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Dywizjon ma nowego dowódcę
22.03.2018.

CHOSZCZNO. 22 marca, na uroczystej zbiórce ppłk JAROSŁAW CHOJNACKI przekazał obowiązki dowódcy
choszczeńskiego dywizjonu artylerii samobieżnej. Od wczoraj tym pododdziałem dowodził będzie ppłk
DANIEL NOGA.

Gdy na początku sierpnia 2016 roku ppłk JAROSŁAW CHOJNACKI
obejmował obowiązki dowódcy choszczeńskiego dywizjonu artylerii
samobieżnej, zapewne w najgłębszych snach nie spodziewał się, że będzie
nim dowodził tylko niespełna 20 miesięcy (najkrócej ze wszystkich swoich
poprzedników &ndash; red.).

Na wczorajszej, uroczystej zbiórce
ppłk Chojnacki meldunek o przekazaniu obowiązków złożył dowódcy 12
Brygady Zmechanizowanej płk. PIOTROWI TRYTKOWI, ale na wydarzeniu tym obecny był również
dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. RAJMUND ANDRZEJCZAK.
I to właśnie on chwaląc Chojnackiego podkreślił, że jako dowódca
dywizjonu wyznaczył nowe, godne naśladowania standardy. &ndash; Jest
przykładem tych wszystkich pozytywnych cech, którymi powinien
charakteryzować się oficer artylerii &ndash; zapewniał, że jeszcze nie raz o
nim usłyszymy. Natomiast sam J. Chojnacki w wystąpieniach kilkakrotnie
zaznaczał, że czas służby spędzonej w Choszcznie zawsze będzie
wspominał, jako jeden z najważniejszych akcentów swojego życia.
&ndash; Tu
zdobyłem wiele doświadczeń, ale znalazłem też wielu przyjaciół i osób
wspierających mnie w codziennym działaniu. Śmiało dziś mogę stwierdzić,
że pozostawiam mojemu następcy pododdział, z którym można zdobywać
najważniejsze szczyty &ndash; dziękował wszystkim. Nie omieszkał też dodać, że
zdobyte tu doświadczenia wykorzysta przy realizowaniu kolejnych wyzwać.
Jego następca DANIEL NOGA, w chwilę po zameldowaniu o
objęciu stanowiska, zamienił niebieski beret na rogatywkę z granatowym
otokiem, oczywiście z nowym stopniem. On również mówił o zaszczytach i
honorach jakie go spotkały, a także podziękował za życzliwe przyjęcie.
Przekonywał też, że postara się nie zawieść pokładanego nim zaufania, a
podwładnych zapewniał, że zawsze będą dla niego najważniejsi. &ndash;Filarami
mojej służby będą: praca, wiedza, organizacja, spokój i skuteczność.
Jest jeszcze kilka innych, które przed chwilką usłyszałem od dowódcy,
ale te zdradzę nieco później &ndash; zakończył z uśmiechem. Staremu i nowemu
dowódcy podziękowania, gratulacje i życzenia złożyli również włodarze
naszego miasta. - W czasie gdy dywizjonem dowodził ppłk Chojnacki,
wspólnie stworzyliśmy wiele zamierzeń, które na stałe wkomponowały się w
życie społeczne i kulturalne naszej gminy. Na pewno nie zapomnimy tych
chwil i nie ukrywam, że liczę, na co najmniej podobną współpracę z nowym
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dowódcą ppłk. Nogą &ndash; powiedział burmistrz ROBERT ADAMCZYK.

Tadeusz Krawiec

ppłk JAROSŁAW CHOJNACKI
- Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. J. Bema w Toruniu, a
także Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie. Od 2004 roku służbę pełnił w 12 Brygadzie
Zmechanizowanej, poczynając od dowódcy plutonu, a kończąc na dowódcy
dywizjonu (z tego ostatnich siedem lat w Choszcznie). Brał też udział w
jednym z kontyngentów w Afganistanie, jak również dowodził dywizjonem w
międzynarodowych ćwiczeniach Flaming Thunder 2017 na Litwie i Dynamic
Front III w Niemczech. Dalszą służbę pełnił będzie w wydziale operacji
lądowych Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych.

ppłk DANIEL NOGA
&ndash; Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. J. Bema w Toruniu
oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Oficerska służbę rozpoczął w
2002 roku od dowodzenia plutonem w 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża. Stamtąd
też przeniesiony został do Choszczna, ze stanowiska szefa sztabu
dywizjonu artylerii samobieżnej. Brał udział misjach m.in. w Bośni i
Hercegowinie oraz Afganistanie.
.
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