Wymarzone trasy

CHOSZCZNO Siedem medali przywieźli nasi badmintoniści z XXXI IndywiCHOSZCZNO 25 września na Placu Witosa i Miejskiej Górze Centrum Rekre- dualnych Mistrzostw Polski Weteranów,
acyjno-Sportowe zorganizowało III Choszczeński Bieg Terenowy. Wystartowało które odbyły się w dniach 12-13 czerwca
w nim kilkaset biegaczy, a najliczniej obsadzone były kategorie dziecięce.
br. w Słupsku. Złote medale wywalczyli
singliści: Izabela Białek, Leszek Borys
Piękna pogoda sprawiła, że chętnych do biegania
i Wiesław Drewicz oraz debel I. Białek nie brakowało, a wśród startujących znaleźć można
Iwona Ryśnik. Także w grach deblowych
było nazwiska z całego regionu. W najmłodszej katesrebrne krążki wywalczyli W. Drewicz
gorii jako pierwsza linię mety przekroczyła Amelia
i L. Borys, a na trzecim stopniu podium
Neryng, uczennica SP nr 3 w Choszcznie. Tu zdrastanęła również I. Ryśnik.
dzimy, że zwyciężczyni jest córką Roberta NerynDużym sukcesem pochwalić się może
ga, który w 1997 r. zdobył srebrny medal w biegu na
Piotr Lassociński, który wywalczył
800 metrów podczas Mistrzostw Europy Juniorów
srebrny medal (w kategorii do 40 lat) na
w Lublanie. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślaMistrzostwach Świata Lekarzy, które lali, że organizatorzy stanęli na wysokości zadnia, acztem odbyły się w Chorwacji. (wd)
kolwiek trasa, którą musieli pokonywać, była trudna
				
i bardzo selektywna. Dodają też, że Miejska Góra jest
dziś wymarzonym miejscem do trenowania wszystkich
sportów, nie tylko biegów. Strome podbiegi nie robiły
wrażenia na Mieczysławie Miłaszewskim - najstarszym uczestniku biegu, który pewnie wygrał w kategorii open. – Czas chyba zostawić bieganie młodszym – żartował na mecie. Pełną
listę wyników znajdziemy na stronie internetowej CRS (www.crs.choszczno.pl), a my
wymieniamy nazwiska zwycięzców pochodzących z naszej gminy: Amelia Neryng
(SP 3 Choszczno), Dominika Wasiak (SP Zamęcin), Sandra Jarmuła
(SP 3 Choszczno), Bartosz Szysz (SP 3 Choszczno), Nikola Czyżak (SP Suliszewo),
Patryk Rajczyk (SP 3 Choszczno), Patrycja Michalewicz (PG Choszczno), Szymon
Popielarczyk (PG Choszczno), Katarzyna Stankiewicz (ZS 1 Choszczno), Bartosz Od lewej: Leszek Borys, Izabela Białek, Iwona RyBorowski (ZS 2 Choszczno), Aleksandra Czekan (ZS 1 Choszczno) Przemysław śnik, Wiesław Drewicz.
Bednarek (ZS 2 Choszczno), Katarzyna Jarmarkiewicz (Choszczno) i Mieczysław
Miłaszewski (Choszczno). (ac)			
Wzorowe działki
RADUŃ Uczniowski Klub Sportowy Korona Raduń obchodził 28 września br. 60. urodziny. Tę niecodzienną uroczystość połączono z sołeckim dożynkami. – Pierwszymi założycielami klubu byli: Michał Szczuraszczyk, Tadeusz Kroczak, Stanisław
Lisiński i Władysław Derwis. Według naszych źródeł, piłkarskim początkiem historii Korony była spartakiada, która odbyła się w Żeńsku, latem 1950 r. Od tamtej
chwili nie opuściliśmy ani jednego sezonu, głównie dzięki temu, że mieliśmy i mamy
tak wspaniałych prezesów jak: Bronisław Popielarczyk, Jan Król, Stanisław Kociuba czy Marian Kroczak – mówi Wojciech Kociuba, obecny prezes Korony.
Ciekawostką jest to, że Korona w klasie B grała ponad 50 lat, a do klasy awansowało
w 2008 r. Do dziś żaden z klubów nawet nie zbliżył się do tego rekordu. O jubileuszu
i historii klubu więcej przeczytacie w następnym wydaniu biuletynu. (ac)
						

Pamiątkowe zdjęcie obecnych piłkarzy i działaczy KORONY Raduń.

CHOSZCZNO- Hasłem przewod-

nim Krajowych Dni Działkowca, które
we wrześniu obchodziliśmy w Warszawie, było pięciolecie uchwalenia ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych –
mówi Halina Makowska, prezes Ogrodów Działkowych „Baczyn”. Cieszy
się, bo w konkursie na najpiękniejszą
działkę Bronisława i Tomasz Sieradzki
z OD Baczyn otrzymali nagrodę za szóste miejsce.
Pani prezes podkreśla, że tegoroczne
obchody były zdecydowanie skromniejsze od poprzednich. To za sprawą powodzi, która na działkach i ogrodach wyrządziła ogromne szkody i część środków
musieli przeznaczyć na pomoc dla powodzian. – Organizatorem konkursu na
najpiękniejszą działkę jest Krajowa Rada
Polskiego Związku Działkowców. W tym
roku zakwalifikowano 23 zgłoszenia,
w tym działkę Bronisława i Tomasza
Sieradzkich, która w ubiegłym roku znana została za najpiękniejszą w województwie zachodniopomorskim. W Warszawie
też otrzymała maksymalną liczbę punków, a to wyczyn nie lada, bo oceniano
jej rozplanowanie, urządzanie, część produkcyjną i wypoczynkową, a także małą
architekturę, estetykę, stan techniczny
i ekologiczne podejście do jej utrzymania
biuletyn choszczeński
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– wylicza H. Makowska. Mocno akcentuje też to, że OD Baczyn są najmniejszym
ogrodem w Choszcznie i mają tylko 40
działek. Za to jej członkowie są bardzo
aktywni i często biorą udział we wszelkich konkursach. – Tu dodam też, że tegoroczne Dni Działkowca obchodziliśmy
w Świnoujściu i tam państwo Małgorzata i Tadeusz Kozłowscy otrzymali wyróżnienie. Oczywiście za wzorową działkę – podsumowuje pani Halina. (kj)

CHOSZCZNO Nowym dowódcą 2 Pułku Artylerii Legionów im. Króla Władysława IV, a tym samym choszczeńskiego
garnizonu został płk Andrzej Lorenc.
Uroczyste przekazanie obowiązków odbyło się 14 września. Dla nowego dowódcy był to moment szczególny, ponieważ
w tym dniu otrzymał też z rąk gen. Marka Tomaszyckiego – dowódcy 12 Dywizji Zmechanizowanej, akt mianowania na
stopień pułkownika. Dotychczasowy dowódca jednostki płk Tomasz Piotrowski
został szefem wojsk rakietowych i artylerii 12 DZ w Szczecinie. (kj)

CHOSZCZNO 22 sierpnia odbyło
się uroczyste poświęcenie nowej świątyni wybudowanej przy ul. Jagiełły
w Choszcznie. Poświęcenia kościoła
dokonał metropolita szczecińsko - kamieński – abp Andrzej Dzięga. W trakcie uroczystości wprowadzono również
relikwie św. Jadwigi - patronki kościoła
i parafii.(łm)

Fotoreportaż na stronie internetowej:
www.choszczno.pl.

CHOSZCZNO Dobiegają końca prace
projektowe nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie. Wszystko wskazuje na to, że już w przyszłym
na placu przy ul. Bohaterów Warszawy
pojawią się pierwsze maszyny budowlane. Nowy obiekt będzie miał prawie
1800 metrów kwadratowych. Radykalnie
poprawią się warunki pracy policjantów
i komfort obsługiwanych w komendzie
osób. Obok budynku biurowego staną
garaże, myjnia, warsztat i kojce dla psów.
W projekcie przewidziano też strzelnicę,
siłownię i tzw. niebieski pokój.
Jakub Zaręba - rzecznik KPP

Nowy dowódca - płk Andrzej Lorenc.
Fotoreportaż na stronie internetowej:
www.choszczno.pl.

CHOSZCZNO 14 sierpnia w Pełczycach odbyły się drugie Targi
Inicjatyw Lokalnych i Awangardowych. – Ta impreza, którą zorganizowało stowarzyszenie Lider Pojezierza, była dla nas kolejną okazją do promowania Gminy Choszczno w regionie – mówi
Zbigniew Garzyński kierownik biura promocji UM. Trzeba przyznać, że nasze stoiska promocyjne wyglądały bardzo atrakcyjnie,
a na kulturalnej scenie tegorocznych targów wydarzenie prym wiodły choszczeńskie formacje taneczne Revers i Stobniczanie oraz
Orkiestra Dęta i chór Pogodna Jesień. (kj)
Elwira Gumulińska-Łuka, prezentuje prace wykonane
w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Piaseczniku.
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CHOSZCZNO Uczestnicy kolejnej
edycji tenisowego turnieju EL  POM
2010, który rozegrany został 11 i 12
września na choszczeńskich kortach, zgodnie podkreślają, że jest
to jedno z największych tego typu wydarzeń sportowych w regionie. Spośród
choszcznian największe powody do radości miał Marek Taratajcio, który wygrał w kategorii powyżej 45 lat. W grupie
do 35 lat triumfował Łukasz Szymański z Goleniowa, a wśród zawodników powyżej 35 roku życia - Mariusz
Chomik ze Szczecina. Dodajmy też,
że w tzw. turnieju pocieszenia zwyciężył
Marek Szakiel z Polic. Sędzią głównym
zawodów był Kazimierz Wyszyński,
a głównym sponsorem
Mirosław
Bikowski. (łm)

Marek Taratajcio od lat zaliczany jest do elity
choszczeńskiego tenisa
Zdjęcia na stronie internetowej:
www.choszczno.pl.

CHOSZCZNO Audiobooki, to jedna
z najnowszych ofert, które proponuje
Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii
Dąbrowskiej. Książki mówione i czytane spotkać można dziś wszędzie, a z ich
odtwarzaniem radzą sobie nawet telefony komórkowe czy nawigacja samochodowa, a w choszczeńskiej wszechnicy wypożyczyć możemy bajki dla
dzieci, literaturę młodzieżową, kryminały,
horrory, romanse, lektury szkolne, a także
te o treści historycznej. (ac)

CHOSZCZNO
Urząd
Miejski
w Choszcznie przystąpił do wdrażania
Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów oraz Elektronicznego Biura Obsługi Interesantów. Obecnie, urzędnicy
przechodzą szkolenia. Nowe podejście
do obiegu dokumentów wymuszone jest
przepisami dotyczącymi zastosowania
podpisu elektronicznego w administracji,
przyjmowania dokumentów elektronicznych oraz dostępu do informacji publicznej. Przedsięwzięcia te m.in. umożliwią
zarządzanie korespondencją, dokumentami, sprawami i ich obiegiem oraz pozwolą na bieżące monitorowanie realizacji spraw w sposób terminowy i zgodny
ze zdefiniowaną procedurą pracy, a także
kontrolą nad ich obiegiem. Projekt jest
współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (kj)
CHOSZCZNO Dobiegają końca remonty nawierzchni ulic Wolności
i Jagiełły w Choszcznie. - Ułożono już masę
asfaltową na jezdni, teraz będziemy ustawiać wysepki i malować oznakowanie –
mówi Mirosław Szymczewski, zastępca
Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Pyrzycach. Na remont ulicy Jagiełły Zachodniopomorski Zarząd Dróg
zdecydował się po przeprowadzeniu
wizji lokalnej skrzyżowań ulic 23 lutego i Mickiewicza z ulicą Jagiełły oraz
kontroli odcinka między tymi drogami.
– Zdecydowano się na rozpoczęcie prac
polegających najpierw na frezowaniu
tego odcinka, a potem na pokryciu masą
wyrównującą. Wszystko to w ramach
poprawy bezpieczeństwa na drogach
i podniesienia jakości życia mieszkańców, do czasu pozyskania środków na
sfinansowanie kompleksowego remontu
ulic Jagiełły i Dąbrowszczaków- mówi
Krystyna Wiśniewska-Bugaj, radna
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Koszt remontu, który ma być
zakończony w październiku pokryje Wojewódzki Zarząd Dróg. (kj)

CHOSZCZNO 26 września w hali
sportowej Zespołu Szkół Nr 1 rozegrano jesienny turniej badmintonowy, któremu wiele lat temu Wiesław Drewicz
nadał nazwę „Spadające liście”. - Taki
turniej mamy tylko jeden w sezonie –
mówi Wiesław Drewicz. Tłumaczy, że
rozgrywany jest tzw. systemem holenderskim, a jego główną zaletą jest to,
że badmintonista o mniejszych umiejętnościach może pokonać nawet członka
elity. Tak było i tym razem. Jako jedyni,
po pięć spotkań wygrali w swoich grupach Adam Trojanowski z Choszczna
i Krzysztof Jakubowski ze Szczecina i
to ono zostali zwycięzcami tego turnieju. Trzecie miesjce okazało się jeszczę
większą niespodzianką. Jedyna kobieta,
Magdalena Dorożalska ze Szczecina,
która w zmaganiach z mężczyznami
triumfowała aż czterokrotnie. Tyle samo
zwycięstw mieli: Tomasz Łasowski,
Maciej Żołnierzów i Piotr Lassociński
(wszyscy z Choszczna). (ac)

CHOSZCZNO 17 września zastępca
burmistrza Adam Andriaszkiewicz, sekretarz Magdalena Sieńko oraz grupa
radnych odwiedzili Wolvegę, gdzie odbywał się tzw. Festiwal Linde. Choszczeńska delegacja oprowadzana przez burmistrza Gerarda van Klaverena zwiedziła
budynek magistratu, izbę pamięci oraz
uprawę orchidei. W przyszłym roku minie 20 lat od podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Choszcznem i Wolvegą.
- Spotkania między polskimi i naszymi
radnymi zaowocowały kontaktami, które
z czasem przerodziły się w przyjaźń –
wspominał Jan Menger, przewodniczący komisji rady Wolvegi d.s. Choszczna.
Przedstawiciele obydwu magistratów
myślą już o tym, w jaki sposób podkreślić
ten okrągły jubileusz. (ac)
CHOSZCZNO Tegoroczny Dzień Papieski obchodzono pod hasłem „Jan
Paweł II – odwaga świętości”. Podczas
festynu, który 10 października zorganizowała parafia p.w. NNMP zebrano rekordową kwotę, prawie 15 tys. zł, które
organizatorzy przekazali na konto funduszu Dzieło Nowego Tysiąclecia. Z tych
pieniędzy wspierana jest utalentowana
młodzież, której sytuacja materialna
uniemożliwia kształcenie się. Organizację festynu wsparły choszczeńskie instytucje, szkoły, przedszkola choszczeńskie,
a także Urząd Miejski. (ac)

W akcji Adam Trojanowski

CHOSZCZNO Nikolai Aliavdin z klubu Hetman Myślibórz został zwycięzcą
rozegranego już po raz 20. memoriału
szachowego im. Aleksandra Kubaszewskiego i Edwarda Kramka. W imprezie,
którą 25 i 26 września zorganizował
Uczniowski Klub Sportowy Skoczek
wspólnie z Choszczeńskim Domem
Kultury rywalizowało 47 zawodników
z Choszczna, Myśliborza, Barlinka,
Szczecina, Stargardu Szczecińskiego,
Bierzwnika i Lubiany. Trzecie miejsce
zajął Krzysztof Sielicki z UKSz Skoczek, który także odebrał nagrody dla
najlepszego juniora i najlepszego zawodnika z Choszczna. Zawodniczką tego
klubu jest też Marta Śliwa, która uznana
została najlepszą juniorką i zwyciężyła
w kategorii kobiet. Patronat nad imprezą objął burmistrz Robert Adamczyk,
a
fundatorami
nagród
rzeczowych, dyplomów i okazyjnych pamiątek byli: Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, UKS Skoczek
i CHDK. (ac)

Marta Śliwa - uzdolniona juniorka
Fotoreportaż na stronie internetowej:
www.choszczno.pl.
biuletyn choszczeński
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Stolica kajak polo
CHOSZCZNO W dniach 21-22 sierpnia na jeziorze Klukom rozegrano
trzynaste mistrzostwa Polski seniorek
i seniorów w kajak polo. Bezkonkurencyjnymi okazały się cztery drużyny
z Międzyszkolnego Ośrodka Sportów
Wodnych, trenowane przez Ewę i Norberta Watkowskich. Trenerska para
podkreśla, że takiego sukcesu na mistrzostwach Polski jeszcze nie było.
W kategorii kobiet, zarówno w eliminacjach jak i finałach pierwsza drużyna
MOSW ani przez chwilę nie była zagrożona widmem porażki. Dziewczyny grające w składzie: Paulina Kwiatkowska,
Katarzyna Jarmarkiewicz, Marta Bokun, Barbara Knade, Marcela Mrowicka i Agata Bartnik pewnie wygrywały kolejne spotkania, a finale pokonały
8:3 klubowe koleżanki (MOSW II - Mar-

ta Czekan, Małgorzata Czekan, Katarzyna Stankiewicz, Alicja Lasek, Anna
Dukindorf, Karolina Pałka, Magdalena Klucznik, Aleksandra Kalinowska).
Tu wypada podkreślić, że seniorki były
faworytkami, to drugie miejsce – jeszcze
juniorek – to duży sukces i raczej niespodzianka. Tytuł króla strzelców zdobyła
P. Kwiatkowska, a do kadry Polski oprócz niej powołanie otrzymały:
K. Jarmarkiewicz, M. Bokun, B. Knade
i M. Mrowicka.
W rozgrywkach mężczyzn ekipy
choszczeńskie od samego początku należały do faworytów, bo broniły „złota
i srebra” z ubiegłego roku. Tu też spotkali
się w bardzo emocjonującym finale, ale
ostatecznie o jedną bramkę (8:7) MOSW
I pokonało MOSW II. Zwycięzcy grali w
składzie: Jakub Maślak, Grzegorz Tu-

MOSW I (od lewej): Grzegorz Turalski, Łukasz Jarmarkiewicz, Paweł
Kalinowski, Jakub Maślak, Marcin Macierzyński, Paweł Kalinowski.

Ćwiczy piłkarski narybek

CHOSZCZNO Akademia Piłkarska
GAVIA – szkółka trenująca dzieci –
działa na naszym terenie od kwietnia
br. Założyli ją piłkarze i kibice nieistniejącego już Piasta Choszczno. Trzy
razy w tygodniu, pod opieką fachowców trenuje ponad 40 chłopców. Mają
już pierwsze sukcesy.
Rafal Brudkiewicz, Mateusz Rynkiewicz, Piotr Czapiewski, Piotr Aleksiun,
Michał Ostraszewski, Jan Rynkiewicz,
Kordian Galiński, Paweł Sadkowski
i Seweryn Szymczak, to właśnie te osoby
utworzyły Akademię Piłkarską GAVIA.
Pomysł na prowadzenie szkółki zrodził
się już w poprzednim roku, ale zrealizowali go dopiero na początku tego. Dziś
pod opieką trenerów: M. Rynkiewicza,
P. Sadkowskiego i M. Ostraszewskiego
trzy razy w tygodniu trenuje 40 chłopców
urodzonych w latach 2000-2002.
Mają już za sobą pierwsze mecze,
pierwsze sukcesy i porażki. – Zgłosiliśmy
4
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ralski, Michał Maluszczak, Paweł Kalinowski, Marcin Macierzyński, Norbert
Watkowski i Łukasz Jarmarkiewicz.
Ten ostatni zdobył też tytuł króla strzelców. Srebrny medal wywalczyli: Daniel
Jarmarkiewicz, Zbigniew Sawionek,
Bartosz Okrasiński, Piotr Kowalski,
Hubert Migdalski i Mateusz Urbaniak.
Podobnie jak w kategorii kobiet, tak i tu
po dekoracji ogłoszony został skład reprezentacji Polski na mistrzostwa świata..
Z choszczeńskich zawodników do kadry
seniorów powołani zostali: J. Maślak, G.
Turalski, M. Maluszczak, P. Kalinowski
i B. Okrasiński, natomiast do kadry U-21:
H. Migdalski, P. Kowalski, D. Jarmarkiewicz i Z. Sawionek. Organizatorami mistrzostw byli: MOSW Choszczno, LUKS
Wodniak, Urząd Miejski, CRS i Starostwo Powiatowe. Adam Cwierka

MOSW I (od lewej): Agata Bartnik,Paulina Kwiatkowska, Katarzyna Jarmarkiewicz, Marta Bokuń, Marcela Mrowicka, Barbara Knade

drużyny do rywalizacji w Lidze Orlików
Zachodniopomorskiego Związku Piłki
Nożnej (rocznik 2000) oraz Lidze Bałtyckiej Orlików. W tej pierwszej, po trzech
turniejach Gavia znajduje się na pierwszym miejscu – cieszy się M. Ostraszewski, kierownik drużyny. Pierwszym
prezesem klubu został R. Brudkiewicz.
Czerń, biel i zieleń – to klubowe kolory.
Skąd wzięła się
nazwa Gavia? Chcieliśmy, by
nasza szkółka
związana była
z miastem i regionem,
więc
zaproponowaliśmy, by naszą
wizytówką i jednocześnie logo
był nur czarnoszyi, dość rzadki
ptaki, które stanowiska lęgowe

odkryto w okolicach Choszczna. Jego łacińska nazwa to Gavia arctica – tłumaczy
M. Ostraszewski. (ac)
Na zdjęciu stoją (od lewej): Michał Ostraszewski (kierownik), Patryk Rajczyk, Michal Dyc,
Marcel Nawrocki, Wojciech Wojciechowski,
Daniel Szysz, Błażej Kowalczyk, Mateusz Rynkiewicz (trener), klęczą (od lewej):
Michał Gradys, Kamil Lewandowski, Dominik
Groblica, Michał Pruc, Jonatan Kowalczyk.

60 lat sportowych tradycji
ZAMĘCIN 17 lipca w obchodzono 10- 1952-58 w Zamęcinie były dwie dru- charów. Jerzy Miładowski otrzymał melecie klubu piłkarskiego LUKS Pomo- żyny. – Jedna grała w klasie B, którą dal pamiątkowy „Zasłużony dla Powiatu”.
rzanin. W tym dniu świętowano rów- dzisiaj spokojnie możemy porównać Złote odznaki zrzeszenia LZS odebrali
nież 60-lecie założenia drużyny LZS z czwartą ligą, a druga w klasie C – za- Władysław Zabłocki i Zbigniew KoPomorzanin.
uważa pan Ryszard, który występował walczyk, a brązowe: Piotr Jekiełek, JeZaczęło się do tego, że do zamęciń- w drużynie w latach 1952 – 1956, a po- rzy Miładowski, Damian Kondracik,
skich sportowców zawitał wiceminister tem zajął się sędziowaniem. To on nam Krzysztof Mazurkiewicz, Piotr Żaczek.
rolnictwa Marian Zalewski, który wrę- przypomina, że W. Zabłocki był obroń- Marek Przytuła i Marek Żurański. Speczył Markowi Żurańskiemu – prezeso- cą nie do ogrania. – Główką potrafiłem cjalne wyróżnienia odebrali też: Andrzej
wi Pomorzanina okolicznościową statuet- piłkę wybić do połowy boiska, a piłka Urbaniak, M. Żurański, P. Jekiełek,
kę. W jubileuszowym turnieju zwyciężyła była sznurowana i nie jeden siniak zo- Z. Lipski, D. Kondracik, K. Mazurkiewicz
drużyna gospodarzy, czyli Pomorzanina stawał na czole – wtrąca pan Władysław i M. Przytuła. Śmiesznie i efektownie
Zamęcin. Zwycięzcy zagrali w składzie: (grał w latach 1952 – 1958). Z kolei wyglądało oficjalne zakończenie turMichał Mielczarek, Zbigniew Lipski, J. Kowalczyk przypomina, że sami mu- nieju. Cała drużyna Pomorzanina zaMichał Andruszewski, Kamil Tałałaj, sieli stawiać snopki w PGR-ach czy orga- śpiewała „Sto lat” M. Żurańskiemu, po
Adam Łudczak, Krystian Kowalski, nizować zabawy, by zarobić na transport. czym wrzucili do strażackiego zbiorniJakub Marciniak, Marcin Mazur, Mi- – Do bliższych miejscowości jeździliśmy ka pełnego wody. Zmoczony prezes nie
chał Przyborek, Rafał Dudek, Szy- traktorem – podkreśla. J. Winnicki przy- ukrywał radości z faktu, że mimo tysiąmon Bartos, Patryk Pareniak i Ma- pomina, że pierwsze boisko było na placu ca problemów udało się im przetrwać
teusz Klupp. Drugie miejsce zajęła Ina gdzie dzisiaj stoi szkoła. – Drugie było te 10 lat. Za naszym pośrednictwem dzięNadarzyn, trzecie Pomorzanin Oldboye, obok cmentarza, a w tym miejscu, był kuje tym, którzy pomogli przy organizacji
a czwarte Pionier Zwierzyń. Obiecaliśmy kiedyś niemiecki stadion – mówi o obec- jubileuszowej imprezy. A byli to: J. Midrużynie Oldbojów, że także wymienimy nym obiekcie. Musieli go sami przebu- ładowski, Intermache Choszczno, Stacja
ich skład, bo to właśnie oni 10 lat temu dować. Większość prac wykonali w czy- Paliw w Zamęcinie, Starostwo Powiatowe
reaktywowali zamęcińską piłkę nożną. nie społecznym. Dodajmy, że pan Jan, w Choszcznie, Urząd Miejski w ChoszczW tym składzie nie mogło zabraknąć pre- to zapalony kolarz i nigdy w Pomorzani- nie, Centrum Rekreacyjno-Sportowe
zesa M. Żurańskiego, jednego z głównych nie nie grał, ale za to przez kilka lat treno- w Choszcznie i Waldemar Doncer.
współtwórców „nowego” Pomorzanina, wał miejscowych piłkarzy.
Adam Cwierka
a co ważniejsze, pierwszego i jak na razie
Skąpali prezesa
jedynego prezesa tego klubu. NiewątpliDodajmy, że najlepszym bramkarzem
wą ciekawostką był fakt, że w tej druży- turnieju został Piotr Urbaniak z Iny
nie wystąpił też jego syn Patryk. W ekipie Nadarzyn, królem strzelców Adam Łudweteranów zagrał też Marek Przytuła czak (3 gole) z Pomorzanina Zamęcin,
z synem Adrianem. Oprócz nich na bo- a statuetkę dla najlepszego zawodnika
isku pokazali się: Piotr Jekiełek, Grze- turnieju odebrał Przemysław Hładuniuk
gorz Żabski, Damian Kondracik, Piotr z Pioniera Zwierzyń. Włodarze miasta
Żaczek, Zbigniew Hanzel, Wiesław i powiatu nie zapomnieli o piłkarzach
Jażdżyk, Zbigniew Przyborek, Ro- z Zamęcina i wręczyli im szereg odznak
bert Żaczek, Andrzej Kalisiak, Da- oraz okolicznościowych statuetek i puniel Winnicki, Krzysztof Wierucki, Andrzej Kowalski i gościnnie
Włodzimierz Wajda z Pławna. Ten
ostatni, w 2000 r. pomagał zamęcińskim działaczom w założeniu klubu. Turniej przebiegał w sportowej
i bardzo radosnej atmosferze, były
jednak też łzy. Zobaczyliśmy je
w oczach rodziców Artura Teodorowskiego, tragicznie zmarłego w
tym roku piłkarza tego klubu. I kibice i piłkarze uczcili jego pamięć
minutą ciszy.
Zarabiali na transport
W trakcie trwania turnieju mieliśmy okazję porozmawiania z pierwszymi piłkarzami Pomorzanina.
Swoje przygody, nie tylko sportowe,
opowiadali nam: Janusz Kowalczyk, Ryszard Kowalczyk, Władysław Zabłocki i Jan Winnicki. To z Drużyna wateranów. To oni tworzyli LUKS POMORZANIN Zamęcin.
ich ust dowiadujemy się, że w latach Fotoreportaż na stronie: www.choszczno.pl.
biuletyn choszczeński
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Gminne dożynki
CHOSZCZNO Joanna Rodzoch z Piasecznika i Stanisław Wąsowicz z Sulina
byli gospodarzami tegorocznych dożynek. Bochen chleba upieczonego z tegorocznej mąki wręczyli burmistrzowi
Robertowi Adamczykowi 5 września
na imprezie którą nazwano „Międzypokoleniowym turniejem tradycji, kultury i dziedzictwa regionalnego”.
Gminne święto plonów odbyło
się na placu przy ul. Mur Południowy.
Tradycyjnie już największą atrakcją tego
wydarzenia był konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Jury, któremu
przewodniczyła Anna Fic-Łasowska
zdecydowało, że tym razem, to sołectwo Piasecznik przygotowało najładniejszy symbol rolniczego trudu. Nagrodę
za drugie miejsce przyznano dla Zwierzynia, za trzecie dla Stradzewa. Wyróżnienia
otrzymały sołectwa Gleźno i Stary Klukom, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
Rzecko, oraz Koła Gospodyń Wiejskich
w Kołkach, Korytowie, Raduniu, Rzecku
i Suliszewie.
Dużo zabawy i emocji wzbudził międzysołecki turniej w którym zmierzyło
się aż 11 sołectw. Tu m.in. rywalizowano
w rzucaniu beretem, wałkowaniu ciasta,
toczeniu opony czy też pokonywaniu
slalomu wózkiem na którym siedział
dorosły mężczyzna. Po podsumowaniu wszystkich konkurencji okazało się,
że wygrała reprezentacja Radaczewa,
przed Gleźnem i Wardyniem. Ze zwycięskiego pucharu wręczonego przez burmistrza Roberta Adamczyka cieszyła się też
drużyna OSP z Kołek. W strażackim turnieju wyprzedzili kolegów z OSP Rzecko
i Suliszewo.

Chwile radości mieli również widzowie, którzy bardzo licznie zawitali
na plac przy ul. Mur Południowy. Każdy
mógł zapoznać się z twórczością ludową
oraz spróbować smakołyków przygotowanych przez gospodynie z choszczeńskich sołectw. Specjalne wystawy zaprezentowały też: Środowiskowy Dom
Samopomocy z Choszczna, Warsztat
Terapii Zajęciowej z Piasecznika, Koło
Pszczelarzy i Klub Plastyka Impresja.
Były też kiermasze, loterie, a nawet wybijano okolicznościową monetę.
W części artystycznej zbawiała
wszystkich poznańska kapela „Po Zagonach” oraz nasi artyści: chór „Pogodna Jesień”, orkiestra dęta i kabaret z Radaczewa i oczywiście reaktywowany w 2008 r.
Zespół Tańca Ludowego „Stobniczanie”.
Całość zwieńczył występ szczecińskiego
zespołu „Arcus Band”. Organizatorem
dożynek był Choszczeński Dom Kultury
i Urząd Miejski w Choszcznie. (ac)
POMOGLI W ORGANIZACJI:
Centrum Rekreacyjno - Sportowe, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej,
Ochotniczym
Strażom
Pożarnym, Komendzie Powiatowej Policji
w Choszcznie, Środowiskowemu Domu Samopomocy w Choszcznie, Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Piaseczniku, Starostwu Powiatowemu w Choszcznie. Dziękujemy również księżom:
ks. dziekanowi Grzegorzowi Suchomskiemu
i ks. proboszczowi Andrzejowi Lemieszko za odprawienie mszy w intencji rolników oraz
Piekarni Bakers Bogusława
i Krzysztofa Kunowskich za przygotowanie
bochnów chleba. Wszystkim sołtysom i radom sołeckim, Kołom Gospodyń Wiejskim,
oraz Stowarzyszeniom i Organizacjom.
DZIĘKUJEMY

Harcerski zlot

CHOSZCZNO W 100-lecie powstania
polskiego harcerstwa odsłonięto w Zespole Szkół Nr 1 pamiątkową tablicę oraz
otworzono okolicznościową wystawę.
Po wielu latach przerwy w szeregi ZHP
przyjęte zostały trzy młode osoby.
24 września odbył się w Choszcznie jubileuszowy zlot tzw. „Środowiska
Bieszczadzkiego”. Na uroczystości, którą
prowadził Artur Huk, pojawili się nie
tylko choszczeńscy harcerze, ale także
ci związani ze środowiskiem skautów
ze Skwierzyny, Międzychodu, Barlinka,
Kostrzyna nad Odrą i Gorzowa Wielkopolskiego. Na pamiątkę tego spotkania
Marta Staniewska razem z burmistrzem
Robertem Adamczykiem i starostą
Romanem Lubinieckim odsłonili tablicę umieszczoną na potężnym głazie. Następnie dr Grzegorz Jacek Brzustowicz
zaprosił wszystkich do Muzeum Ziemi
Choszczeńskiej, gdzie otworzył wystawę
poświęconą historii choszczeńskiego harcerstwa w krótkim referacie przypomniał,
że w Choszcznie pierwszy hufiec zarejestrowany został 28 czerwca 1946 roku,
a za jednego z jego organizatorów uważa
się ks. Jerzego Kowalskiego. Przez ponad
64 lata przez choszczeńskie harcerstwo
przewinęły się rzesze młodzieży, jednak
w 1999 roku choszczeński hufiec został
rozwiązany. Przed otwarciem wystawy
w szeregi ZHP przyjęto Katarzynę Kozicką, Joannę Rydz i Tomasza Łężnego.
– Od grudnia poprzedniego roku przewinęło się ponad 30 kandydatów, lecz tylko
oni spełnili wszystkie warunki – podkreślał Stefan Szemlij, który najpierw przyjął od nich ślubowanie, a potem razem
z M. Staniewską i G.J. Brzustowiczem
przypięli im harcerskie krzyże. (ac)

Pierwsze ślubowanie (od lewej): Tomasz Łężny,
Joanna Rydz i Katarzyna Kozicka.

Piasecznik zwyciężył w konkursie na najpiękniejszy wieniec. Na zdjęciu sołtys Jan Rodzoch
z paniami z koła Gospodyń Wiejskich
6
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Fotoreportaże z gminnych dożynek oraz
harcerskiego zlotu dostępne są na naszej
stronie internetowej www.choszczno.pl,
w zakładce galeria.

Brawa dla ochotników z Zamęcina

CHOSZCZNO Tytuł wicemistrzów i srebrny medal zdobyła drużyna OSP z Zamęcina w V Mistrzostwach Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym
i Powodziowym, które 7 i 8 sierpnia rozegrano na choszczeńskim jeziorze Klukom.

Wśród 33 ekip z całej Polski były
dwie drużyny z OSP Zamęcin, które w tej imprezie reprezentowały
nie tylko Choszczno, ale także województwo
zachodniopomorskie.
Impreza, której patronował m.in.
burmistrz Robert Adamczyk, zorganizowana była w imponującym stylu,
a jej największą atrakcją – szczególnie dla kibiców - był Bartłomiej Marszałek, a raczej popi- Srebrni medaliści (od lewej): Józef Wiśniewski,
sy jakie wyprawiał na jeziorze, Remigiusz Lisecki, Maciej Łyko, Piotr Zaczek.
jedynym polskim bolidem startującym Zdjęcia z zawodów na stronie
w motorowodnej formule F2. - Czasy, www.choszczno.pl.
w których strażacy ochotnicy jechali do akcji wysłużonym żukiem minęły bezpowrotnie – mówi Roman Niewiadomski. Tym zdaniem skomentował imponującą paradę
nowoczesnych łodzi motorowych, którą w sobotnie popołudnie zobaczyliśmy najpierw
na ulicach miasta, a następnie na jeziorze Klukom. W pierwszym dniu zawodów drużyny pokonywały tor przeszkód, potem budował wał przeciwpowodziowy, a w niedzielę oglądaliśmy ich w slalomie oraz manewrowaniu łodzią wiosłową. Od samego
początku rewelacyjnie spisywały się drużyny z OSP w Zamęcinie. Szczególnie zespół
Zamęcin II (Józef Wiśniewski, Remigiusz Lisiecki, Maciej Łyko, Piotr Zaczek),
który ostatecznie, w kategorii powyżej 50 KM wywalczył srebrny medal, a w kategorii open, nagradzane szóste miejsce. Drugi team (Daniel Winnicki, Paweł Przyborek, Patryk Pareniak, Krzysztof Przyborek) uplasował się na czwartym miejscu,
w swojej kategorii i siódmym w generalnej. Tu należy podkreślić, że organizatorem
mistrzostw był Zarząd Główny Związku Ochotniczej Straży Pożarnej, wspólnie z OSP
Zamęcin oraz Gminą Choszczno. (ac)

CHOSZCZNO Zespół Tańca Współczesnego Revers zdobył Brązową Jodłę, jedną z głównych nagród 37. Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej
- Kielce 2010.
W kwietniu br.
wzięliśmy
udział
w Ogólnopolskim
Festiwalu Piosenki
i Tańca „Kwakowo
2010”.
Zajęliśmy
tam drugie miejsce i jednocześnie
otrzymaliśmy
nominację do udziału
w 37. Harcerskim
Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej - Kielce 2010. Od 12 do 25 lipca, w stawce
ponad 1700 uczestników z Polski, Białorusi, Ukrainy, Rosji i Izraela prezentujących
taniec współczesny, nowoczesny, hip-hop czy też show dance pokazaliśmy się w układach „Odmienne stany świadomości” i „Dance macabre”. Braliśmy udział w profesjonalnych warsztatach tanecznych prowadzonych przez pedagogów szkół baletowych
z Gdańska i Bytomia. Konkretnie w zajęciach z techniki barre au sol, modern jazzu
i kompozycji tańca modern, a w wolnym czasie zwiedzaliśmy Kielce. Po tygodniu pobytu, główny konsultant zespołów tanecznych zaprosił wybrane zespoły do udziału w
Koncercie Galowym Festiwalu, w tym i nas. Rozpoczęły się kilkudniowe, wyczerpujące próby do najważniejszego etapu, który zakończył się dla nas wyjątkowo udanie,
bo zdobyliśmy Brązową Jodłę.
Pragnę podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do naszego sukcesu, m.in.:
burmistrzowi Choszczna - Robertowi Adamczykowi, prezesowi Gospodarczego Banku Spółdzielczego - Tadeuszowi Drabikowi, Choszczeńskiemu Domowi Kultury, Stowarzyszeniu Miłośników Tańca, a także rodzicom dziewczynek. Anna Argentati

DZIEŃ SĄSIADA

CHOSZCZNO - Takiej imprezy nie
ma żadne inne osiedle i pewnie wszyscy
nam tego zazdroszczą - mówi Łukasz,
który z bratem przyszedł na piknik,
który 19 sierpnia na boisku szkolnym
przy ul. Polnej zorganizowała Rada
Osiedla Nr 3.
Imprezę rzeczywiście zorganizowano
z wielkim rozmachem. – Obchodzimy
jubileusz, bo już po raz dziesiąty organizujemy ten piknik i właśnie dlatego musi
być wyjątkowo – Barbara Zaniewska,
przewodnicząca Rady Osiedla zapewniała, że także i tym razem atrakcji nie
zabraknie. I rzeczywiście ich zabrakło,
ale nie zabrakło też i VIP-ów. Krystyna
Wiśniewska-Bugaj, radna sejmiku zachodniopomorskiego ufundowała prezent
dla najliczniejszej rodziny, która wzięła udział w osiedlowej zabawie. Kolejny dołożył radny Mirosław Jędrowski,
a burmistrz Robert Adamczyk zabawił
się w   maszynę losującą atrakcyjne fanty. Wspomnianą wyżej nagrodę dla najliczniejszej rodziny odebrali mieszkający
na ul. Staszica Mirosław i Monika Kacprzakowie z synami Maksymilianem,
Filipem i Bartoszem. Kilkugodzinna
zabawa przeplatana była konkursami
sportowymi, pokazem tresury psów policyjnych i lekcją aerobiku. Organizatorzy
poczęstowali wszystkich kiełbaskami,
a to wszystko dzięki temu, że udało się im
znaleźć sponsorów. Finansowo wsparli
ich Piotr Kaszak, Ryszard Chruściel
oraz Piekarnia „Bakers”. W organizację włączyli się również: Urząd Miejski,
Centrum Rekreacyjno Sportowe, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Choszczeński Dom Kultury, Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Choszcznie oraz wielu anonimowych sympatyków. Organizatorzy
specjalne podziękowania kierują do Wiesława Włudarskiego, dyrektora Zespołu
Szkół Nr 2, który użyczył im boiska i pomógł w organizacji pikniku. (łm)
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INWESTYCJE GMINY CHOSZCZNO
DROGI, CHODNIKI, ULICE, PARKINGI: ul. Reymonta,

Czarnieckiego, Zielna, Raduń, Fabryczna, osiedle przy ul. Staszica, Chrobrego,
Nadbrzeżna, Kolejowa, Bohaterów Warszawy, Wyzwolenia, Słowackiego, Niedziałkowskiego, Kanałowa, Wolności-Kopernika, 23 Lutego, Kościuszki, Piastowska, Osiedle Północne, Kruczkowskiego, Żeglarska, Polna, Rzeczki, droga
dojazdowa od Urzędu Miejskiego w kierunku cmentarza, dojazd do budynków
Wolności 32.

INWESTYCJE LOKALOWE: przebudowa Przedszkola nr 1,

budynek USC, modernizacja remiz OSP Suliszewo, (Kołki, Raduń, Zamęcin,
Radaczewo - opracowanie dokumentacji), modernizacja budynku ŚDS
przy ul. Dąbrowszczaków, odbudowa i przebudowa świetlic wiejskich
w Sławęcinie, Kołkach, Zwierzyniu i Rzecku.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW: Szkoły Pod-

stawowej Nr 3 w Choszcznie, Przedszkoli nr 1, 2, 4 i 5, oraz przygotowanie
dokumentacji na świetlice w: Smoleniu, Piaseczniku, Raduniu, Starym Klukomiu, Sulinie, Zamęcinie i Gleźnie.

8
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ZCZNO W LATACH 2007 – 2010...
OBIEKTY SPORTOWE I TURYSTYCZNE: kompleks sportowy Orlik 2012,

budowa boisk wielofunkcyjnych w Szkołach Podstawowych nr 1, nr 3 oraz Suliszewie, bieżnia sportowa wraz ze skocznią w dal oraz modernizacja sali gimnastycznej przy SP nr 3, boisko piłkarskie
w Sławęcinie, wyposażenie Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego, turystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenów wokół jeziora Klukom oraz na Miejskiej Górze, remont Barbakanu, kościół
w Korytowie.

...45 mln zł
WODOCIĄGI I KANALIZACJA: Rzecko – Chełpa - Rzeczki, Suliszewo – Krzowiec – Kołki, Osiedle Pół-

nocne, Sułowo, Roztocze, ujęcie wody w Golczy, Wysokie, Oraczewice, Choszczno – Pakość, Pakość – Bonin, Piasecznik
- Kolonia Piasecznik, Choszczno – Koplin, ul. Matejki, Stradzewo, ul. Artylerzystów, Kożedo, Reymonta, Czarnieckiego,
Fabryczna, Osiedle Południowe, ul. Kościuszki, Stary Klukom, ul. Wojska Polskiego, przebudowa stacji ujęcia i uzdatniania
wody w Choszcznie.
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Wodę zamiatano pod dywan

Rozmowa z burmistrzem Robertem ADAMCZYKIEM
W czerwcu br. zabrakło w Choszcznie wody. Gdy uporano się z tym go powodu zamknięto też nadmorskie
problemem, sanpeid zamknął wodociągi, bo w naszej wodzie pojawiły kąpieliska w rejonie Szczecina. Trochę
groteskowo to wyglądało gdy polska plasię bakterie coli...
nie dlatego w 2008
r. zdecydowaliśmy
się zmierzyć z tym
dylematem. Koncepcję zaopatrzenia
gminy w wodę (po
raz pierwszy przedstawioną na sesji
Rady Miejskiej w
2008 r.) rozpoczęliśmy od wyliczenia,
ile jej potrzebujemy
oraz opłacalności
jej eksploatacji. Następnie umieściliśmy w Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym budowę stacji
uzdatniania, a w tym
roku otrzymaliśmy
pozwolenie na jej
budowę...
- W pytaniach kierowanych do pana
mieszkańcy Choszczna nie szukają
przyczyny, a raczej sprawcy, najpierw
czerwcowego braku wody, a potem
skażenia bakteriami coli. Pan pewnie
zna i sprawcę i przyczynę?
- Pytanie niby proste, ale odpowiedź już
nie. Wyjaśnianie powinniśmy zacząć
od tego, że to głównie czerwcowe upały sprawiły, że nasze zapotrzebowanie
na wodę zdecydowanie wzrosło, a przy
tym radykalnie obniżył się poziom choszczeńskiego ujęcia wody. Tu dokładniej
nastąpiło tzw. „zerwanie lustra” i zamiast wody zaczęliśmy ciągnąć powietrze. Kiedyś mieliśmy w mieście wieżę
ciśnień ze specjalnym zbiornikiem, który
na bieżąco pozwalał reagować na wszelkie braki. Dziś gdybyśmy takowy mieli,
prawdopodobnie nigdy nie doszłoby do
podobnej sytuacji. Szukając winnych
powinniśmy też wiedzieć o tym, że od 60
lat nikt nie porwał się na budowę takiego zbiornika, a na dodatek od prawie 20
lat nie remontowano ani nie budowano
nowych ujęć wody. Dotychczas „wodne problemy” zazwyczaj zamiatano pod
dywan, a doskonale pamiętamy, że systematycznie i to od kilkunastu lat utrudniały nam życie, szczególnie tym, którzy
mieszkali na wyższych piętrach. Głów10

biuletyn choszczeński

- Woda w końcu popłynęła...
- Wybudowaliśmy nową studnię, wyremontowaliśmy dwa stare ujęcia i gdy
wydawało się, że już poradziliśmy sobie z problemem i spokojnie możemy
przechodzić do dalszej realizacji wspomnianej wyżej koncepcji... pojawiły się
bakterie coli. Do dziś nikt nie jest w
stanie powiedzieć skąd tam się wzięły, a
sugerowanie mieszkańcom Choszczna,
że ktoś coś tam wrzucił, jest co najmniej
śmieszne. Czemu? Ponieważ bakterie
coli pojawiły się w nowym, głębokim na
prawie 160 metrów ujęciu, które wykonane zostało już według nowych norm
i przepisów i na dodatek pod specjalnym
nadzorem. Dotychczas przyczyn zakażenia wskazywano kilka, ale żadna nie została udokumentowana, a firma budująca
studnię podkreśla, że po raz pierwszy
spotkała się z taką sytuacją. Mało tego,
dzisiaj jest już gotowa wiercić nawet
nową studnię.
- Czyli nadal jesteśmy skazani na intensywne chlorowanie?
- Nie chciałbym tego w ten sposób komentować, ale u naszych zachodnich
sąsiadów tylko niektóre szczepy bakterii
coli uważane są za groźne dla człowieka, a u nas... wszystkie. W tym czasie,
gdy my mieliśmy problem, z tego same-

ża była pusta, a kilkanaście metrów dalej
– po stronie niemieckiej – kąpały się w
Bałtyku tłumy turystów. Czy jesteśmy
skazani na chlor? Absolutnie nie! Dziś
robimy to prewencyjnie, bo zbyt dużo
wysiłku włożyliśmy w to, żeby wyjść na
prostą. Zapewniam jednak, że od kilku
miesięcy to temat numer jeden naszych
kolejnych poczynań...
- W poprzedniej kadencji dość głośno
było o premiach i nagrodach, jakie
brali szefowie firm odpowiedzialnych
m.in. za choszczeńskie wodociągi. Łatwo sobie obliczyć, że za tamtą kasę,
którą nawet sąd uznał, że mieli prawo
wziąć, dziś można by było wybudować
pięć nowych studni. Po raz kolejny dowiadujemy się o jakichś problemach
i pewnie nie powinniśmy się dziwić
temu, że to my, zwykli obywatele tej
gminy przy kolejnych rachunkach
dowiemy się, że znowu wzrosły ceny
wody?
- Nie chcę komentować tego czy mieli
prawo do tej kasy czy nie, ale czasami
denerwuje mnie fakt, że kilkudziesięcioletnie zaniedbania próbuje zrzucić
na plecy Adamczyka, nie zauważając
przy tym, że to właśnie w tej kadencji
rozpoczęliśmy zmagania z tym mega-problemem. Dla przykładu podam,
że dwa lata temu rozpoczęliśmy inwentaryzację sieci wodociągowej i do dzisiaj
jej jeszcze nie skończyliśmy, bo ciągle
coś nas zaskakuje. Szczerze mówiąc,
to dziś już szkoda czasu na to, by zastanawiać się nad tym, czy kiedykolwiek
i komukolwiek zależało na tym, żeby to
miało ręce i nogi. Wolałbym, żebyśmy
wzajemnie wspierali się w rozwiązywaniu tego problemu. Jeszcze raz podkreślam, że bardzo ważnego i kosztownego
problemu. Chciałbym też, żeby wszyscy
zrozumieli, że jeśli szybko go nie rozwiążemy, to znowu możemy obudzić się
pod przysłowiowym dywanem. Ważne
jest też to, że dziś wiem jak ten problem
rozwiązać, a także to, że nie będzie to
kosztem tych, którzy piją chlorowaną
wodę z kranu.
- A pan ją pije?
- Oczywiście, że tak.
- Dziękuję.
Rozmawiał ADAM CWIERKA

WYRÓWNYWANIE SZANS

GMINA CHOSZCZNO Prawie 600 tys. zł kosztowały remonty świetlic wiejskich
w Rzecku, Kołach i Sławęcinie. Unijny projekt otrzymał 350 tys. zł dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. – W tej chwili trwa ocena kolejnych dwóch
wniosków – burmistrz Robert Adamczyk liczy na to, że podobne inwestycje uda
się jeszcze zrealizować w Zamęcinie, Stradzewie, Piaseczniku, Zwierzyniu i Sulinie. Tu jest szansa na wsparcie w wysokości ponad 950 tys. zł.
Remonty wspomnianych wyżej świetlic kosztowały prawie 570 tys. zł. Co zrobiono
za te pieniądze? – To zależy gdzie? W jednym budynku wymieniano deski podłogowe, scenę, płyty kartonowo-gipsowe, w innym drzwi, okna dach. W każdym bądź
razie dziś z przyjemnością patrzy się na te obiekty – mówi burmistrz Robert Adamczyk. Tu podkreśla, że trzeba było korzystać z okazji, ponieważ 75 procent kosztów
wspiera PROW. Z tego samego źródła chciałby sfinansować remonty klubów w Zamęcinie, Stradzewie, Piaseczniku, Zwierzyniu i Sulinie. Oni muszą jeszcze poczekać,
za to mieszkańcy Kołek, Rzecka i Sławęcina już się cieszą. - Nasza świetlica od lat
integruje mieszkańców wsi. Organizujemy tam spotkania, imprezy okolicznościowe, jak trzeba to się bawimy, a równie ważne jest to, że Stowarzyszenie Miłośników
Doliny Wardynki „Eko-Folk” i Koło Gospodyń Wiejskich mają tam swoje siedziby – mówi Iwona Potapska, prezes Eko-Folk. Nie ukrywa, że świetlica jest ładna,
ale marzy się jej jeszcze kawiarenka internetowa i porządny sprzęt nagłośnieniowy.
– Najlepiej byłoby, gdyby nasza świetlica była ośrodkiem kultury wspieranym przez
instytucje samorządowe – pani Iwona podkreśla, jak wielkie znaczenie dla ich środowiska ma porządni utrzymana świetlica. Podobnie myśli Krzysztof Gromadzki,
sołtys z Kołek. – Po pierwsze, to nie musimy się martwić, gdzie nasze dzieci będą
spędzać wolny czas, a po drugie, to ta inwestycja spowodowała, że mieszkańcy wsi
nabrali chęci do działania. Okres jesienno-zimowy nie sprzyja organizacji zamierzeń
kulturalnych na dworze, a teraz mamy problem rozwiązany – wylicza zalety nowego
obiektu. Mieszkańcy wspomnianych wiosek nie ukrywają, że nowe placówki skrócą
ich drogę do kultury i w tym przypadku nie ma dla nich znaczenia, co pod tym słowem
się kryje. (ac)

CHOSZCZNO Trwają prace wykończeniowe przy budowie parkingu zlokalizowanego pomiędzy Urzędem Miejskim i Cmentarzem Komunalnym.
– Mam nadzieję, że szybko to skończą,
bo zbliża się Święto Zmarłych, a wszyscy
wiemy, że w tym dniu, w Choszcznie znalezienie miejsca do zaparkowania graniczy niemalże z cudem – powiedział nam
Eugeniusz Rabęda, którego spotkaliśmy
przy bramie cmentarza. Przyjechał z żoną
posprzątać rodzinne groby. Na tydzień
przed wspomnianym świętem również
budowlańcy uwijali się jak w ukropie.
Im też zależało na tym, żeby do soboty
zakończyć inwestycję. Pewny tego terminu jest burmistrz Robert Adamczyk.
– Ten parking, to kontynuacja inwestycji,
którą rozpoczęliśmy w poprzednim roku.
Może nie wszyscy pamiętają, ale jeszcze
rok temu stały tu budynki, a za kilka dni
będzie można zaparkować ponad 70 samochodów. W ten sposób zdecydowanie
ułatwimy życie nie tylko interesantom
magistratu, ale także tym, którzy w tym
regionie szukają miejsca do zaparkowania – mówi włodarz miasta. Podkreśla,
że doskonale znane mu są problemy kierowców i przypomina, że niedawno nowe
miejsca do parkowania powstały m.in.
na ul. Niedziałkowskiego i Nadbrzeżnej.
Całość inwestycji zostanie zakończona w przyszłym roku budową parkingu
na terenie leżącym po drugiej stronie drogi prowadzącej do cmentarza. (łm)

Wyremontowana świetlica w Rzecku.

CHOSZCZNO – W końcu i my coś z tej „schetynówki” mamy. Jedna, dwie inwestycje w roku i za 10 lat mielibyśmy najpiękniejsze ulice w województwie – przewiduje
pan Janusz z Choszczna. Spotkaliśmy go na ul. Zielnej obserwującego drogowców
pracujących przy budowie nowej drogi. W magistracie dowiadujemy się, że inwestycja nosi nazwę „Budowa ulicy Zielnej na odcinku od ulicy Kanałowej do ulicy Kopernika – Miasto Choszczno wraz z kanalizacją deszczową, sanitarną, przyłączami wodociągowymi, kanalizacji deszczowej i oświetlenie terenu”. Uśmiecha się słysząc pełną
nazwę inwestycji, ale już wie co wchodzi w zakres przebudowy tej drogi. – Pewnie
z „bańkę” miasto musi wydać – przewiduje koszty. Od drogowców dowiedzieliśmy
się, że za miesiąc inwestycja ma być zakończona, a kosztować będzie ponad „bańkę”,
a dokładniej 1,5 mln zł. – Z  tego 0,75 mln dołoży Narodowy Program Odbudowy
Dróg. (ac)
biuletyn choszczeński
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Trzy razy pierwsi

CHOSZCZNO Maciej Toka zdobył główną nagrodę w kategorii rzeźby, w wojewódzkim konkursie plastycznym zatytułowanym „Cztery pory roku”. Także
pierwsze miejsce, tym razem za fotografię uzyskał w Wałczu Piotr Paszkowski.
Nie gorsi byli piłkarze z ŚDS, którzy wygrali turniej w Krzęcinie.
„Sztuka Osób Niepełnosprawnych” – to nazwa konkursu plastycznego, który tuż
po wakacjach zorganizował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tym razem przebiegał pod hasłem „Cztery pory roku”. Bezkonkurencyjny w kategorii rzeźby okazał się Maciej Toka, a dokładniej jego praca zatytułowana „Jesienny spacer z psem”. Wyróżnienia otrzymali
też: Adam Kmita za pracę zatytułowaną
„Wiosenny wazon z kwiatami” i Andrzej
Kmita za „Cztery pory roku”.
„Dom to nie miejsce gdzie mieszkasz,
lecz miejsce, gdzie ciebie rozumieją”,
to tytuł konkursu fotograficznego, który rozstrzygnięto 14 września w Wałczu.
Spośród ponad 100 prac najwyższe uznanie uzyskało zdjęcie wykonane przez Piotra Paszkowskiego. Szczęśliwy zwycięzca wrócił do Choszczna z kamerą cyfrową.
Kilka dni później reprezentacja ŚDS przywiozła z Krzęcina puchar za zdobycie
pierwsze w turnieju piłkarskim.
W nagrodę pojechaliśmy na wycieczkę
do Torunia. Zwiedziliśmy m.in.: forty, Rynek Staromiejski, Krzywą Wieżę, Gotycką
Starówkę, ruiny zamku krzyżackiego i Planetarium. Na długo w naszej pamięci po- Wygrałem! -cieszy się Adam Kmita
zostanie rejs statkiem po Wiśle, z pokładu
którego podziwialiśmy panoramę średniowiecznej części Torunia. Obecnie przygotowujemy się do szczecińskiego Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych oraz
naszych imprez czyli V Spartakiady dla Osób Niepełnosprawnych i VIII Wystawy
Prac Plastycznych - Niepełnosprawność we Współczesnym Świecie. (śds)

CHOSZCZNO Paderewski i jego epoka – to tytuł kolejnej publikacji Tomasza
Wacława Jabłeckiego, znanego choszczeńskiego muzyka i regionalisty, który
od ponad 40 lat zajmuje się popularyzacją wiedzy muzycznej.
- Uczniowie i nauczyciele wielokrotnie sygnalizowali mi
trudności w zdobywaniu materiałów o życiu i działalności
Ignacego Jana Paderewskiego. Drugą, równie ważną inspiracją do powstania tej publikacji, stanowiły rocznice związane
z Paderewskim, w tym 150 urodziny, 120 rocznica debiutu
pianistycznego w USA, 70 rocznica śmierci, czy też 20-lecie
sprowadzenia jego prochów do Polski – mówi autor. Książka
ukazała się nakładem Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Składa się z ponad 500.
pytań, rozmieszczonych w ośmiu rozdziałach i zawiera kompleksową informację na temat życia i twórczości artysty oraz
ukazuje wiele faktów historycznych, artystycznych i społecznych związanych z jego epoką.
- Praca Tomasza Jabłeckiego: „Paderewski i jego epoka” godna jest najgorętszego polecenia. Nie jest tylko kolejną monografią, jakich wiele, ale całkiem nowym
na wskroś nowoczesnym ujęciem godnym doby internetu i szybkiej informacji. Ujęta
w formie pytań i odpowiedzi, zawiera bogactwo faktografii dotyczącej nie tylko życia i twórczości sławnego muzyka i kompozytora, ale też całego ówczesnego świata
artystycznego, literackiego i politycznego, w jakim obracał się zarówno w kraju, jak
i za granicą. Jest to więc zarazem kompendium wiedzy o Polsce i świecie w epoce
przełomu wieków, I wojny światowej i dwudziestolecia międzywojennego, w którym
Paderewski odegrał ogromną rolę – prof. dr hab. Jerzy Gołos. Książkę można nabyć
w choszczeńskiej księgarni Pegaz. (ac)
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CHOSZCZNO – Chcę być wolnym
człowiekiem – tak o swojej przyszłości
mówi Marcin Grabowski.
We wrześniu, jego autorską wystawę
otwarto w Małej Galerii Choszczeńskiego Domu Kultury. Marcin jest absolwentem Technikum Gastronomicznego
w Choszcznie, a w październiku podjął studia na Akademii Sztuk Pięknych
w Gdańsku. Młody twórca zdradził nam,
że po raz pierwszy swoje prace zaprezentował na Wiosennym Salonie Artystycznym. Jego ulubioną techniką jest akwarela, a sztuki malowania uczył go najpierw
Zbigniew Kowalski, a następnie
Edmund Pokorniecki. W czasie
wolnym gra w badmintona i gotuje. (ng)

CHOSZCZNO „Szypuła a Impresja
w plenerze” – to tytuł autorskiej wystawy, którą możemy oglądać w Małej
Galerii Choszczeńskiego Domu Kultury.
Sylwia Szypuła jest tegoroczną absolwentką Akademii Sztuk Pięknych
w Poznaniu. Oprócz malarstwa interesuje się grafiką komputerową, fotografią
i podróżami. W drugiej części wystawy
obejrzeć można kilkadziesiąt prac, które są efektem plenerów organizowanych
przez ChDK w czasie tegorocznych Dni
Choszczna oraz pleneru w Ińsku. Wśród
obrazów malarzy z Klubu Plastyka Impresja pojawiają się też dzieła zaprzyjaźnionych twórców z Gorzowa Wielkopolskiego i Szczecina.(ac)

RZECKO
Wieś sołecka w gminie Choszczno, położona między Choszcznem a Drawnem. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa gorzowskiego. Nazwa Rzecko pochodzi od rzeki, do 1945 roku nazywała się także Rietzig.
Wieś posiada metrykę średniowieczną, po raz pierwszy wzmiankowana w 1296 roku. W 1355 r. margrabia Ludwig Rzymski
przekazał lenno Lebienowów klasztorowi cysterek w Reczu. W czasie wojny trzydziestoletniej (1632r.) wieś została zniszczona,
ocalała tylko jedna zagroda. Obecnie w skład sołectwa wchodzą także miejscowości Łaszewo i Rzeczki.
***
Dziś wieś urzeka swymi naturalnymi walorami, głównie krajobrazami. Jest tu jezioro z kąpieliskiem oraz małym pomostem,
które latem odwiedzają rzesze mieszkańców. Znajdujący się w centrum wsi kościół pw. św. Antoniego Padewskiego (rzymskokatolicki, przynależący do parafii w Suliszewie, której proboszczem jest ks. Stefan Marcyniuk) został wzniesiony wg projektu
Berndta z Choszczna, na miejscu średniowiecznej świątyni. Historyczne wyposażenie kościoła stanowi XVI-wieczny dzwon, XIX
-wieczna ambona, chrzcielnica oraz zegar. Do zabytków zaliczane są także majątek sołtysi z dworem, budynkami gospodarczymi
oraz ceglanym ażurowym ogrodzeniem, młyn wodny z XVIII wieku oraz stara karczma.
***
Obecnie wieś liczy liczy 459 mieszkańców (dane na 2010r.). Najstarszą mieszkanką jest Zofia Załęska, która
w maju br. skończyła 96 lat. Sołtysem Rzecka jest Jerzy Mazur, działa tu też Rada Sołecka. We wsi są trzy sklepy,
remiza strażacka, boisko sportowe oraz budynek po byłej szkole podstawowej, w którym dziś znajduje się świetlica. Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej jest Piotr Górazda, a naczelnikiem Roman Kacprzak. – W tym
roku otrzymaliśmy nowy wóz strażacki . Mamy też Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, która liczy 16 członków.
Czynnych strażaków w tej chwili jest 32. – mówi P. Górazda. Działa tu też Koło Gospodyń Wiejskich. – Nasze
koło liczy 12 kobiet. Co roku bierzemy udział w dożynkach i konkursach na najładniejszy wieniec. Współpracujemy też z różnymi organizacjami – mówi przewodnicząca Eugenia Studzińska. Dodaje, że najstarszą
członkinią koła jest Bronisława Sychowska.
***
Od wielu lat działa w Rzecku Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna - jedna z największych firm w powiecie. Zakład wytwarza palety drewniane, zajmuje się też. produkcją rolniczą oraz sprzedażą materiałów budowlanych. Zapewnia pracę wielu mieszkańcom Rzecka jak i spoza miejscowości. Obecnie jej prezesem
jest Kazimierz Czapiewski, a Zakładem Rolnym kieruje Henryka Ogonowska.
***
W Rzecku działa także Stowarzyszenie Miłośników Doliny Wardynki „Eko-Folk”, którego przewodniczącą jest Iwona Potapska. Stowarzyszenie stawia na działalność ekologiczną, promowanie tradycji i kultury, działalność na rzecz dzieci i młodzieży oraz podejmowanie inicjatyw charytatywnych.
Zorganizowali już wiele imprez, angażują się w różnego rodzaju projekty i współpracują z organizacjami rządowymi i przedsiębiorcami.
***
W 1976 r. utworzony został Ludowy Klub Sportowy Woda Rzecko. Na początku mecze rozgrywano na boisku w Wardyniu, a po wybudowaniu boiska i szatni (od 1979 r.) mecze odbywały się
już w Rzecku. Woda występowała w klasach A i B i klasie okręgowej. W sezonie 2008/2009 weszła do V ligi i połączyła się z Piastem Choszczno. Odtąd mecze rozgrywano w
Choszcznie.
tekst i fot. Natalia Górazda
(dane historyczne
dr Grzegorz Jacek Brzustowicz)
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OGŁOSZENIA WYBORCZE
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OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. Nr 95,poz.602 z 1998 r. ze zm.) w związku z uchwałą Nr XL/495/2010 Rady
Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 września 2010r. w sprawie odrębnych obwodów głosowania na obszarze
Gminy Choszczno, informuję, że głosowanie w wyborach w dniu
21 listopada 2010 r. odbędzie się w godzinach od 8.00 do 22.00 w następujących obwodach głosowania:
GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

SIEDZIBA OBWODOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
CHOSZCZEŃSKI
DOM KULTURY
ul. Bohaterów Warszawy 17
lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
(095) 765 72 96

1.

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

2.

MIASTO CHOSZCZNO
ulice: Ks.Jana Abramskiego, Plac Jana Pawła II, Rynek,
Władysława Jagiełły do nr 14 włącznie

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4
W CHOSZCZNIE
ul. Mur Południowy 4
(095) 765 74 54

3.

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

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5
W CHOSZCZNIE
ul. Energetyków 1
(095) 765 74 96

4.

MIASTO CHOSZCZNO
ulice: I Armii Wojska Polskiego, Fabryczna, Kochanowskiego, Kolejowa, Konopnickiej, Kopernika, Kraszewskiego, Nadbrzeżna, Roosevelta, Sienkiewicza, Słoneczna, 2 Maja, Słowackiego, Stawina, Wysoka, Zielna, Żeglarska, Żeromskiego, 1 Maja, 9 Maja, 3 Maja
Miejscowości: Gostyczyn, Koplin, Płoki, Rudniki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
W CHOSZCZNIE
ul. Wolności 62
(095) 765 23 13
lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

5.

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

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2
W CHOSZCZNIE
ul. Sucharskiego 9
(095) 765 73 34
lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

6.

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

PUBLICZNE GIMNAZJUM
W CHOSZCZNIE
ul. Obrońców Westerplatte 1
(095) 765 71 71

7.

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

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
W CHOSZCZNIE
ul .Bolesława Chrobrego 31 a
(095) 765 24 96
MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK
POMOCY
SPOŁECZNEJ W CHOSZCZNIE
ul. Grunwaldzka 30
(095) 765 79 72
lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych

8.

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

9.

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

SZKOŁA PODSTAWOWA
W SŁAWĘCINIE
(095) 765 75 37

10.

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

SZKOŁA PODSTAWOWA
W SULISZEWIE
(095) 765 64 11\

11.

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

SZKOŁA PODSTAWOWA
W ZAMĘCINIE
(095) 765 65 22

12.

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

SZKOŁA PODSTAWOWA
W KORYTOWIE
(095) 768 11 02
lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
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13.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie (obwód odrębny)

14.

SP ZOZ W CHOSZCZNIE
ul. Niedziałkowskiego 4
(095) 765 72 11
ARESZT ŚLEDCZY
W CHOSZCZNIE
ul. Wolności 12
(095) 768 94 11

Areszt Śledczy (obwód odrębny)

15.

ARESZT ŚLEDCZY
W CHOSZCZNIE
ODDZIAŁ ZEWNĘTRZNY
ul. Matejki 3
(095) 768 94 52

Areszt Śledczy – Oddział Zewnętrzny (obwód odrębny)

BURMISTRZ CHOSZCZNA
(-) Robert Adamczyk

OBWIESZCZENIE

2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U z 2003 r. Nr 159, poz. 1547) oraz uchwałą
Nr XXXIX/478/2010 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 2 września 2010 r. w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych ,informuję, że na terenie Gminy Choszczno utworzone zostały następujące okręgi wyborcze dla wyboru Rady Miejskiej.
Numer
okręgu
wyborczego

GRANICE OKRĘGU WYBORCZEGO

LICZBA RADNYCH WYBIERANYCH
W OKRĘGU

1.

Bohaterów Warszawy, Czarnieckiego, Fabryczna, I Armii Wojska Polskiego,
Jana III Sobieskiego, Kanałowa, Kochanowskiego, Kolejowa, Konopnickiej,
Kopernika, Kraszewskiego, Kwiatowa, Nadbrzeżna, Roosevelta, Rynek, Sienkiewicza, Słoneczna, Słowackiego, Stawina, Wolności, Wysoka, Zielna, Żeglarska, Żeromskiego, 1 Maja, 9 Maja, 22 Lipca, Ks. Jana Abramskiego, Plac Jana
Pawła II, 2 Maja, 3 Maja

5

2.

Bolesława Chrobrego, Chopina, Dąbrowskiej, Kościuszki, Mickiewicza, Mur
Południowy, Niedziałkowskiego, Obrońców Westerplatte, Piastowska, Plac Witosa, Promenada, Rybacka, Rycerska, Skłodowskiej – Curie, Sportowa, Sucharskiego, Władysława Jagiełły, Wybickiego, Wyzwolenia

5

3.

Artylerzystów, Brzechwy, Dąbrowszczaków, Długosza, Energetyków, Fredry,
Furstenwalde, Grunwaldzka, Kardynała Wyszyńskiego, Kruczkowskiego, Krótka, Matejki, Modrzewskiego, Miodowa, Norwida, Ogrodowa, Osiedle Północne,
Polna, Prusa, Reja, Reymonta, Staszica, Stargardzka, Tuwima, Wojska Polskiego, Wolvegi, Wyspiańskiego, 23 Lutego, Akacjowa, Jaśminowa, Magnoliowa,
Piaskowa, Łąkowa, Słonecznikowa

5

4.

Baczyn, Bonin, Brzostno, Chełpa, Czernice, Gleźno, Golcza, Gostyczyn, Kołki,
Koplin, Korytowo, Krzowiec, Łaszewo, Nowe Żeńsko, Oraczewice, Pakość,
Piasecznik, Płoki, Radaczewo, Radlice, Raduń, Roztocze, Rudniki, Rzecko,
Rzeczki, Sławęcin, Smoleń, Stary Klukom, Stawin, Stradzewo, Sulechówek,
Sulino, Suliszewo, Sułowo, Wardyń, Witoszyn, Wysokie, Zamęcin, Zwierzyn

6

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej jest Urząd Miejski w Choszcznie ul. Wolności 13
Tel.(95) 765 27 31

fax: (95) 765 27 31

BURMISTRZ CHOSZCZNA
(-) Robert Adamczyk
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