www.choszczno.pl

Choszczno - Mamy kolejnego generała
06.12.2016.

CHOSZCZNO. Awanse, zmiany na stanowiskach, nagrody, wyróżnienia, musztra paradna i w końcu
defilada z armatohaubicami Dana w roli głównej, to najważniejsze akcenty obchodzonego wczoraj Święta
Wojsk Rakietowych i Artylerii. Do choszczeńskich koszar zjechali nie tylko artylerzyści i rakietowcy, ale
również przedstawiciele wszystkich pododdziałów 12 Brygady Zmechanizowanej. Tydzień temu na stopień
generała brygady awansowany został TOMASZ PIOTROWSKI, który m.in. w latach 2008 - 2010 dowodził
choszczeńskim 2 pułkiem artylerii.

Na obchodzonym wczoraj w koszarach choszczeńskiego dywizjonu artylerii samobieżnej Święcie Wojsk
Rakietowych i Artylerii pojawiło się aż dwóch generałów. Dobrze znany choszczeńskiej społeczności
dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. DARIUSZ GÓRNIAK gratulował TOMASZOWI
PIOTROWSKIEMU awansu na pierwszy stopień generalski (mianowany został 29 listopada br. &ndash;
red.). Ten dziękując za gratulacje i życzenia nie omieszkał podkreślić, że to właśnie w tych koszarach
rozpoczął, jak to określił, swoją przygodę z prawdziwym dowodzeniem. &ndash; Tu spędziłem prawie trzy
lata i dlatego Choszczno zawsze będzie bliskie mojemu sercu &ndash; mówił gen. Piotrowski. W naszym
mieście również wielokrotnie bywał dotychczasowy zastępca dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej płk
RAFAŁ OSTROWSKI. Na wczorajszej zbiórce oficjalnie ogłoszono, że został wyznaczony na stanowisko
dowódcy 7 Brygady Obrony Wybrzeża, a jego w 12 BZ zajął ppłk ARTUR BLICHARSKI.
Gen. Górniak w swoim wystąpieniu podkreślił, że w tym dniu swoje święto obchodzą również artylerzyści
ze Stargardu i Szczecina. &ndash; Jesteście bardzo dobrze wyszkoleni i nigdy nie ukrywałem tego, że
zawsze można na was liczyć. Życzę wam jak najwięcej satysfakcji z tego co robicie &ndash; mówił m.in.
do dowódcy choszczeńskiego dywizjonu artylerii samobieżnej ppłk. JAROSŁAWA CHOJNACKIEGO.
Choć oprawę wczorajszej uroczystości włączyła się także Orkiestra Wojskowa w Szczecinie, to jednak tym
razem najbardziej zaskoczył wszystkich pokaz musztry paradnej wykonanej przez pododdział z batalionu
Ułanów Jałowieckich w Stargardzie. Całość zwieńczyła tradycyjna defilada, którą tym razem zamykała
imponujaca kawalkada armatohaubic Dana.
Akty nominacji na nowe stopnie odebrali: por. ARKADIUSZ MACIĄG, st. chor. sztab. ADAM GIZA,
JAROSŁAW WIŚNIEWSKI, ROBERT SZYMCZYKOWSKI, st. chor. DAMIAN KASPEROWICZ, mł. chor.
KRZYSZTOF ZAJĄC, plut. HUBERT DUBIEL, ROMAN OLEJNICZAK, GRZEGORZ DOKURNO, KAMIL NOWAK,
st. kpr. PAWEŁ CHMURA, KAROL PUSTELNIK, SEBASTIAN DĘDEK, KRZYSZTOF GŁADYSZ, PATRYK
SĘDZIAK, st. szer. MICHAŁ IDZIAK, PIOTR JASIŃSKI, MAREK KIELAR, TOMASZ SZCZOTKOWSKI, KAROL
NOWICKI, MARCIN KOTNIEWICZ, ŁUKASZ SIWEK, MARCIN GADZIŃSKI.
Odznaką pamiątkową 12 Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera wyróżnieni zostali: por.
PAWEŁ SAWKA, por. PATRYK JENCZYK, st. chor. sztab. STANISŁAW OGONOWSKI, chor. MARCIN
RUTKIEWICZ, sierż. HENRYK WRÓBLEWSKI, plut. MIESZKO KAŁKA, st. kpt. PIOTR SZOSZOROWSKI, st.
kpr. MARCIN RYBACKI, st. kpr. DAWID WAŁDOCH, kpr. ERYK KAROLAK, st. szer. DARIUSZ
KOŁOSOWSKI, st. szer. ROBERT HARHURA, st. szer. KRZYSZTOF KRAWCZYK, natomiast listem
gratulacyjnym: mjr RADOSŁAW LEWANDOWSKI, kpt. TOMASZ WERESZYŃSKI, por. MARCIN
KÓNIKOWSKI, st. sierż. MARCIN JĘDO.

Sierż. ROBERT WYSZYŃSKI, kpt. TOMASZ SIPA, st. szer. PAWEŁ KALINOWSKI i szer. MICHALINA
KAŁUZIŃSKA, to z kolei żołnierze, którym pamiątkowe patery i upominki wręczył burmistrz Choszczna
ROBERT ADAMCZYK. 25 żołnierzy wyróżnionych zostało nagrodami rzeczowymi.
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