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Choszczno - Jaki był ten 2019 rok?
03.01.2020.

CHOSZCZNO. Co było najważniejszym wydarzeniem 2019 roku? Jedni twierdzą, że inwestycje i tu na
pierwszym miejscu wymieniają te najdroższe, czyli remont ulic Władysława Jagiełły i Drawieńskiej,
przebudowę oczyszczalni czy też nowe targowisko. W Raduniu cieszą się z nowej świetlicy, a inni z tego,
że w koszarach choszczeńskich koszarach powstaje nowa jednostka wojskowa. My, na naszej stronie
napisaliśmy prawie 500 artykułów. Poniżej, niektóre z nich przypominamy, oczywiście w telegraficznym
skrócie.

Styczeń 2019

Pod koniec grudnia 2018 roku oddany został do użytku Zakład Aktywności
Zawodowej. W tym nowo wybudowanym obiekcie, który kosztowała ponad 5,3
mln zł, zatrudnienie znalazło 25 osób z umiarkowanym i znacznym stopniem
niepełnosprawności oraz 10 osób obsługi.
***
6 stycznia setne urodziny obchodził EDWARD BORKOWSKI. Tym samym dołączył
do elitarnego klubu stulatków, w którym od 14 lutego 2018 roku była
jedyna i jednocześnie najstarsza mieszkanka naszej gminy MARIANNA PYREK.
Dodajmy, że Jubilat mieszka w Choszcznie od 1946 roku, od ponad 40 lat
jest na emeryturze. W tym dniu, wspólnie z żoną CECYLIĄ, odebrali
również życzenia z okazji 69. rocznicy ślubu.
***

5 stycznia zainaugurowana została kolejna edycja 12-etapowego cyklu
turniejów Gavia Cup 2019. W pierwszych dwóch odsłonach triumfowały
ekipy Błękitnych Stargard i Football Factory Przecław, a zawodnik Gavii
&bdquo;Messi&rdquo; Choszczno JAVIER BALDE uznany został za najlepszego zawodnika
turnieju.

***

11 stycznia ponad 120 maturzystów z Zespołu Szkół nr 1 w Choszcznie
zatańczyło studniówkowego poloneza. Tu warto podkreślić, że chociaż
historia tej placówki sięga 1946 roku, to jednak bal studniówkowy
zorganizowany został po raz 55.
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Na podobnej imprezie zabawili się również maturzyści z Zespołu Szkół nr 2
w Choszcznie. Tym razem zrobili to w klimatach paryskich, a
tradycyjnego poloneza zatańczyli pod wieżą Eiffla.
***

Choszczeński finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był rekordowy
pod kilkoma względami. Po pierwsze, to uzbieraliśmy ponad 61,5 tys. zł,
czyli o prawie 19 tys. więcej, niż w rekordowym 2018 roku. Kolejne dwa
wyczyny ustanowili nasi burmistrzowie, czyli ROBERT ADAMCZYK i ŁUKASZ
MŁYNARCZYK, którzy w swoich skarbonkach mieli prawie 7 tys. zł. Złote
serduszko wylicytowała rodzina BŁOCHÓW za 2,3 tys. zł.

***

W Wodnym Raju rozegrane zostały III Drużynowe Mistrzostwa Choszczna w
Pływaniu. Podczas otwarcie tej imprezy pożegnano sześciu wychowanków
klubu: ŁUKASZA KĘSIKA, BARTŁOMIEJA PIEŃKOWSKIEGO, ALANA KURKA, IGORA
GRZESIKA, OSKARA BURZYŃSKIEGO i OLGĘ PAROL.
***
21 stycznia na Cmentarzu Komunalnym w Choszcznie spoczęły prochy
księgarza TOMASZA MIŃSKIEGO. W jego ostatniej, tej ziemskiej drodze,
wzięły udział rzesze mieszkańców regionu, w tym przede wszystkim ci,
którym zawsze potrafił polecić dobrą książkę.
***

Członkowie Koła PZW nr 1 w Choszcznie podsumowali 2018 rok.
Klasyfikację na najlepszego wędkarza wygrał CZESŁAW POKORA, który
wyprzedził JANA SZMIDTA i RYSZARDA ŁYDKĘ.

***

Przyrodniczą ciekawostką stycznia 2019 roku została barwna kazarka
egipska, zwana też gęsią egipską, która zimowała na Skwerze
Holenderskim. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdy nie fakt, że ptak
ten zamieszkuje przede wszystkim południową Afrykę, dolinę Nilu i basen
Morza Śródziemnego.
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Luty 2019

14 lutego na placu przy fontannie odbyła się piąta edycja choszczeńskiej akcji &bdquo;One Billion
Rising&rdquo;.

***

Dzięki funduszom pozyskanym m.in. z Rady Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa wyremontowane zostały kwatery, pojedyncze groby, główny
obelisk, a także ogrodzenie na cmentarzu żołnierzy radzieckich i
kwaterze jeńców Oflagu IIB.

***
W Klubie 12 Brygady Zmechanizowanej w Choszcznie odbyła się dziesiąta
gala choszczeńskiego oddziału Północnej Izby Gospodarczej. Wydarzenie to
zdominowały postacie z naszej gminy. Tytuł &bdquo;Przedsiębiorstwo Roku 2018 w
Gminie Choszczno" otrzymała firma Usługi Gastronomiczne &ndash; PAWEŁ KMIEĆ, a
laur &bdquo;Przedsiębiorstwo Roku 2018 w Powiecie Choszczeńskim&rdquo; odebrał
TOMASZ APOCZKIN z przedsiębiorstwa Tom-Bruk. Po raz drugi w historii tej
gali przyznano też tytuł &bdquo;Nestora Przedsiębiorczości&rdquo;. Tym razem
odebrał go FELIKS BŁASZCZYK.
***

Przedszkole nr 1 w Choszcznie zdobyło główną nagrodę w ogólnopolskim
konkursie zatytułowanym &bdquo;Zimowa opona przyszłości&rdquo;. W naszym kraju to
przedsięwzięcie odbywa się w ramach kampanii &bdquo;Bezpiecznie za kółkiem&rdquo;
prowadzonej przez kierowcę rajdowego KAJETANA KAJETANOWICZA.

***
18 lutego wystartowała kampania wyborcza w sołectwach i radach
osiedlowych. W Korytowie sołtysem został PIOTR SOBIERAJSKI, w
Piaseczniku IWONA BOREK, w Witoszynie i Radlicach IWONA PAKUŁA, a w
Radaczewie ANDRZEJ SZYSZ. W Rzecku i Kołkach rządzić będą nowe sołtyski: JOANNA BUDZIŃSKA i
SYLWIA GÓŹDŹ, natomiast w Sławęcinie i
Koplinie zostało po staremu, czyli społeczną misję kontynuować będą ANNA
SOLARZ i KRZYSZTOF MULARCZYK. Zebranie Osiedla nr 3 &bdquo;700-lecia&rdquo; nie
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odbyło się, bo na prawie 1800. uprawnionych do głosowania, przyszła
tylko&hellip; jedna osoba!
***

W sali lustrzanej Choszczeńskiego Domu Kultury rozegrane zostały otwarte
mistrzostwa Choszczna w szachach szybkich, które wygrał 21-letni
WOJCIECH ŚMIESZEK z Białegostoku. Najlepszy z choszcznian SEBASTAIN
MATUL uplasował się na 10. miejscu.
***
Ponad 60 wykonawców zaprezentowało się w koncercie zatytułowanym &bdquo;Mojemu
miastu&rdquo;, który w ludowych klimatach przedstawiły zespoły i kapele
działające przy tej placówce.

***
W kolejnym turnieju piłkarskiem Gavia Cup zagrali piłkarze z rocznika
2011. Tu zwycięski puchar burmistrza Choszczna odebrała drużyna Akademii
Piłkarskiej z Drawska Pomorskiego.
***
&bdquo;Magia kolorów&rdquo; to tytuł autorskiej wystawy gorzowianki HALINY SOBCZYK,
którą oglądać można było w Małej Galerii Choszczeńskiego Domu Kultury.
***
27 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie z choszczeńskim poetą
ROMANEM SZYMAŃSKIM.
***
W lutym Medale za Długoletnie pozycie Małżeńskiego odebrali HALINA i JAN SZTABOWIE oraz CZESŁAWA
i JAN ARCZYŃSCY.

Marzec 2019
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2 marca odbyło się uroczyste przekazanie kluczyków do nowiutkiego wozu
bojowego, który otrzymała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w
Zamęcinie. Wart prawie 900 tys. zł pojazd, ochrzczono imieniem Olek. &ndash; To na
pamiątkę po naszym najstarszym ochotniku ALEKSANDRZE KOZAKU &ndash; mówił
prezes ANDRZEJ KALISIAK.

***
W dwóch odsłonach &bdquo;Biegu tropem wilczym&rdquo; wzięło udział 143 biegaczy. W
pierwszym, w którym rywalizowano na dystansie 1,963 km, triumfowała para
TADEUSZ JAGODZIŃSKI z Choszczna i MAGDALENA MIKIEWICZ ze Świnoujścia,
natomiast na dystansie głównym (5 km), bezkonkurencyjnym okazał się
MARCIN FILIPEK z Radunia, a wśród pań wygrała choszcznianka
KATARZYNA DYBKA.
***
Mieszkańcy kolejnych wsi wybrali nowych sołtysów i rady sołeckie. W
Gleźnie chętnych do rządzenia było troje, a ostatecznie wygrał SŁAWOMIR
KOLAŃSKI. Na zebranie w Zamęcinie przyszło prawie 100 osób, którzy
wszystkie głosy oddali na MARKA ŻURAŃSKIEGO. &ndash; Ta frekwencja jest naszym
poparciem dla jego dotychczasowej działalności &ndash; mówiły zamęcinianki.
Nowego sołtysa i radę sołecką wybrali również mieszkańcy Starego
Klukomia. Duża, bo prawie 40-procentowa frekwencja zapowiadała zmiany,
ale&hellip; zostało po staremu, czyli nadal rządził będzie tu TOMASZ KMIEĆ. Na
Osiedlu nr 3 &bdquo;700-lecia&rdquo; i w Sulinie status quo zachowali dotychczasowi
włodarze, czyli ANNA BZOWA i SYLWESTER WŁOCZKA.
***
W auli naszego gimnazjum odbyła się trzecia edycja imprezy charytatywnej
&bdquo;Silna i piękna&rdquo;. Z okazji Dnia Kobiet wydarzenie to zorganizowały
panie MAŁGORZATA CZERSKA, KRYSTYNA GŁĘBOCKA i ANNA OSIŃSKA-FURS.
Całkowity dochód, czyli ponad sześć tys. zł trafił do jeżdżącej na wózku
inwalidzkim ANNY WORACH.
***
O to, aby w Sulinie w Dniu Kobiet było wesoło, już po raz 14. zadbał
sołtys SYLWESTER WŁOCZKA. Były toasty, kwiaty, życzenia, ale największe
owacje zebrali aktorzy, którzy zaprezentowali się w półtoragodzinnym,
kabaretowym show.
***
W sali lustrzanej Choszczeńskiego Domu Kultury odbyła się piąta edycja
Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Dziecięcej &bdquo;Muzyczna kraina
przedszkolaka&rdquo;. Tym razem choszcznianie dla przyjezdnych nie okazali się
zbyt gościnni, bo trzy główne nagrody trafiły ręce wokalistek z naszych
przedszkoli, czyli: ANTONINY ZAKRZEWSKIEJ,
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ALEKSANDRY KARPIŃSKIEJ i MICHALINY SKURY.
***
19 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się wieczór wspomnień poświęcony ARTUROWI SZUBIE.
***

W Choszczeńskim Domu Kultury odbyły się powiatowe eliminacje &bdquo;Małego
Konkursu Recytatorskiego&rdquo; i 64. &bdquo;Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego. Tym razem komplet tytułów laureata zdobyli
choszcznianie: HANNA BŁASZAK, OLIWIA DOMAŃSKA, JAN ŻOŁNIERZÓW i ŁUKASZ
SIEKLUCKI. Wśród wyróżnionych byli również: MELANIA MICHALAK, JAKUB
KLEJNA, NIKOLA GRZEŚKOWIAK i OLIWIA SADOWSKA.

***
Dokładnie 40. twórców wystawiło swoje dzieła w 14. edycji &bdquo;Wiosennego
Salonu Artystycznego&rdquo;, którego wernisaż odbył się 22 marca w Małej
Galerii.

Kwiecień 2019

Siedem medali zdobyli nasi zawodnicy na Mistrzostwach Polski Północnej
Polskiej Federacji Kyokushin Karate, które rozegrano w Złocieńcu. Na
najwyższym stopniu podium stanęli: JULIA MATWIEJKO, IGOR ROWICKI i IGOR
BRYZEK.
***

5 kwietnia otwarto warsztaty szkolne Zespołu Szkół nr 2 w Choszcznie.
Ich rozbudowana i wyposażenie kosztowały prawie 5,2 mln zł. Efekt jest
taki, że uczniowie uczą się praktycznej nauki zawodu, na
najnowocześniejszym sprzęcie w Polsce.
***
Prawie
2300 zawodników ukończyło maraton w Dębnie. Rewelacyjnie w tej stawce
spisała się choszcznianka SYLWIA TELATYŃSKA, która bijąc o ponad sześć
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minut życiowy rekord, wśród pań zajęła ósme miejsce i pierwsze w
kategorii K40.
***
W kwietniu dobiegała końca kampania sprawozdawczo-wyborcza w sołectwach i
osiedlach. W Suliszewie, Smoleniu i na Osiedlu nr 2 &bdquo;Jagiełły&rdquo;
mieszkańcy uznali, że dotychczasowi rządzący, czyli JERZY GARBICZ,
MICHAŁ ZARĘBSKI i DANUTA KOŁODKO zasłużyli na reelekcję. W Zwierzynie
zebranie zostało przerwane, ponieważ nikt nie chciał zostać sołtysem. W
drugim terminie ponownie wybrano MAŁGORZATĘ RATAJ. Nawet najstarsi
mieszkańcy Wardynia nie pamiętają tak dużego zainteresowania wyborami.
Tu na zebranie przyszło aż 146 mieszkańców, którzy funkcję sołtysa
powierzyli DAWIDOWI GRACZYKOWI. Na osiedlu nr 4 &bdquo;Południe&rdquo; nadal rządził
będzie PIOTR WIERZBA, podobnie jak ROMAN NASKRĘT na Osiedlu nr 1 "Stare
Miasto" i JANUSZ SOLSKI w Raduniu. Kampania sprawozdawczo-wyborcza w
18. choszczeńskich sołectwach i czterech osiedlach zakończona została na
Stradzewie, gdzie 100-procentowe poparcie otrzymał JACEK SZYSZKA.
***
&bdquo;Spacer po Choszcznie&hellip;&rdquo;, to tytuł autorskiego przedstawienia, które w
sali widowiskowej Choszczeńskiego Domu Kultury aż trzykrotnie
zaprezentowała społeczność Przedszkola nr 2 &bdquo;Tęczowa Kraina&rdquo;.
Niewątpliwym smaczkiem tego wydarzenia było to, że w głównej roli
wystąpiła MAGDALENA KRUPIŃSKA, córka WIESŁAWA KIERUZELA, który swój
debiut aktorski zaliczył w tym przedszkolu, już ponad 20 lat temu.
***
Prawie 11 tys. zł zebrali organizatorzy 3. edycji Choszczeńskiego
Fitness Maratonu. &ndash; To przede wszystkim zasługa mojej ekipy, ale nie
byłoby tego sukcesu bez sponsorów, firm oraz osób prywatnych, no i
oczywiście całej rzeszy uczestników &ndash; dziękowała wszystkim właścicielka
Motywatora NATALIA LEŚNIAK. Zebrane pieniądze przeznaczone zostały na
leczenie GABRYSI JASIUKIEWICZ, a gwiazdą imprezy była mistrzyni świata
NATALIA GACKA-DRESSLER.
***
W Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym wyróżnienia odbierali najlepsi
sportowcy. Burmistrz ROBERT ADAMCZYK wręczył siedem stypendiów oraz 21
jednorazowych nagród zarówno dla zawodników, jak i dla trenerów.
Niewątpliwą gwiazdą w tym gronie był PATRYK WETERLE, którego włodarz
miasta wyróżnił po raz siódmy z rzędu.
***
Zmodernizowane zostały również Warsztaty Szkolne w Raduniu. Przebudowa,
rozbudowa, jak również nowe wyposażenie kosztowały prawie cztery miliony
złotych. Dzięki tej inwestycji Zespół Szkół nr 1 w Choszcznie, od
września br. kształci również techników &ndash; mechaników.
***
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W sali widowiskowej Choszczeńskiego Domu Kultury odbyły się powiatowe
finały Wojewódzkiego Przeglądu Piosenki Dziecięcej oraz Przegląd
Solistów i Muzycznych Zespołów Estradowych. Tytuły laureata i przepustki
do finału wojewódzkiego otrzymali: MARIA SITASZ, JULIA SANKOWSKA, NADIA
KOZINA, SARA NOWAK, EDYTA TYRCHA i ADRIAN KOCIUBA.
***
Państwowa Szkoła Muzyczna im. I.J. Paderewskiego gościła uczestników 16.
edycji Festiwalu Fortepianowego &bdquo;Gramy na 4 ręce&rdquo;. Wśród laureatów i
wyróżnionych znalazły się również choszczeńskie duety: IZABELA IWANICKA &ndash;
SZYMON SKWIRUT, JAGODA DEMIANCZUK &ndash; MARIA TASAK i JULIA
MŁYNIK-KRAKOWIAK &ndash; ANTONINA MĘŻYKOWSKA.
***
W kilka dni po powrocie z Litwy 17-letnia choszcznianka WIKTORIA PAŁASZ z
dumą opowiadała o trzech nagrodach przywiezionych z 5. edycji
Międzynarodowego Festiwalu &bdquo;Mam Talent&rdquo; League. Jedną z nich było
zaproszenie na podobny festiwal na Ukrainie.
***
1 kwietnia 1269 roku w Choszcznie podpisano jeden z ważniejszych
dokumentów XIII-wiecznego Pomorza, czyli porozumienie pomiędzy księciem
gdańskim, a margrabiami brandenburskimi. W trwającym wówczas konflikcie
cystersów z joannitami, po raz pierwszy pojawia się nazwa naszego miasta
i ziemi choszczeńskiej. W 750. rocznicę tego zjazdu, uczniowie Zespołu
Szkół nr 1 zaprezentowali widowisko zatytułowane &bdquo;Rycerze wyklęci&rdquo;.
***

W kwietniu od ronda w kierunku ul. Wolności jeździliśmy już nową
dwupasmówką. Tuż przed świętami otwarty został pierwszy fragment,
najdroższej inwestycji drogowej w powojennym Choszcznie. W kolejnym
etapie oddane zostały odcinki od początku ul. Jagiełły do skrzyżowania z
Malczewskiego, a także wschodnia część ul. Drawieńskiej.

***

&bdquo;Z książką do serca kobiety&rdquo;, pod takim hasłem obchodzony był Światowy
Dzień Książki. Stali bywalcy Księgarni Pegaz doskonale wiedzieli, że ten
jedyny w swoim rodzaju happening, już nigdy nie będzie taki jak
wcześniej. O tym, że księgarnia Pegaz jest jedną z ważniejszych
wizytówek naszego miasta, usłyszeliśmy również w audycji radiowej
zatytułowanej &bdquo;Święto księgarń kameralnych&rdquo;.
***
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24 kwietni, na dworcu głównym w Szczecinie, jeden z pociągów kursujących
po naszym regionie otrzymał imię Stanisława Moniuszki. Wydarzenie to
uświetniła &bdquo;Prząśniczka&rdquo; wykonana przez uczniów ze Szkoły Podstawowej nr
1 oraz Małą Kapelę z Choszczeńskiego Domu Kultury. Wydarzenie to,
relacjonowały stacje telewizyjne i radiowe z całego regionu.

***

Dokładnie 170 osób wystawiło swoje dzieła do powiatowego etapu Przeglądu
Prac Artystów Nieprofesjonalnych oraz Przeglądu Twórczości Zespołów
Plastycznych Dzieci i Młodzieży. Aż 26 prac (11 wśród dzieci i 15
wśród dorosłych) otrzymało tytuł laureata i tym samym przepustki do
finału wojewódzkiego.
***

Mieszkańcy Stawina po raz kolejny skrzyknęli się i posprzątali swoją
okolicę. &ndash; My zaczynaliśmy od wioski, a drogą od Choszczna wsparli nas
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Choszcznie &ndash; poinformowała
IZABELA BACZYŃSKA, główna animatorka tej akcji.

Maj 2019

W Parku Moniuszki odbyło się uroczyste podniesienie flagi państwowej.
Dzień później upamiętniliśmy 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3
maja.
***
W Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie wicewojewoda
MAREK SUBOCZ i wiceburmistrz ŁUKASZ MŁYNARCZYK podpisali umowę na
przekazanie dotacji w ramach Programu Wieloletniego Senior +. Choszczno
na utworzenie klubu dla seniorów otrzymało ponad 116 tys. złotych.
***
Dobiegła końca budowa targowiska miejskiego &bdquo;Mój Rynek&rdquo;. Pod dachem
nowego obiektu znajdziemy m.in. 36 stanowisk handlowych, są też punkty
do sprzedaży obwoźnej, parking i toalety. Targowisko ma też małą
infrastrukturę, jest bez barier architektonicznych, posiada wszystkie
media, energię elektryczną z ogniw fotowoltaicznych, jest też
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monitorowane przez całą dobę.
***
Święto obchodzili choszczeńscy bibliotekarze. Z tej okazji w Miejskiej
Bibliotece Publicznej im. Marii Dąbrowskiej odbyło się spotkanie z
włodarzami gminy i powiatu. Specjalne gratulacje odbierała również IRENA
KOZŁOWSKA, nominowana do nagrody Bibliotekarz Roku 2018.
***

W Choszczeńskim Domu Kultury odbył się Piknik Europejski. W muzycznej
podróży po Starym Kontynencie zaprezentowało się ponad 100 wykonawców.
Były też konkursy wiedzy o Unii Europejskiej, wspólne śpiewanie
Prząśniczki, a całości towarzyszyła wystawa inwestycji wykonanych w
ostatnim 15-leciu.

***

W Choszcznie odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia
Strażaka na Pomorzu Zachodnim. W trakcie uroczystości prawie 100
strażaków, ochotników i cywili otrzymało medale, awanse i nagrody.
Najwyższym odznaczeniem, czyli Złotym Znakiem Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych wyróżniony został pochodzący z Choszczna, zastępca
zachodniopomorskiego komendanta PSP bryg. MAREK POPŁAWSKI.

***

W 4. Marszu Nordic Walking Aktywnych, gwiazdą wśród kobiet była
KATARZYNA ZGRAJA ze Świnoujścia, natomiast w stawce męskiej triumfował
choszcznianin KRZYSZTOF BUTRYN. Na najwyższym stopniu podium stanęła
również choszcznianka ANETA SUSZEK, która była najlepsza w kategorii
K30.
***

242 zawodników ukończyło 4. edycję Terenowego Biegu Przetrwania. W kategorii
pań triumfowała AGNIESZKA RYNKIEWICZ z Bogdańca, a wśród panów ŁUKASZ
SKÓRSKI z Myśliborza. Bieg ukończyło również 43 śmiałków z gminy
Choszczno (w tym 14 kobiet). Z naszych najlepiej spisali się: MARCIN
FILIPEK i PAULINA KONIECZNA.
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***

Około 200 osób wzięło udział w zorganizowanym w Choszcznie World
Orienteering Day. Choć w tym dniu, bardziej chodziło o promocję biegania
z mapą niż rywalizowanie o miejsca na podium, to jednak warto
podkreślić, że na najdłuższej i najtrudniejszej trasie bardzo dobrze
spisał się choszcznianin JONASZ CHMURA, który na co dzień ćwiczy
kajakarstwo.
***

W maju ruszył remont budynku dworca kolejowego. Burmistrz ROBERT
ADAMCZYK i ANDRZEJ POLAK z Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego
&bdquo;Lidex&rdquo;, podpisali umowę na modernizacje tego obiektu. Cała inwestycja
kosztować będzie ponad 6,4 mln złotych, z czego cztery otrzymamy z
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 &ndash; 2020. Zakończenie
przewidziano na czerwiec przyszłego roku.

***

17 maja w hali sportowej Zespołu Szkół nr 2, już po raz czwarty wręczono
wyróżnienia promocyjne &bdquo;Dęby Powiatu Choszczeńskiego&rdquo;. Tym razem wśród
nominowanych było aż dziesięć podmiotów z naszej gminy, a ostatecznie
nagrodzeni zostali: MARIUSZ LETKOMILLER &ndash; Malms, Fundacja Wspierania
Kultury &bdquo;Noc Poetów&rdquo;, Lokalna Organizacja Turystyczna &bdquo;Wokół Drawy&rdquo;,
działaczka charytatywna SANDRA ŻUK i pisarka JOANNA KUPNIEWSKA. Tytuł
Przyjaciela Powiatu Choszczeńskiego, otrzymała Komenda Powiatowa Policji
w Choszcznie.

***

Sportowy sezon wędkarski w Kole PZW nr 1 w Choszcznie zainaugurowano pod
koniec kwietnia. Choć nazwiska wędkarzy zajmujących miejsca na podium
powtarzały się, to jednak za każdym razem wygrywał ktoś inny. W zawodach
otwierających triumfował ŁUKASZ POPŁAWSKI, w memoriale Stanisława
Fiedorowicza PIOTR WRÓBEL, a w dwuturowych mistrzostwach koła,
bezkonkurencyjnym okazał się SŁAWOMIR SOSIŃSKI.
***
Po raz 11. zawitała do naszego miasta grupa rowerzystów składająca się z
uczniów i pedagogów ze szkoły im. Gagarina w Fürstenwalde. &ndash; Te
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spotkania realizujemy pod wspólnym hasłem &bdquo;Na rowerach bliżej siebie,
Choszczno &ndash; Fürstenwalde&rdquo; &ndash; tłumaczył ARTUR NIEDZIELSKI.
***

WOJCIECH ZIÓŁKOWSKI z Nowogardu zwyciężył w kolarskim 2x3 Challenge 2019
- III Choszczeńskim Klasyku Szosowym. Na dystansie 93 kilometrów, o
ponad dwie minuty wyprzedził drugiego na mecie WOJCIECHA CIENIUCHA z
Przęsocina i trzeciego, ARKADIUSZA PETKA z Lęborka.
***
W
sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 rozegrano indywidualne
mistrzostwa województwa zachodniopomorskiego juniorów w szachach
szybkich. Sześciokrotnie na podium stawali zawodnicy z Choszczna: AGATA
SZUBA, EMILIA FURS, BARTOSZ KOWALIK, NELA HERMANOWICZ, WIKTORIA RUMIŃSKA
i AMELIA KALITA.

***

&bdquo;Korytowo wieś czy miasto?", to pytanie było motywem przewodnim 21.
edycji powiatowego konkursu historii regionalnej "Czy znasz swój
powiat?", który zorganizowała społeczność Szkoły Podstawowej w
Korytowie. Historię tej wsi najlepiej znają JAKUB BIELAWSKI z Zamęcina i
JAKUB ORZECHOWSKI z Bierzwnika.

***

W wyborach do europarlamentu, wzięło udział 36,9 procent uprawnionych
mieszkańców naszej gminy. To dwukrotnie więcej niż pięć lat temu, ale
jako powiat w naszym okręgu wyborczym (zachodniopomorskie i lubuskie), z
wynikiem 32,75 proc. uplasowaliśmy się na... ostatnim miejscu. W
niedzielę oddaliśmy 6321 ważnych głosów, a spośród wszystkich
zaprezentowanych nam kandydatów, najwięcej (2168) otrzymał BARTOSZ
ARŁUKOWICZ (Koalicja Europejska).
***
W maju zainaugurowany został program ekologiczny &bdquo;Ocalmy planetę&rdquo;. Jego
głównymi animatorkami są panie ze Stowarzyszenia Klub Kobieta 2000.
Maskotką tego przedsięwzięcia jest Ekolinek, wymyślony przez POLĘ
https://www.xxx.choszczno.pl
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ŚPIEWAK i NATALIĘ DZIEWULSKĄ.

Czerwiec 2019

Z okazji Dnia Dziecka rozegrano 26 edycję wędkarskiego memoriału im.
Odona Dłużyńskiego, w którym wystartowało prawie 30 dzieci. Na placu
Witosa odbył się strażacki piknik z okazji Dnia Dziecka. Dmuchane zamki,
malowanie twarzy, bańki mydlane, animacje dla dzieci to tylko, niektóre
atrakcje, z których mogli skorzystać najmłodsi.
***
Kobieca Drużyna Pożarnicza z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kołkach, po
raz ósmy z rzędu okazała się najlepsza w gminnych zawodach
sportowo-pożarniczych. Po tytuł mistrzowski sięgnęli również mężczyźni z
tej jednostki. Listę tegorocznych triumfatorów zamknęła Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza ze Stradzewa.
***
Swoje święto obchodzili żołnierze z choszczeńskiego dywizjonu artylerii
samobieżnej. Na uroczystej zbiórce, z okazji kultywowania tradycji
artyleryjskich, 22. z nich otrzymało m.in. listy gratulacyjne, które
wręczyli im dowódca dywizjonu mjr RADOSŁAW LEWANDOWSKI oraz dowódca 12
BZ w Szczecinie płk SŁAWOMIR DUDCZAK. Z rąk wiceburmistrza ŁUKASZA
MŁYNARCZYKA okolicznościowe upominki odebrali również st. chor. sztab.
DAMIAN KALUPA i mł. chor. PAWEŁ PLEWOSKI.
***
Już po raz drugi zawitał do nas Wędrowny Festiwal Kultury Ukraińskiej.
Tym razem gwiazdą wydarzenia był Akademicki Zespół Filharmonii
Iwano-Frakowskiej &bdquo;Huculija&rdquo;.
***
W czerwcu Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odebrali IRENA i KAZIMIERZ HUMIENNIKOWIE.
***
BARTOSZ SZATKOWSKI, uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej im. I.J.
Paderewskiego w Choszcznie zdobył drugą nagrodę na III Międzynarodowym
Konkursie Akordeonowym im. Stanisława Moniuszki w Solcu Kujawskim i
pierwszą w kategorii solistów III Międzyregionalnego Konkursu
Akordeonowego w Koszalinie.
***
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Około 20 osób przyszło na czerwcowe sprzątanie brzegu jeziora Klukom. &ndash;
Zebraliśmy całą górę śmieci, a przeszliśmy tylko od Betlejem do plaży
miejskiej &ndash; ROMAN NASKRĘT zapewniał, że było co zbierać.

***

Już po raz drugi na scenie Choszczeńskiego Domu Kultury zaprezentowała
się amatorska grupa teatralna &bdquo;Na przekór&rdquo;. Tym razem wystawili
czeską komedię &bdquo;Igraszki z diabłem&rdquo;.

***
21 czerwca definitywnie zamknięta została historia naszego gimnazjum.
Ostatni rocznik liczył 182 uczniów, ale warto podkreślić, że przez 20
lat, mury tej placówki opuściło ponad cztery tys. absolwentów. Na
uroczystym zakończeniu burmistrz ROBERT ADAMCZYK wyróżnił nagrodami
JERZEGO CIECIERSKIEGO i MATEUSZA RUDAWSKIEGO.
***
Ponad 80. zawodników wystartowało w dziewiątej odsłonie Regionalnych
Zawodów Wędkarskich Parami &bdquo;Choszczeńska Sobótka&rdquo;. Rywalizowali wędkarze
z Pomorza Zachodniego, Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski, ale
bezkonkurencyjnym okazał się team choszczeński MARIUSZ KOCHANEK &ndash; MARCIN
KARAŚ, który złowił ponad 18 kg ryb.
***

W sali narad choszczeńskiego magistratu odbyło się spotkanie, podczas
którego podpisano umowy na dofinansowanie organizacji i stowarzyszeń,
realizujących projekty w ramach &bdquo;Grantów sołeckich&rdquo; oraz mikrodotacji
programu Społecznik.

***
Pożegnanie Sobótki, najwięcej widzów przyszło na koncert SŁAWOMIRA.
Swoich sympatyków miały też zespoły FUTURE FOLK, FISHING GROUP, a także
soliści WIKTORIA PAŁASZ i MAGDALENA ZAKRZEWSKA. Na dobre jadło
zapraszały panie z Kół Gospodyń Wiejskich, a także kilkanaście food
trucków, które zjechały tu na imprezę zatytułowaną &bdquo;Niezła Szama na
Witosa&rdquo;. Późną nocą wydarzenie spiął Sunrise Festiwal Afterparty, czyli
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koncert JAKUBA ARENDTA.

Lipiec 2019

Klub Turystyki Rowerowej Voyager co roku organizuje rajdy po Polsce i
Europie. Tym przejechali przez Litwę, Estonię i Finlandię.
***

Na pięciu drogach wojewódzkich prowadzących do naszego miasta
zamontowane zostały nowe banery witające podróżnych. Tym razem znalazły
się na nich najważniejsze wydarzenia sportowe oraz Szlak Trzech Jezior.

***
Na rozegranych w Olsztynie mistrzostwa Polski juniorów w
pływaniu rewelacyjnie spisali się wychowankowie UKS Foka Choszczno
OLGA PAROL i BARTŁOMIEJ PIEŃKOWSKI. Olga wywalczyła brązowy medal na
dystansie 200 m stylem zmiennym, natomiast sztafeta MKP Szczecin, w
której płynął Bartłomiej, zajęła drugie miejsce.
***
W koszarach choszczeńskiego dywizjonu artylerii samobieżnej, treningi
prowadził m.in. TOMASZ NARKUN, jeden z najlepszych polskich zawodników
MMA. To kolejny etap &bdquo;Projektu Wojownik&rdquo;, który dedykowany jest
weteranom i rodzinom żołnierzy poległych na misjach.
***
Na przystani MOSW rozegrana została runda finałowa Pucharu Polski oraz
otwarte mistrzostwa Choszczna w kajak polo. &ndash; Organizacyjnie, to była
jedna z najbardziej udanych naszych imprez &ndash; tak skomentował to
wydarzenie trener NORBERT WATKOWSKI. Przysłowiową wisienką tej imprezy
był mecz finałowy pierwszej dywizji, w którym choszcznianie, dopiero w
dogrywce ulegli ekipie z Poznania. Za sprawą drużyn z Chin i Rosji,
mistrzostwa miały międzynarodowy charakter.
***
14 lipca po raz pierwszy zawitało do Choszczna Holi Festival - Święto Kolorów.
Happening, który został zorganizowany w ramach trasy Pokolorujmy Polskę
Tour 2019 zgromadził kilkaset osób, chętnych do obrzucania się
kolorowymi proszkami.
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***
19 lipca w naszej gminie zainaugurowano kolejną edycji programu &rdquo;Czyste
powietrze&rdquo;. Głównym celem przedsięwzięcia finansowanego ze Środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest
dofinansowanie wymiany, zakupu i montażu m.in. instalacji centralnego
ogrzewania, kotłów na paliwo stałe i gazowych oraz pomp ciepła.
***
W Choszczeńskim Domu Kultury senator GRAŻYNA ANNA SZTARK oraz włodarze
gminy spotkali się z nowo wybranymi sołtysami i paniami z Kół Gospodyń
Wiejskich.
***

19 lipca w sali widowiskowej Choszczeńskiego Domu Kultury swoje święto
obchodzili nasi policjanci. Z tej okazji 23 z nich mianowano na wyższy
stopień. Byli wśród nich również starsi posterunkowi DAWID GOŁĘBIEWSKI i
ARKADIUSZ KARMELITA.

***

20 lipca, przy ul. Krótkiej rozbili się graficiarze, uczestnicy
happeningu zatytułowanego &bdquo;Choszczno Graffiti Jam&rdquo;. Dziś efekty ich
twórczości możemy podziwiać na murze ciepłowni PEC.

***

W tym samym dniu na rodzinnym festynie w Zamęcinie bawiły się najpierw
dzieci, a po nich dorośli. &ndash; To wydarzenie już na stałe wpisało się do
kalendarza naszych imprez &ndash; tłumaczył sołtys MAREK ŻURAŃSKI.

***
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Raduń, Stradzewo, Korytowo, Smoleń i Stowarzyszenie Choszczeńska
Dziesiątka otrzymały dofinansowanie z projektu &bdquo;Społecznik&rdquo;. My
opisaliśmy wyjazd mieszkańców Smolenia do Bełcznej, gdzie poznawali
historię zachodniopomorskiej kuchni. Uczyli się też pieczenia chleba.

***

Prawie 180 kolarzy wystartowało w kolejnym etapie cyklu Scott MBT
Challenge. Na najdłuższej, liczącej około 50 km trasie (PRO),
zlokalizowanej na Miejskiej Górze i wokół jeziora Klukom, najlepiej
spisała się para MARIUSZ GIL i BARBARA BOROWIECKA, natomiast w
najliczniej obsadzonej kategorii Classic (ok. 33 km) triumfował duet
MICHAŁ JASKUŁA i JANA KULIKOWA.

***

Wraz z remontem dworca rozpoczęto też prace, przy przebudowie linii
kolejowej na odcinku Choszczno &ndash; Słonice. Na przejeździe w Starym
Klukomiu rozebrana została stara koszarka, czyli popularny domek
dróżnika. My to uwieczniliśmy.

***

W Urzędzie Stanu Cywilnego, Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
odebrali KAZIMIERA i WŁADYSŁAW GRABOWSCY. &ndash; Szacunek do siebie, wzajemne
wspieranie się i&hellip; praca &ndash; ich zdaniem, to właśnie te akcenty budują
prawdziwe relacje między ludźmi.

Sierpień 2019

W Starym Klukomiu rozpoczęto budowę infrastruktury
rekreacyjno-turystycznej, w tym m.in. dwóch plenerowych wiat i boiska.
Inwestycja miała kosztować około 90 tys. zł, a dofinansowana będzie z
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Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

***

Choszczeński Dom Kultury zorganizował drugą odsłonę WAKACJI W MIEŚCIE.
Tym razem na kompleksie sportowym, zlokalizowanym na betlejemskiej
plaży, odbył się festyn zatytułowany &bdquo;W 80 minut dookoła świata&rdquo;.

***
Na plaży miejskiej, w koncercie zatytułowanym &bdquo;Szanty nad jeziorem&rdquo;
zaprezentowały się zespoły Iga&rsquo;cki Band i Stary Szmugler. &ndash; To miasto ma
idealne warunki do tworzenia żeglarskich klimatów. Nie wszyscy o tym
wiedzą, ale już w latach 70. właśnie w tym miejscu słuchaliśmy szant &ndash;
wspominał JANUSZ RUSOWIECKI, emerytowany kapitan żeglugi wielkiej.
***

Już po raz siódmy, żołnierze choszczeńskiego dywizjonu artylerii
samobieżnej, w Dniu Święta Wojska Polskiego zaprosili na militarny
piknik. - To jedyna okazja w roku, kiedy każdy z nas może dosłownie
dotknąć żołnierskiej broni, wsiąść do wozu czy spróbować grochówki mówił w sobotę ŁUKASZ SUCHORSKI.
***
W Choszczeńskim Domu Kultury rozegrano otwarte mistrzostwa województwa
zachodniopomorskiego w szachach błyskawicznych. W pierwszym dniu, wśród
dorosłych triumfował ARKADIUSZ KORBAL z Gryfa Szczecin, natomiast w
drugim junior FRANCISZEK BOCHNIAK z Hetmana Koszalin. Z zawodników
Skoczka Choszczno, najlepiej spisali się SEBASTIAN MATUL i CYPRIAN
GUZEK.

***

W Sołeckie święto plonów obchodzili mieszkańcy Piasecznika.
Gospodarzami tego wydarzenia byli starostowie BEATA URBAN i GRZEGORZ
BOREK, a z udanej imprezy najbardziej cieszyła się sołtyska IWONA BOREK.

***
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Na boisku w Sławęcinie rozegrano turniej piłkarski sołectw o puchar
przewodniczącego Rady Miejskiej w Choszcznie. Tym razem zwycięskie
trofeum trafiło do ekipy ze Stradzewa.

***

24 i 25 sierpnia po drogach choszczeńskich ścigali się uczestnicy 2.
edycji Rajdu 111 Jezior o memoriał Adama Andriaszkiewicza. Całość
wygrała załoga PIOTR KORZENIEWSKI i KAMIL KRAMICZ z Automobilklubu
Koszalińskiego. Oni również triumfowali w prologu, który rozegrany
został na ul. Wolności w Choszcznie.

***

Już po raz 18. na trasie Choszczno &ndash; Drawno &ndash; Choszczno odbył się piknik
kolarski Feliksa Badziąga, w którym ścigali się zupełni amatorzy, jak i
byli zawodnicy. W najmłodszej kategorii, czyli w tej do 45 lat wygrał
ZDZISŁAW BUCZYŃSKI, a w starszych triumfowali : JÓZEF KOSZAREK, ZYGMUNT
MALINOWSKI i ANTONI GONERA.

***

24 sierpnia w Raduniu otwarto świetlicę, w której utworzone zostało
Centrum Kultury i Integracji Społeczności Lokalnej. - Przebudowa, remont
i wyposażenie obiektu kosztowało ponad 840 tys. zł. Dziś to jeden z
najpiękniejszych tego typu obiektów w województwie zachodniopomorskim &ndash;
mówił burmistrz ROBERT ADAMCZYK.

***
166 kolarzy ukończyło 14. edycję Choszczeńskiego Maratonu Rowerowego. Na
najdłuższym dystansie triumfowała para HENRYK BĘTLEWSKI (Słupsk) i
CZESŁAWA KRUKOWSKA (Wrocław). Z dziewięciu startujących choszcznian
najlepiej spisali się: FELIKS BADZIĄG, ANTONI GONERA, MIECZYSŁAW
JUSZCZAK, KAZIMIERZ PACHOLCZYK, STANISŁAW WESOŁY, którzy stanęli na
podium w swoich kategoriach wiekowych.
***
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W piątkowo-sobotniej (30 i 31 sierpnia) wszechnicy 9. Korytowskiej Nocy
Poetów zaprezentowało się 34 twórców. Późną nocą, autorzy debiutanckich
tomików spalili swoje wiersze. Muzyczną atrakcją tego wydarzenia, był
koncert RYSZARDA LEOSZEWSKIEGO i MARIANA MAZURKA ze Sklepu z Ptasimi
Piórami, a poetyckie warsztaty poprowadził dr PAWEŁ WOLSKI.

***
31 sierpnia na plaży miejskiej, odbył się koncert zatytułowany
#CHOnaFestiwal. W debiutanckiej odsłonie tego wydarzenia, zaprezentowały
się zespoły Mad Snake, Cool Cat oraz TYMON TYMAŃSKI z projektem
Ciechowski.

Wrzesień 2019

W niedzielę (1 września), dokładnie o godzinie 4.45 przy obelisku w
Parku Moniuszki, a następnie na kwaterze jeńców Oflagu IIB harcerze,
żołnierze, samorządowcy i mieszkańcy uczcili 80. rocznicę wybuchu II
wojny światowej.

***

2 września zabrzmiał pierwszy dzwonek w roku szkolnym 2019/2020. W
sześciu podstawówkach odbyły się uroczyste apele. W sumie, we wszystkich
placówkach uczy się 1749 uczniów, czyli o ponad 200 mniej niż w
ubiegłym roku. W trzech z nich, rok szkolny otwierały nowe dyrektorki: w
Korytowie BEATA WÓJCIK; w Zamęcinie ELŻBIETA ANDRUSZEWSKA; w
choszczeńskiej Jedynce AGNIESZKA CZUKIEWSKA.

***

Tegoroczny korowód dożynkowy poprowadzili starostowie, rolnicy IWONA
BOREK z Piasecznika i WOJCIECH SIEKACZ z Radunia. Po raz drugi z rzędu i
po raz szósty w tej dekadzie, nagrodę za najpiękniejszy wieniec
zgarnęło Koło Gospodyń Wiejskich w Suliszewa. W międzysołeckim turnieju
dożynkowym, triumfowała ekipa ze Stradzewa.
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***

Ochotnicza Straż Pożarna w Kołkach obchodziła w tym roku 70-lecie
istnienia. Z tej okazji odbył się uroczysty apel, zawody
sportowo-pożarnicze oldbojów i zabawa. &ndash; To niewątpliwie jedna z
najbardziej utytułowanych jednostek z naszego regionu. Jako jedyni mają w swoim dorobku, zwycięstwa
na Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Sportowo-Pożarniczej &ndash; wyliczali ich sukcesy zawodowi
strażacy.

***

Ponad sześć milionów złotych kosztować będzie budowa ścieżki rowerowej z
Choszczna do Pełczyc. We wrześniu oficjalnie przekazany został plac
budowy, czyli nasyp po rozebranej już linii kolejowej. Ścieżka ma być
oddana do użytku w przyszłym roku i wkomponowana zostanie w ponad
420-kilometrowy szlak Pojezierzy Zachodnich, który prowadził będzie od
Odry, aż do Białego Boru.

***

&bdquo;W cieniu dział, radarów i rakiet&rdquo;, to tytuł najnowszej książki
opowiadającej o historii choszczeńskiego garnizonu w XX wieku. Jej
autorem jest dr SŁAWOMIR GIZIŃSKI, który podczas wieczoru
autorskiego, wielokrotnie mówił o roli wojska w rozwoju miasta.
***
22.
edycję Choszczeńskiej Dziesiątki ukończyło 590 biegaczy, w marszu z
kijkami 54, a w biegach dzieci linię mety przekroczyło kolejnych ponad
300 osób. Po raz drugi z rzędu, w głównej rywalizacji triumfował
WOJCIECH PIWOWARCZYK z Pyrzyc, natomiast wśród pań bezkonkurencyjną
okazała się gorzowianka MALWINA MISJAN. W klasyfikacji nordic walking
wygrała para MAREK DOŁĘGOWSKI z Kołczewa i MAŁGORZATA LAL z Pyrzyc.
Niewątpliwym bohaterem tego wydarzenia był choszcznianin PATRYK
DĄBROWSKI, który po raz pierwszy w życiu, zaliczył tę trasę na... wózku
inwalidzkim.
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***

Dość niespodziewanie na teren naszej gminy zawitało duże stado żubrów. Nam udało się je
sfotografować.

***

Już po raz dziewiąty, społeczność Środowiskowego Domu Samopomocy w
Choszcznie zorganizowała obchody Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na
Schizofrenię. Także i teraz nie zbrakło symbolicznych drzwi, króla
Lagravisa Szachu IV oraz innych atrakcji.

***

O tym, że przyjaźnie mogą trwać wiecznie, mówili absolwenci Liceum
Ogólnokształcącego w Choszcznie, którzy spotkali się po 50 latach od
matury. To oczywiste, że tematem wiodącym tego wydarzenia były
wspomnienia, ale uczestnicy podpisali się też pod listem specjalnym,
skierowanym do dyrekcji Zespołu Szkół nr 1 w Choszcznie.

***

Prawie 250 osób wzięło udział w Choszczeńskim Dniu bez Samochodu. Tym
razem nie jechaliśmy ścieżkami rowerowymi lecz głównymi ulicami miasta, a
finał tego happeningu odbył się na plaży miejskiej. Tu czekały
kiełbaski z grilla, losowanie upominków oraz znakowanie rowerów.

***

W Małej Galerii Choszczeńskiego Domu Kultury otwarta została wystawa
poplenerowa &bdquo;Choszczno i okolice&rdquo;. Tym razem, oglądać można było prace
16 twórców z całego regionu.

***
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We wrześniu Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odebrały pary:
HENRYKA i STANISŁAW WOJCIECHOWSCY, JADWIGA i RYSZARD TRUSZYŃSCY oraz
ELŻBIETA i RYSZARD PASIEKOWIE.

Październik 2019

Dobiegła końca przebudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Choszcznie. &ndash;
Rozbudowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, z dominującym przedsięwzięciem, czyli przebudową
oczyszczalni, to niewątpliwie najdroższa inwestycja w naszej gminie &ndash; mówił burmistrz ROBERT
ADAMCZYK.
***

Szachowy memoriał im. Aleksandra Kubaszewskiego i Edwarda Kramka należy
do najstarszych imprez sportowych województwa zachodniopomorskiego.
Osobną historią tego wydarzenia jest białoruski szachista NIKOLAI
ALIAVDIN, który wygrał w Choszcznie już po raz dziesiąty!

***

5 października mieszkańcy Suliszewa obchodzili 50-lecie założenia
Ochotniczej Straży Pożarnej i 60-lecie Koła Gospodyń Wiejskich. W tym
dniu podziękowali również za tegoroczne plony.

***
W październiku oficjalnie ogłoszono, że na terenie naszego województwa
zostanie utworzona 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej.
Jej sztab mieścił będzie się w Szczecinie, natomiast pierwszy batalion
rozlokowany zostanie w choszczeńskich koszarach.
***

Plenerowe altany, boisko i część rekreacyjna to elementy kompleksu
sportowo-rekreacyjnego, który otwarto w Starym Klukomiu. Nowo
wybudowany obiekt kosztował prawie 100 tys. złotych, z czego prawie 60
https://www.xxx.choszczno.pl

Kreator PDF

Utworzono 25 September, 2021, 22:38

www.choszczno.pl

tys. dofinansowano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
***
W wyborach do Sejmu i Senatu frekwencja w naszej gminie wyniosła 52,73
proc., czyli była o ponad 12 punktów wyższa niż cztery lata temu
(40,27). Najwięcej, bo 3178 głosów oddaliśmy na kandydatów z listy KW
PiS. Tuż za nim uplasował się KW PO (3089), a dalej KW SLD (1440), KW
PSL (535) i KW KWiN (448).
***

Dokładnie 149 osób z 15 ośrodków Pomorza Zachodniego zaprezentowało się w
21. odsłonie Przeglądu Form Estradowych Osób Niepełnosprawnych &bdquo;Scena
bez Barier&rdquo;. Tym razem główne nagrody trafiły do wykonawców z Drawna,
Niemieńska i Stargardu.

***
23 października w Czytelni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Marii Dąbrowskiej w Choszcznie, o swoim kolejnym tomiku
zatytułowanym &bdquo;Oracje o drobnostkach&rdquo; opowiedział poeta PIOTR FIGAS.
***
W Szczecinie odbyła się 10. sesja Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego. W jego ławach po raz pierwszy zasiadł nasz
wiceburmistrz ŁUKASZ MŁYNARCZYK. Zmiany w składzie sejmiku, to efekt
ostatnich wyborów parlamentarnych, w wyniku których m.in. Ł. Młynarczyk zastąpił senatora elekta
JANUSZA GROMKA.
***

111 kolarzy sklasyfikowanych zostało na drugim etapie przełajowego cyklu
Scott Cyclocross Challenge, który rozegrany został na plaży i Miejskiej
Górze. W wyścigu głównym, wśród mężczyzn bezkonkurencyjnym okazał się
były wicemistrz świata w przełajach MARIUSZ GIL, natomiast wśród pań nie
miała sobie równych MARTA BALCERZAK.

***
W październiku złote gody obchodzili KRYSTYNA i RYSZARD MAJCHEROWIE.
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Listopad 2019

Wędkarze z Koła PZW nr 1 w Choszcznie wzięli udział w sprzątaniu linii
brzegowej jeziora Raduń. Choć na ich zaproszenie zareagowało niewielu
członków, to jednak ci co przyszli, zebrali całą górę śmieci.

***

&bdquo;Z aniołami &ndash; jesteśmy, choć nas nie ma&rdquo; to tytuł wystawy, którą 5
listopada otwarto w Małej Galerii Choszczeńskiego Domu Kultury. Po raz
pierwszy w powojennej historii naszego miasta, wystawione są prace tylko
i wyłącznie nieżyjących już twórców.

***

8 listopada społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie
uczestniczyła w uroczystościach związanych z przekazaniem nowego
sztandaru. - Ten najważniejszy dla szkoły symbol ma łączyć i bronić &ndash; to
słowa rodziców chrzestnych ANNY LEWICKIEJ i ŁUKASZA MŁYNARCZYKA.
Wydarzenie to zapamiętają też pierwszoklasiści, którzy w tym dniu
złożyli ślubowanie.

***

Około 100 zawodników wystartowało w czwartej edycji Ogólnopolskiego
Turnieju Badmintona &ndash; memoriału WIESŁAWA DREWICZA. Na najwyższym stopniu
podium stawali też choszcznianie: LUCYNA ŁAKOS, TOMASZ KRÓLIK, MAREK
MITERA, LESZEK BORYS i MACIEJ ŻOŁNIERZÓW.

***
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W ponad 20-letniej historii Mistrzostw Polski Pracowników Oświaty w
Badmintonie najczęściej na podium stawali reprezentanci Sławna i
Choszczna. Tym razem po medale sięgali przedstawiciele aż 19
miejscowości.

***

Tradycyjnie już w Narodowe Święto Niepodległości miasto zaprosiło na
kilkanaście imprez, głównie sportowych, koncertów i wieczornic, ale nie
mogło zabraknąć też mszy w intencji Ojczyzny oraz niepodległościowego
capstrzyku.

***

W Choszczeńskim Domu Kultury rozegrano czwartą edycję otwartych
mistrzostw powiatu w szachach szybkich. Zawody wygrał koszalinian
GRACJAN GRZESIK. Rewelacyjnie spisał się zawodnik Skoczka Choszczna
SEBASTIAN MATUL, który zajął drugie miejsce. Podium uzupełnił MICHAŁ
KOZIOROWICZ z Gorzowa Wielkopolskiego.

***
Wędkarze z Koła PZW nr 1 w Choszcznie po raz kolejny zabrali się za
sprzątanie linii brzegowej, tym razem jeziora Klukom. Wsparli ich
mieszkańcy miasta, nasi radni, przedstawiciele zarządów osiedli nr 2 i 3
oraz OSP w Zamęcinie.
***

W Choszczeńskim Domu Kultury podsumowano pierwszą edycję konkursu
fotograficznego Cool Kadr Choszczno. Główną nagrodę przyznano TOMASZOWI
FROSTOWI, a wykonane przez niego zdjęcie zawiśnie na banerze stojącym
przy drodze wjazdowej z kierunku Recza.

***
ADRIANNA IDZIAK jest pierwszą choszcznianką, która ma własny znaczek
pocztowy. Otrzymała go za zwycięstwo w konkursie plastycznym, ogłoszonym
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z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża.
***

Od nowego roku, dokładnie od 1 stycznia 2020 roku wszyscy musimy
segregować śmieci. My również włączyliśmy się w kampanię promującą to
wydarzenie.

***

Kolejne pary odebrały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Tym
razem byli to: ALEKSANDRA i RYSZARD DYKI, KRYSTYNA i MARIAN DEMCZAKOWIE,
ZOFIA i ZENON LETKOMILLEROWIE oraz JANINA i JÓZEF STARUCHOWIE.

Grudzień 2012

Szkolne gabinety dentystyczne zastąpią tzw. dentobusy, czyli w pełni
wyposażone mobilne gabinety stomatologiczne. Pierwszy, już 6 grudnia
zawitał do Szkoły Podstawowej nr 3 w Choszcznie. W grudniu były jeszcze w
Suliszewie i SP nr 1 w Choszcznie.

***

Po raz kolejny skrzyknęliśmy się, zebraliśmy kasę i inne dary, by w
ramach Szlachetnej Paczki, przygotować prezent dla pani Pauliny.

***

Na scenie tegorocznej &bdquo;Wizytówki&rdquo; zaprezentowało się ponad 150 amatorów
śpiewu i tańca, którzy na co dzień uczą się tych sztuk w sekcjach
działających przy Choszczeńskim Domu Kultury. Imprezie towarzyszył
świąteczny kiermasz, na którym można było kupić m.in. rękodzieła
wykonane przez uczestników z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piaseczniku i
Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie.
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***

Na rozegranym w Koszalinie finale Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w Szachach Drużynowych, złoty medal wywalczyła reprezentacja
Szkoły Podstawowej nr 3 w Choszcznie. JULIA IZOTOW, MACIEJ
DZIECHCIAREWICZ, KAMIL KALITA i DOMINIK DROŻDŻYŃSKI, jako pierwsi w
historii naszej gminny, stanęli na najwyższym stopniu podium tej
imprezy.

***

W koszarach choszczeńskiego dywizjonu artylerii samobieżnej odbyła się
uroczysta zbiórka. W Dniu Wojsk Rakietowych i Artylerii dowódca 12
Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. SŁAWOMIR DUDCZAK wręczył im m.in.
akty mianowania na nowe stopnie oraz Medale Siły Zbrojne w Służbie
Ojczyzny. Pierwszy awans otrzymała również st. szer. MICHALINA
KAŁUZIŃSKA.

***

Autorzy 22 prac, w tym dwóch zbiorowych, zostali nagrodzeni w gminnym
etapie plastycznego konkursu &bdquo;Zapobiegajmy pożarom&rdquo;. Wyróżnione obrazy
otrzymały też przepustkę do etapu powiatowego.

***
Owacjami na stojąco publiczność podziękowała wykonawcom przedstawienia
zatytułowanego &bdquo;Święta Kasi, czyli o tym, jak Kasia mała, ducha świąt
przywrócić chciała&rdquo;. Wydarzenie to towarzyszyło świątecznemu koncertowi i
kiermaszowi, które odbyły się w Szkole Podstawowej nr 1 w Choszcznie.
***

Święta Bożego Narodzenia, to czas dzielenia się opłatkiem i składania
sobie życzeń. My byliśmy m.in. na wigilijnych spotkaniach, które odbyły
się w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Piaseczniku oraz Środowiskowym
Domu Samopomocy w Choszcznie.
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***

&bdquo;Tylko jedna taka noc&rdquo; to tytuł jasełkowego widowiska, które
zaprezentowali uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 3 w
Choszcznie.

***

W grudniu Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odebrały pary:
BARBARA i ROMAN NASKRĘTOWIE, DANUTA i ROMAN DZICZKIEWICZOWIE, DANIELA i
JAN TEJCHMANOWIE oraz REGINA i ANTONI SŁODCY.

Z wydarzeń 2019 roku wybrał Tadeusz Krawiec
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