa się przebudowa skrzyżowania, zjazdy i zatoki autobusowe, liczne elementy spowalniające ruch oraz azyle dla pieszych.
Powstały tez nowe ciągi pieszo - rowerowe. – Cieszę się, że mieszkańcy
korzystają już z tej inwestycji. To inwestycja w całą tkankę miejską:
w drogę, w wodociągi, kanalizację, elektrykę i oświetlenie – mówił
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
Przebudowany odcinek ma łącznie 2,23 km długości. Zadanie
kosztowało blisko 30,54 mln zł. Inwestycja była możliwa, dzięki
porozumieniu Województwa z Gminą Choszczno. Gmina ze swojej
strony przebudowała gminny wodociąg i kanalizację ściekową.
Wykonawcą robót było konsorcjum rm: PRD Nowogard SA i rmy
MAZUR z Goleniowa.

Chodniki oraz zjazdy do posesji już gotowe. W Choszcznie aktualnie
trwa przebudowa ul. Energetyków. Prace, które potrwają do
października br. są efektem podpisanej w listopadzie zeszłego roku
umowy przez Powiat Choszczeński – Powiatowy Zarząd Dróg na
realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2202Z ul.
Energetyków w m. Choszczno”. Wykonawcą robót jest rma
MALDROBUD sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Myśliborzu.
Inwestycja obejmuje przebudowę drogi na długości 648 mb poprzez
wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6.0 m. Dla
bezpieczeństwa pieszych wykonane zostały chodniki o szerokości
2,0 m po stronie lewej na całej długości oraz po stronie prawej na
długości 132 mb, wraz z przejściami dla pieszych. Dla bezpieczeństwa
i poprawy ruchu drogowego zostanie wykonane wyniesienie
nawierzchni jezdni z kostki betonowej na długości 89,7 mb wraz
z przejściem dla pieszych, wyniesione skrzyżowanie na długości
32,4 mb oraz wyniesione przejście dla pieszych. Inwestycja obejmuje
też przebudowę miejsc postojowych, w tym dla niepełnosprawnych.
Wartość całości inwestycji to 2 735 672,64 zł, z czego 1 406 913,11 zł
to do nansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
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Powiat inwestuje
Odcinek drogi Jagów - Pełczyce
w remoncie
Zbliża się ku końcowi kolejna inwestycja Powiatu Choszczeńskiego
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1586Z Pełczyce - Jagów wraz
z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 151”. Inwestycja obejmuje
wymianę nawierzchni ponad 4- kilometrowego odcinka, a dokładniej
wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni oraz poszerzeń
do szerokości 5,0 m wraz z poboczami gruntowymi. Wykonane
zostaną również zjazdy indywidualne z nawierzchni bitumicznej.
Inwestycja obejmuje ponadto wypro lowanie skarp, odpowiednie
ukształtowanie rzeźby przyległego do drogi terenu oraz humusowanie i obsianie mieszanką traw. Prace zakończyć się mają do końca
października tego roku.

Całkowita wartość inwestycji to 4 451 017,26 zł, z czego 2 572 218,98 zł
to do nansowanie pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych
z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”

Projekty realizowane przez Powiat
Choszczeński w Bazie InfoRegio

Dwa projekty realizowane przez Powiat Choszczeński zostały
zgłoszone do Komisji Europejskiej do zamieszczenia w Bazie
InfoRegio. Projekty tam przedstawione z jednej strony obrazują
europejską wartość dodaną, z drugiej zaś - mogą stanowić dobre
praktyki w realizacji poszczególnych celów tematycznych Polityki
spójności.

Powiat Choszczeński to kolejny z grupy zachodniopomorskich
samorządów, który otrzymał do nansowanie w ramach PO RYBY
2014-2020. W dniu 27 lutego 2020 r. umowę ze Starostą Choszczeńskim Wiolettą Kaszak i Wicestarostą Pawłem Szuberem podpisał
Wicemarszałek Olgierd Kustosz.
Unijne wsparcie, które tra ło do Powiatu Choszczeńskiego, pozwoliło
na zakup mobilnej sceny. Dzięki temu, szczególnie na terenach przy
wodzie, pojawi się możliwość organizowania imprez rekreacyjnosportowych, turystycznych i kulturalnych. Takie spotkanie z mieszkańcami powiatu zaplanowane było w pierwszej połowie roku, jednak
z uwagi na sytuację epidemiczną, prawdopodobnie jeszcze jesienią br.
będzie okazja do wspólnego spotkania integracyjnego.
Koszt całkowity zadania wynosi ok. 145 tys. zł. Kwota dotacji wynosi
zaś ponad 85 tys. zł. Czas realizacji zadania - do końca czerwca 2020 r.
Inicjatywa jest realizowana zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Lider Pojezierza" na lata
2014-2020, w zakresie: Wspieranie wspólnych działań polepszających
infrastrukturę wodną oraz zagospodarowanie turystyczne rzek i jezior
"Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" (nabór nr
3/2019/ZTRJ).

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie zgłosił nasz projekt pt. "Wiedza
kluczem do sukcesu", natomiast Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego zgłosił projekt pt. "Przebudowa, rozbudowa
i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie".
Wyróżnienia te są szansą na promocję naszych projektów oraz Powiatu
Choszczeńskiego poza granicami naszego kraju - informacje
o projektach zostaną umieszczone m.in. na stronach Komisji
Europejskiej.
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Powiat
Powiatwwszkole
szkole

Studniówkę czas zacząć...
„Są takie noce od innych łaskawsze, kiedy się wolno wygłupić, wolno
powtarzać "nigdy" i "zawsze", wolno słowami się upić, tylko nie wolno
tej nocy pod różą okraść, okłamać, oszukać, bo się już będzie odtąd na
próżno bezsennej nocy tej szukać...” słowami Agnieszki Osieckiej,
rozpoczęła swoje przemówienie podczas studniówkowego balu,
Starosta Choszczeński Wioletta Kaszak.

Tegoroczny bal studniówkowy maturzystów ZS Nr 1 w Choszcznie
odbył się w wyjątkowej scenerii – specjalnie na tę okazję hala sportowa
zamieniła się w Krainę Lodu. W ten piątkowy, styczniowy wieczór,
żaden chyba ze 113 maturzystów choszczeńskiego Chrobrego nie
myślał o tym, że matura za 100 dni. Jedną z tradycji szkoły jest konkurs
na najpiękniej zatańczony walc angielski. Nikola Sajdak i Adrian Buda
to zwycięska para, która odebrała nagrodę z rąk Starosty Wioletty
Kaszak. Miejsce drugie i puchar Przewodniczącego Rady Powiatu
Eugeniusza Nykla wytańczyli Zuzanna Bińkowska i Marcel Matura,
miejsce trzecie i nagrodę Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana
Kuźmińskiego otrzymała para Weronika Milewska i Seweryn Misiak.
Studniówki w Zespole Szkół Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego
w Choszcznie oraz Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich
w Choszcznie, to nieliczne wydarzenia, które udało się zorganizować
w tym roku. To niewątpliwie szczególne wydarzenie w życiu przyszłych
absolwentów szkół średnich, ich rodziców oraz grona pedagogicznego. To noc, podczas której po raz pierwszy uświadamiają sobie, że
nie są już dziećmi. Nie chodzi tu wcale o piękne stroje czy modne
fryzury, ale o poczucie, że dorośli aby zmierzyć się ze światem
i marzeniami. - Dla Was ta Studniówka jest najważniejszym wydarzeniem, bo dzisiaj spełniają się Wasze marzenia.uWasze marzenia
o przyszłości, o tym, co będziecie robić, gdzie będziecie… i o tych
właśnie chwilach musicie pamiętać. Życzę, by wszystkie marzenia,
które są związane z Waszą przyszłością się spełniły, ale zanim to
nastąpi, życzę samych sukcesów na maturze, która przed Wami,
a najbliższe, symboliczne 100 dni dobrze i owocnie wykorzystajcie.
Trzymam za Was kciuki. Niech ta noc, która dzisiaj przed Wami, będzie
dla Was spełnieniem radości, spełnieniem marzeń. Zapamiętajcie tę
noc do końca życia - życzyła tegorocznym maturzystom starosta.
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W Zespole Szkół Nr 2, przysłowiowo 100 dni przed maturą, a dokładnie
25 stycznia br.ustudniówkę zorganizowano w hali sportowej, która
stała się jaskinią hazardu. – Kasyno na Polnej - jak mówią organizatorzy
- ten temat wydawał się na początku nieco ryzykowny, ale stworzył
szansę nie tylko przystrojenia hali w imponujący sposób, ale również
znalezienia wartościowego przesłania na progu dorosłego życia.
Dyrektor szkoły Barbara Ciecierska nawiązując do wystroju
podkreśliła, że gra, w której uczestniczy młody człowiek, to jego
przyszły los i już teraz dokonuje on wyborów, podejmuje decyzje, od
których zależy przyszłość.

"Młodzi ludzie nie wiedzą,
czego chcą,
ale są absolutnie zdecydowani
to osiągnąć"
~Federico Fellini
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Powiat w szkole
komety, zorzy i koniunkcji planet. Nauka uważa, że cykliczne
pojawianie się w XIV wieku wielkich pandemii mogło mieć swoje
przyczyny w czynnikach meteorologicznych. Nawroty zarazy
w Europie kojarzono z bardzo chłodnymi zimami, suchymi wiosnami
i upalnymi suchymi porami letnimi. Wierzono w te przyczyny bardzo
długo, bo zarazek dżumy odkryto dopiero w 1894 roku. Ustalono, że
był przenoszony przez szczury. W średniowieczu o przenoszenie
chorób oskarżano Żydów, co doprowadziło w Niemczech do
prześladowań i masakr. Dżuma przyczyniła się też do powstań
społecznych we Francji (żakeria) i Anglii (powstanie chłopskie).

Epidemie w Choszcznie

Z historii epidemii
W minionych wiekach miliony ludzi padały o arą bardzo wielu
pandemii. Pierwsza większa znana epidemia dotarła do Europy
w 541 roku. Źródła historyczne odnotowały w samym tylko VII
wieku naszej ery epidemie w 618, 628, 640, 655, 664, 675-676
i 687 roku. Potem były kolejne...

Największa epidemia w dziejach świata
W latach 40-tych XIV wieku dotarła z Chin do Europy dżuma. W 1346 r.
choroba dotarła na Krym, skąd rozeszła się drogą lądową i morską na
całą niemal Europę. W 1348 r. dotarła do Konstantynopola, Włoch
i Francji. Zimą z 1348 r. na 1349 r. - do Anglii. W 1350 ogarnęła Niemcy,
Polskę i Skandynawię. Pandemia ta znana jest jako „czarna śmierć”,
charakteryzująca się nietypowo dużą śmiertelnością. Była to
prawdziwa zagłada ludzkości. Miasta i wioski pustoszały w szybkim
tempie. Medycy uważali, że chorobę wywołało zepsute powietrze.
Doradzali zatem uszczelnianie okien i chronienie się na wysoko
położonych terenach. Tysiące ludzi zamurowywano w mieszkaniach.
Bogatsi uciekali w góry. Papież Klemens VI zamknął się w swoim pałacu
i wdychał opary z palonych ziół. Chociaż w Europie pojawiło się potem
kilka dużych fal dżumy (1362 r., 1374 r., 1383 r., 1389 r., 1400 r.), to ta
przyniosła największe straty demogra czne. Śmierć stała się
zjawiskiem codziennym. Zmarło wówczas czterech na dziesięciu
Europejczyków, w sumie około 100 milionów ludzi.

Czarna śmierć i trzęsienie ziemi
Jan Długosz pisał w swoich Rocznikach, czyli Kronice, o tym jak: wielka
zaraza morowa, która wdarła się do Królestwa Polskiego, dotknęła
okropnym morem nie tylko Polskę, ale i Węgry, Czechy, Danię, Francję,
Niemcy i niemal wszystkie królestwa chrześcijańskie i barbarzyńskie,
siejąc wszędzie straszną śmierć. Kronikarz dokładnie opisał objawy
choroby i podał, że pierwszy atak epidemii trwał dwa miesiące,
a chorzy umierali w ciągu trzech dni. Drugi atak trwał pięć miesięcy
i chorzy umierali w ciągu pięciu dni. A wzmiankę zakończył zdaniem,
iż plaga rozciągając się od wschodu do zachodu dotknęła cały niemal
świat swoją zarazą do tego stopnia, że podobno została zaledwie
czwarta część ludzi na świecie.

Komety i szczury
Przy wyjaśnianiu przyczyn epidemii, szukano porady astrologów.
Powszechnie uważano nadejście epidemii jako skutek pojawienia się

Zarazy nie omijały obszaru Powiatu Choszczeńskiego. Mieszkańcy
Choszczna ucierpieli mocno w latach 1349-1350 r., a potem podczas
epidemii w 1438 r. i 1439 r. Zaraza w 1450 r. roku przyczyniła się do
ogromnych strat wśród ludności miasta i okolic. W różnych miastach
Europy straty dochodziły wówczas nawet do 2/3. Największe jednak
zarazy spadły na miasto w XVI i XVII wieku. Epidemie w Choszcznie
wybuchały w 1540 r., 1550 r., 1563-1564 r., 1568 r. i 1585 r. Miasto uległo
wyludnieniu. Na dalsze zmniejszanie się liczby ludności Choszczna,
miały wielki wpływ pandemie wybuchające w latach: 1624-1625 r.,
1630-1631 r. i 1656 r. Pochłonęły one setki, a nawet tysiące istnień.
W czasie zarazy w latach 1624-1625 r. zmarło w Choszcznie 1200 osób,
a 84 budynki w mieście całkowicie się wyludniły. Przerażeni
mieszczanie choszczeńscy uciekli z miasta do pobliskiej miejskiej
wioski Żeńsko. W 1635 r. wymarła cała ludność Żeńska i miasto
zasiedlało od nowa całą miejscowość. Oblicza się, że w Choszcznie
między 1625 a 1656 r., wymarło od chorób zakaźnych 3 000
mieszkańców. W tym samym okresie od zarazy cierpiał Recz i Drawno,
ale nie zachowały się świadectwa o liczbie o ar w tych miastach.
Podczas epidemii w 1639 r. wielu mieszczan choszczeńskich uciekło do
Polski, skąd wrócili dopiero w 1640 r. Wtedy na nich czekała kolejna
epidemia. Do tego czasu wymarła lub wyginęła połowa ludności
miasta. W połowie XVII wieku z powodu zniszczeń wojennych
i wymarcia ludności mówiono o Choszcznie, że to trup miasta.

Ucieczki w okolice Bierzwnika
W XVI i XVII wieku na półwyspie jeziora Radęcin, na wschód od
Bierzwnika, wznosił się zameczek myśliwski elektorów brandenburskich. To odległe miejsce od głównej siedziby władcy w Berlinie
służyło nie tylko wypoczynkowi podczas urządzanych polowań
w puszczy. To odległe miejsce było bezpieczne od chorób, jakie
pojawiały się w większych skupiskach ludzkich. Wiemy na pewno, iż
latem 1576 r. elektor Jan Jerzy schronił się w Lipince przed zarazą jaka
szalała wówczas w Berlinie. Ale władca nie odcinał się od swych
poddanych. Załatwiał nadal ważne sprawy. Tutaj 26 sierpnia wydał
przywilej dla miasta Choszczna. Potem podczas podobnej wizyty
w 1579 r., gościł rodzinę książąt pomorskich. Ale i w te odległe okolice
docierały epidemie. Prawdopodobnie za materialne najstarsze
potwierdzenie epidemii w okolicy Bierzwnika, można uznać
znalezisko na terenie byłego opactwa cysterskiego w Bierzwniku.
Grób wypełniony wapnem. Mógł powstać w czasach wielkiej zarazy
w 1349-1351 r.

Choroby przywleczone przez wojsko
W okresie wojny trzydziestoletniej (1618-1648) zarazy były
nieodłącznym elementem zagłady obok działań militarnych.
Wiadomo, iż królowi Szwecji Gustawowi Adolfowi w podboju Pomorza
i Nowej Marchii w latach 1630-1631 pomogła między innymi
epidemia, która dotknęła żołnierzy cesarskich. Generał cesarski Conti
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nie chciał się podjąć obrony Gorzowa przed Szwedami, bo w mieście
szalała wówczas epidemia, która była przyczyną śmierci 2 000 osób.
Zaś cesarska załoga Kołobrzegu, skapitulowała po kilku miesiącach
bohaterskiej obrony, ale z powodu braku amunicji oraz z powodu strat
poniesionych nie podczas walki, ale od zarazy. W 1639 roku rozmiar
epidemii powstrzymał na kilka miesięcy działania wojenne w Nowej
Marchii i na Pomorzu.
Kolejne przykłady odnajdujemy w historii XVIII wieku. Po przegranej
przez króla szwedzkiego Karola XII bitwie pod Połtawą, w 1709 roku
Szwedzi rozpoczęli odwrót z Polski do Szwecji przez Pomorze.
W połowie października przeszli przez Drawę mostem koło Poźrzadła
i drogą przez Czertyń-Krzemień-Dobrzany, dotarli do zamku w Pęzinie.
Podczas marszu omijano wioski i przechodzono polami, a pomimo
tego uważano, że żołnierze szwedzcy przynieśli ze sobą zarazę do
Czertynia. W tej wsi w listopadzie 1709 roku zmarło nagle dziesięć
osób, a potem epidemia wybuchła z tak wielką siłą, że zamknięto
granicę z Polską i strzegło ją w dzień i w nocy 200 dragonów.
Zbudowano też szubienice dla tych, którzy chcieliby przekroczyć
granicę bez pozwolenia. W tym czasie w Choszcznie zmarło
zarażonych 35 osób. Bezradna wobec epidemii ludność leczyła się
tabaką, naparami z ziół i francuskim winem. Te specy ki bez
problemów można było nabyć w miejscowej aptece. Choszczno od
XVIII wieku posiadało trzy apteki. W Drawnie funkcjonowała od 1725
roku. W tym wieku apteki pojawiły się także w Reczu, Pełczycach
i innych okolicznych miastach. W XVIII wieku powszechnie korzystano
z pomocy znachorów i guślarek, a w rolę lekarzy, wcielali się także
balwierze i łaziebnicy.

Pierwsze szczepienia
Pierwsze szczepienia ochronne przeprowadzono w Powiecie
Choszczeńskim w 1800 roku. Miały zapobiegać dyfterytowi. Dzięki
temu obniżono śmiertelność niemowląt w mieście. Nadal problem
dotykał małych miejscowości. W 1806 roku w Choszcznie zmarło tylko
sześcioro niemowląt, a w całym powiecie aż 250. Kolejną chorobą
zakaźną była ospa. W 1800 roku zmarło na ospę 62 dzieci w powiecie.
W lipcu 1801 roku sprowadzono do miasta pierwsze szczepionki
przeciwko tej chorobie. Pomimo tego, w tym samym roku, zmarło na
ospę 85 osób. W 1808 roku wojska francuskie przyniosły do miasta
epidemię czerwonki. Od lata do jesieni tego roku zmarło 36 osób.
Kolejny nawrót czerwonki odnotowano w sierpniu i wrześniu 1811
roku. W 1821 roku w domach położonych koło garnizonu wojskowego
w Choszcznie, pojawiła się epidemiczna choroba oczu. Chorych
umieszczono w specjalnie urządzonym dla nich lazarecie. W 1831 roku
ludność wielu okolicznych miejscowości dotknęła epidemia cholery.
W Choszcznie zachorowało wówczas 1893, z których zmarło 1056
osób. W tym samym czasie w Drawnie według jednych epidemia
pochłonęła 161, a według innych źródeł - 300 osób. Ostatnie epidemie
cholery w Powiecie Choszczeńskim odnotowano w 1848 i w 1866 roku.

Grzegorz J. Brzustowicz

Zdalna edukacja, trudne wyzwanie
w czasie epidemii

Zamknięcie szkół przez pandemię koronawirusa na wiele tygodni
wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.
Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiedli przed monitorami
komputerów. Niestety wielu z nich nie posiadało sprzętu, na którym
można było realizować podstawy programowe.
Z początkiem kwietnia Powiat Choszczeński złożył wniosek
o przyznanie grantu w ramach programu „ zdalna szkoła” i otrzymał
do nansowanie w wysokości 70 000 zł ze środków pochodzących
z Funduszy Europejskich na realizację projektu grantowego pn.
„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego przez Centrum
Projektów Polska Cyfrowa.
Dzięki otrzymanej dotacji Powiat Choszczeński zakupił 28 laptopów,
które zostały przekazane do wszystkich jednostek oświatowych
Powiatu Choszczeńskiego. Zakupione laptopy użyczone więc zostały
najbardziej potrzebującym uczniom, aby w czasie trwającej epidemii,
mogli oni kształcić się na odległość.
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Zespół Szkół Nr 1 – zmiana planu pracy szkoły
w drugim półroczu roku szkolnego
Drugie półrocze tego roku szkolnego rozpoczęło się dla Zespołu Szkół
nr 1 im. Bolesława Krzywoustego w Choszcznie sukcesem. Nasza
szkoła, obok Zespołu Szkół Stowarzyszenia Oświatowego im.
Ignacego Łukasiewicza z Dębna, została wyróżniona 5 lutego br. przez
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty spośród kilkunastu szkół
z Województwa Zachodniopomorskiego, które na podstawie
osiąganych wysokich wyników na maturze, znalazły się w Ogólnopolskim Rankingu Szkół 2020. Tradycyjnie jak od kilku lat, 27 lutego
szkoła gościła przedstawicieli wielu uczelni wyższych, w ramach
targów Edukacyjnych. A potem cały plan pracy szkoły uległ zmianie.
Nie był w niczym podobny do tych realizowanych przez szkołę
w poprzednich latach.
Pojawienie się pandemii sprawiło, że w trybie nagłym wdrażaliśmy
w szkole nauczanie zdalne. Już w dniu 11 marca, zaraz po ogłoszeniu
przez Premiera Rządu, że od 12 do 25 marca będą ograniczenia
w funkcjonowaniu placówek oświatowych, natychmiast przystąpiliśmy do opracowania zasad realizacji podstawowych tematów
i zadań wychowawczych oraz utrzymania kontaktu z uczniami,
zwłaszcza maturzystami oraz rodzicami. Mieliśmy na to dwie godziny,
zanim nauczyciele opuścili szkołę. Myśleliśmy, że nauczyciele
i uczniowie wrócą do szkoły w końcu marca. Okazało się jednak inaczej.

Nauczanie zdalne realizowaliśmy podobnie jak wszystkie szkoły
w kraju, zgodnie z podstawą programową i zatwierdzonymi
programami nauczania na rok szkolny 2019/2020.
O metodzie pracy z uczniem decydowali nauczyciele, a raczej ich
umiejętności i posiadany sprzęt. Były więc lekcje on-line. Umożliwiano
uczniom wysyłanie prac przez odpowiednie opcje w dzienniku
elektronicznym lub przy użyciu mediów społecznościowych.
Specjalnie w celu ulepszenia zdalnego nauczania zakupiono dla szkoły
osobną platformę, która pozwala na udostępnianie plików, współpracę wielu osób na jednym dokumencie, pracę z dowolnego miejsca,
dostęp do wielu urządzeń, profesjonalny e-mail i konferencje video.
Poradzono sobie z nielicznymi przypadkami braku odpowiedniego
sprzętu. Użyczono uczniom laptopy zakupione przez Powiat
Choszczeński oraz posiadany sprzęt szkolny.
W dotychczasowej pracy szkoły, w której dominował „tradycyjny” styl
przekazywania wiedzy, narzędzia elektroniczne spełniały tylko rolę
pomocniczą. Sytuacja sprawiła, że stały się jedynym możliwym
środkiem kontaktu z uczniem i możliwością prowadzenia nauczania.
To ważne doświadczenie praktyczne pozwala na wniosek, że właściwego nauczania, poprzez bezpośredni kontakt ucznia z nauczycielem, nawet najlepszy sprzęt elektroniczny nie zastąpi.
Przez cały okres nauczycielskiej pracy zdalnej, dyrekcja, administracja
i obsługa szkoły pracowały codziennie w budynku szkoły. Dodatkowym uwarunkowaniem naszej pracy stało się wyznaczenie na czas
pandemii Internatu i hali sportowej do roli Powiatowego Ośrodka
Kwarantanny.
Pomimo obiektywnych trudności, 24 kwietnia ukończyli szkołę
absolwenci klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego i czwartych klas
techników. Szkołę ukończyło 133 uczniów. Najwyższą średnią
z wszystkich lat nauki (5,74) osiągnął Tomasz Wróblewski. Ten sam
uczeń ukończył trzecią klasę ze średnią ocen 6,0. Za wysokie wyniki
w nauce i wzorowe zachowanie wyróżniono Nagrodą Dyrektora
Szkoły aż 36 uczniów. Z tej okazji Starosta Choszczeński i Dyrektor
Szkoły wystosowali do Rodziców 42 Listy Gratulacyjne. Spośród 133
absolwentów, 133 przystąpiło do tegorocznej matury, która też
odbywała się w niecodziennych warunkach.
Pomimo trudności, które były spowodowane pandemią i wprowadzonymi środkami bezpieczeństwa, przy pomocy wychowawców klas
zorganizowaliśmy wręczenie świadectw ukończenia szkoły maturzystom. Po raz pierwszy w historii szkoły, uroczystość ta trwała tydzień (!).
W tych trudnych warunkach uczniowie nasi brali udział w konkursach
i olimpiadach. Finalistką Olimpiady Wiedzy o bezpieczeństwie
i obronności na szczeblu centralnym została Marianna Pietkiewicz.
W X edycji konkursu Jednego Wiersza „O strunę z harfy Homera”
zorganizowanym w Stargardzie, laureatkami zostały nasze licealistki:
Sandra Bilińska (II m.) i Magdalena Grodzicka (III m.).

Podczas Rady Pedagogicznej poświęconej tylko zdalnemu nauczaniu,
nauczyciele otrzymali informacje dotyczące konkretnych zadań
i źródeł wiedzy, z których mogą skorzystać i zostali zobowiązani do
przekazywania uczniom i rodzicom wszystkich informacji zdalnie przy
użyciu dziennika elektronicznego „Librus”. Nauczycielom przekazano
wszystkie wytyczne MEN dotyczące tej formy nauczania, a wszystkich
wychowawców zobowiązano do skutecznego poinformowania
rodziców o terminach konsultacji z nauczycielami. Ponadto uczniowie
i rodzice zostali poinformowani komunikatem dyrektora wysłanym do
nich przez dziennik elektroniczny librus i za pośrednictwem strony
internetowej szkoły i Powiatu Choszczeńskiego, o przejściu szkoły na
zdalne nauczanie.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymało pięciu uczniów naszych
szkół. Natomiast podczas zakończenia roku szkolnego 26 czerwca,
jedenastu uczniów liceum i technikum zostało wyróżnionych
Stypendium Starosty Choszczeńskiego.

Grzegorz J. Brzustowicz
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1
im. Bolesława Krzywoustego
w Choszcznie
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Informacja o funkcjonowaniu Zespołu Szkół
Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie
w czasie zdalnego nauczania
W Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie organizacja
kształcenie na odległość odbywała się zgodnie z zasadami zdalnego
nauczania, opracowanymi w szkole na podstawie wytycznych
Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
W Zespole Szkół Nr 2 zajęcia odbywały się z wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej zapewniającej wymianę informacji między
nauczycielem, uczniem i rodzicem, tzn. za pomocą dziennika
elektronicznego LIBRUS oraz przy użyciu różnych mediów
społecznościowych tj. Messenger, e-mail, WhatsApp, Skype, Zoom.
W szkole realizowane były lekcje on-line, zdalnie zajęcia pozalekcyjne,
zajęcia rewalidacyjne i z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz indywidualnego nauczania. Nauczyciele materiały do
lekcji opracowywali samodzielnie lub w zespołach, korzystali również
z powszechnie dostępnych, bezpłatnych i wiarygodnych zasobów
cyfrowych zalecanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Ministerstwo Cyfryzacji oraz Zespół GovTech Polska, zamieszczonych
na stronach: www.gov.pl/web/zdalnelekcje, www.epodręczniki.pl.
Ze względu na złożoną strukturę Zespołu Szkół Nr 2, w skład którego
oprócz liceum ogólnokształcącego, wchodzą technikum i branżowa
szkoła I stopnia, kształcenie na odległość dotyczy również praktycznej
nauki zawodu. Zespół nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych na podstawie analizy podstawy programowej dokonał
mody kacji programu nauczania poszczególnych zawodów w taki
sposób, żeby realizować zajęcia praktyczne z wykorzystaniem metod
i technik zdalnego nauczania. Natomiast dla uczniów branżowej
szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy zajęcia
praktyczne realizują w uzgodnieniu z pracodawcą, szkoła zapewniła
udział w zdalnych zajęciach podczas turnusów dokształcania
teoretycznego.

odległość, było wynikiem zaangażowania i współpracy wszystkich
podmiotów społeczności szkolnej.
Barbara Ciecierska
dyrektor Zespołu Szkół Nr 2
im. Noblistów Polskich w Choszcznie

Koniec roku szkolnego dla maturzystów
W piątek, 24 kwietnia maturzyści o cjalnie zakończyli rok szkolny,
chociaż w szkole ostatni raz byli w marcu. Zagrożenie koronawirusem
sprawiło, że rząd zdecydował o zamknięciu od 12 marca wszystkich
placówek oświatowych. 25 marca o cjalnie rozpoczęli edukację
zdalną. Do szkół już w większości ani na moment nie wrócili. Dlatego
bez tradycyjnych uroczystości zakończenia zajęć, podczas których
wręczane były świadectwa absolwentom, bez emocji i wzruszeń,
pożegnań i uścisków, absolwenci rozpoczęli nowy etap swojego życia.
Świadectwa odebrali w niecodziennych warunkach, w maseczkach,
rękawiczkach, po umówieniu się na konkretną godzinę z wychowawcą.
Pandemia przerwała piękną tradycję, ale nie zatarła pamięci. List do
absolwentów choszczeńskich klas maturalnych z życzeniami skierowała Starosta Choszczeński Wioletta Kaszak - Przyjmijcie serdeczne
pozdrowienia, słowa szacunku i mocne uściski w związku ze szkolną
klasy kacją i zakończeniem roku szkolnego – 2019/2020 r. (…)
wykorzystajcie ten czas dobrze i dojrzale, tak aby w wyznaczonym
terminie zadziwić Wszystkich najwyższym poziomem intelektualnych
umiejętności. To będzie najlepszy, młodzieńczy i budujący wkład
w nasz wspólny powrót do normalności. Z całego serca życzę Wam
znakomitych wyników na maturze. Życzę aby zrealizowały się wasze
plany i spełniły marzenia. Trzymajcie się w zdrowiu i wszystkiego
najlepszego!

Istotnym elementem przy organizacji kształcenia na odległość, było
zwery kowanie przez nauczycieli w ramach Zespołu wychowawczego, potrzeb uczniów w zakresie posiadania urządzeń
z dostępem do Internetu. Na podstawie analizy informacji
pozyskanych od rodziców, ustalono listę uczniów, którzy otrzymali
laptopy zakupione przez Powiat Choszczeński ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Innym ważnym aspektem realizacji zdalnego nauczania było
zapewnienie w szkole ciągłości pracy. W tym celu został określone
zasady: przepływu informacji między nauczycielem-uczniemrodzicem; dokumentowania prowadzonych lekcji i zajęć; monitorowania postępów uczniów oraz sposobu wery kacji ich wiedzy
i umiejętności; pracy zespołów przedmiotowych; zdalnych obrad rady
pedagogicznej; wydawania dokumentów; rekrutacji i promocji szkoły.
Po wprowadzeniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowelizacji
regulacji prawnych dotyczących zdalnego nauczania, opracowane
zostały również zasady prowadzenia konsultacji ze wszystkich
przedmiotów na terenie szkoły dla maturzystów i uczniów oraz
możliwości korzystania z biblioteki szkolnej.
Należy podkreślić, że stabilne i bezpieczne funkcjonowanie Zespołu
Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie w czasie kształcenia na

List gratulacyjny Starosty Choszczeńskiego za uzyskanie wysokich
wyników w nauce, sumienne wypełnianie obowiązków uczniowskich,
wzorową postawę, godne reprezentowanie szkoły i powiatu wśród
uczniów Zespołu Szkół Nr 1 im. Bolesława Krz ywoustego
w Choszcznie otrzymali: Emilia Sokołowska 4 TE , Jakub Zuchowicz
4 TE, Kinga Dziatko 4 TE, Aleksandra Sarna 3b LO, Bartosz Kłodawski 3a
LO, Julia Jerzykowska 3a LO, Karolina Przygońska 3a LO, Klaudia
Kończak 4 TG, Małgorzata Hładuniuk 3c LO, Marianna Pietkiewicz 3c
LO, Natalia Grzywińska 3b LO, Nikola Przybysz 3c LO, Oliwia Grabiec 3b
LO, Oskar Talarczyk 3a LO, Paulina Kwapisiewicz 3c LO, Sandra Cieplicka
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Starostą – Wiolettą Kaszak

3b LO, Szymon Bujowski 3a LO, Tomasz Wróblewski 3b LO, Weronika
Milewska 4 TG, Wiktoria Bielasz 3c LO, a w Zespole Szkół Nr 2 im.
Noblistów Polskich w Choszcznie: Anna Sroczyńska 3a LO, Alicja
Tuszyńska 3a LO, Marta Talaga 4 TOŚ, Krystian Szandała 4 TB.

i Emilia Bok z klasy II LO w ZS Nr 2 oraz grupa uczniów Specjalnej Szkoły
Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej.

Nietypowe zakończenie roku szkolnego
Wakacje czas zacząć… uczniowie szkół Powiatu Choszczeńskiego
odebrali swoje świadectwa. Nie było to typowe zakończenie roku
szkolnego, pandemia koronawirusa nałożyła na dyrektorów szkół
obowiązek bezpiecznego przekazania świadectw z zachowaniem
reżimu sanitarnego. Mimo, że nie było uroczystego apelu, Starosta
Choszczeński Wioletta Kaszak wręczyła uczniom szkół ponadpodstawowych Stypendia Powiatu Choszczeńskiego za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe oraz złożyła życzenia
niezapomnianych, pełnych przygód, ale przed wszystkim bezpiecznych wakacji.
W roku szkolnym 2019/2020 Zarząd Powiatu Choszczeńskiego
stypendia naukowe przyznał dla dziewięciu uczniów Zespołu Szkół
Nr 1 im. Bolesława Krzywoustego z Liceum Ogólnokształcącego
(4 stypendia) i Technikum (5 stypendiów) oraz uczennicy Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 im. Noblistów Polskich,
czterem uczniom Technikum w tej placówce i czterem uczniom
Branżowej Szkoły I Stopnia w ZS Nr 2.
Stypendium sportowe otrzymał uzdolniony kajakarz klasyczny z LO

w ZS Nr 1 oraz reprezentacja sportowa uczniów szkół ponadpodstawowych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im.
Kawalerów Orderu Uśmiechu.
Za sukcesy i uzdolnienia artystyczne zostały nagrodzone uczennice LO
obu Zespołów Szkół oraz grupa uczniów Specjalnej Szkoły
Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej.
Stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe z Zespołu Szkół Nr 1
w Choszcznie otrzymali: Damian Naradzynkowski III TE, Katarzyna
Nahorska II LO, Mateusz Siwko I c, Izabela Laura Sienkiewicz II LO,
Szymon Sobieraj II LO, Gracjan Połomski III TI, Oliwia Krzyżaniak I TL,
Agata Woźniak II TG oraz Michał Tabacznik II TS.
Stypendystami Zespołu Szkół Nr 2 zostali: Weronika Rusiecka II TH,
Patrycja Eljasz II LO, Patrycja Kaźmierczak III b BSIS, Karolina Kowalczyk
I TH, Oskar Kurpiński III TOŚ, Izabela Pialik II b BSIS, Mateusz Subocz
III TOŚ, Konrad Pióro II a BSIS oraz Kinga Wieczorek III BSIS.
Za szczególne osiągnięcia artystyczne stypendia otrzymali: Sara
Nowak z klasy II LO matematyczno– zycznej w ZS Nr 1, Hanna Janiak

Szukasz odpowiedniej szkoły?
WYBIERZ ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 W CHOSZCZNIE
Wybór szkoły ponadpodstawowej wiąże się z wieloma dylematami,
wątpliwościami oraz stresem. Oczekuje się od kandydatów sprecyzowania zainteresowań oraz planów na przyszłość. Oznacza to
w praktyce potrzebę wyboru konkretnych przedmiotów, które będą
realizowane w zakresie rozszerzonym. Jednak nie wszyscy w wieku
14-15 lat wiedzą, w jakim kierunku podążać.

Może się jednak zdarzyć, że nie potra sz się jeszcze zdecydować co
dokładnie chciałbyś robić w przyszłości i jakie przedmioty na poziomie
rozszerzonym wybrać. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem będzie
wybór klasy ogólnej liceum ogólnokształcącego. Przedmioty
realizowane tutaj na poziomie rozszerzonym, to: język polski,
geogra a i wiedza o społeczeństwie. Ukończenie liceum ogólnokształcącego o pro lu ogólnym, oraz zdanie matury umożliwia
podjęcie studiów wyższych na kierunkach ekonomiczno-prawnych,
humanistycznych, związanych z naukami ścisłymi, artystycznych
i medycznych.
Nauka w klasie matematyczno- zycznej pomoże absolwentom
szkół podstawowych rozwijać zainteresowania przedmiotami
ścisłymi. Uczniowie przygotują się do zdania matury w zakresie
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rozszerzonym z matematyki i zyki, co pozwala na podjęcie studiów
technicznych, matematycznych, ekonomicznych, a także z zakresu
astronomii i zyki. Klasy o pro lu matematyczno- zycznym były dotąd
chętnie wybierane przez uczniów, którzy chcieliby studiować
automatykę i robotykę, mechatronikę, informatykę, zykę medyczną,
budownictwo, architekturę, elektrotechnikę, telekomunikację,
logistykę, transport i prawo. Absolwenci studiów technicznych
i informatycznych są poszukiwanymi specjalistami zarówno w kraju,
jak i za granicą.
Kształcenie przyrodnicze, w dobie aktualnej sytuacji klimatycznej, jest
interesującą i ważną stroną naszego liceum. Wybór klasy biologiczno-chemicznej pozwoli ci w zakresie rozszerzonym pogłębić
wiedzę z chemii i biologii. Nauka w tej klasie obejmuje wiedzę ogólną
i fachową o świecie przyrody, co umożliwia uczniom dokonanie
wyboru dalszego kierunku studiów na kierunkach przyrodniczych
i medycznych, zgodnego z ich aspiracjami, a w przyszłości podjęciem
interesującej pracy zawodowej.
Kierunki studiów, do których przygotowujemy w tej klasie, to
medycyna, stomatologia, zjoterapia, farmacja, analityka medyczna,
weterynaria, kosmetologia, dietetyka, ochrona środowiska, biotechnologia, psychologia, ekologia i wiele innych.
Nauka w klasach Liceum Ogólnokształcącego umożliwi przygotowanie się do egzaminu maturalnego, a następnie do podjęcia
studiów wyższych, w tym na najlepszych uczelniach.

technikum znaleźli zatrudnienie we wszystkich typach zakładów
gastronomicznych oraz prowadzą własną działalność gospodarczą
w zakresie usług gastronomicznych, hotelarskich lub agroturystycznych. Po zdaniu egzaminu zawodowego uczeń uzyskuje dyplom
i kończy szkołę z kwali kacjami umożliwiającymi podjęcie pracy
Absolwent może również kontynuować naukę na uczelniach
wyższych na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka,
uzyskując tytuł inżyniera.
Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem,
kierowaniem oraz kontrolowaniem przemieszczania towarów od
producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji
płynących z rynku, w celu optymalizacji korzyści wynikających
z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany.
Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych,
handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi
i magazynierzy. Uczymy osoby przedsiębiorcze tworzyć własne rmy.
Stałą popularnością cieszy się Technik informatyk, który jest
poszukiwany przez pracodawców oraz umożliwia ogromny rozwój
zawodowy. Szybki postęp technologiczny, ciągłe ulepszanie sprzętu
komputerowego oraz telekomunikacyjnego, nieustannie generuje
powstawanie nowych stanowisk pracy. Specjaliści z obszaru informatyki są poszukiwani do pracy we wszystkich sektorach, które
w swojej działalności wykorzystują innowacyjne technologie
internetowe.
Katarzyna Kamińska

Zespół Szkół Nr 2 zaprasza

Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym europejskiego rynku
pracy, dajemy młodzieży szansę na zdobycie najbardziej poszukiwanego wykształcenia - technicznego!
Technik mechanik jest specjalistą w zakresie projektowania,
konstruowania, budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych. Dzięki nowym specjalnościom, pozwalającym na poznanie
nowych technologii wykorzystywanych przy przemyśle, ten zawód
należy do najnowocześniejszych i najbardziej poszukiwanych na
rynku pracy. Zajęcia praktyczne realizowane są także w świetnie
wyposażonych pracowniach Warsztatów Szkolnych. Po ukończeniu
szkoły absolwenci mogą podejmować pracę w renomowanych
rmach branży mechanicznej, wytwórczej i usługowej na terenie Unii
Europejskiej. Mogą studiować na kierunkach: mechanika i budowa
maszyn, automatyka i robotyka, elektrotechnika, mechatronika,
energetyka, inżynieria materiałowa i inżynieria mechanicznomedyczna.
Technikum żywienia i usług gastronomicznych kształtuje
umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia
w zakładach gastronomicznych, przechowywaniem surowców,
półproduktów i wyrobów gotowych, produkowaniem potraw
i napojów zgodnie z obowiązującymi normami, dokonywaniem oceny
jakości surowców i wyrobów gotowych. Absolwenci naszego
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Sportowe zmagania strażackiej młodzieży
W pierwszym tygodniu ferii zimowych, a dokładnie w Dzień Świętego
Walentego, w hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie im.
Noblistów Polskich rozegrany został XIV Halowy Turnieju Strażackich
Piątek Piłkarskich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych o Puchar
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, współorganizowany przez Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Choszcznie. Patronat honorowy nad wydarzeniem
objęła Starosta Choszczeński Wioletta Kaszak.
Młodzi druhowie OSP rywalizowali w kategorii szkół podstawowych,
w formule ligowej ,,każdy z każdym''. W przerwach pomiędzy meczami
młodzi druhowie zostali przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej. Musieli wykazać się znajomością wiedzy nie
tylko teoretycznej, ale także praktycznej.

wszystkim rozwija talenty. Pozwala poznać siebie i odnaleźć życiową
drogę. Jej starania i pomysł - kierowane do każdego młodego
człowieka, z myślą o jego dobrej przyszłości, kontynuuje Polskie
Towarzystwo Koszykówki, które od lat organizuje i prowadzi tę
charytatywną imprezę dla dzieci z Domów Dziecka, Ośrodków
Pomocy Społecznej oraz Szkół Specjalnych. Impulsem do dalszej
realizacji tej charytatywnej idei był mecz Ekstraklasy Koszykówki
Polonii Warszawa. Projekt przewidywał wtedy, przed laty, gry i zabawy
prowadzone przez młodych zawodników Polonii Warszawa,
a następnie po posiłku dla zaproszonych dzieciaków z domów dziecka
i opieki - udział tych ostatnich w widowisku, jakim był mecz Ekstraklasy
Koszykówki. Po pierwszej edycji projekt bardzo się spodobał i został
wpisany w kalendarz Polskiego Towarzystwa Koszykówki. Jest
kontynuowany od 11 lat, a jego celem jest upowszechnienie sportu,
a zwłaszcza koszykówki wśród dzieci z ww. ośrodków.

Tytuł najlepszej drużyny wywalczyła reprezentacja MDP Boguszyny,
drugie miejsce zajęła ekipa reprezentująca Zamęcin, a na najniższym
podium stanęła drużyna MDP z Bierzwnika. Poza podium znaleźli się
reprezentanci MDP z Pełczyc. Wyróżnienia indywidualne tra ły do
reprezentantów z Boguszyn i Zamęcina. Królem strzelców został
Marcin Surdecki, a tytuł najlepszego bramkarza zdobył Jakub
Carewicz. Najlepszym strażakiem - ratownikiem okazał się Piotr
Bazylak z Bierzwnika.
Nagrody dla zwycięskich drużyn oraz dla najlepszych zawodników
wręczyli Wioletta Kaszak - Starosta Choszczeński, mł. bryg. Mirosław
Dzidek Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie oraz Krzysztof Barski – Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP. Niezmiernie cieszy mnie fakt, że od najmłodszych lat chcecie wstąpić
w szeregi strażaków ochotników. Zawód jaki wykonują panowie
strażacy to bardzo ciężka praca. Na co dzień spotykają się z wieloma
niebezpiecznymi sytuacjami. Cechuje ich niewiarygodna odwaga,
a przede wszystkim wielka potrzeba niesienia pomocy innym.
Dlatego, tym bardziej doceniam to, że jesteście dziś tu z nami!
Poszerzacie swoją wiedzę z zakresu pierwszej pomocy, a przede
wszystkim świetnie się bawicie i aktywnie spędzacie wolny czas łącząc
przyjemne z pożytecznym - tymi słowami starosta podziękowała
organizatorom za przygotowanie turnieju oraz wszystkim uczestnikom imprezy za zaangażowanie w piłkarskich zmaganiach.

Uśmiechem zmieniaj świat!
Pomysłodawczynią wydarzenia „Uśmiechnij się na sportowo”, które na
stałe wpisało się w kalendarz imprez Powiatu Choszczeńskiego oraz
Ośrodków Szkolno Wychowawczych z Suliszewa i Niemieńska, była
złota zawodniczka - Nina Chłodzińska–Urbaniak, sława polskiej
koszykówki. Po zakończeniu błyskotliwej kariery chciała podzielić się
swoim talentem z młodymi ludźmi, dać im impuls do pracy nad sobą
i do działania. Nina wiedziała, że sport uczy dyscypliny, ale przede

Od czterech lat, czyli od czasu, kiedy „Uśmiechnij się na sportowo” dało
się poznać także w powiecie choszczeńskim, impreza cieszy się
ogromnym zainteresowaniem. Co roku, uczestniczy w niej ponad 40
uczniów z Ośrodków Szkolno Wychowawczych w Niemieńsku
i w Suliszewie. Sala gimnastyczna pęka w szwach, rozbrzmiewa
oklaskami i pozytywną energią. Zawsze, po zawodach, konkursach
i pokazowym meczu, na podopiecznych ww. Ośrodków czeka miła
niespodzianka. Tym razem były to zestawy Happy Meal. Podczas
tegorocznych zmagań sportowych zostały wręczone także nagrody
dla najbardziej zaangażowanych zawodników. Nagrody oraz
gratulacje złożyli Wicestarosta Choszczeński Paweł Szuber, Dyrektor
SOSW w Suliszewie Mariusz Bazan oraz główny organizator i koordynator imprezy, syn pomysłodawczyni wydarzenia, Wojciech Urbaniak.
W sportowych zmaganiach udział wziął również nasz Piastek, jego
obecność gwarantowała świetną zabawę oraz uśmiech na szczęśliwych buźkach zawodników. I o to właśnie chodzi w imprezie
„Uśmiechnij się na sportowo”!
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VIII edycja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
„Tropem Wilczym”

walczących z sowieckim porządkiem w Polsce po zakończeniu II Wojny
Światowej i ich tragicznych losach, więc trasa musiała być bardziej
wymagająca niż zazwyczaj. Nasz popularny„Małpiak” nadał się do tego
znakomicie, a długi podbieg przy placu zabaw i siłowni pozostanie na
długo w pamięci mięśniowej większości uczestników – mówią
organizatorzy biegu Sylwia Telatyńska i Kamil Dzietczyk.

„… Ponieważ żyli prawem wilka
Historia o nich głucho milczy
Pozostał po nich w białym śniegu
Żółtawy mocz i ślad ich wilczy.”
~Zbigniew Herbert
Już po raz trzeci w powiecie choszczeńskim odbył się Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”, którego organizacją zajęło się
Stowarzyszenie Klub Sportowy „Aktywne Choszczno”. Patronat nad
wydarzeniem objęła Starosta Choszczeński Wioletta Kaszak.
Inicjatywa zorganizowania Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
„Tropem Wilczym” narodziła się w 2013 roku. Celem biegu było
upamiętnienie żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego
i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie
przedwojennych granic RP. Inicjatorem wydarzenia, które na początku
miało charakter surwiwalowy była grupa pasjonatów i działaczy
społecznych. Pierwsza edycja biegu zorganizowana została w lesie
koło Zalewu Zegrzyńskiego. Rok później w organizację biegu
zaangażowali się członkowie Fundacji Wolność i Demokracja i robią to
do dziś.
Na mecie VIII Edycji Biegu Tropem Wilczym ku pamięci Żołnierzy
Wyklętych zameldowało się 175 uczestników. W biegu głównym na
dystansie 5 km zwyciężył Mateusz Leśniak z Choszczna, drugi był
Bartosz Przekopowicz ze Stargardu, trzecie miejsce na podium zajął
Szymon Konieczy z Choszczna.
W kategorii OPEN kobiet zwyciężyła Katarzyna Fieńko z Pełczyc, jako
druga metę przekroczyła Anna Poręba z Dolic, na pozycji trzeciej
uplasowała się uczennica Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie Julia
Wróbel.
Na dystansie 1963 m w kategorii OPEN jak pierwszy niszował Dawid
Kalinowski z klubu WMLKS POMORZE Stargard, drugi był reprezentant
„Aktywnego Choszczna” Szymon Tomczyk, a trzecie miejsce na
podium zajął Julian Pokorniecki z Choszczna.
Wśród kobiet pierwsze miejsce na podium zajęła Wiktoria Szott
z Choszczno, kolejne miejsca zajęły reprezentantki „Aktywnego
Choszczna”: Zosia Pokorniecka i Maja Gaik.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
W kategoria dzieci klas 1-3, pierwszy na mecie meldunek złożył Ignacy
Żabko, tuż za nim Wiktor Młynarczyk, do zwycięzców jako trzeci
dołączył Szymon Szyszkowski.

W tegorocznej VIII edycji Biegu, na Miejskiej Górze w Choszcznie, na
starcie pojawiło się dokładnie 188 osób. - Biegnę, żeby podziękować za
ich walkę, za ich poświęcenie, mimo beznadziejnej sytuacji i żadnych
szans na zwycięstwo - to słowa jednego z uczestników choszczeńskiego biegu pamięci.
W ramach projektu odbył się 5 kilometrowy bieg główny oraz
tradycyjnie bieg na dystansie 1963 metrów – upamiętniający rok,
w którym zginął ostatni, poległy w walce Żołnierz Wyklęty – Józef
Franczak ps. Lalek. - Miejsce biegu nie było przypadkowe, wyszliśmy
z założenia, że ideą zawodów jest podtrzymanie pamięci o żołnierzach
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Przedszkolaki z Bierzwnika przyjaciółmi
przyrody!
„Sadzenie lasu - Las - przedszkolne dobro” - pod takim hasłem
przedszkolaki z Bierzwnika posadzili młode drzewka dębu na działce
leśnej, uroczyście przekazanej przez Nadleśniczego Nadleśnictwa
Bierzwnik Jana Rurka. - Chciałbym Wam przekazać przez to
symboliczne przecięcie wstęgi powierzchnię, na której będziemy dziś
sadzić młode drzewka dębu. Drzewka mają obecnie około 2 lat, a liczę
na to, że dotrwają 100 lat. Liczę też na to, że wy wszyscy tu zebrani
przedszkolacy będziecie ich doglądać i pielęgnować” – tymi słowami
Nadleśniczy przypomniał dzieciom o odpowiedzialności, zachęcając
do budowania więzi dzieci z przyrodą, jednocześnie przekazał na ręce
Kingi Reckiej - Matyjasik Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Bierzwniku nożyczki do przecięcia wstęgi, która o cjalnie otworzyła
symboliczne wejście do bierzwnickiego lasu. Przedszkolaki przeszły
szkolenie dotyczące sposobu sadzenia młodych drzewek„zielonym do
góry” i z dużym zapałem zdobywali nowe i wyjątkowe doświadczenie.
W szczytnej akcji z udziałem przedszkolaków uczestniczył Wicestarosta Choszczeński Paweł Szuber, Wójt Gminy Bierzwnik Aneta Kołuda,
Ireneusz Kręgowski - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku, nauczyciele, a także mieszkańcy Bierzwnika.
Gościem szczególnym wydarzenia był Jacek Bożek prezes Klubu Gaja,
który rozpoczął ten dzień pod znakiem ekologii i ochrony klimatu,
zajęciami warsztatowymi z młodymi przedszkolakami, których
efektem były domki dla owadów fruwających oraz zaprojektowane
budki lęgowe dla ptaków.
Na zakończenie ekologicznego wydarzenia, konferencję dla
mieszkańców Bierzwnika na temat skutków globalnego ocieplenia,
poprowadziła Sylwia Szurzyńska - koordynator akcji, a młode
pokolenie, sadzące nowe pokolenie lasu, regenerowało siły podczas
biesiady przy ognisku.
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Powiat a środowisko
Ekologia
w Powiecie Choszczeńskim
- Przyroda nie zna nagrody ni kary, zna tylko konsekwencje - jak
stwierdził sto lat temu Robert Ingersoll, dlatego Powiat Choszczeński
angażuje się w edukację ekologiczną stanowiącą bardzo ważny aspekt
bieżącej działalności.
W ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Powiat Choszczeński
zrealizował program edukacji ekologicznej, którego jednym z efektów
jest wydany album przyrodniczy „Poznawanie walorów przyrodniczych Powiatu Choszczeńskiego”. Album zadedykowany został przez
Starostę Choszczeńskiego Wiolettę Kaszak zarówno mieszkańcom, jak
i turystom odwiedzającym powiat choszczeński.
O działaniach ekologicznych w Powiecie Choszczeńskim można
przeczytać w Biuletynie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie NATURALNIE NR
1(43)/2020. Polecamy artykuł „Ekologia w Powiecie Choszczeńskim”.

Nowe zasady rejestracji
jednostek pływających
Od 1 sierpnia 2020 r. zmieniają się zasady rejestracji sprzętu
pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb, rejestrowanego
obecnie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwa Powiatowego w Choszcznie przy ul. Chrobrego 27a,
na mocy ustawy o rybactwie śródlądowym.
Na podstawie uchwalonej 12 kwietnia 2018 r. ustawy o rejestracji
jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 M. (Dz.U
z 2018 poz. 1137) utworzony ma zostać jeden rejestr dla wszystkich
jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m,
obejmujący jednostki śródlądowe i morskie, żaglowe i motorowe,
w tym przeznaczone również do połowu ryb.
Obowiązkowej rejestracji będą podlegać:
·ijachty oraz jednostki pływające używane do amatorskiego połowu
ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy
większej niż 15 kW,
·ijednostki pływające używane do połowów rybackich,
·ijednostki pływające uprawiające żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie posiada innej niż polska przynależności.
Wszyscy właściciele, posiadający już zarejestrowane jednostki, które
podlegały będą obowiązkowi nowej rejestracji, będą musieli
zarejestrować je na nowo, z uwzględnieniem terminów określonych
w przepisach przejściowych, stosownie do których wpisy do rejestrów
oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w przypadku:
·iwpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do
dnia 1 stycznia 2000 r. - przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy;
·iwpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do
dnia 1 stycznia 2006 r. - przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy;
·iwpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po
dniu 1 stycznia 2006 r. - przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy.
Inne jednostki pływające (np. mniejsze), nie podlegające obowiązkowi
rejestracji będzie można również zarejestrować na wniosek
właściciela.
Wniosek będzie można złożyć w tradycyjnej papierowej formie oraz w
formie elektronicznej. Koszt rejestracji będzie wynosił 80 zł, zaś dla
właścicieli jednostek pływających, zarejestrowanych zgodnie
z dotychczasowymi przepisami, które podlegać będą obowiązkowi
rejestracji 60 zł, pod warunkiem zarejestrowania go przed upływem
terminu ważności dokumentu rejestracyjnego w terminach
określonych w przepisach przejściowych.
Rejestr będzie prowadzony w formie elektronicznej i będzie zapewniał
stały dostęp do danych dla służb ratowniczych, organów ścigania
i administracji państwowej. Dokument rejestracyjny będzie miał
prostą i wygodną formę plastikowej. Będzie jednocześnie dowodem
polskiej przynależności państwowej i dowodem własności jednostki.
Co istotne, w celu rejestracji jednostki pływającej możliwe będzie
złożenie wniosku do dowolnie wybranego organu rejestrującego,
którym będzie starosta albo właściwy polski związek sportowy (Polski
Związek Żeglarski, Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa
Wodnego). Rejestracją ww. jednostek pływających w Starostwie
Powiatowym w Choszcznie, tak jak dotychczas, zajmował się będzie
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na zasadach
określonych w ww. ustawie oraz aktach wykonawczych.
Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających
o długości do 24 m wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r.
Monika Szopińska
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
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Co kryje bogactwo rozgwieżdżonego
nieba…
Co kryje bogactwo rozgwieżdżonego nieba? Ile razy spoglądając
w piękne, usiane gwiazdami niebo zadawaliśmy sobie to pytanie?
W letnie, ciepłe noce, przy odpowiednich warunkach możemy
podziwiać niesamowitą wstęgę naszej Drogi Mlecznej. Kto z nas zdaje
sobie sprawę, że właśnie patrzy na galaktykę? Jedną z niewielu
widocznych gołym okiem. Jesteśmy jej częścią, a raczej jej cząstką.
Żeby podziwiać magię naszej galaktyki musimy znaleźć odpowiednie,
wolne od świateł miejskich miejsce. O ile w środku miasta nie jesteśmy
w stanie jej dostrzec, o tyle za granicami miejscowości już ukazuje się
jej zarys, zwłaszcza kiedy spoglądamy wysoko do góry. Jednak
prawdziwym pięknem naszej galaktyki możemy delektować się
wyjeżdżając w obszar o najmniejszym naświetleniu nieba. Moje
ulubione i sprawdzone miejsce znajduje się w pobliżu miejscowości
Brzeziny. To w naszej okolicy, jedno z lepszych miejsc, które dysponuje
świetnymi warunkami do obserwacji i możliwościami robienia zdjęć
Drogi Mlecznej. Szeroka panorama horyzontu, sąsiedztwo Drawieńskiego Parku Narodowego, brak większych miejscowości w kierunku
południowym i południowowschodnim, składają się na niezłe walory
tego miejsca. Nasza Galaktyka kryje w sobie niezwykłe piękno.
Niesamowite ciemne mgławice pyłowe rozciągające się na tle
miliardów gwiazd tworzące delikatne struktury. Gwiazdy o przeróżnych barwach i wielkościach tworzących gdzieniegdzie gromady
kuliste czy otwarte. To tylko niektóre z tych fascynujących zjawisk.
Nadzwyczajne jest też to, jaki spektakl rozgrywa się w tej części widma
elektromagnetycznego, której nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Należą
do nich piękne mgławice wodorowe wplecione w tło Drogi Mlecznej.
W tym paśmie widmowym można zaobserwować również mgławice
planetarne związane z końcową ewolucją gwiazd. Całości gwiezdnego
widowiska dopełnia fakt, że możemy spojrzeć w kierunku centrum
naszej Galaktyki, gdzie znajduje się zawoalowana jasnym blaskiem
czarna dziura Sagitarius A.
Najlepszymi miesiącami do obserwacji i astrofotogra i Drogi Mlecznej
są kwiecień i pierwsza połowa maja oraz druga połowa sierpnia i cały
wrzesień. W tym czasie występują już noce astronomiczne, podczas
których jest naprawdę ciemno. Dzięki temu jesteśmy w stanie
podziwiać całe piękno naszej galaktyki wraz z jej detalami. Podczas
nocy astronomicznej Słońce schodzi 18° poniżej linii horyzontu, a jego
światło nie jest już w stanie rozpraszać się w najwyższych partiach
atmosfery. Dzięki temu mamy ciemne kontrastowe noce. Ważnym
czynnikiem podczas astrofotogra i jest również temperatura. Im
niższa tym lepsza. Związany jest z nią mniejszy ruch powietrza, co
w efekcie daje wyraźniejszy obraz obiektów znajdujących się na
nieboskłonie. Bardzo ważnym elementem jest również odpowiedni
dobór miejsca obserwacji. Posiłkując się różnymi aplikacjami
mówiącymi o zaświetleniu nocnego nieba można wytypować
najbardziej dogodną miejscówkę. W przypadku Drogi Mlecznej ważne
jest nie tylko to co jest ciemne nad naszymi głowami, ale również jak
naświetlony jest obszar nisko nad miejscem pozornego styku nieba
z ziemią. Dlaczego pytacie? Ponieważ centrum naszej Galaktyki (czyli
pogranicze gwiazdozbiorów Strzelca i Skorpiona) znajdują się nisko
nad południowym horyzontem, dlatego miejsce to powinno być jak
najbardziej ciemne.
Planując obserwacje i zdjęcia nocnego nieba trzeba również wziąć
pod uwagę aktualną fazę księżyca. Czas jego wschodu oraz zachodu,
a wszystko po to, by jego blask nie przeszkadzał podczas sesji
zdjęciowej nocnego nieba. Najważniejszym jednak czynnikiem
determinującym spotkanie z gwiazdami jest niewątpliwie pogoda,
a raczej stan zachmurzenia. Możemy to sprawdzić w licznych
aplikacjach uaktualnianych na bieżąco.

Kiedy już możemy znaleźć się w miejscu obserwacji, należy rozstawić
sprzęt, wypoziomować montaż, ustawić na gwiazdę polarną,
zamontować aparat i odszukać interesujący nas obszar nieba.
W zależności od obiektu, który chcemy uwiecznić, dobieramy
obiektyw o odpowiedniej ogniskowej i do dzieła. Ustawiamy ostrość
na maskę Bahtinova, żeby uzyskać odpowiednio ostry obraz.
Przesłonę ustawiamy przeważnie na maksymalne otwarcie aby złapać
jak najwięcej światła. Najważniejsze to dobór czułości ISO oraz czasu
naświetlania. Pierwsze zdjęcia testowe, a dalej to zbieranie materiału.
Ilość zdjęć uzależniona jest od jasności obiektu, który sobie
wybraliśmy.i Ja na przykład fotografując Obłoki Antaresa ustawiłem
21 zdjęć po 60 sekund naświetlania. Mgławica Ameryka Północna
w gwiazdozbiorze Łabędź 20 zdjęć po 30 sekund. Parametry
dobieramy w zależności od panujących w danej chwili warunków.
Po powrocie do domu zostaje obróbka zebranego materiału.
Przeprowadzamy przez programy, które składają taką ilość zdjęć
w jedno końcowe, a te z kolei umieszczamy w programie gra cznym.
Odpowiednio je obrabiamy poprawiamy kontrast, rozjaśniamy
i wyciągamy dany obiekt na pierwszy plan. Z takiej pracy powstaje
jedno fajne zdjęcie.

Warto poświęcić czas na właściwe przygotowania, zbieranie materiału
i jego obróbkę, aby później cieszyć się efektem końcowym. Nie jest to
prosta dziedzina fotogra i, ale poświęcenie i cierpliwość może dać
piękny, niepowtarzalny wynik.

Droga Mleczna uwieczniona w okolicach Brzezin 22.09.2019 r.

Droga Mleczna w okolicach Dębska 15.05.2020.
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Obłoki Antaresa, widoczny zespół mgławic reﬂeksyjnych,
emisyjnych i pyłowych. Pomarańczowa gwiazda to czerwony
nadolbrzym.

U dołu po lewej mgławica Ameryka Północna NGC 7000 wraz
z Mgławicą Pelikan IC5070, rozdzielone ciemną mgławicą LDN
935. Jasna gwiazda to Deneb Najjaśniejsza w konstelacji
Łabędzia.

Pętla Łabędzia znajduje się w gwiazdozbiorze Łabędzia. Jest to
pozostałość po wybuchu supernowej który nastąpił około
10 000 lat temu.

Mgławica Motyl ICE 1318 obok gwiazdy Sadr. Lekko w prawo
i do góry Mgławica Półksiężyc NGC6888. Okolice gwiazdozbioru
Łabędzia.

To naprawdę malutki wycinek skarbów naszej Drogi Mlecznej.
W miarę możliwości tych obiektów będzie przybywać w mojej galerii
i z chęcią się z Państwem nimi podzielę. Miłośnikiem astronomii jestem
od zawsze, a astrofotogra ą zajmuję się od niedawna. Jest to mój
sposób na odreagowanie rzeczywistości. Daje mi to niesamowitą
frajdę i radość. Dzięki temu dowiaduję się coraz więcej o tym, co
w nocy widać nad naszymi głowami. Niesłychane, jak wiele odbywa się
zjawisk astronomicznych, na które niekoniecznie zwracamy uwagę,
choć jesteśmy ich uczestnikami. Najbardziej cieszy mnie fakt, że mogę
tą wiedzą się z Państwem podzielić.

NGC 6960 Welon zachodni czasami zwany Mgławica Miotła
Wiedźmy. Jest to zachodnia część Pętli Łabędzia. 52 Cygani to
jasna gwiazda po środku.

Artur Patyk
Radny Rady Powiatu Choszczeńskiego
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Wywiad z Prezesem Stowarzyszenia
Klubu Sportowego Aktywne Choszczno
Sylwią Telatyńską.
1. Zacznijmy od początku… Jak to się zaczęło? Kiedy, w jaki
sposób i dlaczego zrodził się pomysł powołania Klubu
Sportowego Aktywne Choszczno?
Zawsze towarzyszył mi sport, jeśli sama go nie uprawiałam to
przebywałam w towarzystwie, które było bardzo aktywne ruchowo,
zycznie. W sumie nie tak dawno, bo raptem 5 lat temu sama zaczęłam
biegać i regularnie ćwiczyć. Spotykałam się z grupą ludzi, którzy też
lubili w ten sposób spędzać trochę czasu, część biegała lub chodziła
z kijami, a ci co nie nadążali też dawali radę ale na rowerach jako
support dla biegnących. Zawsze to był miły czas spędzony w fajnym
towarzystwie, z pogaduchami, z wysiłkiem oraz humorem. Któregoś
dnia tak sobie swobodnie rzuciliśmy hasło, że może fajnie byłoby się
zorganizować formalnie w jakąś grupę biegową, klub, stowarzyszenie.
Nie mieliśmy żadnego pojęcia od czego zacząć, ale pierwsze kroki
stawiliśmy w Wydziale Promocji Starostwa Powiatowego w Choszcznie. I tak się zaczęło na dobre, i tak trwa do dzisiaj.

2. Skąd pomysł na nazwę i dlaczego właśnie „Aktywne
Choszczno”?
Pomysłów było bardzo dużo, nawet te które były nieformalnie
używane nam się podobały, ale nie chcieliśmy kopiować niczyich
nazw. Chodziło nam o coś nowego, świeżego i krótkiego, związanego
z miastem i z nim utożsamiane. Nie jest to szczególnie wyszukana
nazwa, nie o to chodziło, najważniejsze, że się przyjęła, szczególnie
wśród dzieci klubowych, które mówią „… idę na Aktywne” i wszystko
jasne. Ponadto jesteśmy popularni w regionie i rozpoznawalni
w środowisku krajowych biegaczy.

3. Jakie są myśli przewodnie, cele i założenia Klubu Sportowego
„Aktywne Choszczno”? Z których podjętych działań jesteś Pani
najbardziej dumna i dlaczego?
W naszej działalności skupiliśmy się głównie na orientacji sportowej,
promowaniu tej mało znanej dyscypliny sportowej wśród dzieci
i młodzieży, oprócz tego pracujemy z osobami dorosłymi w zakresie
Nordic Walking oraz wprowadzamy elementy lekkiej atletyki jako
przygotowania do biegów krótko i długodystansowych. Druga strona
medalu to organizacja imprez sportowych o różnej specy ce, ale
zawsze związanych z bieganiem. Naszym celem jest angażowanie
dzieci w aktywność zyczną, a w związku z tym, że nie wszyscy mają
predyspozycje do uprawiania lekkoatletyki czy piłki nożnej, to
orientacja sportowa wydawała się doskonałym pomysłem - to
specy czna dziedzina sportu, która niesie ze sobą dużo korzyści,
rozwija zarówno zycznie jak i umysłowo, uczy koordynacji przy
korzystaniu z mapy i kompasu, uczy planowania, zapamiętywania itd.
To sport dla indywidualistów. W Choszcznie jest wiele klubów
sportowych z tradycją, które mają ogromne sukcesy, my jesteśmy
alternatywą na robienie czegoś zupełnie innego czyli bieganie
z mapą. Mamy nadzieje, że doczekamy się w Klubie młodzieży, która
już na poziomie w pełni profesjonalnym i zawodowym będzie
reprezentować nasze miasto i powiat nie tylko na arenie Polski, ale
także na arenie międzynarodowej. Działamy dopiero od 4 lat, ale
skupiamy już w klubie sporą grupę dzieci, które dają nam dużo radości.

Nie samym sportem żyjemy, organizujemy także wspólne wakacje
i wyjazdy integracyjne. W klubie panują określone zasady, których
dzieci i młodzież przestrzegają. Mamy też bardzo dobre relacje z ich
rodzicami. Najbardziej dumna jestem z tego, że poruszam się w kręgu
osób bez których ten klub nie miałby racji bytu. Funkcja prezesa
w moim przypadku to tylko formalność. Najważniejsi są ludzie, którzy
angażują się w każdy pomysł nawet ten najbardziej pracochłonny
jakim jest np. „Majówka na Sportowo”. Angażują się na każdej
płaszczyźnie i poświęcają swój cenny czas tworząc klimat tego klubu.
I tak: Krystyna Zagrajek, Ewa Trzcińska, Magda Baranowska, Paulina
Knyziak zabezpieczają zaplecze gastronomiczne podczas zawodów
i różnych imprez, Barbara Stanik, Elżbieta Andruszewska, Katarzyna
Siekacz, Aleksandra Pierzak, Lena Możdżyńska są niezastąpione
w pracy biura zawodów, Tomasz Możdżyński sporządza dokumentację
administracją (pozwolenia, zgody itp.) i współpracuje z samorządem
oraz jednostkami powiatowymi dbającymi o nasze bezpieczeństwo,
odpowiada za planowanie i budowanie tras, ich znakowanie,
Kazimierz Zalewski, Krzysztof Grygorowicz, Karol Łasowski, Radosław
Iwaniec, Robert Ilnicki, Marcin Szyszkowski zawsze służą pomocą
w zakresie transportu czy prac związanych z budowaniem miasteczka
zawodów, Joanna Szyszkowska prowadzi księgowość klubu, Kamil
Dzietczyk i moja osoba zajmujemy się głównie wnioskami, projektami
związanymi z pozyskiwaniem środków nansowych. Naszym
wizerunkiem w social media zajmuje się Paweł Kondela. Jak się ma
wokół siebie tyle osób, które widzą sens i efekty swojej pracy, to reszta
sama się kręci.

4. Jakie aktualnie prowadzicie działania? Kto może zaangażować
się w rozwój i współpracować z tego typu organizacją?
Nasza codzienność to treningi z dziećmi 2 razy w tygodniu z grupą do
10 lat i drugą powyżej 10 roku życia. Z dorosłymi klubowiczami mamy
treningi ogólno – rozwojowe również 2 razy w tygodniu, w pozostałe
dni biegamy lub chodzimy z kijami. Bardzo mocno zaangażowaliśmy
się w organizację imprez sportowych. Zaczęło się od pomocy dla
osoby chorej na glejaka mózgu. Znajoma nam osoba zwróciła się
o pomoc. Bardzo duże przedsięwzięcie, bardzo duże wyzwanie ale
udało się, to nasz mały sukces, jednak aby takiego rodzaju działalność
prowadzić najlepiej być fundacją. To też jest powód dla którego
z formalnych względów nie możemy się włączać jako organizator
w tego rodzaju działalność.
W ciągu roku organizujemy 5 imprez, które wpisały się w kalendarz
sportowy naszego miasta i regionu: w marcu Bieg Tropem Wilczym,
czyli Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w maju „Cała Polska Biega
z Mapą” i „Majówka na Sportowo”, a w tym Terenowy Bieg Przetrwania,
w czerwcu Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w Biegach na Orientację, we
wrześniu Mistrzostwa Środowiskowych Domów Samopomocy Marsz
Nordic Walking. Wszystkie imprezy jakie robimy cieszą się
popularnością i zawsze dużą frekwencją.
Aby prowadzić taką działalność, musimy współpracować z lokalnymi
i wojewódzkimi władzami. Uzyskujemy ogromne wsparcie z Powiatu
Choszczeńskiego i Urzędu Miejskiego, Miejskiego Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej, Centrum Rekracyjno-Sportowego, Komendy
Powiatowej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, ZS Nr 1 w Choszcznie,
ZHP, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Orientacji
Sportowej. Władze miasta umożliwiają dostęp do różnych obiektów
i mediów. Współpracujemy też z innymi klubami sportowymi, zawsze
chętnie wspiera nas SP Suliszewo, UKS Junior Suliszewo, UKS FOKA,
KTR Voyager, bardzo przychylni są nam dyrektorzy szkół średnich
i podstawowych szczególnie przy organizacji akcji „Cała Polska Biega
z Mapą”, ponieważ są to zawody skierowane do dzieci i młodzieży,
a nawet od dwóch lat do przedszkolaków. Bardzo duże znaczenie dla
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funkcjonowania klubu mają nasi lokalni przedsiębiorcy, którzy
angażują się nansowo i materialnie w nasze działania.
5. Jako Klub Sportowy macie dużo wspaniałych osiągnięć na
swoim koncie. Proszę o podanie tych najistotniejszych.
Pierwszy raz w 2019 roku braliśmy udział w Międzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików było to ciekawe doświadczenie dla naszych
zawodników, przestrzeganie zasad i norm, obowiązek stawiennictwa
na starcie w odpowiedniej minucie itp. Dzieci rywalizowały
z najlepszymi zawodnikami w swoich kategoriach, udało się zdobyć
kilka punktów. Cyklicznie bierzemy udział w zawodach tzw.
Podwórkowych organizowanych głównie w naszym województwie.
Nasi klubowicze dali się już poznać jako faworyci poszczególnych
rund. Nawiązują nowe znajomości, zaprzyjaźniają się i wymieniają
spostrzeżeniami po biegach. Naszym osiągnięciem jest też to, że nasze
grupy dzieci ciągle się powiększają bez naborów i utrzymuje się ich
stan.

8. Już w pierwszym kwartale tego roku cały świat znalazł się
w bardzo trudnej sytuacji spowodowanej epidemią koronawirusa. Treningi nie mogły obywać się w normalny sposób. Jak
poradziliście sobie z tą sytuacją? Czy prowadziliście zdalnie
zajęcia lub spotkania z członkami swojego Klubu?
Zgadza się to trudny czas dla nas wszystkich. Głównie kontakt on-line,
bawiliśmy się w różne „zakłady on-line” (czyli rywalizacja dla
wytrwałych w zakresie ćwiczeń monitorowanych) były quizy,
rozmawialiśmy o aktywności zycznej w domu, o zdrowym
odżywianiu, o zdrowiu psychicznym jak nie popadać w apatie
i nicnierobienie.
9. Jakie cele stawia sobie Pani jako Prezes klubu sportowego
w nowej tzw. rzeczywistości po zakończeniu epidemii?
Powrót do normalności, dbanie o siebie i innych. To trudna sprawa,
musimy się nauczyć żyć w obecnej sytuacji, stosować się do zaleceń
tak żeby nie narażać dzieci i siebie na niebezpieczeństwo. Wszyscy
doświadczamy lęku przed chorobą i zmagamy się z izolacją, która
nagle zmieniła przyzwyczajenia całych społeczeństw. Zdominowała
nas przestrzeń cyfrowa, kto wie czy nie należy inwestować i dbać
o wiedzę i umiejętności dzieci z obszaru technologii informacyjnokomunikacyjnych.
10. Na zakończenie proszę powiedzieć czy warto działać
społecznie?
Nasz klub chyba jest tego przykładem, że warto działać społecznie.
Przez to czego dokonaliśmy, jesteśmy rozpoznawalni, trochę może nie
wpisujemy się w szymel klubów, które są nastawione na komercję, to
nie nasz styl, to nie jest nasza docelowa misja. Nam zależy na tym, żeby
coś robić dla społeczności lokalnej, żeby mieszkańcy miasta chcieli się
też angażować w różne nasze akcje, żeby się integrowali, dobrze czuli
się w swoim mieście.
I chyba to nam się udaje.

Wywiad przeprowadziły
Elżbieta Szyszka oraz Anna Domańska

6. Na swojej drodze poznała Pani na pewno wielu nowych ludzi.
Czy znalazł się ktoś, kto Panią zainspirował?
Zgadza się pojawiło się kilka osób: Kamil Dzietczyk, który ciągle działa
czynnie w klubie fanatyk orientacji sportowej, to on zainicjował ten
rodzaj sportu w naszym klubie. Maciej Krzyśko i Marek Sobiegraj
bezcenna pomoc szefa i skarbnika ZOZOS-u , Polski Związek Orientacji
Sportowej, który zadbał o nasze kwali kacje, podczas szkoleń
w Warszawie poznaliśmy mnóstwo ludzi, którzy wprowadzali nas
formalnie w świat orientacji sportowej, Dominika Bąkowska
ambasadorka akcji na Polskę World Orienteering Day.
7. W jaki sposób motywuje Pani siebie samą do działania? Skąd
czerpie Pani energię do aktywności?
Klub to moja energia, dzieci, które z nami pracują one są inspiracją,
ludzie z którymi mam kontakt wspierają nasza działalność utwierdzają
nas w przekonaniu, że mamy dobry kierunek. Nie jest łatwo, kłody pod
nogi też są rzucane, ale skupiam się wokół ludzi z dobrą energią i to
mnie motywuje. Z odpowiednimi ludźmi można góry przenosić
i nam się to chyba udaje.
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Powiat środowiskowy

Powołanie Powiatowej Społecznej Rady ds.
Osób Niepełnosprawnych
przy Staroście Choszczeńskim

II kadencja Powiatowej Rady ds. Seniorów

Pod koniec stycznia br. Zarządzeniem Starosty Choszczeńskiego
Nr 1/2020 powołana została Powiatowa Społeczna Rada do spraw
Osób Niepełnosprawnych, działająca przy Staroście Choszczeńskim.
Powołania z rąk Starosty Choszczeńskiego Wioletty Kaszak otrzymali:
Monika Rodykow – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
w Krzęcinie, Andrzej Konopelski – Członek Zarządu Powiatu Choszczeńskiego, Barbara Matwiejko – Prezes Koła Polskiego Związku
Niewidomych w Choszcznie, Elwira Najdora – Kierownik Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Piaseczniku oraz Ilona Kasińska – Kierownik
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w Starostwie Powiatowym
w Choszcznie.

Z początkiem tego roku, drugą kadencję rozpoczęła Powiatowa Rada
ds. Seniorów, która jest ciałem opiniotwórczo – doradczym Starosty
Choszczeńskiego. Z inicjatywy Rady przeprowadzona została ciesząca
się ogromnym powodzeniem akcja „Krzesełko dla Seniora”, wdrożenie
tzw. „koperty życia”, czy tak bardzo potrzebna w czasie trwania
epidemii koronwirusa akcja „Pakiet dla Seniora”, podczas której,
seniorzy z powiatu choszczeńskiego otrzymali maseczki ochronne.

Rada jest ciałem opiniotwórczo – doradczym Starosty Choszczeńskiego. Do zakresu działania powiatowych rad należy inspirowanie
przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych,
opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz
osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów oraz
opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez
radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Kadencja Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
trwa cztery lata.

Kadencja Powiatowej Rady ds. Seniorów trwa dwa lata, tj. 2020-2021.
Została powołana Uchwałą nr 185 /2019 Zarządu Powiatu
Choszczeńskiego z dnia 4 grudnia 2019 r. Powołanie do Rady z rąk
Starosty Choszczeńskiego Wioletty Kaszak otrzymali: Maria
Jędrzejczyk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Choszcznie, Irena Rękawiecka-Sadowska – Powiatowy Rzecznik
Seniorów w Choszcznie, Teresa Walczak – pełnomocnik Wójta gminy
Krzęcin ds. Seniorów, Zo a Psuja – Członek Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy w Pełczycach,
Jan Urbanowski – Wiceprzewodniczący Gminnej Rady Seniorów
w Drawnie, Krystyna Wiśniewska-Bugaj – Przewodnicząca Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy
w Choszcznie, Jadwiga Skorba-Frańczak – Wiceprzewodnicząca
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział
Rejonowy w Choszcznie, Stanisława Kowalczyk – pełnomocnik Wójta
gminy Bierzwnik ds. Seniorów, Elżbieta Kseniak – Sołtys Suliborka,
gmina Recz oraz Stanisława Pliszka – Przewodnicząca Caritas Para i
p.w. św. Jadwigi Królowej w Choszcznie. Przewodniczącą Rady została
Krystyna Wiśniewska-Bugaj, funkcję Wiceprzewodniczącej Rady
objęła Elżbieta Kseniak. - Cieszę się niezmiernie z dzisiejszego
spotkania, życzę Państwu owocnej współpracy, szeregu konsultacji
i uzgodnień w sprawach dotyczących osób starszych oraz polityki
senioralnej - tymi słowami zakończyła spotkanie Starosta Wioletta
Kaszak.
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28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- dla dziecięcej medycyny zabiegowej
„Wiatr w Żagle – Gramy bo lubimy dla ratowania zdrowia i życia dzieci”
pod takim hasłem odbył się tegoroczny 28. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Tym razem zbiórka została zorganizowana dla
zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych
w dziecięcej medycynie zabiegowej.

Mam nadzieję, że przyniosą dużo szczęścia osobom, które je wylicytują
i ich rodzinom – powiedziała Starosta Choszczeński Wioletta Kaszak
przed rozpoczęciem licytacji w Choszcznie.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to inicjatywa powołana do życia
przez Jerzego Owsiaka, która rok rocznie rozgrzewa serca milionów
Polaków nie tylko w kraju, ale i na całym świecie. Podczas nałów
licytowane są „Złote Serduszka”, „Złote Karty Telefoniczne” oraz upominki podarowane przez ludzi z Polski i świata na rzecz Fundacji.
Od pierwszego nału WOŚP zebrała ponad miliard złotych. Podczas
pierwszej edycji, która odbyła się 3 stycznia 1993 roku, na leczenie
chorób serca wolontariuszom udało się zebrać niemal 2,5 mln zł.
W trakcie styczniowego 28. Finału WOŚP zbierano środki na zakup
najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci
potrzebujących różnego rodzaju operacji, szczególnie w dziedzinie
chirurgii ogólnej, kardiochirurgii i neurochirurgii. Jak co roku Zarząd
Powiatu Choszczeńskiego włączył się aktywnie w inicjatywę,
przekazując na licytację dwa złote „Talizmany na Szczęście”. - Złote
serduszk a przek azane na lic ytację przez Zarząd Powiatu
Choszczeńskiego to nie zwykłe serduszka, to „talizmany szczęścia”.

Pierwsze serduszko przekazane zostało do Choszczeńskiego Domu
Kultury i tam właśnie za rekordową sumę 3000 zł wylicytowało je
państwo Lidia i Andrzej Polak. Drugie zostało przekazany do sztabu
orkiestry w Drawnie, tu licytacja zakończyła się przy kwocie 450 zł,
a złoty „Talizman na Szczęście” wylicytował Członek Zarządu Powiatu
Choszczeńskiego Andrzej Konopelski.
W choszczeńskim sztabie udało się zebrać ponad 77 tys. zł.
Mieszkańcy Drawna i okolic także nie zawiedli, kwota prawie 23 tys. zł
pokazała, że mieszkańcy gminy Drawno mają gorące serca. W tym roku
zebrano rekordową kwotę 186 133 610,66 zł.
Powiat Choszczeński gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
do końca świata i jeden dzień dłużej!

Siema!

PRZEKRÓJ POWIATU

24

Powiat Choszczeński w czasie Covid-19

Pasjonaci
Powiat promuje
w Powiecie Choszczeńskim

XI Gala Konkursu Przedsiębiorstwo Roku 2019.
Poznaj najlepszych!
Styczeń to czas podsumowań i planów na rozpoczynający się rok,
w tym właśnie okresie choszczeński oddział Północnej Izby Gospodarczej podsumowuje swoją całoroczną działalność organizując
uroczystą Galę Konkursu Przedsiębiorstwo Roku. Tegoroczna XI
odsłona Gali odbyła się w piątkowy wieczór, 31 stycznia. Święto
przedsiębiorców uświetnili swoją obecnością m.in. Dyrektor Wydziału
Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Damian Greś,
Starosta Choszczeński Wioletta Kaszak, Wicestarosta Paweł Szuber,
Dyrektor Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Piotr Wolny,
burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele jednostek organizacyjnych
i instytucji z województwa i powiatu choszczeńskiego.

skuteczność w działaniu oraz determinacja w dążeniu do osiągnięcia
sukcesu. Podczas tegorocznej XI Finałowej Gali Północnej Izby
Gospodarczej statuetką Przedsiębiorstwo Roku 2019 Powiatu
Choszczeńskiego uhonorowana została rma zajmująca się m.in.
budową oświetlenia ulicznego PHU "Multi Instal". - Nagroda
w kategorii Przedsiębiorstwo Powiatu Choszczeńskiego to nagroda
szczególnie ważna, ponieważ pokazuje dynamiczny rozwój naszego
powiatu. Cieszę się, że mogę ją wręczyć młodej, prężnie działającej
rmie, która ma wizję, misję, ale również porażającą elektryczność,
rmie, która oprócz swojej działalności gospodarczej również kształci
młodzież po to, aby w naszym powiecie nie zabrakło elektryków.
Dziękuję również za to, że otwieracie nowe możliwości młodym
ludziom u progu ich dorosłego życia. Trzymam kciuki za dalsze sukcesy
i rozwój - powiedziała Starosta Choszczeński Wioletta Kaszak
wręczając statuetkę właścicielowi rmy Robertowi Garbiakowi.
Wyróżnienie „Przedsiębiorstwo Roku 2019 w Gminie Choszczno” za
innowacyjność i rozwój otrzymało Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Choszcznie. Statuetkę w imieniu
spółki z rąk Burmistrza Choszczna Roberta Adamczyka odebrał
Ireneusz Siódmak.
Tytułem „Przedsiębiorstwo Roku 2019 Gminy Recz” wyróżniono
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Cymex" Krzysztof Cymermam. Statuetkę właścicielowi rmy wręczył Burmistrz Recza Wiesław
Łoński.
Tytuł Nestora Przedsiębiorczości za rok 2019 przyznano Prezesowi
Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego w Choszcznie
Tadeuszowi Drabikowi.
Specjalne podziękowania za trud włożony we współtworzenie Północnej Izby Gospodarczej w powiecie choszczeńskim odebrał Henryk
Panek.
Tradycyjnie już wydarzenie poprowadziła Anetta Bikowska, a swoim
śpiewem uświetniła Wiktoria Marciniak.

- Spotykając się tutaj co roku pamiętajmy, że ludzie pracujący razem
jako grupa mogą osiągnąć rzeczy, których nie śniło się żadnemu
z osobna, taka jest właśnie idea Północnej Izby Gospodarczej - tymi
słowami uroczystego otwarcia XI Finałowej Gali Konkursu Przedsiębiorstwo Roku 2019 dokonał prezes choszczeńskiego oddziału PIG
Mariusz Adamkiewicz.

Konkurs „Przedsiębiorstwo Roku 2019” ma na celu wyłonienie
i uhonorowanie przedsiębiorców, których wyróżnia wizja, pasja,
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Wstań i tańcz jak miliard kobiet
na całym świecie
One Bilion Rising - Jedna za miliard, miliard za jedną! Tańcem
powiedzieli STOP PRZEMOCY - Pamiętajcie! Stawiajcie granice nie
gódźcie się na złe traktowanie. Jesteście silne i wartościowe! – tymi
słowami rozpoczęła happening Wioletta Kaszak Starosta Choszczeński, a przede wszystkim ambasadorka tegorocznej akcji OBR
w Choszcznie.

Przemoc to nie tylko akt zyczny, przemoc, to także znęcanie się
psychiczne, agresja słowna, brak szacunku! Dlatego przekaz jest tak
niezwykle ważny. Cieszy fakt, że z roku na rok kobiet tańczących,
protestujących przeciwko takiemu traktowaniu jest coraz więcej.
Świadomość społeczeństwa się zwiększa, kobiety właśnie dzięki takim
spotkaniom wiedzą gdzie mogą szukać pomocy.
Wioletta Kaszak, która jest z organizatorami OBR w Choszcznie od
samego początku, powtarza - objęcie akcji One Bilion Rising
honorowym patronatem Starosty Choszczeńskiego to nie tylko
spełnienie prośby organizatorów, to jest mój obowiązek jako kobiety,
w ten sposób pragnę wyrazić swoją solidarność ze wszystkimi
kobietami, które są dotknięte tym problemem.

Silna i Piękna...
"Silna i piękna"- wzorem lat ubiegłych pod takim hasłem, w auli Szkoły
Podstawowej nr 1, odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Jak
powtarzają organizatorzy wydarzenia: Krystyna Głębocka, Małgorzata
Czerska, Anna Osińska- Furs oraz Zbigniew Garzyński – Wydarzenie to,
jak co roku ma dwa główne cele, pierwsze to rozrywka i integracja
kobiet powiatu choszczeńskiego, drugie, równie ważne, to aspekt
charytatywny, czyli zebranie pieniędzy na wspólnie wybrany cel,
w tym roku była to zbiórka na leczenie 2-letniej Sylwii Żak.

Już po raz szósty uczniowie, nauczyciele wraz z koordynatorem
projektu pedagog szkolną Edytą Tyburczy Kujawą, zorganizowali na
placu przy fontannie w Choszcznie happening One Bilion Rising.
Jak co roku, kilka tygodni przed nałem, w hali sportowej Zespołu
Szkól nr 2 w Choszcznie, trwały próby taneczne. Wszystko po to, aby
plac podczas wydarzenia był wypełniony po brzegi. Tegoroczna akcja
pomimo pochmurnej aury zgromadziła sporą grupę osób. Cieszy fakt,
że swój protest przeciwko przemocy wobec kobiet wyraziły nie tylko
same zainteresowane, ale także dzieci i mężczyźni.
Nazywam się Miliard to ogólnoświatowa kampania społeczna
przeciw przemocy wobec kobiet, zapoczątkowana w 2011 przez Eve
Ensler. Elementem wspólnym łączącym wszystkie kobiety jest taniec,
ponieważ tańcząc kobiety mają „rządzić” swoim ciałem - człowiek
kiedy tańczy czuje się wolny, chcę by ten dzień, był manifestem
wolności – tak jedna z uczestniczek zaakcentowała swój udział w akcji.
W Choszcznie zatańczono i tym samym wykrzyczano stanowcze "NIE"
dla wszelkiego rodzaju agresji stosowanej wobec kobiet!

Podczas tegorocznej, czwartej odsłony „Silnej i Pięknej", na scenie auli
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie, zaprezentowały się grupy
taneczne, sportowe oraz wokaliści z powiatu choszczeńskiego. Na
holu szkoły, Panie mogły poznać tajniki makijażu, masażu czy
spróbować wyśmienitych potraw i słodkości przygotowanych przez
organizatorów. - Bilet wstępu w postaci cegiełki oraz wszelkie
dobrowolne datki do puszek przy stoiskach, przekazane zostały na cel
główny, czyli na leczenie małej Sylwii. Zebraliśmy w tym roku
7550,86 zł. To fantastyczne spotkanie nie mogłoby się odbyć bez
wsparcia miejscowych władz gminnych i powiatowych oraz
rodzimych przedsiębiorców, których w tym roku zaangażowanych
było ponad 70. Serdecznie dziękujemy. Sympatyczna atmosfera,
dobra zabawa i zebrana kwota datków skłania nas do myślenia nad
następną edycją – podsumowała wydarzenie Anna Osińska-Furs.
Wydarzenie swoim patronatem objęła Starosta Choszczeński Wioletta
Kaszak. Do organizacji włączył się również Zarząd Powiatu
Choszczeńskiego, który przekazał niespodzianki powitalne dla
uczestników spotkania oraz ufundował 2 ekspresy do kawy, jako
nagrody dla uczestników loterii.
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Powiat promuje
W asyście uczniów klasy wojskowej LO Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, wśród przedstawicieli instytucji,
organizacji, szkół, zakładów pracy i stowarzyszeń, wiązanki kwiatów
złożyli: Wicemarszałek Olgierd Kustosz wraz z delegacją Starosta
Choszczeński Wioletta Kaszak, Radny Rady Powiatu Andrzej Konopelski oraz Elżbieta Szyszka Kierownik Wydziału Prasowego, Promocji,
Kultury i Sportu, a także Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski wraz
z Przewodniczącym Rady Miejskiej Aleksandrem Dementiewem oraz
Burmistrz Recza Wiesław Łoński.
Druga część uroczystości odbyła się w Sali Biesiadnej Drawieńskiego
Ośrodka Kultury, podczas której zostały wręczone odznaki honorowe
„Za zasługi dla miasta i gminy Drawno”, a następnie „Drawieńskie
Żurawie”.
Wyróżnienia wręczyli Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski,
Przewodniczący RM Aleksander Dementiew oraz Starosta Choszczeński Wioletta Kaszak.
Odznakę honorową „Za zasługi dla miasta i gminy Drawno” otrzymali
Jerzy Białach, Gerard Sopiński, Kazimierz Władysław Czapiewski oraz
Irmina Olejnik-Czerwonka.
Statuetkę Drawieńskie Żurawie, przyznawaną dla osób, które
przyczyniają się do rozwoju gminy Drawno oraz w sposób szczególny
wyróżniają aktywnością społeczną na rzecz mieszkańców gminy,
otrzymali Beata Wasilewicz, Anna Hińcza-Gnysińska oraz Państwo
Małgorzata i Bogdan Buchajczyk.
Wydarzenie zakończył koncert nawiązujący do obchodów 75 lat
muzyki rozrywkowej Pomorza Zachodniego, poprowadzony przez
Dariusza Koronczewskiego z rmy BBK Oprawa Muzyczna ze
Szczecina. Wspaniali wokaliści w utworach z repertuaru zespołu
FILIPINKI, Anny Jurksztowicz, Wioletty Willas oraz Czesława Niemena,
wprowadzili uczestników uroczystości w nostalgiczny nastrój,
a prezentacją utworów z repertuaru Czesława Niemena, wszystkich
obecnych urzekła skrzypaczka Maria Radoszewska.

Obchody Dnia Osadnika i Kombatanta
w Drawnie
Tegoroczne obchody Dnia Osadnika i Kombatanta poświęcone 75.
rocznicy Wyzwolenia Ziemi Drawieńskiej, tradycyjnie rozpoczęto na
Skwerze Artylerzystów Polskich w Drawnie. W strugach deszczu, pod
Pomnik Poświęcony Tym, Którzy Przywrócili Tę Ziemię Macierzy
wprowadzone zostały Poczty Sztandarowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim im. pamięci O ar Terroryzmu
11 Września 2001 r. oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Drawnie.

Uroczystego podsumowania obchodów dokonała Starosta Choszczeński Wioletta Kaszak, składając gratulacje wszystkim wyróżnionym
tego popołudnia - Dziś w Drawnie wielkie święto, piękne święto!
Święto pierwszych osadników. Każdy człowiek ma swoją niepowtarzalną historię. Wy szanowni Państwo, stworzyliście piękną historię
Drawna. Cieszę się, że dzielicie się nią tu z nami.
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5 urodziny Orlego Lasu!
Turniej „Orli Las and Modry Las Challenge”!
Modry Las Golf Resort to nowoczesny kompleks rekreacyjnowypoczynkowy, który usytuowany jest z dala od wielkomiejskiego
zgiełku. Zlokalizowany jest w bliskim sąsiedztwie wsi Raduń
w okolicach Choszczna. Nowy Dom Klubowy o ujmującej architekturze jest w ostatniej fazie wykończenia. Obiekt oferuje 11 dwuosobowych pokoi o wysokim standardzie, restaurację dla ponad
70 osób, która serwuje dania kuchni międzynarodowej, połączone
z najlepszą polską gościnnością, jak również w pełni wyposażoną salę
konferencyjną. Niebawem uruchomione zostanie także klubowe SPA
z kilkoma rodzajami saun oraz nowoczesną siłownią.

Golf to świetny sport, w którym ludzie spotykają się, aby w pięknym
otoczeniu współzawodniczyć podczas gry. Można grać zespołowo lub
indywidualnie. Golf jest niesłusznie postrzegany jako sport elitarny.
Nic bardziej mylnego, ponieważ jest dostępny dla wszystkich. W wielu
krajach jest sportem masowym. W Modrym Lesie dzieci i juniorzy mają
możliwość pobierania darmowych lekcji gry w golfa. Gra w golfa
pomaga w nauce wielu ważnych rzeczy, które są przydatne w życiu.
Są nimi wytrwałość, precyzja, zabawa, uczciwość, opanowanie
i empatia.

Jednak prawdziwe perełki tego miejsca to mistrzowskie pola golfowe
powiatu choszczeńskiego: 18 - dołkowe modry las oraz 9 - dołkowe orli
las, które zaprojektowane zostały w naturalnym krajobrazie. Autorem
projektu jest Gary Player, żyjąca legenda golfa oraz niekwestionowany
autorytet w projektowaniu pól golfowych. Stworzone przez niego
pole golfowe wkomponowane jest w teren otoczony spokojnymi
jeziorami. Modry Las jest niespotykanie pięknym miejscem z charakterystycznymi głębokimi bunkrami o stromych ścianach oraz
greenami otulonymi naturalną przyrodą.
Oba pola golfowe, 18 – dołkowe Modry Las oraz 9 – dołkowe Orli Las,
nie tylko zdobyły uznanie wśród gol stów krajowych i międzynarodowych, ale również szereg nagród za najlepsze pola golfowe
w Polsce. Modry Las, jako jedyne pole golfowe w Polsce, otrzymał
prestiżowy tytuł PGA National Poland i zaliczony został do elity
najlepszych pól golfowych w świecie. To jedyne w swoim rodzaju pole
golfowe w Polsce. W 2019 roku Modry Las świętował swój 10. jubileusz
otwarcia. W tym roku pod patronatem Starosty Choszczeńskiego
świętować będziemy 5. urodziny Orlego Lasu. Turniej „ Orli Las and
Modry Las Challenge” zorganizowany na tę okoliczność będzie
niezwykły, ponieważ gra w golfa odbędzie się na obu polach. Do
pokonania będzie 27 dołków. Zapraszamy gol stów do wzięcia
udziału w turnieju „Orli Las and Modry Las Challenge”. Zachęcamy do
odwiedzin również osoby niegrające w golfa. Dla nich przygotujemy
prezentację naszego ośrodka golfowego, która będzie doskonałą
okazją do zapoznania się z tym sportem.

To wszystko dzieje się oczywiście w otoczeniu nieskażonej przyrody,
z dala od miast dotkniętych zanieczyszczeniem, hałasem, ruchem
ulicznym, a ostatnio także pandemią koronawirusa. Golf jest korzystny
zarówno dla zdrowia zycznego, jak i psychicznego, szczególnie
podczas pandemii.
Serdecznie zapraszamy !

Orli Las

Elwira Maria Poniecka
Marketing Manager
Modry Las
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