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Czas na finał centralny
04.03.2013.

CHOSZCZNO Na piątkowym spotkaniu, które odbyło się w Przedszkolu nr 1 podsumowano etap
wojewódzkiego konkursu plastycznego &bdquo;Zapobiegajmy pożarom&rdquo;. Na 22. wyróżnionych i
nagrodzonych było aż siedmioro choszcznian. - Szanuję strażaków za to, że pomagają innym i dlatego
też chciałbym nim zostać &ndash;JAKUB ŚWITAŁA, jeden z laureatów tłumaczy dlaczego zdecydował się
wziąć udział w konkursie.

Przypomnijmy, że ten konkurs składa się z czterech etapów: gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i
centralnego. Do finału choszczeńskiego (piszemy o nim w artykule &bdquo;Zapobiegają
pożarom&rdquo;), który podsumowano w grudniu ubiegłego roku zakwalifikowano 89 prac, a 16 z nich
nagrodzono. To właśnie z tych nagrodzonych aż siedmiu zyskało uznanie jurorów oceniających na
szczeblu wojewódzkim, a to oznacza, że te prace mają jeszcze szanse na wyróżnienia
&bdquo;centralne&rdquo;. Tu warto też przypomnieć, że w poprzedniej edycji takie wyróżnienia odebrali
JAN SMOCZYK z Przedszkola nr 2 w Choszcznie oraz JAROSŁAW FORYSIAK ze Środowiskowego Domu
Samopomocy w Choszcznie.

Piątkowe podsumowanie etapu wojewódzkiego odbyło się w Przedszkolu nr 1 w Choszcznie. &ndash; To
dlatego, że w tym mieście jest aż siedem osób, które otrzymały wyróżnienia lub tytuł laureata &ndash;
tłumaczył TADEUSZ SZCZEPAŃSKI, dyrektor zarządu wykonawczego ZO SPRP Województwa
Zachodniopomorskiego, który statuetki i nagrody rzeczowe wręczał wraz z dyrektorką EDYTĄ
BOGDANOWICZ. Jako pierwszy gratulacje odbierał JAKUB ŚWITAŁA, który na podsumowanie przyszedł z
rodzicami. &ndash; Pomysł był mój i mamy, ale wykonanie już tylko moje &ndash; mówi przyszły
strażak. Po raz kolejny zaskoczyli wszystkich podopieczni ARTURA GROSZKOWSKIEGO ze
Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie, którzy w kategorii dorosłych zdobyli wszystkie tytuły
laureata. Poniżej prezentujemy wszystkich nagrodzonych, ale dodajmy, że oprócz A. Groszkowskiego
specjalne podziękowania otrzymali pozostali opiekunowie nagrodzonych: WERONIKA DOKURNO, JOLANTA
SOLSKA i ELŻBIETA GAWRON. Piątkowe wydarzenie uświetniły muzyczne, wokalne i recytatorskie popisy
dzieci z Przedszkola nr 1 w Choszcznie.
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Tadeusz Krawiec

Konkurs plastyczny &bdquo;Zapobiegajmy pożarom&rdquo; &ndash; etap wojewódzki

Wyróżnienia
JAKUB ŚWITAŁA (Przedszkole nr 1 w Choszcznie)

Laureaci:
BŁAŻEJ BYCZKOWSKI (Szkoła Podstawowa w Sławęcinie), OLGA KIELA (Szkoła Podstawowa nr 3 w
Choszcznie) oraz ADAM KMITA, ANDRZEJ KMITA, MARIAN WILK i JAROSŁAW FORYSIAK (wszyscy
reprezentują Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie)
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